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Globaalissa verkostotaloudessa korostuu 
yhteisöllisen osaamisen ja luovuuden mer-
kitys. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö 
edellyttää toimijoilta innovatiivisuutta ja rea-
gointikykyä. Organisaatioiden on muututtava 
uusien tilanteiden edessä. Muutos edellyttää 
henkilöstöltä ennakointitaitoja, yhteisöllisen 
osaamisen jalostamista ja jakamista, jaettua 
asiantuntijuutta. Yksittäinen henkilö ei enää 
hallitse koko työkenttää, vaan tarvitaan tii-
mejä, verkostoja ja yhteisöjä. Osaaminen uu-
siutuu ympäristössä, jossa tiedon virtaus on 
vapaata ja avoimet sosiaaliset suhteet sekä 
keskustelevat vuorovaikutustilanteet ovat 
mahdollisia. Yhteisöllisen osaamisen ja luo-
vuuden hallinta tarvitsee uusia johtamisen 
prosesseja, toimintamalleja ja käytänteitä. 
Yksilöt hakeutuvat luontevasti ryhmiin ja-
kamaan asiantuntemustaan ja kokemustaan 
tavoitteena löytää uusia näkökulmia ja ratkai-
suja kulloiseenkiin teemaan tai ongelmaan. 
Ryhmä toimijoita, jotka haluavat luoda, 
kehittää ja jakaa uutta tietoa yhteisten arvo-
jen puitteissa muodostavat osaajayhteisön. 
Osaajayhteisö on jonkin teeman tai hankkeen 
ympärille kehkeytyvää vuorovaikutteista ja 
spontaania toimintaa, joka ei tavallisesti nou-
dattele organisaation virallisia rajoja.  
 Tässä raportissa tarkastellaan, kuin-
ka osaajayhteisöt toimivat uusien ideoiden ja 
innovaatioiden lähteenä. Lisäksi tarkastellaan 
kuinka avointa innovaatiomallia hyödynne-
tään innovaatioiden kaupallistamisessa ja 
uuden liiketoiminnan synnyttämisessä. Tut-
kimusmaailma ja elinkeinoelämä kohtaavat 

osaajayhteisöissä uudella tavalla tavoitteena 
saada tutkimustulokset nopeammin kaupal-
lisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa erilaisia toimintatapoja ja 
mekanismeja, miten osaajayhteisössä syn-
tyneestä tiedosta voidaan tehdä palvelu- tai 
konsultointiliiketoimintaa tai miten yhtei-
sössä syntyneitä innovaatiota voidaan viedä 
eteenpäin kaupallisessa prosessissa. Tässä 
raportissa esitellään näitä tutkimusmaailman 
ja  yritysten välisiä osaamisensiirto- ja yh-
teistyömekanismeja.
 Tässä raportissa analysoidaan, mi-
ten Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-
toiminnan osaajayhteisön ympäristö-, ener-
gia- ja luonnonvara-alan tutkimusosaami-
nen voidaan muuttaa liiketoiminnaksi. Työn 
taustalla on neljä muuta raporttia. Raportissa 
1 (Suorsa K & Iskanius P: Ympäristö-, ener-
gia- ja luonnonvara-alojen tutkimustoiminta 
Pohjois-Suomessa) kuvataan Pohjois-Suo-
men ympäristö-, energia- ja luonnonvara-
alan tutkimusorganisaatioita ja niiden tutki-
mustoimintaa. Raportissa 2 (Iskanius P: Poh-
joisuuden tutkimukseen liittyvät kansainväli-
set strategiat, ohjelmat ja toimijat) kuvataan 
kansainvälisiä strategioita ja ohjelmia, jotka 
linjaavat pohjoisuuden tutkimusta sekä esi-
tellään toimijoita, joilla on vakiintunut asema 
eurooppalaisessa arktisten alueiden tutkimus-
maailmassa. Raportissa 3 (Iskanius P, Laine 
T & Marttila S: Sosiaalisen median työkalut 
osaamisyhteisön kehittämisessä – Pohjoi-
suuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan 
osaamisyhteisö verkossa) kuvataan yleisiä 

1  Johdanto 
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sosiaalisen median työkaluja, joita voidaan 
hyödyntää Pohjoisuuden tutkimuksen ja in-
novaatiotoiminnan osaajayhteisön sähköisen 
toimintamallin kehittämisessä. Raportissa 4 
(Marttila S & Iskanius P: Pohjois-Suomen 
ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan 
korkeakoulutuksen kehittäminen) kuvataan 
Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja 
luonnonvara-alan elinkeinoelämän osaamis-
tarpeita ja alan korkeakoulutustarjontaa.

 Tämä raportti on laadittu Euroopan 
Unionin aluekehitysrahaston ja Oulun kau-
pungin osarahoittaman Pohjoisuuden tutki-
muksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyh-
teisön kehittäminen -hankkeen aikana. 

Päivi Iskanius1 Ilpo Pohjola2

1  
2   

1TkT Päivi Iskanius on Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaamisyhteisön kehittämis-
hankkeen projektipäällikkö Oulun yliopiston Thule-instituutissa. 

2KTM Ilpo Pohjola on konsulttiyrittäjä.
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2.1 Innovaatio

Pelkkä idea, keksintö tai tieteellinen löydös 
ei ole innovaatio, ellei sitä pystytä kaupalli-
sesti hyödyntämään. Innovaatio (innovati-
on) syntyy kun idea, keksintö tai tieteellinen 
löydös saadaan tuottamaan taloudellista tai 
yhteiskunnallista hyötyä sen kehittäjille ja 
käyttäjille. Innovaatio voi olla käyttöönotettu 
uusi tuote, palvelu tai prosessi, joka on entis-
tä tehokkaampi. Laajemmassa merkityksessä 
innovaatiolla tarkoitetaan asioiden tekemis-
tä uudella, erilaisella tavalla. Innovaatio voi 
siis olla myös uudenlainen toimintatapa tai 
ratkaisumalli. Innovaatio on toistettavissa eli 
sillä on enemmän kuin yksi sovellus tai vari-
aatio. Tämä on tärkeä näkökulma tarkastel-
taessa palveluinnovaatioita. Vaikka jokainen 
palvelutapahtuma on jossain suhteessa ainut-
laatuinen, eivät ne kaikki ole innovaatioita. 

Innovaatiot syntyvät kaupallisen toi-
minnan tuloksena ja niitä voidaan pitää ta-
louden kasvun keskeisenä käyttövoimana. 
Innovaatiolta edellytetään taloudellista me-
nestystä. Niihin liittyy myös aina riski. Inno-
vaatiosta saatavien tulojen pitää olla suurem-
mat kuin sen kehittämiseen käytetyt menot. 
Tuotteen tuotantokustannusten pitää  laskea 
merkittävästi uuden valmistusteknologian 
myötä tai palvelun kysynnän pitää lähteä voi-
makkaaseen kasvuun uuden jakeluprosessin 
seurauksena. 

Innovaatio voi olla uusi kyseessä ole-
van yrityksen näkökulmasta, mutta sen ei 
tarvitse olla uusi toimialan tai markkinoiden 

näkökulmasta. Ei ole myöskään merkitystä, 
kuka innovaation on alun perin kehittänyt. 
Innovaatio on voinut kehitettyä yhdessä yri-
tyksessä vai yhteistyössä muiden yritysten 
ja organisaatioiden kanssa. Innovaatioille on 
tyypillistä, että niitä voi syntyä missä vain 
ja milloin vain. Tällöin innovaatiolla tarkoi-
tetaan kaikkialla läsnä olevaa (ubiquitous) 
ilmiötä. Usein innovaatiot syntyvät yhdes-
sä tekemällä, verkostoja hyödyntämällä, eri 
osaamisalojen rajapinnoilla ja oudoissa yh-
teyksissä. Ne voivat syntyä myös sattumista, 
joten on tärkeää luoda sattumille ja kohtaa-
misille tilaisuuksia ja tarttumapintoja. Ver-
kostojen rakenteelliset aukot ja heikot linkit 
ovat mahdollisia innovaatioiden syntypaik-
koja. Parhaimmat innovaatiot voivat syntyä 
normaalissa kanssakäymisessä, arkipäivän 
tilanteissa. 

Aiemmin innovaatiot käsitettiin ra-
dikaaleina teknologisina hyppäyksinä, tekni-
sinä ratkaisuina tai keksintöinä, jotka syntyi-
vät suoraviivaisissa innovaatioprosesseissa 
yksittäisten keksijöiden tai tieteellisten pon-
nistelujen tuloksina. Nykyään innovaatioiden 
nähdään syntyvän yksittäisen yrityksen tai 
organisaation sijaan monimuotoisissa inno-
vaatioverkostoissa monensuuntaisen vuoro-
vaikutuksen tuloksina. 

2.2 Avoin innovaatio 

Perinteisesti innovaatiot ovat syntyneet inno-
vaatioympäristössä, jossa koko innovaatio-
prosessi tapahtuu yksittäisen yrityksen sisäl-

2  Ideasta innovaatioksi
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lä. Tällaista tuotekehitysprosessia kutsutaan 
suljetun innovaation malliksi. Nykyisin yri-
tykset etsivät entistä aktiivisemmin ideoita, 
tutkimustuloksia ja teknologioita omien or-
ganisaatiorajojen ulkopuolelta ja hyödyntä-
vät niitä omassa liiketoiminnassaan. Lisäksi 
yritykset jakavat avoimesti omia käyttämät-
tömiä ideoita ja innovaatioita muiden toimi-
joiden kaupallistettavaksi. Tällaista tuoteke-
hitysprosessia kutsutaan avoimen innovaati-
on malliksi (open innovation). Yritysten on 
muutettava liiketoimintamalliaan avoimem-
maksi voidakseen hankkia enemmän ulkoi-
sia ideoita ja teknologioita sekä siirtääkseen 
enemmän sisäistä tietoa ja osaamista ulko-
puolelle. Avoin innovaatiomalli on esitetty 
kuvassa 1. 

Avoin innovaatio nostaa ulkoisen 
osaamisen sisäisen jo yrityksessä olevan 
osaamisen rinnalle. Keskeistä on osaamisen 
ja ihmisten liikkuvuus. Osaaminen voi virra-
ta yritykseen muista yrityksistä, yliopistoista, 
tutkimuslaitoksista tai itsenäisten keksijöi-

den ja vastavalmistuneiden opiskelijoiden 
välityksellä.  Avoin innovaatio ei ole vain 
ideoiden ja innovaatioiden siirtymistä organi-
saatiosta tai yksilöltä toiselle, vaan myös nii-
den luomista, kehittämistä ja hyödyntämistä 
yhteistyössä. Avoimessa innovaatiomallissa 
korostuu aineettoman omaisuuden (intel-
lectual property) merkitys kaupankäynnin 
välineenä. Aineetonta omaisuutta voi myy-
dä, lisensoida tai jopa luovuttaa yrityksen 
ulkopuolelle aineellisen omaisuuden lailla. 
Avoimen innovaation eri toiminta- ja yhteis-
työmekanismeja esitetään kuvassa 2.  

2.3 Innovaatioympäristöt

Avointa innovaatiota voidaan tarkastella 
yrityksen ja sen liiketoimintamallin näkö-
kulmasta. Tarkastelutasoa voidaan laajentaa 
myös yrityksen ulkopuolelle, sen arvoverk-
koihin, klustereihin ja edelleen kansallisiin 
innovaatiojärjestelmiin ja innovaatioympä-
ristöihin. Toisaalta tarkastelutasoa voidaan 

 

Tutkimus Tuotekehitys 

Tutkimus- 
projektit 

Organisaation rajat 

Uudet markkinat 

Nykyiset markkinat 

Kuva 1: Tutkimus- ja kehittämistoiminta avoimessa innovaatioympäristössä (mukaillen 
Chesbrough 2003).
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viedä yrityksen sisälle tiimi- ja yksilötasol-
le, eli sinne, missä innovaatiot todella syn-
tyvät. Innovatiivisuuden on todettu olevan 
tuloksekkainta kannustavissa ja dynaamisis-
sa innovaatioympäristöissä, joissa kyky ris-
kinottoon on korkea ja jotka houkuttelevat 
huippuosaajia ja ulkomaisia investointeja. 
Tällaiset innovaatioympäristöt ymmärtävät 
myös globaalin ja rajat ylittävän yhteistyön 
ja verkostoitumisen merkityksen. 
 Yritys tai muu organisaatio ei ole 
ympäristöstään irrallinen tai erillinen toimija, 
vaan monin tavoin uppoutunut ympäristöön-

sä. Innovaatioympäristön syntyyn vaikutta-
vat mm. alueiden historia ja kulttuuri, tavat 
organisoitua ja ajan myötä muotoutuneet 
käyttäytymismallit. Yrityksille on yhä tär-
keämpää sijoittaa toimintojaan innovaatio-
ympäristöltään suotuisiin alueisiin. Kilpai-
lussa menestyvät pitkällä aikavälillä sellaiset 
alueet, joiden kulttuuri ja innovaatiojärjestel-
mät kykenevät tukemaan alueella toimivien 
yritysten oppimista ja yrittäjävetoisia inno-
vaatioprosesseja. Laadukkaat innovaatiopal-
velut ja liiketoiminnalle hyvät toimintaedel-
lytykset lisäävät yritysten halukkuutta laajen-

Kuva 2. Avoimen innovaation toiminta- ja yhteistyömekanismit (mukaillen Torkkeli 
ym. 2007)
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Muut yritykset 
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taa toimintaansa alueella. Ne myös nostavat 
yrityksen kynnystä siirtyä alueelta pois. Yri-
tyksiä tukevan toimintaympäristön luominen 
vaatii kehittynyttä tutkimusinfrastruktuuria, 
osaavaa ja korkeasti koulutettua työvoimaa 
ja innovatiivisuutta edistävää toimintakult-
tuuria. 
 Avoimen innovaation mallia voi-
daan tarkastella nk. Triple helix -mallin avul-
la (kuva 3). Yksinkertaisimmillaan Triple he-
lix tarkoittaa yliopistojen, yritysmaailman ja 

julkisen sektorin välistä avointa yhteistyötä, 
jossa eri osapuolet jakavat osaamista ja tek-
nologioita. Innovaatiot syntyvät näiden kol-
men toimijan yhteistyöstä. Triple helix -mal-
lia käytetään yliopistojen, yritysmaailman ja 
julkisen sektorin välisen vuorovaikutuksen 
analysointiin. Mallin tarkoitus ei ole antaa 
yksityiskohtaisia ohjeita toimivan vuorovai-
kutusverkoston rakentamiseksi, vaan ennem-
minkin malli korostaa kaikkien kolmen osa-
puolten tärkeyttä verkostossa. 

