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Demos Helsingin
vuosi 2016

V

uosi 2016 oli Demos Helsingille onnistunut. Toiminta on
kasvanut, minkä myötä mahdollisuus vaikuttaa tärkeinä pitämiimme
yhteiskunnallisiin teemoihin on vahvistunut. Kasvu kertoo siitä, että
meillä on tyytyväisiä asiakkaita, jotka näkevät työllämme arvoa. Toisaalta
ajatustemme saama huomio viestii siitä, että niille on kysyntää ja
kiinnostusta yhteiskunnassa.
Me demoslaiset olemme myös taas kerran entistä suurempi joukko
ihmisiä. Uskomme, että mitä monipuolisemmaksi osaamisemme kehittyy,
sitä varmemmin pystymme vastaamaan maailman haasteisiin myös
jatkossa.
Me Demos Helsingissä uskomme, että yhteiskunnan muuttamiseen ei
ole yhtä oikeaa ja ylivoimaista reittiä. On tärkeää tuoda tutkimustietoon
perustuvaa näkemystä ja uusia ideoita julkiseen keskusteluun ja
poliittiseen päätöksentekoon. Vähintään yhtä merkittävää voi olla tukea
yrityksiä niiden uudistumisessa: tarjota tutkimustietoa ja näkemystä
tulevaisuudesta niiden sisäiseen suunnitteluun, strategiatyöhön ja
kehittämistoimintaan.
Tämän takia Demos Helsinki koostuu nykyään kahdesta kokonaisuudesta.
Ajatushautomo Demos Helsinki tekee julkisen sektorin, järjestöjen
ja muiden yleishyödyllisten tahojen kanssa selvitys- ja kehitystyötä.
Lisäksi se toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jota rahoittavat
muun muassa Tekes ja Suomen Akatemia. Demos Effect on Demos
ry:n ja työntekijöiden omistama yritys, joka tarjoaa konsulttipalveluita
yrityksille. Demos Effect perustettiin, koska yrityksillä on mielestämme
tärkeä rooli paremman yhteiskunnan rakentamisessa. Siksi olemme
auttamassa yrityksiä oivaltamaan tulevaisuuden suuria muutoksia.
Vuonna 2016 sekä ajatushautomo Demos Helsinki että konsulttiyritys
Demos Effect kasvoivat merkittävästi. Molempien työntekijämäärä ja
kumppaniverkosto kasvoivat: nyt meitä on yhteensä jo 35 demoslaista
ja suuri joukko kumppaneita, joiden kanssa teemme töitä. Demoslaisten
työtä motivoi halu ja tarve yhteiskunnalliseen muutokseen ja kasvu antaa
siihen entistä enemmän mahdollisuuksia.
Pysyvien, merkittävien yhteiskunnallisten vaikutusten aikaansaaminen
ei ole helppoa ja lähes yhtä vaikeaa on niiden mittaaminen. Erilaisten
asioiden aikajänteet ovat hyvin erilaisia: yritysten strategiat voivat
2

muuttua nopeasti ja radikaalisti. Demokraattisesti ohjattujen julkisten
organisaatioiden ja järjestöjen muutos on vähän hitaampaa. Teemme myös
paljon asioita, joissa kokoamme ihmisiä yhteen kehittämään uutta, ilman
organisaatioita tai niiden välissä. Näistä tilanteista syntyviä vaikutuksia on
liki mahdotonta ennakoida, usein ne ovat epäsuoria. Teemme myös tutkimusta
ja julkaisemme raportteja. Myös niiden vaikutukset ovat epäsuoria ja usein
hitaita.
Tämän vuosikertomuksen artikkelit dokumentoivat niitä tapoja, joilla
työstämme syntyy yhteiskunnallisia vaikutuksia. Siksi ne eivät kuvaa
yksinomaan asioita, joita ajatushautomo Demos Helsinki ja Demos Effect
olisivat tehneet vuonna 2016. Yhteiskunnallisen muutoksen edistäminen
on pitkäjänteistä työtä. Siitä haluamme kertoa, vaikka menneeseen vuoteen
mahtui suuri määrä hienoja menestyksen hetkiä. Niitä esittelemme iloisina
seuraavilla sivuilla.
Demos Effectin ja Demos Helsingin työntekijät
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Demos Helsinki highlights 2016

Tuuli Kaskinen puhumassa OECD:n
vuosikonferenssissa Pariisissa.

Die Zeit uutisoi, kuinka Suomi on
ensimmäisenä ottamassa askeleita
politiikan kokeilukulttuurin esiintuomiseen,
jota Demos Helsinki oli muotoilemassa.

Tampereen Smart City -strategiatyöpajat,
joiden tuloksena Tampereen kaupunki
pystyi hyödyntämään älykkään kaupungin
teemoja kaupunkistrategiassaan.

Demos Helsinki auttoi Hämeenlinnan
kaupunkia nimeämään asumisen
ja maankäytön tulevia haasteita ja
kehittämisen kärkipistettä Asumiskaupunki
2030 -hankkeessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen
kokeilu TAIKA - Taidetta kansalle,
joka kehittää tapoja lisätä taiteen
hyvinvointivaikutuksia osana sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita.

Joulukuu

Espoossa sijaitsevan Keran alueen kehitys
nytkähtää eteenpäin, kun Demos Effectin
kuratoima Keran alueen suunnitelma
saavutti kunniamaininnan Nordic Built
Cities Challenge -kilpailussa.

Demos Helsinki mukana kolmessa korkeatasoisessa tutkimuskonsortiossa, joille myönnetään Suomen akatemian Strategisen
tutkimuksen neuvoston rahoitus.

Ympäristöministeri Tiilikainen
esitteli Demos Helsingin ja Suomen
ympäristökeskuksen Avain2030-hankkeen
tuloksia New Yorkissa YK:n korkean
tason kokouksessa. Avain2030-hankkeen
tulokset saivat paljon huomiota ja
mainittiin muun muassa Guardianissa.

Lokakuu Marraskuu

Demos Helsinki koordinoi 43 suomalaisen
säätiön tukena Vuosisadan rakentajat
-haastekilpailua, jossa 15 tiimiä kehittää
nuorten hyvinvointia parantavia ratkaisuja.

Mikko Annala esittelemässä Demos Helsingin Smart Retro -lähestymistapaa älykkään
kaupungin kehittämiseen World Smart City
Expon päälavalla Marokossa.

Syyskuu

Robottibusseihin liittyvät Sohjoa-kokeilut
Helsingin kaduilla, Demos Helsinki
mukana.

Demos Helsinki ja SYKE ehdottivat
valtioneuvoston kanslian tilaamassa
selvityksessä perustettavaksi kokeilujen
joukkorahoitusalustaa. Valtioneuvosto
aloitti alustan valmistelun samana vuonna.

Elokuu

“Thousands to receive basic income in
Finland: a trial that could lead to the
greatest societal transformation of our
time” -blogikirjoitus julkaistaan ja se kerää
120 000 lukijaa ja johtaa mainintoihin
lukuisissa medioissa kuten Bloomberg,
Chicago Tribune, Die Zeit ja New York
Times.

Demos Helsinki järjestää perustulokokeilun
valmistelua tukevan PerustuloHackin Sitran
ja Open Knowledge Finlandin kanssa.

Heinäkuu

Suomen keskeisimmät tulevaisuustoimijat,
Sitra ja Demos Helsinki, aloittivat
strategisen yhteistyön nostaakseen
kestävän hyvinvoinnin vision painoarvoa
uudelle tasolle, niin Suomessa kuin
kansainvälisestikin.

Kesäkuu

Demos Helsinki julkaisi yhteistyössä
Aalto-yliopiston kanssa tehdyn kansallisen
koodiston strategisten kokeilujen
tekemiselle. Code of Conduct -julkaisun
pyrkimys on auttaa ministeriöitä tekemään
laadukkaita ja eettisiä kokeiluja.

