
Tulevaisuuden 
muutokset haastavat 

yhteisöjä ja kehittämistä
#kehitetäänpaikallisesti - Virtuaalileiri 14.9.2018

TERVETULOAKirjoita chattiin:
- Mistä tulet

- Mistä iloitset 
tänä aamuna



Agenda

● Tervetuloa Virtuaalileirille

● Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä
● klo 9-10 Teemakeskustelu - Elisa Lukin  

- Tauko - 
● Pari sanaa ennakoinnista
● 7 ilmiötä
● Palaute ja kiitos 

Palaute ja kiitos 



Toimintatavat

Hiljennä mikki

Pidä kamera suljettuna

Ole läsnä

Ole kärsivällinen

Juo vettä! 

#kehitetäänpaikallisesti

Kehitetään paikallisesti - 
CLLD2030 innovaatioleiri

Kommentoi chatissa



Roolit

Elisa Lukin 
asiantuntija,
teemakeskustelija

Virtuaalileirin osallistujat

Seija Kiiskilä ja 
Tiina Häkkinen
fasilitaattorit



Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä

Fasilitaattorit



CLLD2030 toteutuksen vaiheet

5. Systeeminen 
kuvaus ongelmista 

7. Virtuaalileiri I: 
Sidosryhmäanalyysi 
yhteisöjen luomisen 
problematiikka. 7.9.

3. Kaupunkipolitiikan 
yhteistyöryhmän 
sihteeristön 
kuuleminen 24.8. 

12. Raportointi

10. Paikalliskehittämisen  
käsikirja (luonnos) / 
muistilista

13. Tulosten 
esittely

14. Prosessin 
arviointi

TAUSTATYÖ OSALLISTAVA TYÖSKENTELY

FB-sivu ja 
FB-ryhmä (hyvät 
käytänteet)

VIESTINTÄ

heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu

1.  Osallistujien 
haku 

6. Yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen 
työryhmän kuuleminen 
6.9.

8. Virtuaalileiri II: 
Paikalliskehittämistä 
haastavat ilmiöt 14.9.

2.  Ongelmakentän 
kartoittaminen ja 
Osapuolianalyysi 
alkaa. Viima-alusta

4. Kick Off
tilaaja & toteuttajat
28.8.

9. Ongelmista 
tavoitteiksi

11. Innovaatioleiri (2 pv) 
2.-3.2018: Tiekartta  & 
CLLDn kulmakivet

http://bit.ly/kehitetaanpaikallisesti
https://docs.google.com/presentation/d/1s3KBg5UhynTxN8D9ZyBiDfJTrazBzEzV6kubX3CTUJA/edit#slide=id.g3fdd04ff6b_0_0
https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/
https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/
https://app.viima.com/verkostopalvelut/CLLD2030/


Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä

Sivu
https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/

Ryhmä
https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/

https://www.facebook.com/CLLDinnovaatioleiri/
https://www.facebook.com/groups/kehitetaanpaikallisesti/
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Elisa Lukin: Riittääkö mikrovapaaehtoisuus - miten 
yhteisöllisyys muuttuu? 

Tulevaisuusmuotoilija, FutureWorks Oy

Elisa on toiminnut useissa 

tutkimusprojekteissa aina uusien 

teknologioiden leviämisestä, 

liiketoimintaprosessien kehittämiseen. 

Erityisenä kiinnostuksen kohteena kestävä 

tuotanto ja digitalisoitu, tiedolla johdettu 

liiketoiminta.

 

 



Mitä Elisan esitys herättää?

Kirjaa chattiin mielipiteitä/ 

kysymyksiä/pohdintoja!



Virittäytyminen teemaan - äänestys

Oletko toiminut mikrovapaaehtoisena? 

1. Kyllä

2. En

3. En tunne termiä



Ilkka Halava
Mika Pantzar

Elisa Lukin

Stea.fi



VISIO: Maailman toimivin sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen alustaverkosto



AGENDA:

• Kuinka yhteisöllisyys ja ihmisen käyttäytyminen on 
kehittynyt kohti itseohjautuvuutta? Miten 
yhteisöllisyys on muuttunut?

