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Yritykset kaipaavat tuoreinta tutki-
mustietoa alansa ilmiöistä ja trendeis-
tä. Niillä on paine uudistua ja halu ke-
hittää yhteiskunnan tarpeisiin sopivia 
tuotteita ja palveluja. Tutkijat puoles-
taan haluavat vaikuttaa työnsä kautta 
maailmaan ja saada uusia näkökulmia 
tutkimusaiheisiinsa.

Yhteisluomisessa tutkijat ja yritys-
ten edustajat luovat yhteisen käsityksen 
ongelmista ja niiden ratkaisumahdol-
lisuuksista niin, että yhteistyö hyödyt-
tää molempia osapuolia. On tärkeää, 
että he ovat hankkeessa tasavertai-
sia kumppaneita, jotta ratkaisut ovat 
varmasti sovellettavia, hyväksyttäviä 
ja käytännöllisiä. Näin hanke tuottaa 
myös tutkimuksellisesti mielenkiin-
toisia tuloksia. 

Yhteisluomisesta (co-creation) käy-
tetään myös käsitettä yhteiskehittämi-

nen (co-production). Tässä taskuop-
paassa tarkastellaan tutkijoiden ja 
yritysten välistä yhteisluomista. Oppe-
ja voidaan kuitenkin soveltaa muiden-
kin yhteiskunnan toimijoiden väliseen 
yhteistyöhön. Yhteisluomisen käytän-
nön menetelmistä keskitymme eten-
kin dialogiin.

YHTEISLUOMINEN ON UUSI  
TAPA TEHDÄ TUTKIMUSTA  
JA KEHITYSTYÖTÄ

Yritysten ja tiedemaailman välinen yh-
teistyö hakee jatkuvasti uusia muoto-
ja. Yhteisluominen on yksi niistä. Siinä 
tieto ja näkökulmat liikkuvat yrityksiltä 
tutkijoille ja päinvastoin.

Aina yhteisluominen ei ole paras 
vaihtoehto. Yhteistyö voi olla myös esi-

1. MITÄ YHTEIS - 
LUOMINEN ON?

Yhteiskunnan ongelmiin tarvitaan tieteeseen pohjau-
tuvia käytännön ratkaisuja. Usein tutkijoiden ja yritys-
ten oma osaaminen ja voimavarat eivät yksinään riitä 
niiden kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Ratkaisuja 
kannattaa etsiä yhteisluomisen eli tutkijoiden ja  
yritysten välisen tasavertaisen yhteistyön keinoin.

YHTEISLUOMISESSA 
TUTKIJAT JA YRITYKSET OVAT 
TASAVERTAISIA KUMPPANEITA.
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merkiksi tilaustutkimusta, konsultoin-
tia, aineistojen tarjoamista, laitteistojen  
ja tilojen vuokraamista tai tieteen kau-
pallistamista. Niitä kuvaa usein tiedon 
tai teknologian yksisuuntainen siirty-
minen. 

YHTEISLUOMINEN PERUSTUU  
NÄKÖKULMIIN, VUORO-
PUHELUUN JA OPPIMISEEN

Yhteisluomisen rikkaus piilee näkökul-
mien monipuolisuudessa. Kyseessä on 
oppimisprosessi, jossa tuotetaan uu-
sia oivalluksia törmäyttämällä erilaista 
osaamista. Toisiaan täydentäviä näkö-
kulmia ja tietoa tarvitaan, jotta ongel-
masta ja ratkaisusta saavutetaan harkit-
tu yhteisymmärrys ja ratkaisu otetaan 
käyttöön. 

Yhteisluomiseen kannattaa kuiten-
kin lähteä realistisin odotuksin. Yh-
teisen tutkimusintressin löytäminen 
vaatii vaivannäköä. Hankkeen toteut-
taminenkin voi viedä tavallista enem-
män aikaa, kun osallistujien määrä ja 
näkemysten kirjo ovat tavallista suu-
remmat.

