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Mitä kehitysalustat ja testiyhteisöt ovat?

Tuote- ja palveluinnovaatioiden synnyttämiselle 
otollisia aitoja käyttöympäristöjä, kuten sairaaloita, 
asuinalueita, kaupunkikeskustoja, joissa voidaan 
olla suoraan kuluttajien kanssa tekemisissä 
erotuksena yritysten omista testilaboratorioista. 
Kehitysalustan ideana on olla lähempänä kuluttajien 
arkea ja tarpeita, jotta innovaatiot, eli uudet 
tuoteideat saadaan nopeammin tuotteistettua ja niitä 
voidaan kokeilla ja korjata yhdessä käyttäjien 
kanssa laadun parantamiseksi. 



Metaforilla on väliä

vapaaehtoisuus, sopimuksellisuus, ei sanelua
tavoitteiden ja agendan määrittely yhdessä
molemminpuolisuus/tasa-arvoinen suhde
yhteinen vastuu
jatkuvuutta ylläpitävät rakenteet
kommunikaatio: puheen yhteen sitova voima
sääntöjen yhteinen tekeminen, miten toimitaan 
yllättävissä tilanteissa, miten kiistat ratkaistaan



Tuotannon organisoinnin historiallinen muutosprosessi 
(pelkistetty Victorin & Boyntonin 1998, 233, esityksestä)
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Tieto eri työtyypeissä
Hiljainen tieto (käsityöläisen
päässä)
Artikuloitu tieto (yrityksen
päässä)
Käytännöllinen tieto
(työntekijän ja yrityksen
välillä)
Arkkitehtoninen tieto
(verkostossa)
Millaista tietoa
yhteiskehittelyssä tarvitaan?
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Kehitysalustan elementit

Yhteiskunnallinen
tarve/haaste/ongelma/mahdollisuus
Käyttäjän tieto/tarpeet
Yrityksen/tuottajan osaaminen/oma logiikka

Työ/organi-
saatio & 
pörssi

Elämis-
maailma

Yhteiskun-
nallinen
tarve



Jännitteet
Organisaation tiedon ja osaamisen kehittäminen vs. 
globaalitaloudesta tulevat vaatimukset

Esim. Perloksen tehdas
Ylöjärven kunta (palvelut)
Työntekijöiden ja johdon kehittämisponnistukset
Asiakkaan tarve

Työ/tuontatoprosessin sisäinen parantaminen ja
kommunkaatio ulospäin riittämätön perspektiivi
siihen missä kontekstissa tuotekehitys tapahtuu
Johtamishierarkian eri tasoilla liike ‘finanssilogiikan’ 
ja ‘organisaatio-logiikan’ välillä



Millaisia kysymyksiä
kehitysalustoissa on noussut?

Rahoitusmuodot (Tekes, Sitra, EU) määräävät hankkeiden 
tavoitteet ja toteutumismuodot

Rahaa jaossa
Hakemus kirjoitetaan ja sitoudutaan tiettyihin painopisteisiin ja 
yhteistyökumppaneihin, teknologiat, aikataulut jne.
Hankkeen tavoitteenasettelu lyödään lukkoon ennen kuin 
tutkiminen ja vuorovaikutus asukkaiden/käyttäjien kanssa on 
tapahtunut
Asukkaiden/käyttäjien näennäisosallistuminen suunnitteluun
(‘kumileimasin’)
Työnjako konsortioiden sisällä ei tarkoituksenmukainen
Uudelleensuuntamisen joustavuus ja resurssit pieniä
Hanke tulee prosessissa ‘aseettomaksi’, ne välineet joiden
kautta se voisi saada käyttäjätietoa ovat hyvin puutteellisia.
Toiminta organisoituu raportoinnin (vaihtoarvon) ympärille, 
käyttöarvojen tuottaminen kärsii.



Miten hallita
yhteensovittamattomuutta?

Kehitysalustassa lähtökohtaisesti
yhteensovittamattomat logiikat
Ei voi vallita konsensusta tavoitteista eikä niiden
tärkeysjärjestyksestä

(Tuttu tilanne osallistuvasta suunnittelusta)
Neuvotteleva/dialoginen tieto
Rakenteet ja mekanismit, jotka mahdollistavat
(poliittisen) debatin, joka koskee sitä mikä on 
tärkeämpää kuin jokin muu
Institutionaaliset muodot: omistajuusmallit, 
sopimukset, riidanratkaisu, sanktiot