• Kuinka saada ihmiset sitoutumaan järjestöön? 13 
attribuuttia

• Riittääkö mikrovapaaehtoisuus?

• Case: Yrittäjyysjärjestöt Tampereella (Tribe 
Tampere) 

• Pauliina Seppälän vinkit ja kolmen A:n taktiikka







RIITTÄÄKÖ 
MIKROVAPAAEHTOISUUS?



Case: 
Yhdistyneiden kansakuntien 
vapaaehtoisportaali







KOKEILUKULTTUURI:

• Ilkka Paananen, ME –säätiön rahoitusstrategia:

- Pitkän aikavälin projekteja, aika-ikkuna n. 10 vuotta

- Painotetaan kokeilua, kaikkien projektien ei tulekaan onnistua 
suunnitellusti. 

Tällöin ne voidaan myös lopettaa kun niiden tarvetta/konseptia on 
testattu ja validoitu. Tällä tavoin myös voidaan ketterästi testata 
yritysideoiden toimivuutta ennen kuin käytetään paljon rahaa 
tuotteen/palvelun tekemiseen. (growth hacking)

→ Kokeilut/pilottiprojektit osana Tampereen kaupungin uutta 
strategiaa



• Lyhytkestoinen rahoitus on ongelma, sillä se johtaa vain matalan 
riskitason projekteihin. Projektien on nykyisissä rahoitusmalleissa 
pakko onnistua, jotta seuraavan kauden rahoitus voidaan turvata.

• Hankkeissa käytettävän teknologian täytyy olla skaalattavissa, 
jotta onnistumiset voidaan viedä globaalille tasolle. Hyvän täytyy 
olla levitettävissä.

• Säätiön hankkeisiin kootaan huipputiimi rajaamatta osaajien 
hakua Suomeen. 

• Lähtökohta hankkeen hyväksymiselle on datan saatavuus ja 
mitattavuus. Kaikki raportointi toteutetaan datana eli datavirta 
automatisoidaan. 

• Tavoitteena on moderni kyläyhteisö, jossa ihmiset toimijoina 
auttavat ja pitävät huolta toisistaan.



VUOSI 2017,
TAMPEREEN 

YRITTÄJYYSEKOSYSTEEMI 
HAJALLAAN







•Vuorovaikutus, Slack + 
viikottaiset avoimet tapaamiset

•Tila-alusta 
a) kulku Rollock-appilla 
b) b) 

modulaarisuus/muunneltavuus



KOKEILU –IDEOITA:
• Oma kryptovaluutta Karma vapaaehtoistyöstä 
palkitsemiseen 

• Pääomasijoitusyhtiö rahoituksen 
tasapainottamiseen (case Wave Ventures, Startup 
–säätiö)

• Tapahtumat: STREAM Festival, Startup Weekend, 
dj –kurssi… 

Tukena Triben ”gardener” –tiimi
- markkinointi, mahdollinen pilottirahoitus, 

verkostot, yhteistyö muiden yrittäjyysjärjestöjen 
kanssa.



• toiminnan organisoijan keskeinen tehtävä on luoda 
eettinen koodisto. Se on autonomisille toimijoille 
olennainen väline ja koodiston pitää olla vapaassa 
käytössä, käytännössä se on jokaisen oma työväline.

• aina on pyrittävä luomaan Action Space, jossa asiat 
tapahtuvat.

• periaatteena on, että yhteisö luo yhteisölle 
palveluita. Yhteisöllä pitää olla yksi selkeä teema 
ilman puoluepolitiikkaa tai puolueiden tapaa 
niputtaa teemoja kokonaisuuksiksi, joita on 
kokonaisuutena vaikea hyväksyä. Pyritään 
kollektiiviseen muodostelmaan.

Nopea kansalaistoiminta (Pauliina Seppälä)



• ei etsitä liiketoimintaosaamista eikä myöskään 
segmenttejä, vaan palvelut pyritään tuottamaan 
universaalisti.