WINLAND-HANKE KEHITTÄÄ YHTEISLUOMALLA  
PAREMPAA ENERGIATURVALLISUUTTA

From Failand to Winland -hanke ke-
hittää ratkaisuja Suomen energia-, 
ruoka- ja vesiturvallisuuteen. Hel-
singin yliopiston tohtorikoulutettava  
Sakari Höysniemi tutkii hankkeessa 
energiaturvallisuuden poliittista ulot-
tuvuutta. Ytimessä ovat olleet yhteis-
luomisen työpajat.

”Työpajoissa on ollut energia-alan 
isoimpia yrityksiä, kuten Fingrid ja  
Helen, joilla on kansallisella tasolla 
merkittävä vaikutus energiaturvallisuu-
teen. Olemme rakentaneet yhteisluo-
malla käsitystä siitä, miten yhteistyöllä 
voidaan varautua energia-alan trendei-
hin ja uhkiin”, Höysniemi kertoo. 

Höysniemen mukaan yhteisluomi-
nen on etenkin tutkimuksen alussa 
tehokas yhteistyön muoto. Sen avulla 

laajoja trendejä voidaan hahmottaa jo 
muutamassa tunnissa. 

”Ison kuvan hahmottamisen jälkeen 
pureudutaan tarkempiin kysymyksiin 
esimerkiksi kartoittamalla sidosryh-
mät toimijakenttäanalyysin avulla. To-
teutimme hankkeessamme myös ener-
giajärjestelmän sietokykyä testaavia 
mallinnuksia yhdessä yhteistyökump-
panien kanssa ja haastattelimme ener-
gia-alan asiantuntijoita.”

Höysniemi kannustaa yrityksiä ja 
tutkijoita vuorovaikutukseen.

”Yhteisluomalla voi parantaa ky-
kyään katsoa tulevaisuuteen ja ym-
märtää, mitkä asiat alan kehitykseen 
vaikuttavat.”

Yhteisluomisen työpajat ovat Winland-hankkeen ytimessä.

Winland-hanketta rahoittaa  
Strategisen tutkimuksen neuvosto. 

YHTEISLUOMISEN 
ESIMERKKEJÄ  
ERI TIETEENALOILTA

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN COPASSION- 
HANKKEESSA Helsingin yliopistossa  
tutkitaan myötätunnon vaikutuksia työ-
yhteisöihin ja kehitetään keinoja lisätä 
myötätuntoa työelämässä. Hanke on 
tehnyt yrityksissä myötätuntointerven-
tioita. Yritykset ovat osallistuneet myös 
ohjausryhmätyöskentelyyn ja toimineet 
asiantuntijakumppaneina. Yksi yhteis-
luomisen lopputuote on Myötätunnon 
mullistava voima -kirja, jonka tutkijat ja 
yritysten edustajat kirjoittivat yhdessä. 

HELSINGIN YLIOPISTON ALGOMEG- JA  
LEVARBIO-HANKKEISSA tutkittiin elin-
tarviketeollisuuden sivuvirtavesien 
puhdistamista ravinteita hyödyntävän 
leväbiomassan avulla sekä tuotetun bio-
massan käyttöä ravintolisien, kalarehun 
ja muiden arvotuotteiden raaka-ainee-
na. Mukana oli laajasti yrityksiä. Ne 
tarjosivat hankkeelle sivuvirtoja sekä 
asiantuntemustaan esimerkiksi tuot-
teistamisessa.

HELSINGIN YLIOPISTON VILJATEKNOLO-
GIAN TUTKIMUSRYHMÄ kehitti yhteis-
työssä Vaasan Oy:n (nykyisin osa 
Lantmännen Unibakea ja Lantmän-
nen-konsernia) kanssa kolesterolia alen-
tavan Kaurasydän-leivän. Yritys vastasi 
leivän tuotekehitystyöstä. Tutkijat tar-
josivat asiantuntijanäkemystä sekä me-
netelmän leivän terveysvaikutteisuuden 
arvioimiseen.
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Tutkijalle yhteisluominen on tapa saada 
tutkittu tieto käyttöön ja olla mukana, 
kun sen pohjalta kehitetään käytännön 
ratkaisuja ja tuotteita. Myös yrityksien 
tarjoamat verkostot, aineistot ja käytän-
töjä tai asiakaspintaa koskeva tieto sekä 
yhteisluomisessa syntyvät tutkimus-
ideat ovat tutkijalle hyödyksi. 