 

Yliopisto 
Henkilöstön, 

tiedon ja 
innovaatioiden 

jakaminen 
 

Yritykset 
Henkilöstön, 

tiedon ja 
innovaatioiden  

jakaminen 
 

Julkinen 
sektori 

Henkilöstön, 
tiedon ja 

innovaatioiden  
jakaminen 

 

Henkilöstöresurssit 
Tutkimuslöydökset ja 
teknologiset keksinnöt 
Spin-offit ja start-upit 

Rahoitus 
Politiikat ja lait 
Tietoverkot 

Tuotteet 
Verot 
T&K investoinnit 
Venture capital 

Alueelliset strategiat 
Megatrendit ja ajurit 
Yhteishankkeet 
Yhteistyöverkostot 

Henkilöstön, 
tiedon ja 

innovaatioiden  
jakaminen 

 
 

Kuva 3. Triple helix-malli (mukaillen Etzkowitz 2008)
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3.1 Osaaminen  

Innovaatiot syntyvät osaamisesta. Osaami-
nen eli tietämys (knowledge) on yhdistelmä 
kokemuksista, arvoista, kontekstuaalisesta 
informaatiosta ja asiantuntijan käsityksestä, 
miksi jokin asia on tietyllä tavalla, ja mi-
ten se kytkeytyy muihin asioihin. Nykyisen 
osaamiskäsityksen mukaan osaaminen on:
•	 yksilöllistä ja yhteisöllistä
•	 koulutuksen ja informaalin kokemisen 

sekä kehityksen tulosta
•	 laajempaa tekemisen hallintaa, jossa so-

siaalinen vuorovaikutus korostuu aiem-
paa enemmän 

•	 joustavuutta, epävarmuuden sitoa ja 
muutoshalukkuutta

•	 jatkuvaa arviointia ja kehittämistä ja sitä 
sekä itsearvioidaan että arvioidaan ul-
koisesti

•	 kontekstisidonnaista ja sen arviointi on 
arvosidonnaista ollen yhteydessä toi-
mintakulttuuriin.

Innovointi edellyttää kykyä yh-
distää olemassa olevaa tietoa, osaamista ja 
teknologioita uudella tavalla. Toisaalta inno-
vointi on myös oppimista eli innovaatiopro-
sessissa syntyy uusia tietoja ja taitoja, jota 
toimijat voivat käyttää myöhemmin muissa 
yhteyksissä. Oppimisprosesseja on kahden-
laisia: 1) oppiminen tekemällä tai käyttä-
mällä (learning by doing/using), joka liittyy 
läheisesti tuotantoon ja tästä johtuen voidaan 
käyttää myös termiä oppiminen tuottamalla 
(learning by producing) ja 2) hakeminen ja 

uuden etsiminen (searching and discovering) 
ovat organisaatiossa tapahtuvia prosesseja, 
joista hakeminen tarkoittaa olemassa olevan 
tiedon käyttämistä tuotteiden ja prosessien 
kehittämisessä ja uuden etsiminen liittyy uu-
sien tietojen tuottamiseen. 
 Osaaminen voidaan jakaa hiljaiseen 
tietoon (tacit knowledge) ja eksplisiitiseen eli 
käsitteelliseen tietoon (explicit knowledge). 
Hiljainen tieto on sidottu kiinteästi ihmisten 
toimintaan, menettelytapoihin, rutiineihin, 
ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Se on hy-
vin henkilökohtaista tietoa, mitä on yleensä 
vaikea jakaa. Hiljainen tieto voidaan jakaa 
ammattitaitoon (professional skills) ja tai-
totietoon (knowhow) sekä mentaalisiin mal-
leihin, joiden avulla ihmiset hahmottavat, 
käsitteellistävät ja ymmärtävät ympäröivää 
todellisuutta. Hiljaista tietoa kannattaa pyr-
kiä muuttamaan eksplisiittiseksi tiedoksi, 
koska silloin se laajenee laajemman ihmis-
joukon voimavaraksi.  Eksplisiittinen tieto 
on muodollista, systemaattista ja tarkkaan 
määriteltyä. Sitä voidaan prosessoida ja tal-
lentaa, viestiä ja jakaa suhteellisen helposti. 
Se esitetään yleensä mm. tieteellisten kaavo-
jen tai käyttöohjeiden muodossa tai toimintaa 
ohjaavina sääntöinä. 
 Osaamista voidaan kuvata myös 
nk. kulttuurisen tiedon (cultural knowledge) 
kautta. Kultturinen tieto liittyy tiedollisiin ja 
tuntemuksellisiin rakenteisiin, joiden varassa 
ihmiset selittävät, ymmärtävät ja arvioivat 
yhteisönsä todellisuutta. Siihen kuuluvat mm. 
eri organisaatioiden toimintaa ohjaavat arvot, 

3  Osaamisesta liiketoimintaa
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samoin kuin toimintaan liittyvät uskomukset 
ja oletukset. Kulttuurinen tieto on vaikeasti 
koodattavissa. Toisaalta se on laajasti jaet-
tavissa yhteisön jäsenten vuorovaikutuksen 
kautta. Kulttuurinen tieto sisältää paljon hil-
jaista tietoa. 
 Hiljaisen ja eksplisiittisen ja kult-
tuurisen osaamisen kehittämistä voidaan ku-
vata taulukon 1 esitetyn kehyksen avulla.  
 Osaamisella ja alueen ihmismääräl-
lä on selkeä yhteys. Osaamisen keskittyessä, 
esim. korkeakoulutetun henkilöstön kerään-
tyessä samalle alueelle (vrt. Silicon Valley) 
syntyy enemmän mahdollisuuksia ihmisten 
kohtaamisille ja hiljaisen tiedon leviämiselle. 
Osaaminen generoi itse itseään ja osaamis-
keskittymien osaaminen vain vahvistuu. 
 Osaaminen siirtyy ihmisten muka-
na, kun ihmiset siirtyvät organisaatiosta toi-
seen, kerryttävät osaamistaan eri organisaati-
oissa, tuovat osaamistaan mukanaan ja vievät 

sitä mennessään. Myös organisaation sisällä 
tapahtuva työkierto kasvattaa organisaation 
osaamistasoa. Osaaminen siirtyy ihmisten 
mukana tehokkaasti varsinkin horisontaa-
lisessa suunnassa esim. tukiorganisaatiosta 
yritykseen tai yrityksestä koulutus- ja tutki-
muslaitokseen. Ihmisten liikkuminen organi-
saatiosta toiseen luo uusia kontakteja ja pa-
rantaa organisaation mahdollisuuksia päästä 
sisään eri innovaatioverkostoihin. Toisaalta 
ihmisten liian suuri vaihtuvuus vaikeuttaa 
innovatiivista toimintaa olemassa olevien 
tukimusryhmien hajotessa tai tutkimustu-
losten vuotaessa kilpaileviin yrityksiin. Kun 
osaaminen on kiinteästi sidoksissa ihmisten 
osaamis- ja tietotasoon, eivät yritykset pys-
ty patentoinnilla tai muilla tutkimustulosten 
suojaamiskeinoilla kokonaan estämään tutki-
mustulostensa leviämistä yrityksen ulkopuo-
lelle.

Taulukko 1. Osaamisen hallinta (Mukaillen Choo 1999 teoksessa Saint-Onge & Wal-
lace 2003).
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3.2 Osaamispääoma

Yrityksen arvonmuodostuksen rakenne on 
muuttunut ja osaamisen merkitys taloudelli-
sessa toiminnassa on kasvanut. Aineellisen 
varallisuuden (koneet, laitteet, jne) lisäksi yri-
tyksellä on aineetonta varallisuutta eli osaa-
mispääomaa. Osaamispääoma (intellectual 
capital) muodostuu henkilöstön osaamisesta, 
yrityksen sisäisistä ja ulkoisista rakenteista 
sekä erilaisista kaupallisesti hyödynnettävissä 
olevista aineettomat varallisuuden muodois-
ta. Osaamispääoma on aineetonta ja näkymä-
töntä. Omistussuhde ja kontrolloitavuus on 
monimutkaista ja epäselvää. Osaamispääoma 
ei kulu käytössä vaan pikemminkin kasvaa. 
Kerryttääkseen osaamispääomaa organisaa-
tio tarvitsee uudenlaista johtamiskulttuuria ja 
strategista otetta.  Osaamispääoman kaikkia 
osa-alueita on kyettävä johtamaan tasapai-
noisesti. Taulukossa 2 on kuvattu osaamis-
pääoman eri elementit.
 Osaamispääomaa voidaan tarkas-
tella arvonmuodostuksen ja arvon hyödyntä-
misen näkökulmasta. Arvonmuodostuksessa 
(value creation) korostuu inhimillisen pa-
noksen merkitys innovaation syntymisessä, 
tiedon muodostuksessa ja jakamisessa. Ta-
voitteena on kasvattaa henkilöstön tietoja, 
taitoja ja osaamista, jotta voidaan luoda uusia 
tai parempia innovaatioita kaupallistettavak-
si.  Kehittämisen ja johtamisen painopiste on 
huolehtia inhimillisestä pääomasta eli hen-
kilöstön osaamisesta. Arvonmuodostukseen 
liittyviä toimenpiteitä ovat koulutus, tiedon 
luominen ja jakaminen, organisaation raken-
teiden rakentaminen, asiakas-, organisaatio- 
ja yksilöiden vuorovaikutussuhteiden kehit-

täminen  sekä arvon ja kulttuurin johtaminen. 
Arvon hyödyntämisessä (value extraction) 
korostuu osaamispääoman muuttaminen yri-
tysten ja sijoittajien saamaksi tuotoksi. Ensi-
sijaisena tavoitteena on tuottaa innovaatioita 
taloudellisten tuottojen maksimoimiseksi. 
Painopiste on patenttien, tavaramerkkien, 
lisenssien ja muiden immateriallioikeuksien 
hallinnassa. Arvon hyödyntämiseen liittyviä 
toimintoja ovat määrittelyt, arvioinnit ja in-
novaatioprosessin ja osaamisvarallisuuden 
hallinta sekä kilpailuaseman arviointi ja pää-
oman konvertointi voitoksi.
 Osaamispääoman johtaminen koh-
distuu  rajatun ja suhteellisen stabiilin organi-
saation, yksikön tai tiimin sijasta monista ja 
monenlaisista toimijoista ja arvoyhteisöistä 
koostuvaan muuttuvaan verkostoon. Johta-
minen muuttuu siinä hajautuneemmaksi, vir-
tuaalisemmaksi ja edellyttää kykyä dialogi-
seen vuoropuheluun ja yksilöiden erilaisuu-
den huomioon ottamiseen. Nopea reagointi 
markkinoiden muutoksiin edellyttää avointa 
ja hajautettua kehittämistä ja innovointia 
sekä jatkuvan keskeneräisyyden työstämistä.

3.3 Tutkimuksesta 
liiketoimintaa 

Osaaminen voidaan myös jakaa kolmeen 
eri kategoriaan; 1) tieteellinen tutkimukseen 
pohjautuva osaaminen (scientific knowledge), 
2) teknologinen osaaminen (technological 
knowledge) ja 3) organisatorinen osaaminen 
(entrepreneurial knowledge). Tieteellinen 
tutkimustieto syntyy perustutkimuksen ja 
soveltavan tutkimuksen tuloksena, politiikan 
laatimisen ja strategisen kehittämisen kautta 



14

Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaajayhteisö

sekä käytännön toiminnassa ja paikallisissa 
yhteisöissä. Tutkimusta tehdään lähinnä yli-
opistoissa ja tutkimuslaitoksissa, mutta myös 
yrityksissä ja julkisen sektorin organisaati-
oissa.
 Tieteelliseen tutkimukseen pohjau-
tuva osaaminen siirtyy innovaatioprosessin 
eri vaiheessa eri mekanismien avulla (kuva 
4). Tyypillisesti tieteen merkitys tiedon tuot-
tajana laskee kun asiakkaiden ja toimittajien 
merkitys kasvaa. 
 Keksintövaiheessa (invention) tut-
kijoiden liikkuvuus ja teknologiapohjaisten 
yritysten (spin-offit ja start-upit) merkitys 
on suuri. Hyviä innovaatioympäristöjä ovat 
yrityshautomot, tiedepuistot ja teknologia-
keskukset, joiden kautta pienet alkuvaiheen 
yritykset voivat hyödyntää tutkimusosaamis-
ta. Markkinoiden kartoitusvaiheessa (adap-
tation to market needs) sopimusperusteisen 

tutkimuksen sekä yritysten ja yliopistojen 
tai muiden tutkimulaitosten yhteisten tut-
kimushankkeiden rooli kasvaa. Osaaminen 
siirtyy epävirallisissa yhteyksissä mm. tut-
kijoiden liikkuvuuden myötä. Teknologian 
kehittämisvaiheessa (diffusion of technolo-
gy) konsultoinnin ja yliopisto-opiskelijoiden 
liikkuvuuden sekä harjoittelun rooli kasvaa. 
Tuotteen erilaistamisvaiheessa (product/pro-
cess differentation) tieteen ja tutkimuksen 
merkitys on vähäinen. Yliopistot ja julkiset 
tutkimuslaitokset antavat lisäarvoa innovaa-
tioprosessiin seuraavasti:
•	 Yritykset saavat tutkimusosaamista hy-

vin koulutettujen työntekijöiden myötä. 
Vaikka nämä henkilöt voivat myöhem-
min tarvita täydennyskoulutusta, on 
yliopistollinen peruskoulutus pohja yri-
tyksen tutkimus- ja kehittämistoiminnal-
le. Henkilöstön liikkuvuus yritysten ja 

Taulukko 2. Osaamispääoma (Otala, 2009)
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yliopistojen tai tutkimuslaitosten välillä 
levittää eksplisiittistä tutkimusosaamis-
ta, mutta myös hiljaista tietoa.