• ei synnytetä copyright- tai immateriaalioikeuksia, 
vaan luodaan välineitä vapaaseen käyttöön 
kaikille halukkaille. 

• ei pyritä luomaan työpaikkoja, vaan työtä. 

• yhteisöissä toimivia nimitetään mediassa usein 
vapaaehtoisiksi tai aktivisteiksi, mutta yhteisöissä 
ihmiset näkevät itsensä yksinkertaisesti toimijoina. 
Retoriikka osoittaa valtavirtaistumisen asteen. 
Toimijoilla on tahto, välineet, teemat ja yhteisö. Se 
riittää. 



KOLMEN A:N TAKTIIKKA

1.  ALUSTAT
Yhdistä järjestöverkosto alustan päälle. Alustat 

mahdollistavat tiedon välittämisen, yhdistelemisen 
sekä auttamisen eri muodot. Tiedota, jaa twiitti tai 

tavatkaa kasvokkain.



2. APIt
Panostamalla digitaalisten työkalujen kehitykseen 

erilaisissa hankkeissa ja projekteissa, saadaan 
kerättyä arvokasta dataa. Tietoa jatkojalostamalla 

ja yhdistelemällä synnytetään kokonaisuuksia, 
joilla voidaan toteuttaa aivan uudenlaisia 

palveluita organisaatioiden digitaalisten sekä 
fyysisten tila-alustojen päällä. 

”Data on tulevaisuuden valuuttaa”



3. AVOIMUUS 

Hyötyjä kannattaa skaalata ja levittää eteenpäin. 
Viesti digitaalisin välinein ja kohtaamisten 

yhteydessä. Koko ekosysteemi mukaan, on se 
sitten yksittäisen kaupungin, kunnan, maan tai 

maailman tasolla. 



”Järjestöosaaminen ei ensi vuosikymmenellä 
ole keskeisesti hallinto-osaamista tai 
kokoustekniikkaa, vaan järjestön oman alan 
substanssi- ja toimijasuhdeosaamista.”



Ainoastaan
esityskäyttöön
14.09.2018

Tämän aineiston 
julkaiseminen, kopioiminen
tai luovuttaminen 
kolmansille osapuolille ei ole 
sallittua ilman FutureWorks 
Oy:n kirjallista lupaa.

Puhujatilaukset 
suoraan:

 
elisa.lukin@futureworks.fi

LinkedIn: in/elisalukin



Mitä Elisa Lukinin esitys herättää?

Kirjaa chattiin mielipiteitä / 

kysymyksiä/pohdintoja!

Tai pyydä puheenvuoro!



Tauko 10 minuuttia 



Lisää hymiö chattiin, kun olet paikalla!



Agenda

● Tervetuloa Virtuaalileirille

● Tätä on CLLD2030 - yhdessä tekemistä
● klo 9-10 Teemakeskustelu: Elisa Lukin 

- Tauko - 
● Pari sanaa ennakoinnista
● 7 ilmiötä
● Palaute ja kiitos 

Palaute ja kiitos 



Pari sanaa ennakoinnista

www.futresplatform.com

Ennakointi on 
vaihtoehtoisten 

tulevaisuuksien = 
vaihtoehtojen 

kartoitusta.

Photo by Casey Horner on 
Unsplash

Photo by 
Camille / Kmile 
on Unsplash

Photo by Alex 
Holyoake on 
Unsplash

Photo by Annie 
Spratt on Unsplash

https://unsplash.com/photos/tf0jFfbg03U?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/roads?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/tYUVjIP_xsc?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/roads?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/gkbo_YnBY1U?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/gkbo_YnBY1U?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/roads?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/7CME6Wlgrdk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/7CME6Wlgrdk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/road?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Tänään tarkasteltavat ilmiöt

Alustatalous 

Glokalisaatio - Globaali kansalaisuus 

Vanhempi kuin koskaan

Sosiaaliset robotit 

Tee se itse -kulttuuri

Sosiaaliset kuplat kärjistyvät 

Läsnä-äly



Alustatalous
Alustatalous viittaa erityisesti 

kuluttajille suunnattuihin 

palveluinnovaatioihin, jotka on 

rakennettu jonkin ulkoisen 

online-ekosysteemin päälle. 