Toukokuu

Demos Helsinki ja Helsingin opetusvirasto
toteuttivat Valmistavasta opetuksesta
inklusiiviseen kouluun -projektin, jossa
koottiin yhteen menestyksekkäitä
käytäntöjä inklusiivisen valmistavan
opetuksen mallia kokeilleiden koulujen
kokemusten perusteella.

Helmikuu Maaliskuu

Robottiakatemia -projektissa järjestettiin
kolme seminaaria, joissa avarrettiin
roboteista käytävää keskustelua ja avattiin
näkökulmia robotiikkaan ja automaatioon.
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Demos Helsingin Smart Retro
-lähestymistapaa esiteltiin YK:n Habitat 3
-konferenssissa Ecuadorissa.

Valtioneuvoston kanslian luonnos ehdotukseksi Agenda2030:n kansallisesta toimeenpano-ohjelmasta valmistuu. Ehdotus menee
alkuvuodesta 2017 eduskunnan käsittelyyn.
Toimeenpano-ohjelman
pohjana
ovat
Avain2030-hankkeen tulokset ja laaja sidosryhmätyö, jota Demos Helsinki fasilitoi.

Työtalkkari auttaa
asukkaita löytämään
työkeikkoja
Y-Säätiö ja Demos Helsinki kehittivät Y-labissa tapoja,
joilla vuokrataloyhtiö voi kokonaisvaltaisesti tukea pienija keskituloisten elämää yhä kalliimmiksi muuttuvissa
kasvukeskuksissa.
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Tulevaisuuden kohtuuhintainen asuminen on urbaania.

M

iksi Y-lab-hanke on juuri nyt
ajankohtainen, Demos Helsingin
tutkijat Leena Alanko ja Christopher
Rowley?
Yhä useammat ihmiset haluavat asua
kaupungeissa. Kun ihmiset pakkautuvat
kaupunkeihin, vuokrat nousevat ja kilpailu
kohtuuhintaisista vuokrakodeista kovenee.
Jotta kaupunki palveluineen toimii ja voi hyvin,
on tärkeää, että monen ikäisillä ja taustaisilla
ihmisillä on varaa asua eri puolilla kaupunkia.
Yhä harvempi kaupunkilainen tekee
tulevaisuudessa säännöllistä palkkatyötä
ja vuokrarahat kääritään monista puroista.
Vuokranmaksukyky voi muuttua nopeasti
koulutus- ja työtaustasta riippumatta.
Ihmisten muuttuvat taloustilanteet asettavat
uudenlaisia haasteita sekä vuokralaisille että
vuokranantajille.
Vuonna 1985 perustetun Y-Säätiön
missio on vähentää asunnottomuutta. Säätiö
pyrkii tarjoamaan kohtuuhintaisia koteja

kasvukeskuksista ja asuntoja ihmisille, joiden
on vaikea löytää niitä muuten.
Y-Säätiölle koti ei ole vain katto pään
päällä, vaan koti ja asuinympäristö voivat tukea
sosiaalista hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Siksi
Y-Säätiö pyysi Demos Helsinkiä miettimään
kanssaan, millaisilla toimintamalleilla asuminen
voisi samaan aikaan sekä olla kohtuuhintaista
että tukea ihmisten hyvinvointia.
Mitä tapahtui käytännössä Y-labissa? Ketkä
osallistuivat siihen?
Y-Säätiö ja Demos Helsinki aloittivat Y-labhankkeen vuonna 2015. Yhteistyö lähti käyntiin
siitä, että Y-Säätiön työntekijät ja asukkaat
miettivät yhdessä kysymyksiä. Millaiset asiat
tekevät kodin? Mikä on sinun mielestäsi
laadukasta asumista? Työn tuloksena syntyi
kolme laadukkaan ja kohtuuhintaisen asumisen
konseptia. Vuonna 2016 testasimme niitä
käytännössä.
Uuras-konseptissa mietimme, miten työ
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voisi parhaiten tukea asumista ja asuminen
työtä. Toimistotilat ovat usein kalliita ja
ihmisten asunnot päivisin tyhjiä. Voisiko
asuntoja käyttää toimistoina? Mitä jos
toimistolle ei tarvitsisi aina matkustaa monta
kymmentä minuuttia, vaan se sijaitsisi lähellä
omaa kotia? Entä miten ihmisiä voidaan tukea
työelämän muutosten keskellä? Hofficekokeilussa muutimme tyhjillään olevan vuokraasunnon Jätkäsaaressa kuukaudeksi kaikille
asukkaille avoimeksi toimistoksi.
Järjestimme myös Maailman pienimmät
uuden työn messut, jossa muun muassa
siivouspalvelu Moppi, laskutuspalvelu
Ukko.fi, työmahdollisuuksia tarjoava Work
Pilots ja työosuuskunta Lilith esittelivät
toimintaansa. Y-Säätiön vuokralaiset,
työntekijät ja muut kiinnostuneet saivat tietoa
ja pääsivät keskustelemaan uudenlaisista
työllistymismahdollisuuksista ja mikrotyöhön
liittyvistä haasteista, kuten sosiaalietuuksien ja
työnteon yhdistämisestä.
Työtalkkari-kokeilussa taas Y-Säätiö
palkkasi syksyllä 2016 henkilön, jonka vastuulla
oli välittää M2-Kotien asukkaille heidän
kiinteistöihinsä liittyviä työtehtäviä. Työtehtävät
liittyivät muun muassa muuttosiivouksiin,
tiedotteiden jakamiseen, lumenluontiin ja
muihin taloyhtiön piirissä oleviin huolto- ja
siivoustöihin.
Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
työtalkkari voisi tarjota asukkaille myös
työtä, joka ei välttämättä liity kiinteistöjen
huoltamiseen. Talotalkkari on sekä etsinyt
työtehtäville tekijät että auttanut heitä
käytännön asioissa, kuten työn laskuttamisessa.

Energiapilotti-kokeilussa puolestaan
yhden kiinteistön asuntoihin asennettiin
älytermostaatti, jonka keräämän tiedon avulla
asukkaat ja Y-Säätiö pystyvät paremmin
seuraamaan ja vähentämään energiankulutusta.
Parhaimmillaan fiksumpi energiankulutus näkyy
vuokrissa, kun kiinteistöjen menot pienenevät.
Miten oivalluksia levitettiin ja millaista arvoa
se tuotti kumppaneille?
Uuras-, työtalkkari- ja energiapilottikokeilut
herättävät paljon kiinnostusta muidenkin kuin
Y-Säätiön vuokralaisten ja työntekijöiden
keskuudessa. Kävimme pyöreän pöydän
keskustelun nimekkään asiantuntijajoukon
kanssa siitä, miltä kokeilu näyttää OECDtasolla. Paikalla oli muun muassa Elina KiiskiKataja ja Henna Keränen Sitrasta, tutkija
Antti Kasvio, Ari-Pekka Leminen työ- ja
elinkeinoministeriöstä ja Markku Niemelä
Rinnekotisäätiöstä.
Työn ja asumisen yhdistäminen
kaupungeissa kiinnostaa sekä Suomessa että
ulkomailla. Sidosryhmien näkökulmasta Uuraskokeiluissa kiinnostaa erityisesti se, kuinka
vuokrataloyhtiö voi kokonaisvaltaisesti tukea
pieni- ja keskituloisten hyvää elämää yhä
kalliimmiksi muuttuvissa kasvukeskuksissa.
Tärkeä kysymys on, miten asukkaille taataan
turvallinen mahdollisuus toimia yrittäjänä
tai tehdä keikkaluonteista työtä ilman, että
se hankaloittaa eri tukien saantia ja aiheuttaa
kannustinloukkuja.
Esittelimme konsepteja myös Pariisissa
Pohjoismaisten kulttuurikeskusten
tapahtumassa, jossa oli paikalla ranskalaisia
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Yhteiskehittämässä tulevaisuuden asumista ja työtä.