•	 Tutkimuksen tulokset julkaistaan ekspli-
siittisessä muodossa erilaisissa tieteel-
lisissä julkaisuissa, konferensseissa tai 
patentteina. Nämä ovat eräänlaisia va-
rastoja kaupalliselle hyödyntämiselle. 
Tutkimustulosten hyädyntäminen vaatii 
kuitenkin erityisosaamista, jota harvoin 
löytyy pk-yrityksiltä. 

•	 Yliopistot ja muut tutkimuslaitokset ovat 
usein mukana yhteistyössä yritysten tut-
kimus- ja kehittämishankkeissa. Lisäksi 
tutkijat perustavat tutkimuspohjaisia yri-
tyksiä (start-up, spin-off), jotka ovat tär-
keitä instrumentteja uuden teknologian 
ja innovatiivisten liikeideoiden siirtämi-
sessä tiedemaailmasta käytäntöön.

 Tyypillisesti yliopistoissa ja muis-
sa tutkimuslaitoksissa syntyvää tietoa ja 
osaamista siirtyy elinkeinoelämän hyödyksi 
yritysten kanssa toteutettujen yhteistyöhank-
keiden ja niiden kautta solmittujen tutkimus-
sopimusten myötä. Tutkimustuloksia voi-
daan myös patentoida, lisensoida  ja myydä 
eteenpäin. Lisäksi voidaan perustaa uusia 
tutkimuslähtöisiä yrityksiä.  Niihin liittyvä 
akateeminen yrittäjyys ovat tutkimustulosten 
kaupallistamisen muotona kenties vaativin 
ja haastavin tehtävä. Akateeminen yrittäjyys 
tarkoittaa yliopiston nykyisten tai entisten jä-
senten (esim. opiskelija, tutkija, professori) 
tutkimustulosten kaupallistamiseen perustu-
vaa yritystoimintaa (esim. patentointi, lisen-
sointi, uusi yritys) jäsenten edelleen ollessa 
yliopistossa opiskelemassa ja/tai töissä tai 
lähtiessä yliopistosta perustaakseen yrityk-

 

Tieteen merkitys 
innovaatioiden lähteenä 

Yhteiset T&K 
hankkeet 

Innovoivien yritysten määrä 

Spin-offit 
(prototyypit, 
lisenssit) 

Sopimus-
perusteinen 

tutkimus 

Yliopisto-opiskelijoiden 
liikkuvuus, harjoittelu 

Start-upit 

Tutkijoiden 
liikkuvuus 

Epäviralliset 
kontaktit 

Konsultointi 

Aika Keksintö-
vaihe 

Markkinoiden 
kartoitusvaihe 

Teknologian 
kehittämisvaihe 

Tuotteen/prosessin 
erilaistaminen 

Kuva 4. Tiede ja tutkimus innovaatioiden lähteenä (mukaellen Polt et al. 2001)
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sen, jossa yliopistossa luotua tai kerättyä 
tietoa tai teknologiaa hyödynnetään. Akatee-
misesta maailmasta löytyy kuitenkin harvoin 
riittävää liiketoimintaosaamista tutkimuksen 
kaupallistamiseen. Myös riskinottokyky on  
matala. Taulukkoon 3 on koottu osaamisen-
siirtomekanismit tutkimusmaailman ja yri-
tysten välillä. 
 Tutkimustulosten kaupallistamis-
prosessin alkuvaiheessa kannattaa kiinnittää 
huomiota innovaatioaihioiden ammattimai-
seen alkuarviointiin, kaupallistamisstrate-
giavaihtoehtoihin ja valittujen vaihtoehtojen 

toteuttamiseen. Haasteena on usein kansain-
välisten kumppaneiden löytäminen ja eri 
kaupallistamistoimintaan liittyvien rahoitu-
sinstrumenttien tunnistaminen. Tutkimus-
lähtöisten	 kasvuyritysten	 identifioinnissa,	
synnyttämisessä ja kasvattamisessa tarvitaan 
kansainvälisiä markkinoita tuntevia, rahoitus-
ta ja liiketoimintaa osaavia koti- ja ulkomaisia 
konsultteja ja mentoreita, jotka toimivat alka-
vien yritysten tukena ja ohjaksissa. Tällaiset 
strategiset osaajat ovat tärkeitä yliopistoille, 
tutkimuslaitoksille ja yrityshautomoille.
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Taulukko 3. Osaamisen siirtomekanismit tutkimusmaailman ja yritysten välillä (Bren-
nenraedts ym. 2006)

  

A. Julkaisut Tieteelliset julkaisut (tutkimukset) 
Yhteisjulkaisut yliopistojen ja yritysten välillä 
Julkaisujen konsultointi 

B. Osallistuminen konferensseihin 
tai ammatillisiin verkostoihin ja 
johtoryhmiin 

Osallistuminen konferensseihin 
Osallistuminen messuihin 
Tiedonvaihto ammatillisissa järjestöissä ja yhdistyksissä 
Osallistuminen tutkimus- ja koulutuslaitosten johtoryhmiin  
Osallistuminen hallinnollisien organisaatioiden toimintaan 

C: Henkilöiden liikkuvuus Lopputöiden tekeminen yrityksissä 
Henkilöstön siirtyminen julkisista organisaatioista yrityksiin 
Henkilöstön siirtyminen yrityksistä julkisiin organisaatioihin 
Harjoittelijoiden käyttäminen työvoimana 
Henkilöt, jotka toimivat sekä julkisissa organisaatioissa että 
yrityksissä 
Väliaikainen henkilöstön vaihto 

D. Muut epäviralliset 
kontaktit/verkostot 

Ystävien verkostot 
Alumniverkostot 
Muu johtoryhmätyöskentely tai hallitustyöskentely 

E. Yhteistyö T&K-toiminnassa  Yhteiset T&K hankkeet 
Tutkimusten esittelyt 
Toimiminen harjoittelijan tai väitöskirjatutkijan ohjaajana 
Väitöskirjatutkimusten rahoittaminen 
Tutkimuksen sponsorointi.  

F. Tilojen ja välineiden yhteiskäyttö Yhteiset laboratoriot 
Koneiden ja laitteiden käyttömahdollisuus 
Läheinen sijainti (Tiedepuistot) 
Prototyyppinen hankkiminen 

G. Yhteistyö koulutuksessa Koulutus- ja harjoittelusopimukset 
Työntekijöiden uudelleenkoulutus 
Opiskelijoiden työskentely yrityksissä 
Opetussuunnitelmiin vaikuttaminen 
Apurahojen tarjoaminen 
Koulutuksen sponsorointi 

H. Sopimustutkimus ja neuvonta Tutkimussopimukset 
Konsultointisopimukset 

I. IPR Patenttitekstit 
Yhteispatentit 
Lisenssit yliopistojen patentteihin 
Tekijänoikeudet ja muut IPR muodot 

J. Teknologiapohjaiset yritykset ja 
yrittäjyys 

Spin-off 
Start-up 
Yrityshautomot yliopistoissa 
Yrittäjyyteen kannustaminen 
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4.1 Osaajayhteisöt 

Osaajayhteisöt  (communities of practice) 
ovat useamman henkilön muodostamia yh-
teisöjä, jonka jäsenet vapaaehtoisuuteen pe-
rustuen kokoontuvat jakamaan asiantunte-
mustaan ja kokemustaan tavoitteena luovalla 
tavalla löytää uusia näkökulmia ja ratkaisuja 
kulloinkin käsiteltävään teemaan. Eri organi-
saatioista tulevat jäsenet jalostavat ja jakavat 
ideoitaan ja osaamistaan ja soveltavat avoi-
men innovaation mallia uuden liiketoimin-
nan synnyttämisessä ja innovaatioiden kau-
pallistamisessa. 
 Osaajayhteisö tarjoaa eräänlaisen 
sosiaalisen kehikon tiedon tuottamiselle ja 
hyödyntämiselle. Keskeinen elementti on yh-
dessä oppiminen. Yhteisö muuttaa tehokkaas-
ti informaation osaamiseksi, kun informaatio 
yhdistyy yhteisön kokemukseen yhteisen 
oppimisprosessin kautta. Eksplisiittinen tieto 
ja hiljainen tieto liittyvät kiinteästi yhteen. 
Yhteisön eksplisiittinen, dokumentoitu tie-
to, jota jäsenet jakavat toisilleen, voi muut-
tua hiljaiseksi tiedoksi. Toisaalta yhteisöissä 
kerättävä dokumentoitu, eksplisiittinen tieto 
voi syntyä hiljaisesta tiedosta. Kun ihmiset 
jakavat tietojaan ja osaamistaan, korostuu 
luottamuksen merkitys.  (kuva 5). 
 Osaajayhteisö voi olla paikallinen, 
yhden organisaation sisällä toimiva yhtei-
sö tai täysin globaali virtuaalitiimi, jonka 
jäsenet tulevat ympäri maailmaa. Yhteisöt 
voivat olla erilaisia rakenteeltaan, kooltaan 

tai yhteydenpito- ja toimintatavoiltaan. Osaa-
jayhteisö organisoituu suhteellisen itseoh-
jautuvasti ja yhteisön toiminnassa pyritään 
hyödyntämään monipuolisesti erilaista tietoa 
ja osaamista. Lisäksi pyritään hyödyntämään 
entistä tehokkaammin erilaisten yksilöllisten 
ihmisten työpanosta sekä heidän osaamis-
taan, luovuuttaan ja innovatiivisuuttaan. 
 Osaajayhteisöllä on yhteinen toi-
mintakulttuuri ja yhteiset tavoitteet. Osaami-
nen, käytännöt ja toimintatavat ovat yhteises-
ti neuvoteltu, hyväksytty ja ymmärretty. Yh-
teisö päättää käyttämistään työkaluista, tieto-
jen dokumentointi-, yhteydenpito- ja muista 
työskentelytavoista. Jotkut yhteisöt tapaavat 
säännöllisesti esimerkiksi viikoittaisella lou-
naalla, toiset taas pitävät yhteyttä pääasiassa 
sähköpostilla tai muilla sähköisen median 
työkaluilla. Osaajayhteisöt eroavat toiminta-
tavoiltaan ja tarkoitukseltaan. Osaajayhteisöt 
voidaan jaotella seuraavasti:  
1. Avustavat yhteisöt (helping communi-

ties). Useimmille yhteisöille on muodos-
tunut työtavat, joilla ne ratkaisevat päi-
vittäisiä ongelmia sekä jakavat ideoita. 
Yhteisöt, jotka keskittyvät auttamiseen, 
ylläpitävät usein foorumeita, joissa nii-
den jäsenet voivat olla yhteydessä toi-
siinsa yli tiimi-, yritys- tai maantieteel-
listen rajojen. Yhteisön jäsenet päättävät 
itsenäisesti mitä tietoa jakavat, millaisen 
arvon sille antavat ja millaisia hyviä ide-
oita antavat muille yhteisön jäsenille. 

2. Parhaat käytännöt-yhteisöt (best-prac-
tice communities). Yhteisöt keskittyvät 

4  Osaajayhteisöistä kilpailuetua
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kehittämään, osoittamaan oikeaksi ja le-
vittämään eteenpäin parhaita käytäntöjä. 
Yhteisöllä on omat prosessinsa todentaa 
parhaiden käytäntöjen tehokkuus ja hyö-
dyt. Koska näillä yhteisöillä on järjes-
telmällinen tarkistusprosessi, ne yleensä 
luottavat ja jakavat vain dokumentoitua 
tietoa. 

3. Tiedosta huolehtivat yhteisöt (knowled-
ge-stewarding communities). Yhteisö 
toimii kuten muutkin yhteisöt, jotka en-
sisijaisesti huolehtivat tiedon oikeelli-
suudesta yhteisön jäsenien käyttämillä 
foorumeilla. Se erottuu muista yhteisö-
tyypeistä organisoimalla, päivittämällä 
ja toimittamalla ajantasaista sekä oikeaa 
tietoa jäseniensä päivittäiseen käyttöön. 

4. Innovaatioyhteisöt (innovation com-
munities). Kaikki yhteisöt innovoivat 
rohkaisemalla jäseniään kehittämään ja 
edistämään osaamistaan. Innovaatioyh-
teisöjen erityinen kiinnostuksen aihe on 

vahvistaa uusien ideoiden ja innovaati-
oiden syntymistä. Ne ovat samantyyppi-
siä kuin avustavat yhteisöt, mutta niiden 
tavoitteena on ylittää organisaatiorajoja 
muita yhteisötyyppejä radikaalimmin. 
Tarkoituksena on tavoittaa yhä enemmän 
uusia jäseniä, joilla on yhteisön teemaan 
liittyviä erilaisia näkökulmia. Erilaisten 
näkökulmien puolestaan odotetaan tuot-
tavan yhteisön teemaan liittyviä uusia 
innovaatioita.