Alustan päällä toimivasta 

palvelusta on mahdollista tehdä 

skaalautuva eli loputtomasti 

monistettava, mikä mahdollistaa 

markkinoinnissa onnistuvalle 

yritykselle valtavat 

kasvumahdollisuudet. Lähde: www.futuresplatform.com

Yhteisö korvaa 
perheen?Alustatalous “Kämppis -Tinderissä:” 

Yhteisasumisen myötä on 

muodostumassa uudenlaisia yhteisöjä 

ja ”perheitä”, joissa sosiaaliset suhteet 

voivat muodostua tiiviiksi. Samalla 

yhteisasumisen ja yhdessä työn 

tekemisen rajat hälvenevät.



Glokalisaatio - Globaali kansalaisuus
Samaan aikaan, kun maailma 

globalisoituu, se myös 

lokalisoituu. Kaikki paikalliset 

ominaispiirteet, tavat ja arvot 

eivät ole vesittymässä globaalin 

yhdenmukaistavan paineen alla, 

päinvastoin osa niistä vahvistuu.

Glokalisaation vaikutus kasvaa entisestään, 

kun yhä useammat kokevat olevansa osa 

kansainvälistä yhteisöä ja toimivansa 

paikallisesti maailmanlaajuisesti.  Glokaalin 

identiteetin omaksuvat yksilöt hyväksyvät 

kansainvälisyyden luonnolliseksi osaksi arkea, 

mutta samalla näkevät paikallisuuden osana 

kulttuurista monimuotoisuutta ja rikkautta, 

jota halutaan vaalia, kunnioittaa ja tuoda 

positiivisesti esille.

Osa 
paikallisyhteisöä 

vai globaalia 
yhteisöä?

Lähde: www.futuresplatform.com



Vanhempi kuin koskaan  

Useat meistä elävät jatkossa pidempään ja 
terveempänä. Erilaisissa arvioissa on väläytelty 
useiden kymmenien vuosien lisäystä 
keskimääräiseen elinikään. Googlen johtava 
futuristi Ray Kurzweil jopa ennakoi suurta 
hyppyä evoluutioomme: hän esittää, että 
tulemme tulevaisuudessa elämään ikuisesti.

https://youtu.be/b6peu_bES-k

Lähde: www.futuresplatform.com

Miten yhteisössä 
huomioidaan 

jäsenten 
vanheneminen?

https://youtu.be/b6peu_bES-k


Sosiaaliset kuplat kärjistyvät 
Globalisaatio ja urbanisaatio eivät johdakaan erilaisuuden 

hyväksymiseen vaan entistä laajempaan sosiaaliseen 

kuppikuntaisuuteen. Ihmisryhmät vieraantuvat toisistaan niin, että 

oman sosiaalisen kuplan ulkopuolella olevien ihmisten arkielämän 

realiteettien ymmärtämisestä tulee vaikeaa. 

Ristiriidat yhteiskuntien sisällä eri arvomaailman jakavien ryhmien ja 

alueiden välillä kärjistyvät vakaviksi konflikteiksi. Yksilöllinen tiedon ja 

sisällön optimointi, journalismin ja yleistiedon heikentyminen sekä 

mahdollisuudet jakaa kärkeviä mielipiteitä laajalle yleisölle 

sosiaalisessa mediassa, synnyttävät entistä enemmän konflikteja 

arvoiltaan eroavien ihmisten ja alueiden välille yhteiskuntien sisällä.
Lähde: www.futuresplatform.com

Kuinka 
voimme lisätä 

yhteis- 
ymmärystä? 



Sosiaaliset robotit 
Teollisuusrobottien rinnalle esiinmarssivat sosiaaliset robotit, joilla 

tulee olemaan suurta merkitystä esim. sosiaali- ja terveysalan 

palvelukehityksessä. Hoivarobottien aikakaudella robotista tulee 

ihmisen työkaveri.