Koti ei ole vain asunto.

ja pohjoismaisia sosiaalisen asumisen
asiantuntijoita. Rakennettu Ympäristö -lehti
kirjoitti myös uusista kohtuuhintaisen asumisen
konsepteista.
Y-Säätiö kehittää nykyään itsenäisesti
Uuras-konseptia. Asukkaiden työllistäminen on
nykyään heille tärkeä strateginen painopiste.

työllistyvät yli 50-vuotiaat miehet ovat
saaneet uudenlaisia mahdollisuuksia tienata
rahaa. Hanke lisäsi asukkaiden ja Y-Säätiön
työntekijöiden tietoisuutta uusista työnteon
muodoista ja tavoista.
Y-Säätiö on Suomen neljänneksi suurin
asunnontarjoaja. Jos säätiön tapa järjestää
asumista on poikkeuksellisen yhteisöllinen
ja ekologinen, se vaikuttaa laajasti ihmisten
elämään ja mahdollistaa uudenlaisten
käytäntöjen leviämisen.
Moni asunnontarjoaja tarjoaa ekologista
asumista mutta yhteisöllisiä palveluita vielä
harva. Y-Säätiö voi olla edelläkävijä.

Millaisia esteitä ja hidasteita hanke kohtasi?
Moni Y-Säätiön asukas saa asumis-, opintotai toimeentulotukea yhteiskunnalta. Tukien
yhdistäminen esimerkiksi kotiympäristössä
tehtäviin pieniin työkeikkoihin ei ole aina
helppoa. Kyse on isommasta yhteiskunnallisesta
haasteesta. Millainen tukijärjestelmän pitäisi
olla, jotta se kannustaisi ihmisiä ottamaan
vastaan pieniä keikkatöitä vaarantamatta
heidän perusturvaansa? Olemme keskustelleet
tukiasioista muun muassa Kelan kanssa.
Y-Säätiössä työskentelee tätä nykyä 130
henkeä ja se on kasvanut nopeasti. Kestää toki
hetken, että uudet toimintatavat juurtuvat ja
tulevat tutuiksi.

Mistä olette Y-labin tekijöinä ylpeitä?
Olemme ylpeitä siitä, että ajatus työtalkkarista
lähti niin voimakkaasti elämään Y-Säätiössä.
Meistä on ollut mukavaa huomata, miten
ennakkoluulottomasti ja rohkeasti Y-Säätiö lähti
kokeilemaan uutta ja ottamaan edelläkävijän
roolia.
Organisaatiossa on huomattu, että työn
vaikuttavuus on huomattavasti suurempi, kun
uskaltaa heittäytyä. Uudenlaisten toimintapojen
innovointi ei ole kuitenkaan tapahtunut
perusduunin, eli asunnottomuuden poistamisen
ehdoilla.

Mitä Y-labista jää elämään projektin
päätyttyä?
Y-lab synnytti uudenlaisia asumisen ja työn
yhdistämisen malleja, joiden kehittämistä
jatketaan Y-Säätiössä aktiivisesti. Työtalkkarin
avulla esimerkiksi muutamat vaikeasti
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Demos Helsinki auttoi
Y-Säätiötä löytämään
tapoja, joilla vähentää
asunnottomuutta
entistä paremmin.
Uudet ratkaisut
toivottavasti
parantavat
muutamassa
vuodessa kymmenien
tuhansien Y-Säätiön
vuokralaisten elämää
ja haastavat muita
vuokranantajia ja
rakennusliikkeitä
uudistumaan.
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Suomi on
maailmanlaajuisesti
ainutlaatuisten
automaattiliikennekokeilujen testialusta
Demos Helsinki kehittää kokeillen ihmislähtöistä automaattiliikennettä, joka vähentää päästöjä ja voi tehdä kaupungeista
tasa-arvoisempia.
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Robotti ilmestyi kadulle.

M

iksi SOHJOA-hanke on juuri
nyt ajankohtainen, Demos Helsingin
kokeiluasiantuntija Mikko Annala ja tutkija
Christopher Rowley?
Automaattinen liikenne kehittyy nopeasti
ja luo valtavasti bisnesmahdollisuuksia
yrityksille. Vuoteen 2050 mennessä automaattija älyliikenteen arvoksi on laskettu jopa 3
600 miljardia dollaria maailmanlaajuisesti.
Jos bussi, auto tai metro pystyy toimimaan
ilman kuljettajaa, joukkoliikenteen ja
ruoankuljetuksen kaltaiset liikennepalvelut
voidaan tuottaa nykyistä kustannus- ja
resurssitehokkaammin.
Ihmisillä on sujuvammat ja tasaarvoisemmat mahdollisuudet liikkua
kaupungeissa. Kaupunkilaisnuoren harrastusta
ei enää estä se, että hänellä ei ole varaa
bussilippuun.
Suomessa on Nokia-historiamme
ansiosta kovaa teknistä osaamista, joka
soveltuu automaattiliikenteen kehittämiseen.
Pääkaupunkiseudulla toimiva Metropoliaammattikorkeakoulu näki hienosti
suomalaisten osaamispotentiaalin ja valtavat
maailmanlaajuiset bisnesmahdollisuudet ja
lähti koordinoimaan SOHJOA-hanketta. Sen
tavoitteena on, että tutkijat ja suomalaisyritykset

luovat yhdessä uusia tuote- ja palveluideoita,
jotka liittyvät liikenteen automatisaatioon.
Hanke tuottaa yritysten käyttöön
innovaatioalustan, eli toiminnallisen bussilinjan,
jossa yritykset voivat kokeilla tuoteaihioitaan.
SOHJOA on maailmanlaajuisesti
ensimmäisiä kokeiluja, joissa robottibusseja
testataan aidossa kaupunkiympäristössä. Suomi
on erinomainen paikka automaattiliikenteen
sovellusten kokeiluille, koska Suomi ja Kreikka
ovat ainoat maat maailmassa, joissa laki ei
velvoita kuskia olemaan ajon aikana auton
sisällä.
Miten tapahtui käytännössä? Ketkä
osallistuivat siihen?
Alkuvaiheessa robottibussit eivät pärjää
yksin, vaan ihmisiltä vaaditaan prorobotaalista
käyttäytymistä. Ihmisillä on oltava valmiudet
toimia, kun tiellä on este, jota robotti ei vielä
tunnista.
Demos Helsinki vastasi SOHJOA-hankkeen
elokuussa 2016 alkaneessa ensimmäisessä
vaiheessa käyttäjätestauksesta. Tavoitteenamme
oli kehittää ihmis-, ei teknologialähtöistä
automaattiliikennettä. Jotta huippuluokan
innovaatioita syntyy, niiden täytyy olla
teknisesti moitteettomia mutta myös kuluttajia
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Miten oivalluksia levitettiin ja millaista arvoa
se tuotti kumppaneille?
Hanke herättää laajaa kiinnostusta
kansainvälisesti, koska monen maan
lainsäädäntö ei mahdollista vastaavaa
testaamista. Hanketta on esitelty muun
muassa CNN:llä, New York Timesissa ja
Guardianissa. SOHJOA kiinnosti myös
vierailullamme Kiinassa, jossa tapasimme
älykaupunkiasiantuntijoita, ja puhutti UN
Habitat -konferenssissa Ecuadorissa.
Demos Helsingille SOHJOAhanke on tärkeä näyte kokeilu- ja
sidosryhmäosaamisestamme. Kun kehitetään
kaupallista ja kansainvälisesti kilpailukykyistä
tuotetta, ei työstetä pelkästään teknistä
asiaa, vaikka kyse on automatisaatiosta.
Yritykset lähtevät mielellään mukaan, kun ne
hahmottavat, että nyt on mahdollista yhdessä
päästä testaamaan, missä piilee bisnes.
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeista
on kiinnostavaa olla mukana kokeilemassa,
mitä joukkoliikenteen automatisaatio voi heille
tarkoittaa. Kaupallisten edistysaskeleiden lisäksi
SOHJOA lisää kaupunkiyhteistön ymmärrystä
liikkumisen murroksesta.