 Osaajayhteisöissä siirtyvä tieto, 
osaaminen ja ongelmanratkaisukyky tulee 
kanavoida siten, että se tukee olemassa ole-
vaa yritystoimintaa tai synnyttää uutta liike-
toimintaa. Avoimessa innovaatioympäristös-
sä osaajayhteisö sijoittuu kuvan 6 mukaisesti. 
Osaajayhteisö ylittää organisaatiorajat ja toi-
minta tapahtuu innovaatioprosessien eri osa-
alueilla. Osaajayhteisössä on mukana jäseniä 
tutkimusmaailmasta ja yrityskentästä. Myös 
asiakkaat voivat olla osaajayhteisön jäseniä.

Kuva 5:  Informaatiosta osaamista (mukaillen Saint-Onge & Wallace 2003)
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 4.2 Osaajayhteisön jäsenet

Osaajayhteisön jäsenet tarvitsevat riittävästi 
yhteisiä mielenkiinnon kohteita, arvostusta 
omille mielipiteilleen ja sopivan teknologian 
toimiakseen yhteisössä ja kokeakseen sen 
hyödylliseksi. Yhteisön jäsenillä on yhteinen 
identiteetti eli yhteinen mielenkiinnon kohde 
sekä aito halu yhteistyöhön muiden jäsenten 

kanssa. Hyvin määritelty identiteetti vahvis-
taa yhteisöllisyyttä ja yhteisön arvoa. Yhteis-
työn tavoitteena on tiedon ja asiantuntemuk-
sen syventäminen kiinnostuksen kohteena 
olevasta teemasta. 
 Osaajayhteisän jäsenillä voi olla eri-
laisia odotuksia ja intressejä yhteisön toimin-
nasta. Tällaisia ovat mm. tieteelliset intressit, 
suorat kaupalliset intressit, välilliset intressit 
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Kuva 6. Osaajayhteisön sijoittuminen avoimeen innovaatioympäristöön (mukaillen 
Chesbrough 2006).
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(esim. verkostoituminen tai sellaisen osaami-
sen vahvistaminen, jota voidaan hyödyntää 
muussa toiminnassa)  ja yhteiskunnalliset tai 
alueelliset vaikuttavuustekijät (esim. yritys-
ten tai työpaikkojen syntyminen). Yhteisön 
jäsenet osaavat määritellä ja rajata omat int-
ressinsä ja ymmärtävät myös toisten jäsenten 
odotukset. Jäsenillä on keskenään erilaista, 
mutta toisiaan täydentävää osaamista. Jäsen-
ten vahvuudet ovat ensisijaisesti eri tieteen, 
taiteen ja toimialojen sekä organisaatioiden 
osaamisessa, mutta ne voivat löytyä myös 
näiden rajapinnoista. Jäsenet toimivat yhtei-
sössä tasavertaisina asiantuntijoina. He ovat 
yhdessä vahvempia kuin yksilönä. 
 Osaajayhteisö muodostuu eri jäsen-
tasoista. Jäsenet voivat olla koordinaattoreita, 
ydinryhmää, aktiivisia tai seuraajia (kuva 7).

 Osaajayhteisön koordinaattorilla on 
avainrooli yhteisön toiminnan ja kehittymisen 
kannalta. Koordinaattori on intohimoisesti 
yhteisön toimintaan suhtautuva, yhteisön tee-
man hyvin tunteva sekä muiden luottamusta 
nauttiva henkilö. Koordinaattori ymmärtää 
jäsenten, yhteisön ja taustaorganisaatioiden 
strategiset ja poliittiset tavoitteet ja kykenee 
johtamaan yhteisöä ja palvelemaan osapuolia 
yli organisaatiorajojen. Yritysten yhteisöissä 
koordinaattori rekrytoidaan yleensä omasta 
organisaatiosta. Koordinaatori johdattaa yh-
teisöä keskustelemaan ryhmässä itselleen tai 
edustamalleen yritykselle tärkeistä asioista. 
Koordinaattorilla on aito halu kehittää yhtei-
söä, mutta myös halu edistää omaa uraansa. 
Koordinaattori pystyy vaikuttamaan yhtei-
sön kehittymiseen, rakentaa omalta osaltaan 
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Kuva 7. Osaajayhteisöjen jäsenten jaottelu (mukaillen Wenger ym. 2002)
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ryhmän yhteisöllisyyttä ja vahvistaa jäsenten 
osaamista. Osaajayhteisön toiminnan vakiin-
tuessa koordinaattorin tehtävä on enemmän 
tiedon välittämistä, käsiteltävien asioiden 
keräämistä ja niiden tuomista yhteisön kes-
kusteluun. Koordinaattori linkittää ihmisiä 
yhteen ratkomaan asioita sen sijaan, että 
tarjoaisi valmiita vastauksia. Hän tarvitsee 
myös yhteistyötaitoja ja psykologista silmää 
nähdäkseen yhtäältä jäsenten henkilökohtai-
set kehittymistarpeet ja toisaalta kyetäkseen 
yhdistämään erilaisia ihmisiä verkostossa 
toiminnan vahvistamiseksi. Ryhmädynamii-
kan ymmärtäminen edistää yhteisöllisyyttä 
ja estää hajaannusta tai pienen ryhmän do-
minointia. Useat tutkimukset todistavat, että 
yhteisö toimii juuri niin hyvin, kuin sen koor-
dinaattori toimii. Koordinaattori voi vaihtua 
aika ajoin yhteisön sisällä, useimmiten ryh-
män yhteisestä sopimuksesta.
 Osaajayhteisön keskiössä on ydin-
ryhmä (core group), joka koostuu jäsenistä, 
jotka osallistuvat aktiivisesti yhteisön kes-
kusteluihin ja väittelyihin yhteisön julkisilla 
foorumeilla. Tämä ryhmä on ”yhteisön sy-
dän”. Ydinryhmä johtaa yhteisön toimintaa 
ja toimii koordinaattorin apuna. Ryhmä on 
kooltaan usein melko pieni, tyypillisesti vain 
10 – 15 % yhteisön koosta. Aktiivinen ryh-
mä on myös samankokoinen, noin 10-15 % 
yhteisön koosta. Aktiivisen ryhmän jäsenet 
eivät osallistu yhtä säännöllisesti eivätkä sa-
malla intensiteetillä yhteisön toimintaan kuin 
ydinryhmän jäsenet. Kolmannen ryhmän 
yhteisössä muodostavat satunnaiset, harvoin 
yhteisön toimintaan osallistuvat seuraajajä-

senet. Tämä ryhmä ei pidä itseään tärkeänä 
yhteisön toiminnan kannalta, eikä usko osal-
listumisellaan olevan vaikutusta yhteisön 
toimintaan. Seuraajien jäsenissä on eniten 
vaihtuvuutta. Usein satunnaisten ryhmään 
kuuluva, yhteisöstä erityisesti kiinnostunut 
henkilö voi siirtyä aktiiviseksi toimijaksi tai 
jopa ydinryhmään, jos hänen asiantuntemuk-
sensa riittää siihen. Seuraajat ovat kuitenkin 
olennainen ja tärkeä osa yhteisöä, koska he 
ovat yhteisön suurin ryhmä, joka on vuoro-
vaikutuksessa yhteisön ulkopuolisten taho-
jen kanssa. Osaajayhteisöihin liitetään myös 
neljäs ryhmä, joka koostuu ihmistä yhteisön 
ympärillä. He eivät ole jäseniä, mutta ovat 
kiinnostuneita yhteisöstä. Tähän ryhmään voi 
tyypillisesti kuulua esimerkiksi asiakkaita, 
toimittajia ja muita yhteisön ydinosaamisesta 
kiinnostuneita tarkkailijoita.
 Osaajayhteisöt ovat luonteeltaan 
dynaamisia, niillä ei ole kiinteää rakennet-
ta ja tyypillisesti jäsenet vaihtuvat. Jäsenten 
rooli ja osallistumisen aste voivat muuttua 
ajan, tarpeiden ja oppimisen tai yhteisön jä-
senyyteen kasvamisen myötä. Rooli voi olla 
erilainen eri yhteisössä. Jäsen voi olla ulko-
puolinen tarkkailija toisessa yhteisössä ja 
samalla toisen yhteisön aktiivinen toimija tai 
jopa koordinaattori. Itseorganisoituneissa yh-
teisöissä jäsenen mielenkiinto, ammattitaito 
ja ajalliset resurssit vaikuttavat usein hänen 
rooliinsa. Jäsenen antama lisäarvo yhteisölle 
ja ajankäyttö käytännössä määrittelevät hä-
nen asemansa yhteisössä. Tunnettuja asian-
tuntijoita kutsutaan yleensä mukaan osaaja-
yhteisön painoarvon kasvattamiseksi. 
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4.3 Osaajayhteisön 
elementit

Osaajayhteisö rakentuu kolmesta elementis-
tä: 1) jonkin erityisen alan tietämys (domain 
of knowledge) ja 2) ihmisyhteisö (communi-
ty), joka vaalii ja kehittää tietämystään sekä 
3) jaettu osaaminen (practice), jota yhteisön 
jäsenet kehittävät ollakseen kilpailukykyisiä 
omalla alallaan. Kun nämä kolme elementtiä 
toimivat hyvin yhteen, syntyy osaajayhteisö, 
jolla on ihanteellinen osaamis- ja sosiaalinen 
rakenne. Vaikka osaajayhteisöt voivat olla 
kooltaan, rakenteeltaan ja yhteydenpito- ja 
toimintatavoiltaan erilaisia, on eri yhteisöillä 
muutamia yhteisiä piirteitä:
1. Vapaaehtoinen osallistuminen: Jäsenet 

osallistuvat, koska kokevat saavansa 
osallistumisesta lisäarvoa ja valmiuksia 
pärjätä työssään paremmin. Yhteisöt täy-
dentävät organisaatioiden olemassa ole-
via toimintoja ja rakenteita sekä paran-
tavat niiden toimintakykyä. Yhteisöjen 
tarkoitus ei ole korvata entisiä rakenteita 
tai luoda uusia.

2. Yhteinen mielenkiinnon kohde tai ta-
voite: Yhteisöt organisoituvat sellaisten 
asioiden ympärille, jotka ovat tärkeitä ja 
merkityksellisiä sen jäsenille.

3. Jaettu halu pysyä yhteydessä: Yhteisöt 
pitävät säännöllistä yhteyttä käyttäen 
uusinta tekniikka, kuten virtuaalikoko-
uksia tai sosiaalisen median työkaluja 
ja/tai perinteisemmillä tavoilla, kuten 
tapaamalla kasvokkain tai järjestämällä 
puhelinkokouksia.

4. Halu jakaa osaamista: Jäsenet haluavat 
jakaa sen mitä tietävät, vastata tieduste-
luihin ja ratkaista kollektiivisesti ongel-
mia ja näin rakentaa luottamuksellisia 
suhteita.

5. Edesauttamista, ei dominointia: Yrityk-
sissä osaajayhteisöjen toiminnan mah-
dollistavat henkilöt, joita kutsutaan fa-
silitaattoreiksi. Heidän tehtävänään on 
keskittyä rekrytoimiaan ja sitouttamaan 
yrityksen henkilöstöä osallistumaan 
osaajayhteisöjen toimintaan. Heidän ta-
voitteenaan on vaikuttaa yhteisössä kä-
siteltäviin asioihin, mutta he eivät kyke-
ne varsinaisesti määräämään niitä. Sen 
sijaan he pyrkivät luomaan yhteisöille 
mahdollisimman hyvät toimintaedel-
lytykset, koska yhteisöt asettavat omat 
työjärjestyksensä perustuen niihin tar-
peisiin, joita kukin yhteisön jäsen kohtaa 
työssään.

6. Johto tukee, ei kontrolloi: Johto hankkii 
tarkoituksenmukaiset työvälineet ja tar-
joaa yhteydenpitoon soveltuvan ympä-
ristön, sekä mahdollistaa myös työnteki-
jöiden ajallisen osallistumisen yhteisön 
toimintaan. Johto kykenee tunnistamaan 
ne henkilöt, joilla on halua osallistua yh-
teisön toimintaan ja tiedon jakamiseen. 
Yhteisön menestyminen edellyttää usein 
organisatorista tukea, joko asenteellista 
rohkaisua tai taloudellista panostusta. 
Siksi on tärkeää, että yrityksen johdolle 
esitellään hyvin valmisteltuja ja luotta-
musta herättäviä ehdotuksia yhteisöjen 
perustamiseksi tai niihin osallistumisek-
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si. Johdon tuen saamiseksi tulisi yhtei-
sön perustajien kyetä osoittamaan yhtei-
sön mahdollinen hyöty organisaatiolle 
ja näin esittämään perustellut syyt sen 
tukemiselle.