Yrityksille hyödyt perustuvat tie-
teelliseen asiantuntemukseen. Yhteis-
kehitetyt ratkaisut pohjautuvat viimei-
simpään tutkimustietoon, joten riski 
tehdä harkitsemattomia päätöksiä vä-
henee. Jos mukana on useita yrityksiä, 
ne toimivat heijastuspintoina toisilleen. 
Tämä hyöty toki edellyttää, etteivät yri-
tykset ole kilpailijoita keskenään.

YHTEISLUOMISESSA  
MAAILMAT KOHTAAVAT 

Yritysten tieto perustuu usein kokemuk-
seen, kun tutkija taas käyttää vertaisar-
vioitua tietoa ja seuraa tieteen eettisiä 
periaatteita. Tutkijan identiteettiin kuu-
luu ajatusten altistaminen avoimelle kri-
tiikille, minkä yritysmaailman edusta-
jat saattavat tulkita näkemysten alas 
ampumiseksi. 

Myös yritys- ja tutkimusmaailman 
aikataulut ovat erilaiset. Yritykset toi-
mivat kiihkeärytmisessä ympäristös-
sä, jossa on toimittava nopeasti. Tutki-
jat tarkastelevat ilmiöitä usein pitkällä  
aikavälillä. Yhteistyön kannalta on tär-
keää, että molemmat osapuolet ym-
märtävät kulttuuriensa erilaisuuden ja 
pyrkivät rakentavaan ilmapiiriin.

2. MITÄ HYÖTYÄ  
YHTEISLUOMISESTA ON?

Yhteisluomisesta hyötyvät sekä tutkijat ja yritykset  
että yhteiskunta. Hyödyt syntyvät kuitenkin vasta,  
kun osallistujat ymmärtävät toistensa maailmoja  
ja lähtökohtia.

TUTKIJAN HYÖDYT YRITYKSEN HYÖDYT

Vuorovaikutustaitojen ja oman 
tutkimuksen soveltamis- ja  
selittämiskyvyn kehittyminen.

Vuorovaikutustaitojen kehittyminen 
ja tieteen toimintatapojen  
ymmärtäminen.

Yritysten käytössä olevat  
teknologiat ja muut resurssit.  
Uudet aineistot ja tutkimusideat. 

Ymmärrettävä tieteellinen tulkinta 
ongelman taustasta ja aineistoista.  
Yliopiston tutkimusresurssien ja 
-tilojen käyttö.

Valmis yritysverkosto uusia  
hankkeita rakennettaessa ja  
rahoitusta haettaessa.

Verkostoituminen ja synergia 
ei-kilpailevien yritysten kanssa.

Tutkijakontaktit ja poikkitieteellinen 
ymmärrys. Uramahdollisuudet 
yrityskontaktien myötä.

Kontaktit tiedemaailmaan  
ja mahdollisuus pitkäaikaiseen 
yhteistyöhön. 

Tutkimustiedon arvostuksen 
lisääntyminen yrityksissä. 

Lisääntynyt kyky ja avoimempi mieli 
tutkimustiedon hyödyntämiseen. 

Mahdollisuus vaikuttaa käytännön 
ongelmiin tutkimuksen kautta.

Uusia ideoita tuotteiden ja  
palveluiden kehittämiseen.

Tuore näkökulma omaan tutkimuk-
seen ja käytännön tieto aihealueelta.