puoleensa vetäviä.
Toteutimme pilottiajoja Helsingin
Hernesaaressa, jossa simuloimme
kaupunkilaisten kanssa erilaisia sosiaalisia
tilanteita. Selvitimme, miltä ihmisistä tuntuu
olla robottibussissa ja miten he reagoivat
erilaisiin ongelmatilanteisiin. Mitä tapahtuu
kuskittomassa bussissa, kun joku alkaa
mutustaa tonnikalasämpylää, vaikka eväiden
syönti on kielletty? Tai miten ihmiset reagoivat,
kun robottibussin eteen on vastoin sääntöjä
parkkeerattu yllättäen polkupyörä? Kyseessä on
ihmisille uusi sosiaalinen tilanne.
Keskeinen ongelma ei siis ole, miten
poistamme ihmisen liikennettä ohjaamasta,
vaan miten ihminen ja tekoäly saadaan
toimimaan parhaiten yhteen. Yhdelle ihmiselle
on esimerkiksi erittäin raskasta, vaativaa ja
tylsää valvoa kahdeksan bussin toimintaa yhtä
aikaa. Mietimme, miten etäohjausjärjestelmän
valvonnasta saataisiin mahdollisimman
ihmisystävällistä työtä.
Hanke on kaksiosainen, eli sen
ensimmäinen osa päättyi loppuvuodesta
2016 ja toinen osa alkoi alkuvuodesta 2017.
Hanketta johtaa Metropolia ja toisessa osassa
isossa roolissa on Nokia. Mukana on myös
joukko muita tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja
kaupunkeja. Hanke saa rahoitusta liikenteen
turvallisuusvirasto Trafilta ja Tekesiltä.

Millaisia esteitä ja hidasteita hanke kohtasi?
Suomessa on vähän yrityksiä, jotka ovat
tarpeeksi isoja hyötyäkseen SOHJOAn

Demos Helsinki (CC BY-NC-SA 2.0)

Kaupunki ei ole enää entisensä.
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Simuloimassa tulevaisuuden liikkumista.

Mistä olette hankkeen tekijöinä ylpeitä?
Olemme ylpeitä siitä, että Demos Helsinki
tekee oikeassa kaupunkiympäristössä testejä,
jotka ovat omalla alallaan huippuluokkaa. On
ollut myös ilahduttavaa huomata, miten paljon
hanke on saanut kansainvälistä mediahuomiota.
Koko konsortiolla on hankkeessa
erinomainen opitaan kokeilemalla -asenne.
Emme jää miettimään pitkäksi aikaa pöydän
ääreen, mitä tapahtuu, jos bussin eteen tulee
kadulla este. Sen sijaan lähdemme ulos
kokeilemaan sitä. Meillä on siihen Suomessa
ainutkertainen mahdollisuus.

kaltaisista projekteista. Tutkimus- ja
kehityshankkeet tuntuvat yrityksistä helposti
ylimääräisiltä arjen akuuttien kiireiden keskellä.
Suomalaisyritykset tiedostavat, että
liikenteen automatisaatiossa on tulevaisuus.
He eivät siitä huolimatta vielä hahmota, missä
bisnesmahdollisuudet heille piilevät. Hanke on
ollut viestinnällisesti kuitenkin niin hyvin esillä,
että monet yritykset ovat sen myötä innostuneet
tulemaan mukaan.
Mitä hankkeesta jää elämään projektin
päätyttyä?
SOHJOA-hankkeen vuoteen 2019 jatkuvan
toisen osan tavoitteena on kehittää kaupallinen
etäohjausmalli, jota konsortiossa mukana olevat
yritykset voivat kaupata maailmanlaajuisesti.
SOHJOAlla voi olla suuria yhteiskunnallisia
vaikutuksia, mutta ne eivät näy hetkessä.
Kokeilevan kehittämisen idea on portaittainen
näyttövetoinen eteneminen: Hankkeen
ensimmäisessä osassa otimme ensimmäiset
askeleet. Ne onnistuivat hyvin, kun saimme
jatkorahoitusta ja kiinnostavia kumppaneita.
Nyt tarkennamme kehitystyön fokusta ja
jatkamme kehitystyötä. Lopputuote on
toivottavasti tärkeä globaali osaratkaisu
kaupunkiliikenteen päästöjen vähentämisessä.
13

Käyttäytymisperusteinen tieto parantaa ohjauskeinojen vaikuttavuutta.
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SOHJOAhankkeessa
kehittämämme
kokeilumalli auttaa
eri suunnista asiaa
lähestyviä ihmisiä
oivaltamaan,
miten kokeilun
oppeja kannattaa
hyödyntää ja
levittää.

Smart Retro digitalisoi
ja paransi vanhojen
kaupunginosien
palvelutarjontaa
Demos Helsingin johdolla syntyi pohjoismainen
kaupunkikehittämisen malli, jolla erilaiset organisaatiot
pystyvät muotoilemaan yhteisiä tavoitteita ja testaamaan
niiden toimivuutta kaupunkilaisten kanssa.
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Kevät koittaa lähiöille.

M

iksi Pohjoismaat tarvitsivat Smart
Retro -hanketta, Demos Helsingin
tutkimusjohtaja Aleksi Neuvonen?
Merihaka, Varissuo, Bagarmossen.
Betonielementtikauden lähiöiden korjausvelka
ja uudistamistamistarve herättivät keskustelua
kaikissa Pohjoismaissa 2010-luvun alussa.
Tekniset peruskorjauskonseptit lupasivat
energiatehokkuutta mutta eivät luoneet toivoa
siitä, että elämä lähiöissä muuttuu niiden
myötä sujuvammaksi, houkuttelevammaksi
ja ympäristöystävällisemmäksi. Digitalisaatio
synnytti samoihin aikoihin uusia palveluja,
joiden liittäminen betonilähiöiden ihmisten
arkeen tuo onnistuessaan niihin uutta elämää.
Rakennetun ympäristön ekosysteemeistä
puuttui taho, joka kiihdyttäisi kestävien
urbaanien palvelujen kehittämistä ja edistäisi
niiden levittämistä. Demos Helsingin ja
yrityksistä, kaupungeista ja yliopistoista
koostuvan projektiryhmän yhteistyönä
alkoi vuonna 2014 Smart Retro -hanke. Sen
tavoitteena oli kehittää kaupunkikehittämisen
malli, jolla urbaanien alueiden päästöjä
lasketaan samalla, kun alueet muuttuvat
houkuttelevammiksi ja palvelutarjonnaltaan
monipuolisemmiksi. Retro-alueista haluttiin

digitalisaatiota hyödyntäviä smarteja eli
älykkäitä kaupunginosia. Älykaupungit
nähdään helposti kiiltävinä ja uusina, mutta
usein niissä on paljon retroa, koska asunto- ja
kaupunki-infrastruktuuri on rakennettu paljon
ennen älyaikaa. Halusimme tietää, pystyisikö
uusinta älyteknologiaa yhdistämään vanhaan
rakennuskantaan.
Mitä Smart Retrossa tapahtui käytännössä?
Ketkä osallistuivat siihen?
Kehitimme Smart Retrossa tavan, jolla
rakennetun ympäristön perinteiset toimijat,
kuten rakennusliikkeet, kiinteistöjen omistajat,
kaupan alan toimijat ja vuokrataloyhtiöt,
saatiin kehittämään kaupunkialueita yhdessä
asukkaiden ja uusia palveluita kehittävien
startupien tai järjestöjen kanssa. Oletuksena oli,
että näin löydämme tavan synnyttää uudenlaisia
palveluinnovaatioita ja rakentaa kaupunkia, joka
vastaa ihmisten tarpeita ja toiveita.
Ratkaisu löytyi, kun kokeilimme suurten
yritysten, kaupunkien ja startupien yhteistä
kiihdytysohjelmaa, joka toimi hyvänä uutena
ponnistusalustana uusille avauksille. Siinä
erilaiset toimijat saatiin kehittämään ratkaisuja
yhteistyössä. Ohjelmaan osallistui 12 yritystä,
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kaksi yliopistoa, kaksi kaupunkia, yksi
kunnallinen vuokrataloyhtiö sekä 15 startupia.
Startupit hakivat ohjelmaan avoimessa haussa,
johon ilmoittautui 63 hakijaa.
Toteutimme kaksi kahden päivän mittaista
innovaatioleiriä. Sen jälkeen työ jatkui
kumppaneiden ja startupien keskinäisiin
kokeiluihin, joissa asukkaat testasivat uusia
palveluita.
Hankkeen lähestymistapa, kokeilut ja näiden
rinnalla toteutettu ennakointityö julkaistiin
kahdessa hankkeen raportissa. Dokumentoimme
mallin hyvin, jotta opit ovat varmasti sellaisessa
muodossa, että muidenkin on helppo hyödyntää
niitä.