 Osaajayhteisöjen jäsenten yhteis-
työ perustuu sosiaaliseen sopimukseen. So-
pimuksella tässä tapauksessa tarkoitetaan 
osapuolien välistä suhdetta, joka tähtää muu-
toksen aikaansaamiseen. Sopimus perustuu 
jäsenten väliseen luottamukseen, yhteisym-
märrykseen ja eri tavoitteiden yhteensovitta-
miseen. Sopimiseen osallistuminen ja sisäl-
töön vaikuttaminen edellyttää yhteisön jäse-
nyyttä, eikä yhteisöön kuulumaton voi olla 
mukana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että yhteisöä ei voi johtaa ulkoa päin. Talo-
udessa sosiaaliset suhteet vaikuttavat luotta-
muksen kehittymiseen jopa enemmän kuin 
organisaatioiden väliset sopimukset tai ylei-
set moraalikäsitykset. Osaajayhteisöt tuotta-
vat lisäarvoa yhteisön toiminnassa oleville 
yhteisöille, yrityksille ja sen asiakkaille ja 
liikekumppaneille sekä yksilöille. Osaajayh-
teisöt kasvavat vahvemmiksi mitä säännöl-
lisempää yhteydenpito on ja mitä tarkoituk-
senmukaisimpia yhteydenpitovälineet ovat. 
Yhteisön identiteetti on tärkeä. Ratkaisevaan 
rooliin nousee kyky viestiä ja tiedottaa yh-
teisön toiminnasta oikealla tavalla oikeissa 
foorumeissa. Keskeistä osaajayhteisön ar-
vonmuodostuksen kannalta on myös se, että 
ryhmässä on ihmisiä, joilla on keskenään eri-
laista, mutta toisiaan täydentävää osaamista, 
sekä asiantuntijoita että käytännön osaajia. 
Taulukossa 4 esitetään osaajayhteisön kes-
keiset elementit yritysnäkökulmasta katsot-
tuna. 

4.4 Osaajayhteisön 
virtuaalisuus

Aiemmin osaajayhteisöt ovat olleet vahvasti 
sidottuna jäsenten kasvokkaiseen ja maan-
tieteelliseen yhteyteen. Nykyisin Internetin 
ja sosiaalisen median myötä ihmiset ympäri 
maapalloa voivat verkostoitua virtuaalisiksi 
yhteisöiksi, jotka eivät ole sidottuja aikaan tai 
paikkaan, eivätkä kieleen tai kulttuuriin. Vir-
tuaalinen yhteisö on ryhmä henkilöitä, jotka 
työskentelevät vuorovaikutuksessa yhteisen 
päämäärän hyväksi ajasta, paikasta ja orga-
nisaatiorajoista riippumatta ja jotka hyödyn-
tävät yhteydenpidossa teknologian antamia 
mahdollisuuksia. Virtuaaliset yhteisöt ovat 
melko uusi ilmiö, mutta uuden teknologian 
myötä niiden määrä on lisääntynyt. Yhteisön 
vahva identiteetti pitää ryhmän kasassa huo-
limatta jäsenten fyysisestä hajanaisuudesta. 
 Virtuaaliset yhteisöt ovat dynaa-
misia ja yhteisö voi olla olemassa vain het-
kellisesti. Yhteisön jäsenet voivat vaihtua 
ja heidän roolinsa voi muuttua. Virtuaaliset 
yhteisöt ylittävät rutiininomaisesti fyysisiä 
ja organisatorisia raja-aitoja. Niiden verkos-
tot ovat laajoja ja niillä on kyky toimia glo-
baalissa toimintaympäristössä. Virtuaalisella 
yhteisöllä on ominaisuuksia, jotka ovat yli-
voimaisia perinteiseen organisaatioon näh-
den. Tietoa voidaan jakaa nopeasti ja se on 
kaikkien jäsenten saavutettavissa samanlai-
sena ja saman sisältöisenä. Päätöksen teko on 
reaali-aikaista. Yhteisön jäsenet voivat valita 
vapaasti työ- ja elinympäristönsä ja silti toi-
mia yhteisön aktiivisena ja tasavertaisena jä-
senenä. Globaalit yhteisöt voivat rekrytoida 
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alan parhaat ammattilaiset maantieteellisistä 
rajoituksista huolimatta. 
 Virtuaalisella osaajayhteisöillä on 
neljä tyypillistä ominaisuutta; 1) etäisyys, 2) 
koko, 3) organisatorinen yhteys ja 4) kult-
tuurierot. Nämä ominaisuudet tekevät yhtei-
sön rakentamisesta ja johtamisesta vaikeaa. 
Virtuaalisen yhteisön periaatteet ja prosessit 
ovat samantyyppiset kuin paikallisesti toimi-
villa yhteisöillä. Virtuaalisen yhteisön perus-
taminen ja johtaminen vaatii kuitenkin ajan, 
paikan, koon ja kulttuuristen erojen häivyt-
tämistä. Johtamisessa tärkeintä on osaami-
sen siirtämiseen ja ongelmien ratkaisuihin 
liittyvien mekanismien ja prosessien kehit-
täminen. Kukin jäsen (yksilö, yritys tai muu 
organisaatio) voi sen jälkeen sisäisesti omien 

kykyjensä mukaan hyödyntää yhteisön tuot-
tamia tuloksia. 
 Keskeistä virtuaalisille yhteisöille 
on tiimityöstä kertyvä sosiaalinen pääoma. 
Jäsenten luottamukselliset suhteet eliminoi-
vat maantieteellisen etäisyyden esteitä glo-
baaleissa tiimeissä. Luottamus laskee tran-
saktiokustannuksia, lisää varmuutta ja tur-
vallisuutta ihmisten välisissä suhteissa sekä 
tukee avointa, olennaiseen keskittyvää tulok-
sellista tiedon vaihtoa. Luottamuksellisten 
suhteiden ylläpitoon ja aitoon ja kestävään 
yhteistyöhön tarvitaan sähköisen kommuni-
koinnin lisäksi aina myös säännöllisiä kas-
vokkain tapahtuvia tapaamisia, sillä virtuaa-
linen osaajayhteisö koostuu 90 % ihmisisten 
toiminnasta ja vain 10 % teknologiasta.

Taulukko 4. Osaajayhteisön keskeiset elementit yritysnäkökulmasta (Choo 1999 teok-
sessa Saint-Onge & Wallace 2003).

 TIEDON LUOMINEN TIEDON JAKAMINEN TIEDON KÄYTTÄMINEN 

VISIO 
 
 
 
 

STRATEGIA 

Tunnistaa yhteisön visio  
 
 
 

Yksilöiden tarvitsemat 
kyvykkyydet 

Määrittää yhteisön vision 
 
 
 

Organisaation tarvitsemat 
kyvykkyydet 

Luo luottamusta yhteisön 
jäsenten ja yritysten välille 
Viestittää arvoista 
 

Tarkoituksenomaiset 
yhteistyömuodot 

ROOLIT 
 
 

 

RAKENNE 

Jäseniä useilta eri tasoilta 
Tunnistaa asiantuntijat 
 

Alaryhmiä mielenkiinnon 
tai tarkoituksen mukaan 
 

Asiantuntijat suunnittelevat 
tiedon käyttötapoja 
 

Neuvonantaja- tai 
ohjausryhmä 
asiantuntijoiden työn 
helpottamiseksi 

Jäsenet, asianosaiset 
Tukijat, neuvonantajat, 
fasilitaattorit 

PROSESSIT  
 
 

 

KÄYTÄNNÖT 

Tukee asiantuntijuutta 
 
 
 

Kuvastaa opittua 
Rohkaisee innovaatioihin 

Arvioi menetelmiä ja 
hyötyjä 
 
 

Tunnistaa uudet tuotteet tai 
parannukset 
Parantaa käytäntöjä 

Kehittää kykyä rakentaa 
yhteisöjä 
Motivoi osallistumaan 
 

Ovat yhteydessä arvon 
tuottamiseen 
Vahvistaa yhteisöjen tuke 
Kehittää yhteisöjen 
rakentamiskykyä 

TYÖKALUT 
 

ALUSTAT 
Kollaboraatiotyökalu 
 

Yhteisön 
vuorovaikutusalusta 

Tietovarastot Teknologiainvestoinnit 
 

e-liiketoimintamainen 
ajattelutapa 
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4.5 Osaajayhteisöistä 
kilpailukykyä 

Avoimen innovaatioon perustuvan osaajayh-
teisön yksi perimmäinen tarkoitus on jäsenten-
sä taustaorganisaation kilpailukyvyn paran-
taminen tai uuden liiketoiminnan luominen. 
Taustaorganisaatio voi ohjata epävirallisesti 
osaajayhteisön toimintaa tunnistamalla omia 
strategisia kyvykkyyksiä tukevia yhteisöjä ja 
tukemalla niiden toimintaa. Organisaatio voi 
myös edistää yhteisöjen toimintaa mm. ke-
hittämällä ja ottamalla käyttöön yhteisön toi-
mintaa tukevia tietojärjestelmiä tai luomalla 
kannustejärjestelmiä, jotka rohkaisevat yksi-
löitä toimimaan yhteisöissä. Osaajayhteisöt 
voivat olla osa organisaation elämää ja niiden 
olemassaolo riippuu ensisijaisesti jäsentensä 
vapaaehtoisesta sitoutumisesta ja yhteisön 
sisäisestä johtajuudesta. Yhteisöjen vaikutta-
vuutta ei saa aliarvioida, mutta toisaalta niitä 
ei myöskään kannata yrittää johtaa liikaa.
 Organisaation suorituskyky, me-
nestyminen ja kasvu perustuvat sen kykyyn 
toimia markkinoilla suhteessa kilpailijoihin, 
asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Organi-
saation muodostavat kuitenkin sen työnteki-
jät ja organisaation osaamspääoma muodos-
tuu yksilöiden henkilökohtaisesta osaamises-
ta. Organisaation osaamispääoma kasvaa kun 
sen työntekijät kasvattavat henkilökohtaista 
osaamistaan esim. toimimalla osaajayhtei-
söissä. Osaajayhteisöissä toimiminen tukee 
yksilöiden kehittymistä ja uusien innovaa-
tioiden syntymistä. Yhteisöt tuottavat lisä-
arvoa yksilölle, ryhmälle ja organisaatiolle 
yhdistäen työntekijöiden henkilökohtaisen 
ja ammatillisen osaamisen kehittyminen or-

ganisaation strategiaan. Osaaminen kasvaa,  
organisaatio oppii ja kilpailukyky paranee. 
Avoimen innovaation mallin mukaan hyvät 
käytännöt hyödynnetään osaajayhteisön toi-
minnassa ja jaetaan avoimesti sidosryhmien 
käyttöön. Organisaatio voi saavuttaa aivan 
uudenlaista kilpailuetua huomioidessaan 
osaajayhteisöt strategiassaan ja kehittämis-
suunnitelmissaan. 
 Työntekijät tuottavat suurempaa li-
säarvoa taustaorganisaatiolleen työskentele-
mällä ympäristössä, jossa he voivat aktiivi-
sesti kehittää taitojaan, esim. osallistumalla 
organisaation kannalta strategisesti tärkeiden 
osaajayhteisöjen toimintaan.  Taustaorgani-
saation strategiset tavoitteet ohjaavat työn-
tekijöitä, miten heidän toivotaan toimivan 
osaajayhteisöissä. Yhteisön kautta taustaor-
ganisaatio toivoo saavansa uutta osaamista, 
jota se voi hyödyntää omien liiketoiminta-
prosessien ja strategiansa uudistamisessa. 
 Keskeistä osaajayhteisön toiminns-
sa on se, miten yhteisön tuottama osaaminen 
saatetaan yksilön taustaorganisaation hyö-
dyksi. Esim. hiljaisen tiedon muuttaminen 
koko organisaation osaamiseksi vaatii mää-
rätietoista asioiden käsittelyprosessia. Mitä 
nopeammin osaajayhteisön osaaminen saa-
daan jäsenen välityksellä taustaorganisaation 
käyttöön, sitä kilpailukykyisempi organisaa-
tio kehittyy. Hankittua osaamista voidaan 
hyödyntää nopeasti organisaation strategisis-
sa tavoitteissa ja liiketoimintaprosesseissa. 
Uusien liiketoimintaprosessien lisätuotokse-
na voi syntyä sellaista osaamista ja liiketoi-
minta, joka ei suoraan istu taustaorganisaa-
tion toimintaan, mutta synnyttää uutta liike-
toimintaa jollekin muulle yhteisön jäsenelle 
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tai organisaatiolle. Osaajayhteisön jäsenelle 
tai taustaorganisaatiolle syntyy luonteva pol-
ku uudelle liiketoiminnalle. Mitä nopeammin 
kuvan spiraali toimii ja mitä nopeammin 
uusi osaaminen voidaan hyödynnettyä, sitä 

kilpailukykyisempi on organisaatio ja yhtei-
söissä toimiva yksittäinen jäsen. Kuvassa 8 
on esitetty miten taustaorganisaation ja sen 
työntekijöiden toimiminen osaajayhteisössä 
vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn.