Uusien näkökulmien omaksuminen 
oman toiminnan kehittämisessä ja 
arvioinnissa. 
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TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 
AIHEEN KARTOITUS

TUTKIMUKSEN MÄÄRITTELY 
KYSYMYKSET, MENETELMÄT JA LAAJUUS

TUTKIMUKSEN IMPLEMENTAATIO 
RAHOITUS
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TIETEIDENVÄLINEN YHTEISTYÖ 

RELEVANSSI
SIDOSRYHMIEN OSALLISTAMINEN

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN
VIESTINTÄ, VUOROVAIKUTUS JA PALAUTE

YHTEISLUOMISEN PROSESSI
Kuva on muokattu lähteestä Mauser, W, Klepper, G, Rice, M, Schmalzbauer, BS ym.  
Transdisciplinary global change research: the co-creation of knowledge for sustainability.  
Current Opinion on Environmental Sustainability, 5, 420–431 (2013).

Yhteisluominen alkaa aina sidosryh-
mien kartoittamisella ja niiden tieto-
tarpeiden selvittämisellä. Työskentely 
sidosryhmien kanssa tapahtuu yleen-
sä työpajoissa ja digitaalisilla alustoilla. 
Tässä taskuoppaassa annamme vink-
kejä erityisesti dialogista, joka on usein 
hyvä yhteisluomisen menetelmä. Sen 
avulla voidaan valaista ilmiön eri puolia 
ja luoda yhteinen ymmärrys tavoitteista 
ja ratkaisuista. Muita yhteisluomisessa 
käytettäviä menetelmiä ovat esimerkik-
si seminaarit, kyselyt, haastattelut, kah-
denkeskiset tapaamiset ja ohjausryhmä-
työskentely.

YHTEISLUOMISESSA VASTUU 
JAKAUTUU TASAPUOLISESTI

Yhteisluomisessa kaikilla osapuolilla on 
roolinsa. Tutkijoiden tehtävänä on huo-
lehtia tutkimuskysymysten tieteellisestä 
laadusta. He tarjoavat tietoa aiemmas-
ta tutkimuksesta ja ilmiön kytköksistä. 

Yritykset puolestaan tuovat esiin 
ymmärrystä toimialan käytännöistä, 
rajoitteista, arvoista ja normeista. Ne 
myös usein tuottavat tutkittavaa ai-
neistoa. 

3. MITEN 
YHTEISLUODAAN 
KÄYTÄNNÖSSÄ?

Laajimmillaan yhteisluominen tarkoittaa monivai-
heista, koko hankkeen elinkaaren pituista prosessia. 
Tutkijat ja yritykset määrittelevät yhdessä ongelman ja 
tutkimuskysymykset, etsivät ratkaisut, analysoivat ni-
iden vaikutuksia, toteuttavat lopputuotteet ja viestivät 
niistä. Yhteisluomista voidaan kuitenkin hyödyntää 
myös pienemmissä projektin osissa.

AVAIMET TOIMIVAAN DIALOGIIN

Kunnioita keskustelun tasa-arvoa. 
Älä epäröi ilmaista mielipidettäsi, 
mutta älä oleta, että vain oma 
näkemyksesi on sanomisen arvoinen. 

Kuuntele ja liity keskusteluun. 
Keskity toisten näkökulmien 
ymmärtämiseen ja liity keskusteluun 
kuuntelun kautta. Kun puhut, kerro  
henkilökohtaisia näkemyksiäsi 
yleisten väitteiden sijaan.

Ota jokainen näkökulma vakavasti  
ja kehittele sitä eteenpäin.  
Esitä tarkentavat kysymykset ja 
mahdollinen kritiikki rakentavasti: 
“Voisiko ajatella näinkin...?”

Käytä ymmärrettävää kieltä.  
Alasi erikoissanasto yhdistää sinut 
omaan ammattiryhmääsi mutta 
työntää toisia loitommalle.

Anna keskustelun edetä vapaasti. 
Keskity kuunteluun, älä seuraavan 
puheenvuorosi valmisteluun.

Muista, että dialogi on keskinäinen 
oppimisprosessi. Kerro, mitä ajatuk-
sia tieto sinussa herättää. Kannusta 
muita samaan.