Kun ikävää monotonista työtä on jo siirtynyt robottien hoidettavaksi, 

ihmisiltä vapautuu aikaa muuhun, mahdollisesti luovempaan ja 

vaativampaan työhön. 

Lähde: www.futuresplatform.com

Minkälaisia 
tehtäviä 

yhteisöissä 
sosiaaliset 

robotit voivat 
suorittaa? 



Tee se itse -kulttuuri 
Tee se itse -kulttuurin ja sen parissa toimivien 

yhteisöjen vahvistuminen näyttäytyy entistä 

vahvemmin kaupallisessa ja yhteiskunnallisessa 

kentässä. Mukanaan itse tekemisen kulttuuri tuo 

uusia innovaatioita sekä mahdollisuuksia yrityksille, 

jotka tarjoavat tiloja, palveluita ja tuotteita, jotka 

mahdollistavat helpon itse tekemisen. Kysyntää 

riittää myös erilaisille tapahtumille, koulutuksille ja 

kursseille, joissa tarjotaan vinkkejä ja harjoitellaan 

käytännön taitoja. 

Lähde: www.futuresplatform.com

Miten 
vaikuttaa 

terveysalan 
yhteisöihin? 

Tee se itse -kulttuuri ja itsehoito:

Monipuolinen oman terveyden 

mittaaminen ja seuranta uusin teknologisin 

välinein on tullut jäädäkseen. Seuraava 

askel on terveystietojen, 

hoitosuunnitelmien ja -kokemusten sekä 

palveluhintojen tehokas jakaminen ja 

hyödyntäminen.



Läsnä-äly 
Läsnä-älyllä pyritään kohti entistä kokonaisvaltaisempaa tietoteknistä ympäristöä, 

jossa järjestelmä osaa tarkoituksenmukaisesti vastata ihmisen toimintaan.

Esineiden internet on älykkäiden toisiinsa yhteydessä olevien laitteiden verkosto, 

jossa koneet vaihtavat keskenään dataa mutta eivät välttämättä osaa reagoida tai 

huomioida ihmisiä. Läsnä-äly pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen, sillä sen 

kommunikoivat osat ovat aina valmiustilassa ja vastaanottavaisia ihmisen 

palautteelle ja muille muuttuville tekijöille. 

Läsnä-älyä voidaan käyttää myös koti- ja liike-elämän ulkopuolella täysin 

automatisoiduissa ympäristöissä arvioimaan olosuhteita, keskustelemaan muiden 

laitteiden kanssa, suorittamaan hallinnointitehtäviä ja siirtämään dataa ulkoisesti.

Lähde: www.futuresplatform.com

Yhteisöjen 
merkitys, kun 

olemme 
riippuvaisia 

kaiken 
internetistä?



Palautekysely - Millä fiiliksellä lähdet pois? 

Anna palautetta chatissa 

tai / ja 

Mene osoitteeseen  www.menti.com

Lisää koodi: 62 80 40  ja vastaa kysymyksiin. 

http://www.menti.com


Näin jatkamme yhdessä 
#kehitetäänpaikallisesti

Innovaatioleiri 2.-3.10

Millainen CLLD vastaa yhteisöjen 

kehittämisen tarpeisiin? 

Viima

https://app.viima.com/verkostopalvel

ut/CLLD2030/

FB sivu 

https://www.facebook.com/CLLDinno

vaatioleiri/

FB ryhmä 

https://www.facebook.com/groups/k

ehitetaanpaikallisesti/

www.menti.com
koodi: 62 80 40



Lisätietoja

● Juha-Matti Markkola, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, 

puh. 02953 12454

● Laura Jänis, laura.janis@mmm.fi, puh. 02951 62090

● Seija Kiiskilä, seija@futuresgarden.fi, puh. 04040112554 

www.menti.com
koodi: 62 80 40

mailto:juha-matti.markkola@maaseutu.fi
mailto:laura.janis@mmm.fi
mailto:seija@futuresgarden.fi


KIITOS
#kehitetäänpaikallisesti