Kuva 8. Organisaation kilpailukyvyn parantaminen ja uuden liiketoiminnan luominen 
osaajayhteisöjen avulla 
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5.1 Pohjoisuuden tutkimusta 
ohjaavat strategiat

Pohjoisuuden tutkimus on maapallon poh-
joisimpien alueiden erityisolosuhteisiin liit-
tyvää tutkimusta. Pohjoisista erityispiirteistä 
merkittävimmät ovat herkkä reagoiminen 
globaali-muutoksen ilmiöihin, kylmä ilmas-
to, valon suuri vuodenaikainen vaihtelu, har-
va asutus, kulttuurien ja identiteettien mo-
nimuotoisuus ja suuret luonnonvarat. Poh-
joisuuden tutkimus on globaalin talouden, 
yhteiskunnallisen, teknologisen, sosiaalisen 
ja alueellisen kehityksen sekä niiden vaiku-
tuksien tutkimista pohjoisessa ympäristössä 
ja yhteisöissä. Pohjoisuuden tutkimusta oh-
jaavat useat strategiat alueellisella, kansalli-
sella ja EU-tasolla.
 Euroopan tutkimusalue (European 
Research Area, ERA) perustettiin vuonna 
2002 vastaamaan eurooppalaisen tutkimuk-
sen heikkouksiin, kuten riittämättömään 
rahoitukseen, sopivan ympäristön puuttumi-
seen tutkimuksen luomisen ja hyödyntämi-
sen kannalta, pirstaloituneseen tutkimustoi-
mintaan ja resurssien hajanaisuuteen. ERA:n 
tavoitteena on vahvistaa EU:n tieteellistä ja 
teknologista perustaa, yhtenäistää Euroopan 
tutkimuspolitiikkaa, lopettaa hajanaiset ja 
eristäytyneet kansalliset tutkimusprojektit 
sekä erilaiset sääntely- ja hallintojärjestel-
mät ja esteet, jotka estävät ideoiden vaihdon, 
synergian edut ja tutkimusten optimoinnin 

Euroopan tasolla. Kansainvälinen yhteistyö, 
pätevien tutkijoiden virta maasta toiseen, 
huippuluokan tutkimusympäristöt ja tutki-
muslaitokset, tietämyksen jakaminen, koor-
dinoidut tutkimusohjelmat sekä avautumi-
nen muulle maailmalle ovat tärkeitä keinoja 
yhteisen tutkimusalueen luomisessa. ERA:n 
tavoiteena on luoda yhtenäinen, rajaton alue, 
jossa harjoitetaan tutkimustyötä ja hyödyn-
netään tieteellisen tutkimuksen voimavaroja 
entistä paremmin Euroopan työllisyyden ja 
kilpailukyvyn lisäämiseksi.  
 Eurooppa 2020 – Älykkään, kestä-
vän ja osallistavan kasvun strategia luotiin 
vuonna 2010  Euroopan uudeksi talous- ja 
työllisyysstrategiaksi. Strategian ydin muo-
dostuu kolmesta toisiansa vahvistavasta pri-
oriteetista: 1) Älykäs kasvu: osaamiseen ja 
innovointiin perustuvan talouden kehittämi-
nen, 2) Kestävä kasvu: resurssitehokkaam-
man, vihreämmän ja kilpailukykyisemmän 
talouden edistäminen ja 3) Osallistava kasvu: 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuut-
ta lisäävän korkean työllisyyden talouden 
edistäminen. Älykäs kasvu tarkoittaa sitä, 
että osaamista ja innovointia vahvistetaan 
tulevan kasvun vetureina. Tämä edellyttää, 
että koulutuksen laatua parannetaan, tutki-
mustoimintaa vahvistetaan, innovaatioiden ja 
osaamisen siirtämistä edistetään koko EU:n 
alueella, tieto- ja viestintäteknologiaa hyö-

5  Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan 
osaajayhteisö
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dynnetään täysimääräisesti ja varmistetaan, 
että innovatiivisista ajatuksista voidaan syn-
nyttää uusia tuotteita ja palveluita. Kestä-
vällä kasvulla tarkoitetaan, että rakennetaan 
resurssitehokas, kestävä ja kilpailukykyinen 
talous, hyödynnetään uusia prosesseja ja tek-
nologioita, vihreä teknologia mukaan lukien, 
nopeutetaan tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttävien älykkäiden verkkojen laajenta-
mista, hyödynnetään EU:n laajuisia verkkoja 
ja vahvistetaan yritysten kilpailuetuja sekä 
autetaan kuluttajia arvostamaan resurssite-
hokkuutta. Osallistava talous tarkoittaa, että 
ihmisille annetaan uusia mahdollisuuksia 
edistämällä korkeaa työllisyyttä, panostamal-
la osaamiseen, torjumalla köyhyyttä ja uudis-
tamalla työmarkkinoita, koulutusta ja sosiaa-
liturvajärjestelmiä niin, että ihmisiä voidaan 
auttaa ennakoimaan ja hallitsemaan muutosta 
ja voidaan rakentaa osallistava yhteiskunta. 
 Euroopan unionin arktinen tiedon-
anto annetiin vuonna 2008. Tiedonannossa 
korostetaan vaikutuksia, joita ilmastonmuu-
toksella ja ihmisen toiminnalla on arktisella 
alueella. Tiedonanto painottaa EU:n ja arkti-
sen alueen välistä tiivistä yhteyttä ja tunnustaa 
arktisen alueen merkityksen EU:lle erityises-
ti energiatuotannossa, kalastuksessa, muissa 
luonnonvaraelinkeinoissa ja turismissa. Sa-
maten tiedonanto painottaa, että elinkeinotoi-
mintoja tulee toteuttaa ympäristönsuojelun ja 
kestävän kehityksen periaatteiden pohjalta.
Tiedonanto kiinnittää huomiota erityisesti 
ympäristö- ja energia-asioihin sekä alkupe-
räisväestöjen, kuten inuiittien ja saamelaisten 
elinoloihin ja niiden muutoksiin. Poliittiset 
toimenpiteet kohdistuvat ilmastonmuutoksen 

kielteisten vaikutusten torjumiseen ja niiden 
lieventämiseen sekä väistämättömiin muu-
toksiin sopeutumiseen. 
 Pohjoinen ulottuvuus (Northern 
Dimension, ND) on vuonna 2000 käyttöön 
otettu EU:n ulkosuhteiden, rajat ylittävään 
yhteistyöhön ja alueelliseen yhteistyön kehit-
tämiseen unionin pohjoisille alueille tarkoi-
tettu poliittinen ohjelma. Vaikka Pohjoisen 
ulottuvuuden keskeinen osa on EU:n ja Ve-
näjän välinen keskinäisriippuvuus yhteisil-
lä raja-alueilla, ottaa se kantaa myös koko 
sirkumpolaarista arktista aluetta koskeviin 
kysymyksiin. Pohjoisen ulottuvuuden politii-
kan kautta EU kiinnittää enemmän huomio-
ta pohjoisten alueiden erityispiirteisiin sekä 
Venäjän naapuruuden tuomiin haasteisiin ja 
mahdollisuuksiin. Politiikan tavoitteena on 
lisätä keskustelua ja konkreettista yhteistyö-
tä, vahvistaa vakautta ja hyvinvointia, sy-
ventää taloudellista yhteistyötä sekä edistää 
taloudellista yhdentymistä, kilpailukykyä ja 
kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa. Poh-
joinen ulottuvuus toimii eri sektoreilla mm. 
energian, liikenteen, ympäristön, ydinturval-
lisuuden, oikeus- ja sisäasioiden, järjestäyty-
neen rikollisuuden torjunnan, terveydenhuol-
lon, kaupan ja investointien edistämisen, rajat 
ylittävän yhteistyön, informaatioteknologian 
sekä tieteen ja tutkimuksen aloilla. Pohjoinen 
ulottuvuus kiinnittää huomiota kysymyksiin, 
joilla on erityistä merkitystä pohjoisilla alu-
eilla, kuten haavoittuva ympäristö, terveys ja 
sosiaalinen hyvinvointi, kulttuurien moninai-
suus ja alkuperäiskansat. 
 Euroopan unionin itämeristrategia 
julkaistiin vuonna 2009. Itämeristrategia 
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on lähtökohtaisesti EU:n sisäinen strategia, 
mutta tulosten saavuttaminen vaatii tiivistä 
yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kans-
sa. Tässä Itämeristrategiaa tukee Pohjoinen 
ulottuvuus, jonka kautta EU:n ulkopuoliset 
maat voivat myös osallistua yhteistyöhön. 
Itämeristrategian tavoitteena on puhdas ja 
terve Itämeri, sekä taloudellisesti vahva ja 
menestyvä Itämeren alue. Strategian tärkein 
prioriteetti on ympäristön hyvinvointi, sillä 
Itämeren ekologian ja ympäristön heikkene-
minen halutaan saada pysähtymään nopeasti. 
Strategia koostuu neljästä tavoiteosiosta: 1) 
Itämeri kestävän ympäristöpolitiikan alue, 2) 
Itämeri taloudellisesti menestyvä alue, 3) Itä-
meri kiinnostava ja hyvien yhteyksien varas-
sa toimiva alue ja 4) Itämeri turvallinen alue. 
 Suomen elinkeinopainotteinen Ba-
rents-strategia julkaistiin vuonna 2009 ta-
voitteena edesauttaa suomalaisten yritysten 
menestymistä Barentsin alueen markkinoilla 
Venäjällä. Strategia sisältää tiivistetyn yh-
teenvedon Venäjän Barentsin alueen tulevai-
suudennäkymistä, arvioi suomalaisten yritys-
ten mahdollisuuksia alueella, linjaa vuoteen 
2015 ulottuvan tavoitetilan sekä esittää stra-
tegisia toimenpiteitä valtiovallalle, maakun-
taliitoille, kaupungeille ja muille toimijoille. 
Barents-strategia nostaa esille osaamiseen 
liittyviä teemoja, jotka liittyvät erityisesti 
Barentsin alueen suurhankkeisiin.
 Suomen arktinen strategia julkais-
tiin vuonna 2010. Strategia määrittelee Suo-
men arktisen politiikan tavoitteita ja antaa 
toimenpide-ehdotuksia niiden edistämiseksi 
erilaisilla kansainvälisillä, kansallisilla ja 
alueellisissa foorumeilla. Strategiassa keski-

tytään niihin kansainvälisen tai alueellisen 
yhteistyön muotoihin, jotka koskettavat suo-
raan tai välillisesti Suomen pohjoisia alueita 
ja väestöä, alueiden ympäristöä, ilmastoa, 
elinkeinoelämää, kulttuuria, sosiaalisia suh-
teita, turvallisuutta ja vakautta. Suomen ark-
tisen strategian tavoitteita on nostaa arktisen 
alueen erityispiirteet ja arktiset ympäristöky-
symykset ja riskit esille kansainvälisessä yh-
teistyössä hyödyntäen kansallista ja kansain-
välistä tutkimustietoa päätöksenteon pohjana. 
Lisäksi tavoitteena on tukea voimakkaammin 
arktista tutkimusta, alueellisten ilmastomalli-
en kehittämistä ja ympäristön tilan pitkäai-
kaista seurantaa päätöksenteon pohjana sekä 
vahvistaa tutkimuksen ja seurannan kansal-
lista koordinaatiota. Strategia pyrkii vah-
vistamaan Suomen asemaa kansainvälisenä 
arktisena huippuosaajana panostamalla kou-
lutukseen, tutkimukseen, testaukseen, tekno-
logiaan ja tuotekehittelyyn. 
 Suomen arktisen tutkimuksen stra-
tegia val mistui vuonna 1999. Strategian läpi-
leikkaavina kriteereinä ovat kestävä kehitys, 
ympäristön tilan seuranta ja arviointi, luon-
nontieteellistekninen perusosaaminen sekä 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen relevanssi. 
Kestävän kehityksen perustana on luonnon 
monimuotoisuuden säilyttäminen ja ihmisen 
toiminnan sopeuttaminen pohjoisen herkän 
luonnon asettamiin reunaehtoihin. Arktisten 
alueiden kylmän ilmaston, lyhyen kasvukau-
den sekä yksinkertaisen ekosysteemin vuoksi 
ympäristövaikutuksien hallinta vaatii uusia 
teknologisia ratkaisuja. Arktinen tutkimus 
edellyttää vankkaa luonnontieteellis-teknistä 
perusosaamista ja tutkimuksen tulee painot-
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tua luonnon erityispiirteiden analysointiin 
sekä kylmän ilmanalan fysikaalisten ja bio-
logisten prosessien ja arktisiin olosuhteisiin 
soveltu vien teknologioiden tutkimukseen. 
Erityi sen tärkeää on pohjoisten ekosystee-
mien ja toiminnan kokonaisuuksien ymmär-
täminen. Tutkimuksella pyritään tukemaan 
pohjoiseen soveltuvaa taloudellista ja teollis-
ta kehitystä. Tutkimuksen on myös tuotettava 
tietoa kan sainvälisten arktisten sopimusten 
ja velvoit teiden laadintaan ja toteutukseen. 
Arktisen tutkimuksen teemat on valittu nii-
den luontaisen vahvuuden ja kapasiteetin, 
mahdollisuuksien ja tulevien kehitysnäkymi-
en, integroivan luonteen ja kansainvälisen 
tärkeyden perusteella. Lisäksi on huomioitu 
taloudellinen, yhteiskunnallinen ja ympäris-
töllinen merkittävyys, tutkimuksen pohjoi-
suudelle antama lisäarvo ja strateginen mer-
kitys suomalaiselle innovaatiojärjestelmälle. 
 Oulun ja Lapin yliopistot hyväk-
syivät vuonna 2008 yhteisen pohjoisuuden 
tutkimuksen strategian, jonka tarkoitus on 
vahvistaa pohjoisuuden tutkimuksen vaikut-
tavuutta valtakunnallisella ja kansainvälisellä 
tasolla; tehdä yhdessä merkittävää kansalli-
sesti ja kansainvälisesti tunnettua ja arvostet-
tua pohjoisuuden tutkimusta sekä osallistua 
kansainväliseen yhteistyöhön ja pohjoisuu-
den tutkimuksen foorumeihin. Lisäksi tarkoi-
tus on lisätä tutkimuksen hyödynnettävyyttä 
ja käyttöä; kehittää innovaatiotoimintaa sekä 
vahvistaa elinkeinoelämäyhteyksiä siten, että 
yliopistot kehittyvät vahvoina alueellisina 
vaikuttajina. Strategian mukaan yliopistojen 
voimavarat on tarkoitus kohdistaa toisiaan 

täydentäville osaamisalueille; vahvistaa tut-
kimustoiminnan volyymia ja luoda edelly-
tykset laadun nostamiseksi kansainvälisen 
huippututkimuksen tasolle. Lisäksi tarkoitus 
on kehittää yhteistä tutkimusinfrastuktuu-
ria, EU-hankevalmistelun tukirakenteita ja 
pohjoisuuden tutkimuksen verkottumista. 
Pohjoisuuden tutkimuksen strategia antaa 
edellytykset alueelliselle, kansalliselle ja 
kansainväliselle pohjoisuuden tutkimuksen 
verkostolle. Tutkimustoiminnassa on kes-
keistä luoda monitieteellisiä, kansallisesti ja 
kansainvälisesti verkottuneita tutkimuskoko-
naisuuksia ja menettelytapoja tutkimustiedon 
hyödynnettävyyden ja käytön lisäämiselle. 
Keskeistä on myös kehittää kaupallistettavia 
tuote- ja palveluinnovaatioita, julkisen hallin-
non verkkopalveluja ja uudenlaisia sosiaalis-
ten ja teknisten innovaatioiden rajapintoihin 
syntyviä toimintamalleja ja –järjestelmiä. 
 Taulukkoon 5 on koottu edellä mai-
nittujen strategioiden esittämät tutkimus-
teemat ympäristö-, energia- ja luonnonvara-
alalla.