•
•
•
•
•
•

Oma tapahtuma YK:n Habitat 3
-konferenssissa
Radiohaastatteluita brittiläiselle
Monocle-kanavalle sekä kotimaisille
kanaville
Haastattelu pohjoisafrikkalaiselle
televisiokanavalle
Smart Retro -tapahtumia Helsingissä,
Lahdessa, Palo Altossa ja Oslossa
Yli kaksikymmentä esitelmää Suomessa
58 omaa blogikirjoitusta

Toimitimme valmiin raportin valituille
kansainvälisille asiantuntijoille ennen sen
julkaisua. Heistä noin kahdeltakymmeneltä
saimme haastattelun tai kommentin, joita
hyödynsimme hankkeen viestinnässä.
Smart Retro on vaikuttanut ainakin
Lahden kaupungin strategiatyöhön, YIT:n
digitalisaatioon liittyvään kehitystyöhön,
Granlundin WarmEnough-tuotteen kehitykseen
sekä Stockholmshemin käynnistämään
Bagarmossenin SmartUp-hankkeeseen.
Hankkeessa mukana olleista startupeista
Fourdeg on voittanut useita palkintoja (mm.
Arctic15) ja Nurmi Design on uudistanut
liiketoimintaideansa kiertotalouden suuntaan.

Miten Smart Retron oivalluksia levitettiin ja
millaista arvoa se tuotti kumppaneille?
Smart Retro -hankkeessa panostettiin
monikanavaiseen viestintään, jonka ansiosta
hanke houkutteli puoleensa kansainvälistä
näkyvyyttä ja arvostusta.
Smart Retro näkyi maailmalla muun muassa
näin:
• Ainakin 25 julkaistua lehtijuttua
• Ainakin viisi kirjoitusta kansainvälisissä
blogeissa
• Yli 34 000 latausta raporteille
• Kutsu Casablancan Smart City
-konferenssiin

Millaisia esteitä ja hidasteita hanke kohtasi?
Smart Retro -hankkeeseen osallistui monia
tahoja useasta maasta. Hankkeen kumppaneilla

Demos Helsinki (CC BY-NC-SA 2.0)

Startupit uudessa ympäristössä.
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Uusia, vakavia kumppanuuksia.

oli osin toisistaan eriäviä tavoitteita. Kaupungit
ja niiden vuokrataloyhtiöt halusivat kehittää
paikallista elinvoimaisuutta, kun taas monien
startupien ja isojen yritysten pelikenttä on koko
maailma. Siksi ideoiden skaalautuvuus on heille
tärkeää.
Paremmin fokusoituneella ja selkeämmin
yhteen kaupunginosaan keskittyneellä pilotilla
olisi voitu saada esiin selkeämmin osoitettavia
tuloksia. Kaupunkipalveluiden kehittämisen
voisi kytkeä suoraan juuri käynnistymässä
olevaan alueen tai korttelin korjaukseen. Nyt
toteutetut korjaushankkeet ja kokeilut liittyivät
toisiinsa väljemmin. Esimerkiksi rakennetun
ympäristön käytöstä syntyvän datan avaus
kansalaisille, tutkimusryhmille, startupeille
ja yrityksille voisi luoda edellytyksiä uusien
palveluiden ja korjausratkaisujen synnylle.
Hankkeen valmisteluvaiheesta on kulunut
lähes neljä vuotta. Kiinnostus Smart Retrossa
kokeiltuja lähestymistapoja (testaaminen
useamman toimijan kesken, urbaania
elämäntapaa tukevat digitaaliset palvelut
kaupunkitilassa ja kaupunkiympäristö
testilaboratoriona) kohtaan kasvoi hankkeen
aikana merkittävästi.

muotoilemaan yhteisiä tavoitteita ja testaamaan
niiden toimivuutta kaupunkiympäristöissä
asukkailla.
Mallilla voidaan rikkoa kiinteistö- ja
rakennussektorille tyypillisiä, erittäin
rutinoituja kumppanuusmalleja ja kehittämisen
mekanismeja, jotka rajoittavat uusien
kumppanuuksien syntymistä. Kaupungeille
malli on uusi tapa toimia sekä startup- että
suuryritysten kanssa. Niin pienet kuin suuret
yritykset taas oppivat toimialaansa liittyvistä
muutoksista ja kuluttajien käyttäytymisestä.
Sektorirajat ylittävä yhteistyö tuo myös monille
pienyrityksille uusia resursseja.
Mistä olette Smart Retron tekijöinä ylpeitä?
Smart Retro onnistui toimimaan esimerkillisesti
kahdessa uudessa asiassa. Ensinnäkin se
antoi mallin sille, miten startupit ja suuret
organisaatiot, sekä yritykset että kaupungit,
voivat yhdessä rakentaa uudenlaisia ratkaisuja
aikamme haasteisiin. Toiseksi se haastoi
kaupungit, rakennusliikkeet ja kiinteistöalan
ajattelemaan, miten uusia kuluttajapalveluita
tarjoavilla startupeilla voi olla keskeinen rooli
vanhojen kaupunginosien elinvoimaisuuden
palauttajina. Lähiöitä ei uudisteta vain
korjaamalla rakennuksia ja tukemalla
yhteisöllisyyttä kansalaistoiminnan kautta.
Liimaksi tarvitaan palveluita ja niiden tuomaa
arjen sujuvuutta.

Mitä hankkeesta jää elämään projektin
päätyttyä?
Onnistuimme hankkeessa rakentamaan
kaupunkikehittämisen mallin, jolla erilaiset
organisaatiot pystyvät tekemään yhteistyötä,
18

Yhteiskunta
muuttuu, kun
yritykset ja julkisen
sektorin toimijat
omaksuvat uusia
käytäntöjä ja
niistä kerrotaan
avoimesti ja
laajasti eri
tiedotusvälineissä
ja foorumeilla.
19

Varma käänsi
työn muutoksen
mahdollisuudeksi
Demos Effect auttoi työeläkeyhtiö Varmaa ymmärtämään
muuttuvaa työelämää. Nyt yritys huomioi työn
muutoksen aktiivisesti niin asiakaspalvelussa kuin
strategiassakin.
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Työelämän opintopolulla.