TUTKIJA
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& 
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JOTTA YHTEISLUOMINEN SUJUU,  
KANNATTAA MUISTAA MUUTAMIA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ: 

1 Yhteisluominen alkaa ongelman 
hahmottamisesta. Osallistujat tar

vitsevat hahmotelman ongelmasta, jota 
aletaan yhdessä rajata. Hahmotelma voi 
tulla yritykseltä tai muilta osallistujilta. 
Ongelmasta pyritään luomaan yhteinen 
ymmärrys, joka johtaa kaikille tärkeään 
tutkimuskysymykseen.

2 Osallistujien kokonaisuuden tulee 
palvella tavoitetta. Yhteisluomiseen 

kutsutaan mukaan ihmisiä, joilla on sopi
vaa asiantuntemusta. Aiheesta riippuen 
yritysten edustajien ja tutkijoiden lisäksi 
mukaan voi kutsua päätöksentekijöitä tai 
järjestöjen ja kansalaisten edustajia.

3 Sopimus aineettomista oikeuksista 
turvaa luottamuksen. Osallistujien 

pitää tietää, miten yhdessä synnytettyä 
tietopääomaa saa käyttää. Yhteisluomi
sessa oikeudet keksintöihin eivät aina ole 
selviä. Korkeakoulujen keksintölain sovel
taminen niihin vaatii usein oman selvityk
sensä. Sen ja salassapitosopimuksen laa
dinnassa auttaa yliopiston juristi.

4 Yrityksen tulee tietää, mistä se 
maksaa. Yritysyhteistyö on yleensä 

yrityksille maksullista. Siksi yrityksen on 
tärkeää tietää, millaista vastinetta se saa 
rahoilleen: mitä annettavaa tutkijoilla on 
ongelman ratkaisussa.

5 Luovallakin prosessilla tulee olla 
raamit. Yhteisluomisessa tarvitaan 

sopimus yhteistyöhankkeen rakenteesta 
ja aikataulusta. Niistä on hyvä sopia heti 
alussa ja palata niihin pitkin matkaa. 

6 Mukava työpaja innostaa keskus-
teluun. Yhteisluominen on vaativaa 

ajattelutyötä, joten työpajat kannattaa 
ajoittaa aamupäivälle ja pitää enintään 
2–3 tunnin mittaisina. Viihtyisä tila auttaa 
jaksamaan. Myös syömiselle ja juttelulle 
kannattaa varata aikaa. 

7 Keskustelua pitää fasilitoida. Työ
pajoissa käytävä vuoropuhelu tar

vitsee fasilitaattorin, joka tuntee aiheen. 
Fasilitaattori ei tuo omia näkemyksiään 
esiin. Hänellä kannattaa olla myös apulai
nen, joka tekee muistiinpanot.

8 Vuorovaikutus ja ryhmähenki kas-
vavat läsnäolosta. Fasilitaattori huo

lehtii vuorovaikutuksen syntymisestä. 
Hän voi esimerkiksi asettaa tuolit rinkiin 
ja pyytää osallistujia välttämään mobiili
laitteiden käyttöä työpajan aikana. Näin 
ihmiset ovat läsnä ja keskittyvät toisiinsa.

9 Hankkeen ja työpajojen tuloksista 
kannattaa viestiä. Ellei tuloksia mää

ritellä salaisiksi, niistä voidaan viestiä yh
dessä. Eri osallistujatahojen viestintäka
navia ja osaamista kannattaa hyödyntää.
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029 41 40092
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KÄDESSÄSI ON YHTEISLUOMISEN TASKUOPAS 
YHTEISESTÄ ONGELMANRATKAISUSTA 

KIINNOSTUNEILLE TUTKIJOILLE JA YRITYKSILLE.  
TASKUOPAS SISÄLTÄÄ TIETOA YHTEISLUOMISESTA 

MENETELMÄNÄ SEKÄ KÄYTÄNNÖN OHJEITA 
YHTEISLUOMISEN TOTEUTUKSEEN. 
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