5.2 Osaajayhteisön 
kehittäminen

Oulun ja Lapin yliopistojen yhteisen pohjoi-
suuden tutkimuksen strategian kärkihank-
keena on pohjoisuuden tutkimuksen osaa-
jayhteisön kehittäminen. Osaajayhteisön 
kehittämisessä keskeistä on tutkimuksen 
elinkeinopainotteisuus ja tutkimustulosten 
kaupallisen hyödynnettävyys. Tavoiteena on 
yhdistää tutkimustoimijat, yritykset ja muut 
organisaatiot ja luoda uudenlainen yhteistyö-
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ERA / Eurooppa 2020  - Resurssitehokas, kestävä ja kilpailukykyinen  talous  
- Ilmasto-, energia- ja ympäristökysymysten ratkaiseminen  
- Talouden kasvun irrottaminen resurssien käytöstä ja ympäristövaikutuksista  
- Energiatehokkaat vähähiiliset energiajärjestelmät  
- Resurssitehokkaat vähähiiliset varmat liikennejärjestelyt  
- Ympäristöystävälliset prosessit ja vähähiilinen teknologia  
- Tieto- ja viestintäteknologiaa käyttävät älykkäät verkot  
- Energiatehokkuus ja –säästöt  
- Älykkäät kaupungit ja älykäs liikenne  
- Vedenkäytön tehokkuus  
- Muuhun kuin energiatuotantoon käytettävät raaka-aineet  
- Kestävä ja tuottava maatalous  
- Kierrätystalous – jätteiden vähentäminen ja jätteiden hyötykäyttö resurssina  
- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen  
- Luonnon monimuotoisuus  
- Ympäristöalan yrittäjyys ja liiketoiminta  
- Uusiutuvat energiaratkaisut  
- Raaka-aineiden kestävä hankinta ja käyttö  
- Tuote- ja palvelumuotoilu 

Pohjoinen ulottuvuus - Luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö 
- Ankariin ilmasto-olosuhteisiin sopiva infrastruktuuri ja materiaalit 
- Energian toimitusvarmuus 
- Fossiilisiin lähteisiin perustuvan energian etsintä, tuotanto ja siirtäminen 
- Ympäristönsuojelu 
- Ympäristö säästävät teknologiat 
- Liikenne ja kuljetustekniikka 
- Sosioekonomiset ja ympäristöä koskevat muutokset 
- Liikennepolitiikka  
- Kulttuurien moninaisuus ja alkuperäiskansat 
- Haavoittuvaisten vesien suojelu (Itämeri ja arktiset merialueet) 
- Ydinturvallisuus 
- Ilmastonmuutoksen taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristöä koskevat 

vaikutukset 
EU:n Itämeristrategia 
 

- Ympäristön kokonaisvaltainen hyvinvointi 
- Itämeren ja valua-alueiden ekologia 
- Rehevöitymisen torjuminen 
- Vaarallisten ja haitallisten aineiden käytön pienentäminen ja vaikutuksien 

lieventäminen 
- Luonnon monimuotoisuus 
- Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen 
- Kestävä maa-, metsä- ja kalatalous 
- Energiamarkkinoille pääsyn turvaaminen 
- Energiajärjestelmien turvallisuus 
- Ekosysteemin ja yhteiskunnan yhdentäminen 
- Mereenkulun turvallisuus ja ympäristöystävällisyys 
- Poliittinen ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
- Kestävä merialueiden suunnittelu (ekosysteemit ja ympäristöystävällisyys 
- Itämeren ja rannikkoalueiden ekosysteemien tarjoamat hyödykkeet ja palvelut 
- Sisäisten ja ulkoisten liikenneyhteyksien kehittäminen 

Suomen 
elinkeinopainotteinen 
Barents strategia 

- Luonnonvarojen hyödyntämisen tekniset haasteet 
- Yrittäjyys ja liiketoiminta arktisilla alueilla 
- Arktisten olosuhteiden teknologia; koneet, laitteet ja materiaalit 
- Logistiikka ja lastinkäsittelytekniikat 
- Kylmän ilma-alan rakentaminen ja  infrastuktuuri 
- Liikennekäytävien ja yhteyksien kehittäminen, lentoyhteydet ja 

rajanylityspaikkojen kehittäminen 
- Öljyntorjunta ja öljyvahinkoihin liittyvä teknologia 
- Kestävä puunkorjuu, selluloosa- ja paperituotanto, vaneri- ja kartonkituotanto 
- Offshoreteknologia  
- Metsä- ja kaivannaisteknologia 
- Yritysverkot ja markkinat 

Taulukko 5. Ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan tutkimusteemat strategioiden mu-
kaan
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EU:n arktinen 
tiedonanto 

- Ilmastonmuutoksen vaikutus ja ihmisen toiminta arktisella alueella 
- Resurssien kestävä käyttö 
- Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen, lieventäminen ja siihen sopeutuminen 
- Merenpinnan nousu, merijään ja ikiroudan sulaaminen ja niiden vaikutukset 

ekosysteemiin 
- Arktisen ympäristön tilan ja kehityksen arvioiminen 
- Avaruusmittaus 
- Arktinen teknologia, liikenne, energia, terveys  ja ympäristö 
- Meren tilan pitkäaikaismittaus 
- Alkuperäiskansojen elinolot sekä ympäristön ja elinolojen muutokset 
- Luonnonvarojen ja energiavarojen hyödyntäminen 

Suomen arktinen 
strategia 

- Kestävän kehityksen periaatteet 
- Alkuperäiskansojen kulttuuri ja elinolosuhteet 
- Ilmastomallien kehittäminen ja ympäristötilan pitkäaikainen seuranta 
- Arktinen ympäristöteknologia  
- Liikenne-, viestintä- ja logistiikkayhteyksien parantaminen ja rajanylityksen 

helpottaminen 
- Vientirenkaat ja yritysten kansainvälistymisprosessit 
- Ilmastonmuutoksen, meriliikenteen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät 

ympäristövaikutukset  
- Luonnon monimuotoisuus 
- Kaukokulkeutuvat ympäristömyrkyt 
- Ydinturvallisuus ja ympäristön säteilyvalvonta 
- Arktinen meriliikenne ja laivanrakennus 
- Merenkulun turvallisuus ja ympäristönsuojelun määräykset 

Suomen arktisen 
tutkimuksen 
strategia 

- Kestävä kehitys (ekologinen, yhteiskunnallinen, taloudellinen ja kulttuurinen) 
- Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 
- Luonnon monimuotoisuus ja sen säilyttäminen 
- Ihmisten toiminnan sopeuttaminen arktisiin olosuhteisiin 
- Arktisiin olosuhteisiin soveltuva teknologia 
- Luonnonvarojen hyödyntäminen ja maankäytöstä aiheutuvien 

ympäristöhaittojen ehkäisy 
- Arktinen politiikka, sopimukset ja velvoitteet, arktinen alue maailmanpolitiikassa 
- Luonnonvarojen hyödyntäminen ympäristöystävällisellä tavalla 
- Kaukokartoituksen ja avaruustekniikan hyödyntäminen luonnonvarojen 

inventoinnissa 
- Ympäristöriskien arviointiin ja valvontaan tarvittava teknologia 
- Arktinen yhteistyö ja liiketoiminta 
- Ilmastomallien ja ennusteiden parantaminen 
- Ekosysteemivaikutusten kokeellinen ja empiirinen tutkimus ja paleotutkimus 
- Pohjoisen ilmakehän /ionosfäärin reaktiot 
- Yhteiskuntapoliittiset, taloudelliset ja oikeudelliset ohjauskeinot muutoksen 

hallinnassa 
- Pohjoisen tuotanto- ja aluerakenteen kehitysnäkymät 
- Uusiutuvat energiamuodot 
- Pohjoisten asukkaiden kulttuurinen, oikeudellinen, kielellinen, terveydellinen ja 

sosiaalinen asema  
- Arktinen alue maailmanpolitiikassa 
- Arktisten kuljetusten ja kuljetusreittien kehittäminen 
- Arktinen laivatekniikka,  talvimerenkulku ja meriliikenteen turvallisuus 
- Arktinen yhdyskuntatekniikka ja liikenneverkot 
- Maan routiminen, ikirouta, jää ja lumitutkimus 
- Kylmän ilmanalan materiaali- ja rakennustekniikka 
- Arktisille alueille soveltuvien tietoliikenne- ja viestintäjärjestelmät 

Oulun ja Lapin 
yliopistojen 
pohjoisuuden 
tutkimuksen 
strategia 

- Luonnon järjestelmät (pohjoiset ekosysteemit, sopeutuminen ja ilmasto) 
- Ympäristötutkimus ja teknologia (luonnonvarat, energia, maankäyttö, 

kaivostoiminta, matkailu), 
- Talous- ja oikeusjärjestelmät (yhteiskunnallinen ja alueellinen kehitys; 

elinkeinojen, sosiaalisten ja poliittisten rakenteiden muutokset 
- Kulttuuri ja taiteet (pohjoinen kulttuuri ja historia, vähemmistöt ja 

alkuperäiskansat, pohjoiset taiteet), 
- Hyvinvointi ja terveys (ympäristön ja ravinnon merkitys, mittarit, syrjäytyminen ja 

erityisryhmät, erityisolot ja sopeutuminen 
- Mentelmät ja teknologiat (taloudellinen ja oikeudellinen ohjaus, teknologian ja 

taiteen vuorovaikutus, muutosten tunnistaminen ja seuranta, kaukokartoitus ja 
paikkatietojärjestelmät, menetelmä- ja suunnittelututkimus 
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rakenne pohjoisuuden tutkimukselle ja inno-
vaatiotoiminnalle. 
 Pohjoisuuden tutkimuksen ja inno-
vaatiotoiminnan osaajayhteisön toiminta pe-
rustuu Euroopan tutkimusalueeseen ja poh-
joisen ulottuvuuden politiikkaan (kuva 9). 
Lisäksi osaajayhteisöä varten on analysoitu 
pohjoisuuden tutkimusta ja arktisten alueiden 
kehittämistä ohjaavia strategioita.
 Pohjoisuuden tutkimuksen ja inno-
vaatiotoiminnan osaajayhteisön tavoitteena 
on toimia pohjoiseen ulottuvuuteen liittyvän 
tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ideointi- 
ja toteutusalustana. Tarkoitus on määritellä 
elinkeinoelämän tarpeet pohjoisuuden tut-

kimuksessa ja innovaatiotoiminnan tukemi-
sessa sekä laatia yhteinen toimintaohjelma 
keskeisten teemojen ja painopistealueiden 
pohjalta. Osaajayhteisö luo uutta yhteistyö-
kulttuuria tutkimus- ja yritysmaailman välil-
lä ja edesauttaa uusien kumppanuuksien syn-
tymistä tutkimuksen, korkeakoulutuksen ja 
innovaatiotoiminnan ympärille. Toiminnal-
laan osaajayhteisö parantaa mahdollisuuksia 
koota yksittäisiä tutkimus- ja innovaatiotoi-
mintaan liittyviä toimenpiteitä suuremmiksi 
ja tehokkaammiksi kokonaisuuksiksi, saada 
kansainvälistä rahoitusta ja vaikuttaa kansal-
lisiin ja EU-ohjelmien sisältöön.

Kuva 9. Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaajayhteisön rakenne
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 Osaajayhteisö kokoaa yhteen ym-
päristö-, energia- ja luonnonvara-alan tut-
kimus- ja kehittämisosaajat sekä yritykset 
Pohjois-Suomesta. Osaajayhteisön tavoit-
teena on koota ja kehittää luonnonvarojen 
kestävään hyödyntämiseen ja pohjoisuuteen 
liittyvää osaamista koko Euroopan käyttöön 
ja vastata yleiseurooppalaiseen tarpeeseen 
yhdistämällä ympäristöllinen ja yhteiskun-
nallinen ulottuvuus tekniseen osaamiseen. 
Osaajayhteisö muistuttaa tyypiltään lähinnä 
innovaatioyhteisöä, jonka yhteinen kiin-
nostuksen kohde on synnyttää ympäristö-, 
energia- ja luonnonvara-alalla uusia ideoita 
ja innovaatioita, monitieteisiä tutkimus- ja 
kehittämishankkeita ja rajapintojen liiketoi-
mintaa.  Osaajayhteisö ylittää organisaatiora-
joja ja pyrkii laajentamaan jäsenistöään, jotta 
yhteisön teemaan saadaan uusia erilaisia nä-
kökulmia. Erilaisten näkökulmien odotetaan 
tuottavan yhteisön teemaan liittyviä uusia in-
novaatioita.

 Osaajayhteisön kehitysaskeleet ovat 
seuraavat:
•	 1. vaihe (awareness):  Tietoisuus poten-

tiaalisista yhteistyökumppaneista ja hei-
dän toiminnastaan.

•	 2. vaihe (shared interest):  Konkreettis-
ten yhteisten tutkimusteemojen kartoit-
taminen.

•	 3.vaihe (defined benefits):  Yhteistön 
avulla saavutettavien konkreettisten 
hyötyjen määritteleminen. 