M

iksi Demos Effectin ja Varman
yhteistyötä tarvittiin juuri vuonna
2016, Demos Effectin vastaava konsultti
Johannes Nuutinen?
Työ muuttuu lähitulevaisuudessa ikäryhmää
katsomatta. Työeläkeyhtiö Varman mielestä
työn muutos on niin ravisuttava ilmiö, että
jos yhtiö ei ymmärrä sen vaikutuksia omaan
ja asiakkaidensa toimintaan, se voi muuttua
tarpeettomaksi. Varmalla on poikkeuksellinen
asema yhteiskunnassa: yhtiö voi sekä tukea
suomalaisia työnantajia työn muutoksessa että
aktiivisesti haastaa yhteiskuntaa ottamaan työn
muutosilmiöt huomioon.
Työeläkevakuuttajana Varmaa kiinnostaa
erityisesti kaksi asiaa: miten eläkkeet
riittävät tulevaisuudessa, ja miten ihmiset
pysyvät entistä pidempään työkykyisinä.
Nämä kysymykset ovat myös työn muutosta
käsittelevän keskustelun ytimessä. Millainen
on tulevaisuuden eläkejärjestelmä, mitä
tulevaisuuden työ on ja millaista työkykyä se
vaatii?
Yhteistyömme lähti ajatuksesta, miten
Varma voi olla positiivinen voima suomalaisen
työelämän uudelleenmäärittelyssä. Vuonna
2016 tietoisuus työelämän lähivuosien rajusta

muutoksesta löi läpi suomalaisessa julkisessa
keskustelussa. Siksi nyt on se hetki, kun
tulevaisuuden askelmerkit muotoillaan. On
selvää, että Varman kannattaa osallistua
julkiseen keskusteluun.
Mitä yhteistyö tarkoitti käytännössä? Ketkä
osallistuivat siihen?
Demos Effectin ja Varman yhteistyö alkoi
vuonna 2015, kun lähdimme miettimään,
miten nuorten työkykyä voisi tukea nykyistä
paremmin. Seuraavana vuonna näkökulma
laajeni muihin ikäryhmiin. Tajusimme yhdessä,
että nuorten sukupolvien toiveet esimerkiksi
johtamiselle eivät eroa paljoakaan vanhemmista
sukupolvista. Kaikki ikäryhmät tarvitsevat
parempaa työkyvyn johtamista.
Työntekijöiden työkyky koostuu
tulevaisuudessa yhä enemmän siitä, että
työntekijä pystyy näkemään selkeän
kehityskaaren osaamisessaan. Alkuvuodesta
2018 Varman asiakkailla on toivottavasti
käytössä Työntekijän kehityspolku -palvelu,
jonka avulla esimiehet voivat tukea
työntekijöidensä osaamisen kehittämistä.
Toteutimme vuonna 2016 yhteistyössä
Sitran, Verohallinnon, Tiedon ja Ammattiliitto
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Pron kanssa tutkimushankkeen, jossa
rakennettiin skenaarioita työn tulevaisuudesta.
Kokosimme ympäri yhteiskuntaa joukon
työelämän asiantuntijoita ja muodostimme
yhdessä näkemyksen siitä, miten eri tavoin
työtavat, työtehtävät, ammattikuvat ja
se, mitä ymmärrämme työksi, muuttuu
lähitulevaisuudessa.
Lopputuloksena syntyi Työ 2040 -raportti.
Sen ajatukset näkyvät tänä vuonna Varman
strategiassa, palveluissa ja muun muassa
yhtiön asiakkailleen tarjoamassa Työelämän
opintopolku -palvelukokonaisuudessa, jossa
Varma haastaa asiakkaitaan reagoimaan
työelämän muutoksiin. Viimeisen vuoden
aikana Varmassa syntyi asiakkuustiimi, joka
keskittyy työn ja yritysten toimintaympäristön
muutokseen.
Vuonna 2016 kehitimme Varmalle myös
tapoja tukea yrittäjien työkykyä. Yhteistyön
tavoitteena oli auttaa varmalaisia ymmärtämään
yrittäjien työkykyyn liittyviä haasteita. Kävi
ilmi, että yrittäjät osaavat yleensä erinomaisesti
pitää huolta yrityksestään, mutta omasta
hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole aina yhtä
tärkeää.

tulevaisuudessa, kehittyi yhteistyömme aikana.
Olemme konkretisoineet, mitä työn muutos
tarkoittaa ja rakentaneet yhdessä varmalaisten
kanssa näkemystä siitä, miten he voivat itse olla
muovaamassa tulevaisuuden työelämää ja ottaa
siihen rohkeasti kantaa myös julkisesti.
Vain aika näyttää, miten työelämä todella
muuttuu. Skenaariotyö auttoi varmalaisia
hahmottamaan, miten tulevaisuuteen voi
valmistautua ja millaisia kehityspolkuja se
mahdollisesti tuo tullessaan.
Työ 2040 -raportti näkyy varmalaisten ja
heidän asiakkaidensa parissa tänä vuonna muun
muassa yllä kuvatun Työelämän opintopolku
-kokonaisuuden kautta. Näin ajatukset ja
työkalut siirtyvät Varman asiakasyrityksiin.
Varma työeläkevakuuttaa 870 000 ihmistä.
Yhtiön potentiaali vauhdittaa muutosta
suomalaisessa yhteiskunnassa asiakkaiden
kautta on siis valtava. Jos esimerkiksi yhdessä
kehittämämme Työntekijän kehityspolku
-työkalu otetaan käyttöön laajasti, sillä on suuri
vaikutus suomalaisen työn tuottavuuteen ja
ihmisten hyvinvointiin.
Millaisia esteitä ja hidasteita hanke kohtasi?
Isossa yrityksessä tapahtuu paljon asioita
samanaikaisesti – ja usein vähän päällekkäin.
Työmme lisäarvo asiakkaalle oli siinä, että
autamme ymmärtämään, mikä on merkittävää

Miten oivalluksia levitettiin ja millaista arvoa
yhteistyö tuotti yritykselle ja yhteiskunnalle?
Varmalaisten ymmärrys siitä, miten työ muuttuu
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Työkyky lähtee oman kehityskaaren näkemisestä.
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Työelämän uusia tehtäviä.

Mistä olette tämän hankkeen tekijöinä
ylpeitä?
Olemme ylpeitä siitä, että yhä useampi
varmalainen puhuu työn muutoksesta, ja se
pidetään aktiivisesti mielessä niin tuotekehitystä
kuin koko yrityksenkin strategiaa tehdessä.
Tämä on tärkeää, koska Varma ei ole pelkästään
rahoista huolehtiva sijoittaja, vaan myös
aktiivinen ja vahva sosiaalipoliittinen toimija.
Varma muuttaa aidosti suomalaista työtä.
Olemme nähneet omin silmin, miten
kahdessa Varman asiakasyrityksessä ihmiset
kehittyivät ohjaamaan työntekijöidensä
johtamista ja kehittämistä aikaisempaa
paremmin. Se luo uskoa siihen, että on vain
ajan kysymys, kun opit leviävät myös muihin
asiakasyrityksiin.

nyt ja kohta.
Työn tulevaisuudesta puhuminen ei ole
organisaatioissa ikinä kiireellisiin tehtävä,
vaikka se kiinnostaa monia. Tehtävänämme on
pitää keskustelua käynnissä ja perustella, miksi
muutosta kannattaa pohtia juuri nyt.
Mitä hankkeesta jää elämään projektin
päätyttyä?
Toivomme, että Varman asiakasyritykset
ottavat Työntekijän kehityspolku -työkalun
laajasti käyttöön, ja että se parantaa suomalaista
työelämää.
Uskomme, että yhteistyömme seurauksena
Varma tekee tulevaisuudessa entistä
näkemyksellisempiä yhteiskunnallisen
keskustelun avauksia siitä, miten suomalaista
työelämää tulisi kehittää. Varma ei ole minkään
eturyhmän ajaja, joten sillä on vahva mandaatti
rakentaa haluamansa näköistä työelämää ja
kommentoida sitä.
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Isojen
organisaatioiden
strategiat ja
niistä kumpuavat
muutokset
palvelutarjonnassa
rakentavat
parhaimmillaan
asiakkaiden ja
kumppaneiden
kautta parempaa
yhteiskuntaa.
24

Peloton-ohjelma
työnsi käyntiin
kuluttajamarkkinoiden
muutoksen
Peloton Club perustettiin kätilöimään yrityksiä, jotka
ratkovat ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita
liiketoiminnalla.
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Muutos lähtee yhteisestä ilosta.

M

ihin Peloton Clubia tarvitaan juuri
nyt, Demos Helsingin perustaja
Roope Mokka ja resurssiviisaan talouden
teemajohtaja Satu Lähteenoja?
Peloton Club sai alkunsa huomiostamme, että
pelkkä teknologinen kehitys ei riitä torjumaan
ilmastokatastrofia. Ihmiset tarvitsevat myös
uusia tapoja asua, syödä ja liikkua. Lisäksi
ymmärsimme, että uudenlaiset tuotteet ja
palvelut muuttavat ihmisten käyttäytymistä
eniten.
Ympäristöministeriön ympäristöklusteriohjelmassa vuonna 2008 tajusimme, että
asuminen, liikkuminen ja syöminen aiheuttavat
suurimman osan tuottamistamme päästöistä.
Kolmeen osa-alueeseen hupenee myös
suurin osa ihmisten rahoista.
Työskentelimme isojen yritysten kanssa ja
näimme, että muutos heidän toimintatavoissaan
on hidasta. Teimme monia yksittäisiä
läpimurtoja, kuten kehitimme Fazer Food
Servicen kanssa ilmastolounaan ja Rautakeskon
kanssa energiamestaripalvelun. Silti tajusimme,
että tarvitsemme aivan uusia yrityksiä luomaan
uusia tuotteita ja markkinoita, jos haluamme
nähdä muutosta ihmisten käyttäytymisessä
nopeasti. Perustimme Peloton Clubin

kätilöimään uudenlaisten yritysten syntyä.
Miten tapahtui käytännössä? Ketkä
osallistuivat siihen?
Peloton Clubin ydinajatus on sen
perustamisvuodesta 2012 ollut se, että startupit
disruptoivat, eli muuttavat markkinoita erittäin
nopeasti tehokkailla ratkaisuillaan.
Halusimme luoda kiihdytysohjelman ja
startup-yhteisön, joka keskittyy suurimpien
ilmastopäästöjen vähentämiseen. Niitä
ovat erityisesti asumisen, liikkumisen
ja ruoantuotannon päästöt. Ohjelma ja
yhteisö kiihdyttävät uusien teknologioiden
käyttöönottoa ja muuttavat ihmisten käytöstä.
Ennen kaikkea politiikan käsitys työpaikkojen
ja ilmastonmuutoksen yhteydestä muuttuu.
Ilmastonmuutos luokin uusia menestysyrityksiä
ja työpaikkoja.
Peloton-innovaatioleirejä on järjestetty
vuosien varrella Helsingissä, Seinäjoella,
Lahdessa ja Tukholmassa. Tärkeänä osana ovat
olleet Peloton Club -illat, joita on järjestetty
kymmeniä. Niiden ympärillä pyörii noin 2 000
ihmisen ekosysteemi. Kiihdytysohjelmia on
ollut kahdeksan ja niihin on osallistunut yli sata
tiimiä.
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Kiihdytys kohti uusia markkinoita.

Onnibussin perustajan Pekka Mötön
toimitusjohtajakseen. Neljän sukupolven
linja-autoyrittäjä Möttö ja Tuupin
perustaja, liikenneinsinööri Johanna
Taskinen, muodostavat epätavallisen
parin. Kaksikko tapasi Peloton Club
-illassa helsinkiläisen pizzerian kellarissa
keväällä 2016. Tuup kehittää liikkuminen
palveluna -mobiilisovellusta, jossa yhdistyy
reittiopas, pysäkki- ja aikataulutiedot sekä
erilaiset liikkumispalvelut, kuten julkinen
kaupunkiliikenne, taksi, kaupunkipyörät,
yhteiskäyttöautot ja kaukoliikenne.
Myös isot suomalaisyritykset ovat ottaneet
Peloton Clubin omakseen. Vuonna 2017 Peloton
Club antaa startupeilleen mahdollisuuden
kokeilla tuotteitaan suurten massojen kanssa,
kun S-Ryhmä, Granlund, Bonava ja Coor
tarjoavat startupeille strategisia kokeiluja
Peloton-tyyliin.

Vuonna 2016 Peloton Club järjesti osana
eurooppalaista Climate Launchpad -kilpailua
kiihdytysohjelman kymmenelle tiimille, joiden
tavoitteena oli ratkaista ilmastonmuutokseen
liittyviä haasteita liiketoiminnan keinoin.
Climate Launchpadin kansainväliseen finaaliin
matkusti kolme suomalaista tiimiä.
Joulukuussa 2016 järjestimme myös ruokateemaisen Peloton Clubin, joka kokosi Pelotonyhteisön yhteen pohtimaan ratkaisuja kestävän
ruoan tuotannon ja jakelun kysymyksiin.
Miten Peloton Clubin oivalluksia levitetään
ja millaista arvoa se tuottaa kumppaneille?
Kiihdytysohjelmissa ja tapaamisissa syntyneet
verkostot ovat tärkein osa Peloton Clubia.
Siihen ei kuulu vain yrittäjä ja sijoittajia,
vaan suuryritysten työntekijöitä, poliitikkoja,
kaupunkien työntekijöitä, aktivisteja ja
tutkijoita. Osallistujien monialainen tausta
erottaa Peloton Clubin muista startupyhteisöistä. Ihmisten sitoutumisesta kertoo se,
että monet jäsenet ovat olleet mukana jo vuosia.
Peloton Club tuo startup-kentälle uudenlaista
osaamista, kun mukana on muun muassa
liikennealan konkareita, rakennusyrityksiä,
tutkijoita ja arkkitehtejä. Tästä hyviä
esimerkkejä ovat startupien tekemät rekrytoinnit
Peloton Club -yhteisöstä.
Startup-yritys Tuup rekrytoi hiljattain

Millaisia esteitä ja hidasteita Peloton Club on
kohdannut?
Suomessa on vähän ja kapeaa startupkiihdyttämiseen liittyvää osaamista.
Kilpailu osaajista ja rahoituksesta on kovaa.
Peloton Clubin kaltaiseen temaattiseen
kiihdyttämötoimintaan liittyviä hyötyjä ollaan
Suomessa vasta ymmärtämässä. Tyypillisesti
startupit nähdään massana ja ohjelmiin
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osallistuu “mitä vaan mikä skaalaa”. Peloton
Club kerryttää yhteisössä osaamista, joka
liittyy asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan
kytkeytyvien innovaatioiden kaupallistamiseen.
Näin Peloton Club ei luo uutta ja menestyvää
yritystoimintaa mille vain alalle, vaan raivaa
ilmastonmuutoksen ratkomiseen keskittyville
yrityksille tietä maailman suurimmille
markkinoille. Se tarjoaa samalla puuttuvaa
palaa ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen:
käyttäytymistä muuttavia teknologioita ja
liiketoimintamalleja.
Peloton Club on toiminut tähän asti aina
projektirahoituksella. Rahoituksen epävarmuus
ei ole jatkuvuuden kannalta hyvä juttu, koska
eri rahoittajat vaativat aina omia painotuksiaan
kiihdytysohjelmaan. Osaaminen ei kerry, koska
toimivaa systeemiä voi joutua muuttamaan
vain saadakseen sen mahtumaan uuteen
rahoitusohjelmaan.

suuryritysten ekosysteemi, jossa Peloton Club
on tärkeä osa. Monet Peloton Clubin yritykset
ovat saaneet yksityistä rahoitusta ja osa niistä
on tehnyt exitin, eli myynyt liiketoimintansa
eteenpäin. Parhaiten menestyneitä Pelotonyrityksiä ovat tähän mennessä muun muassa
digitaalisiin kauppapaikkoihin erikoistunut
Sharetribe, joka on vakiinnuttanut toimintansa
ja saanut yksityistä rahoitusta. Nyhtökauran
takana oleva Gold&Green Foods teki jo
exitin ja kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin
erikoistunut Repack sai yksityistä rahoitusta
ja kasvaa nopeasti. Älytermostaatteihin
erikoistunut Fourdeg kasvaa niin ikään
vauhdilla ja on saanut ulkopuolista rahoitusta.
Smartup ja kuluttaja-cleantech (eng.
consumer cleantech) ovat käsitteinä
vakiinnuttaneet paikkansa julkisessa
keskustelussa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun
kuntien ja yritysten perustamalla Smart&Clean
-säätiöllä kuluttaja-cleantech on yksi viidestä
toiminta-alueesta. Tekes taas on käynnistänyt
Consumer cleantech -ohjelman.
Demos Helsingissä valmistelemme
parhaillaan Itämeren laajuista kuluttaja-

Mitä Peloton on saanut viidessä vuodessa
aikaan?
Peloton Clubin viisivuotisen elämän aikana
Suomeen on syntynyt yrittäjien, startupien ja
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Liikeideaa testaamassa.
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Marraskuu on yrittäjäelämän parasta aikaa.

cleantech-kiihdyttämön ja ekosysteemin
perustamista sekä kiihdyttämöä, joka
ratkoo kaupunkien ongelmia itsenäisellä
liiketoimintamallilla.

Moni on Peloton-tapahtumiin tullessaan
sanonut, että tänne pitää tulla, koska täällä on
kaikki.
Peloton Clubin myötä suomalaisten
yritysten, median ja rahoittajien ymmärrys siitä,
että resurssiviisauteen liittyvien ongelmien
ratkaisu voi olla hyvää bisnestä, on kehittynyt
paljon.

Mistä olette Pelottomaan liittyen ylpeitä?
Peloton Club on onnistunut vuosien varrella
luomaan resurssiviisaan liiketoiminnan
ympärille kasvavan yhteisön, jossa syntyy
jatkuvasti uusia ja kiinnostavia kumppanuuksia.
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Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen vaatii uusia tapoja syödä.

Onnistuimme
rakentamaan
startup-ilmiön,
joka synnytti tukun
uusia yrityksiä
ja nosti ihmisten
kiinnostusta
resurssiviisaisiin
elämäntapoihin
tarttuvia yrityksiä
kohtaan.
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Faktaa vuodesta 2016

Tilikausi

Demos Helsinki

Demos ry:n tilikausi on kalenterivuosi eli tämä
raportti koskee aikaa 1.1.-31.12.2016. Raportti
koskee sekä Demos ry:tä että sen tytäryhtiöitä
Demos Effect oy:tä ja Demos Research Institute
oy:tä.

Demos Helsinki koostuu neljästä
hallinnollisesta yksiköstä: Demos ry on koko
ryhmän emo, joka tekee ajatushautomotyötä,
tutkimusta ja palvelee julkisen ja kolmannen
sektorin asiakkaita. Demos ry:n kokonaan
omistama Demos Research Institute oy
perustettiin vuonna 2016. Se vastaa Suomen
Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston
rahoittamien hankkeiden hallinnollisesta
toteutuksesta erillisessä talousyksikössä, mutta
kiinteästi Demos ry:n yhteydessä.
Demos ry:n tytäryhtiö Demos Effect oy
tarjoaa ajatushautomon työhön pohjautuvia
konsulttipalveluita yrityksille. Demos ry
omistaa yhtiöstä 89,3 %. Lisäksi yhtiön
omistajina on joukko Demos Helsingin
työntekijöitä ja neuvonantajia. Demos Effect
oy:llä on tytäryhtiö nimeltä Demos Effect ab.
Sillä ei ollut liiketoimintaa vuoden 2016 aikana.
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Ihmiset
Demos ry:n hallitus 11.5.2016 asti

Associate-ryhmä

Aleksi Aaltonen, puheenjohtaja
Juha Leppänen, varapuheenjohtaja
Satu Korhonen, sihteeri
Tuomo Pentikäinen
Elina Seikku
Tuija Talvitie

Antti Hautamäki, senior associate, professori
emeritus

Demos ry:n hallitus 11.5.2016 alkaen

Airi Lampinen, senior lecturer, Mobile Life
Center, Tukholman yliopisto

Peter Ache, professor in planologie, Radboud
University Nijmegen
Juha Huuskonen, kuraattori, Helsinki
International Artist Programme

Tuija Talvitie, puheenjohtaja
Satu Korhonen, varapuheenjohtaja
Mikko Annala, sihteeri
Aleksi Aaltonen
Tuomo Pentikäinen
Bo Harald

Seungho Lee, tohtoriopiskelija, tutkija, Aaltoyliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Juha Mikkonen, tohtoriopiskelija, Vanier
Scholar, Yorkin yliopisto, Kanada
Sari Stenfors, tohtori; Strategy, business
technology, organization and management
studies, Aalto University

Demos Effect oy:n hallitus
Aleksi Neuvonen, puheenjohtaja
Tuuli Kaskinen, sihteeri
Torsti Tenhunen
Matti Hautsalo

Demos ry:n ja Demos Research Instituten
työntekijät

Demos Research Institute oy:n hallitus

Demos ry:ssä ja Demos Research Institutessa
oli vuoden 2016 lopussa 20 vakituista
työntekijää. Yhteensä vuoden aikana tehtiin
19 henkilötyövuotta.

Tuuli Kaskinen, puheenjohtaja
Mikko Annala
Satu Korhonen

Demos Effect oy:n työntekijät
Demos Effect oy:ssä oli vuoden 2016 lopussa
9 vakituista työntekijää. Yhteensä vuoden
aikana tehtiin 8 henkilötyövuotta.
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Avainluvut
Demos ry
Liikevaihto: 1 606 059,30 €
Tulos: 155 146,09 €
Demos Research Institute oy
Liikevaihto: 172 567,55 €
Tulos: -7777,49 €
Demos Effect oy
Liikevaihto: 901 738,85 €
Tulos: 157 584,85 €
Organisaation osien välisiä siirtoja ei ole vähennetty liikevaihtoluvuista. Koko ryhmän liikevaihto on
siis pienempi kuin yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto.

Hallinnosta
•
•
•
•
•
•
•
•

Demos ry:n hallitus piti kokouksen seitsemän kertaa.
Demos Effect oy:n hallitus piti kokouksen kymmenen kertaa
Demos Research Institute oy:n hallitus piti kokouksen kolme kertaa
Taloushallintoa ja kirjanpitoa hoiti Marika Lohi Osuuskunta Eko-osuusrahasta.
Tilintarkastuksesta vastasi Risto Ekholm BDO oy:sta.
Toimitila sijaitsi Helsingin Töölössä osoitteessa Töölönkatu 11.
Internetissä www.demoshelsinki.fi nettisivuston kävijämäärä kasvoi merkittävästi.
Demos ry on jäsen Otavan Opiston osuuskunnassa.
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Julkaisut

Näkökulmia
kokeilurahoitukseen
– Ehdotus
kokeilurahoitusalustan
perustamisesta

Briefing:
liiketoimintaekosysteemin menestystekijät

www.demoshelsinki.fi/julkaisut/
nakokulmia-kokeilurahoitukseen/

www.demoshelsinki.fi/julkaisut/
factors-shaping-entrepreneurialecosystems-and-the-rise-ofentrepreneurship

Suomella on hyvät
edellytykset toteuttaa
kestävää kehitystä

Policy brief: Suomi
tähtää kestävän
kehityksen mallimaaksi

www.demoshelsinki.fi/julkaisut/
suomella-hyvat-edellytyksettoteuttaa-kestavaa-kehitysta

www.demoshelsinki.fi/julkaisut/
suomi-tahtaa-kestavankehityksen-mallimaaksi
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Kuinka digitalisaatio
muuttaa
liiketoimintaasi?

www.demoshelsinki.fi/julkaisut/
hyperkytkeytyneisyys-muuttaaliiketoimintaas

Kuvia Sampsa Kettunen, Meela Leino
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Yhteiskunnallinen muutos lähtee paremmasta yhdessä tekemisestä.
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