•	 4.vaihe (contract): Yhteistyön organi-
sointi tutkimussopimuksin.

 Pohjoisuuden tutkimuksen ja in-
novaatiotoiminnan osaajayhteisön toiminta 
lähti liikkeelle NorthChallenge-työpajapro-
sessin kautta. Prosessin viitekehys esitetty 
kuvassa 10. 
 Pohjois-Suomen ympäristö-, ener-
gia- ja luonnonvara-alan toimijoille lähetettiin 
kutsu Kick off-tilaisuuteen, joka järjestettiin 
maaliskuussa 2010. Tilaisuuteen osallistui n. 
50 henkilöä eri organisaatioista, eri tieteen ja 

Kuva 10. NorthChallenge-työpajaprosessin viitekehys (Meristö & Kettunen, 2010)
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toimialoilta ympäri Pohjois-Suomea. Tilai-
suuden tarkoitus oli aktivoida ja motivoida 
potentiaaliset yhteisön jäsenet yli vuoden 
kestävään työpajaprosessiin. Vuosien 2010-
2011 aikana järjestettiin yhteensä 7 työpa-
jaa. Työpajaprosessiin osallistui yhteensä n. 
90 henkilöä. Työpajojen tuloksia julkaistiin 
vuonna 2011 Pohjoinen osaaminen-seminaa-
rissa, johon osallistui yli 350 henkilöä. 
 Pohjoisuuden tutkimuksen ja inno-
vaatiotoiminnnan osaajayhteisössä voidaan 
laskea olevan n. 120 jäsentä. Osaajayhteisön 
koordinaattorina toimii pohjoisuuden tutki-
muksen ja innovaatiotoiminnan osaajayhtei-
sön kehittämishankkeen projektipäällikkö. 
Ydinryhmän muodostaa   n. 10 henkilöä, jot-
ka olivat mukana yli 80 % työpajoista. Ydin-
ryhmä toimi myös aktiivisesti työpajojen 
ulkopuolella tapahtuvassa yhteisön toimin-
nassa, tiedotuksessa ja yhteistyöhankkeiden 
ideoinnissa ja prosessoinnissa ja toteutuk-
sessa. Ydinryhmän lisäksi aktiivisia yhteisön 
jäseniä on n. 20, jotka olivat mukana yli 50 
% työpajoista. Lisäksi aktiivisten ryhmä oli 
mukana yhteistyöhankkeiden ideoinnissa ja 
prosessoinnissa. Muita työpajoihin osallis-
tuvia ja yhteisön toiminnasta kiinnostuneita 
henkilöitä voidaan kutsua seuraajiksi. 
 Työpajaprosessin aikana osaaja-
yhteisöön liittyyi uusia jäseniä ja osa alku-
peräisistä jäsenistä jäi pois. Osan jäsenistön 
taustaorganisaatioista muuttui prosessin ai-
kana. Sillä ei kuitenkaan näyttänyt olevan 
vaikutusta jäsenen aktiivisuuteen. Yhteisön 
toiminta pohjautuu vapaaehtoisuuteen ja se 
on irrotettu taustaorganisaatioiden toimin-
nasta. On kuitenkin havaittavissa, että jos 

taustaorganisaatio näkee yhteisön toiminnas-
sa itselleen hyötyä, se pitää huolta siitä, että 
joku organisaation jäsen on aina mukana yh-
teisön toiminnassa. Työpajaprosessin aikana 
tunnistettiin toimintaympäristön megatren-
dejä ja heikkoja signaaleja, sekä priorisoitiin 
yhteisiä tutkimuksen ja kehittämisen päätee-
moja, joista prosessoitiin 8 tutkimus- ja ke-
hittämishanketta. Työpajaprosessin lopuksi 
osaajayhteisön koordinaattori analysoi työ-
ryhmien tulokset ja projektin aikana laaditut 
tulevaisuusselvitykset, joiden pohjalta koko-
si pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-
toiminnan osaajayhteisön toimintasuunnitel-
man. Toimintasuunitelmaa vietiin eteenpäin 
kahtena hankesuunnitelmana Interreg North 
IV A- ja Pohjois-Suomen EAKR-rahoitus-
instrumenttien kautta.

5.3 Osaajayhteisö 
Oulun yliopiston 
ympäristötietotalossa 

Pohjoisuuden tutkimuksen ja innovaatio-
toiminnan osaajayhteisön kehittämisessä 
saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää 
Oulun yliopiston Ympäristötietotalon toi-
minnassa. Ympäristötietotalossa on n. 150 
osaajan monitieteinen osaajayhteisö. Ympä-
ristötietotaloon on sijoittunut Oulun yliopis-
ton ’Ympäristö, luonnonvarat ja materiaalit’ 
–painoalan tutkimusta ja koulutusta tarjoava 
tutkimuskeskus Thule-instituutti. Thule-ins-
tituutti koordinoi Pohjoisen ympäristötutki-
muksen yhteistyöverkostoa (NorNet), jonka 
jäseniä ovat Oulun yliopiston lisäksi Suomen 
ympäristökeskus (SYKE), Elintarviketurval-
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lisuusvirasto (Evira), Ilmatieteenlaitos (IL), 
Metsäntutkimuslaitos (Metla), Riista- ja ka-
latalouden tutkimuslaitos (RKTL), Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) 
ja  Mittatekniikan keskus (MIKES). Näistä 
SYKE, Metla, RKTL ja MTT Oulun alueelta 
ovat sijoittuneet Ympäristötietotaloon. Metla, 
MTT ja RKTL on tarkoitus yhdistää vuoteen 
2016 mennessä yhdeksi  luonnonvara- ja ym-
päristötutkimuksen LYNET-laitokseksi.  
 Ympäristötietotalossa sijaitsee myös 
yksi neljästä Oulun Innovaatioallianssisopi-
muksen mukaisesta innovaatiokeskittymästä: 
ympäristö- ja energia innovaatiokeskittymä 
(Centre for Environment and Energy, CEE). 
CEE:n keskeinen kehys on kestävä kehitys, 
luonnonvarojen kestävä käyttö sekä ilmasto-
muutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen. 
Näihin tavoitteisiin tähtäävät painoalat ovat 
energia, ilma, vesi, ilma, materiaali- ja ener-
giatehokkuus sekä poikkileikkaavana mit-
taustekniikka. Muita ympäristö-, energia- ja 
luonnonvara-alalla toimivia osaajayhteisöjä 
tai–organisaatioita ovat mm. CEMIS-mittaus-
tekniikan osaamisen ympärille muodostunut 
kansainvälisen huipputason asiantuntijaryhmä 
ja Oulu Mining Schoolin ympärille muodostu-
nut kaivosteollisuuden asiantuntijaryhmä. 
 Oulun yliopiston Ympäristötieto-
taloa on tarkoitus kehittää siten, että siitä 
syntyy Oulun yliopiston yhden painoalan 
tutkimuskeskus, tutkimustoimijoiden ja 
yritysten yhteinen innovaatiokeskittymä, 
kansainvälisesti tunnustettu monitieteti-
nen osaamiskeskittymä, Oulun ympäristö-, 
energia- ja luonnonvara-alan näyteikkuna 
ja kansainvälisten vierailijoiden käyntipaik-

ka. Kaikkia toimijoita ei ole tarkoitus koota 
kokonaan samoihin tiloihin, vaan toiminta 
tapahtuu eri yksiköissä verkostoyhteistyön ja 
virtuaalikeskuksen periaatteilla. Tavoitteena 
on muodostaa uudenlainen monitoimijainen 
toimintakulttuuri Ympäristötietotalon ympä-
rille, niin että yritysten kynnys lähestyä tut-
kimus- ja tuotekehitysorganisaatioita madal-
tuu. Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisten 
kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten järjes-
tämistä sekä tilojen kehittämistä luonnontie-
teellisten museoiden, yliopistopuutarhan ja 
Oulun Tietomaan ja sen tulevan luontomuse-
on tieteelliseksi virtuaalieteiseksi. Ympäris-
tötietotalossa tulee olemaan tilat yritysten ja 
tutkijoiden tuote- ja tutkimustulosten esitte-
lyille, demonstraatioille ja installaatioille.
 Pohjois-Suomen pitkien etäisyyksi-
en vuoksi osaajayhteisön toimintaa kannattaa 
toteuttaa myös virtuaalisena. Perinteisen kas-
vokkaisenn vuorovaikutuksen lisäksi voidaan 
hyödyntää uuden teknologian mahdollisuuk-
sia ja sosiaalisen median työkaluja. Osaaja-
yhteisön tuottamaa materiaalia pitää pystyä 
varastoimaan ja jakamaan sähköisesti. Yh-
teisön jäsenten ja yhteisöstä kiinnostuneiden 
ulkopuolisten henkilöiden on helpompi löy-
tää kaikki mahdollinen aineisto (dokumentit, 
artikkelit, uutiset,tapahtumat, videot, jne), 
jos ne julkaistaan sähköisessä portaalissa. 
Portaalin kautta osaajayhteisö voi avoimesti 
tiedottaa jäsentensä asiantuntemuksesta ja 
erikoisosaamisesta, keskusteluista ja vuo-
rovaikutuksesta. Yhteisössä mukana olevat 
maailman gurut voivat houkutella mukaan 
yhteisön jäseniksi uusia osaajia tai osaamisen 
hyödyntäjiä. 
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 Vuosina 2010-2011 pohjoisuuden 
tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan osaa-
jayhteisölle rakennettiin sähköinen portaa-
li (www.northchallenge.org), jonka kautta 
koordinaattori tiedotti ympäristö-, energia- ja 
luonnonvara-alan eri tilaisuuksista ja uutisis-
ta. Lisäksi portaalin kautta jaettiin materiaa-
lia. Sähköinen portaali on hyvä väline maan-
tieteellisesti hajanaisen yhteisön hallinnassa. 
Portaalissa on mahdollista muodostaa nk. 
asiantuntijapooli, joka jakaa osaamistaan ja 
kokemustaan verkossa. Erityisesti yritykset 
arvostavat yhden luukun periaatetta ja pures-
keltua tietoa täydentäessään omaa osaamis-
taan ja kartoittaessaan uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia. 
 Kun osaajayhteisön toiminta kehit-
tyy tavoitteellisemmaksi, kasvaa yhteisön 
tuottama hyöty jäsenille ja heidän taustaorga-
nisaatioille. Ympäristötietotalo toimii fyysi-
senä tilana kohtaamisille ja tapaamisille sekä 
eri toimijoiden tiedonvälitykselle ja osaami-
sen siirrolle. Tätä tilaa kehittää ja koordinoi 
osaajayhteisössä mukana olevan ydinryhmän 
jäsenen tai koordinaattorin taustaorganisaa-
tio. Tila mahdollistaa myös etäosallistumi-
seen. Kuvassa 11 esitetty VirtualCafé on 
hyvä toimintamalli osaajayhteisön fyysiselle 
ja virtuaaliselle kohtaamiselle.
 Osaajayhteisössä toimiminen pi-
tää tehdä jäsenille mahdollisimman helpok-
si. Etäisyys, aika ja kustannukset nostavat 
kynnystä osallistua aktiivisesti yhteisön toi-
mintaan. VirtualCafe-toimintamallin avulla 
on mahdollisuus yhdistää eri alojen parhaat 
osaajat globaalisti synnyttämään ja kehittä-
mään pohjoisten alueiden uutta liiketoimin-

taa. Tekniikka on valmis ja se on asennettavis-
sa Ympäristötietotalon tiloihin. Nykyaikaiset 
tietotekniset ratkaisut ovat käyttäjäystävälli-
siä ja antavat asiantuntijoille aikaa keskittyä 
itse sisällön tuottamiseen, osaamisensiirtoon 
ja ongelmienratkaisuun. 
 Oulussa sijaitsevan Ympäristötie-
totalon lisäksi osaajayhteisön ydinryhmän 
taustaorganisaatioilla voi olla omat yhtey-
denpitopisteet eri paikkakunnilla. Osaajayh-
teisön toimintaan pitää voida osallistua myös 
matkoilla internetin yli tai mobiiliselaimen 
avulla. Monipuolinen virtuaalinen osallis-
tuminen tuo globaalit osaamisen lähteet ja 
hyödyntäjät tasa-arvoisena saman keskuste-
lupöydän ääreen mm. online-osallistujina ja 
keskustelupalstojen kautta. Osaajayhteisön 
fyysinen vuorovaikutus on kuitenkin eri-
tyisen tärkeää yhteisön kehittämisen alku-
vaiheessa, kun rakennetaan luottamusta ja 
luodaan yhteistä tavoitetta. VirtualCafé on 
ympäristö. johon kaikilla on helppo pääsy ja 
tunnelma on positiivinen, aktiivinen ja vuo-
rovaikutteinen. Virtual Café on avoin kaikille 
sidosryhmille.
 Kaikki sisältö mitä Virtual Caféssa 
syntyy, on julkista sekä online-tallenteina tai 
dokumentteina yhteisön jäsenten komment-
teja ja kehittämistä varten. Sisältöjen tallen-
nemuoto voi vaihdella, mutta niiden pitää 
olla sellaisessa muodossa, että niitä voidaan 
hakea hakukoneilla ja eri järjestelmien avain-
sanahauilla. Näin tieto siirtyy osaamiseksi 
ja sitä voidaan kehittää ja hyödyntää. Täl-
lainen esimerkki on kehityshankepalaveri, 
joka pidetään verkkokokouksena. Kokous on 
nähtävinä online-tilassa ja kaikki osallistujat 
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sijainnista huolimatta voivat osallistua. Ko-
kouksesta voidaan editoida tallenne esimer-
kiksi Youtubeen tai Bambuseriin myöhempää 
seuraamista ja kommentointia varten. Kaikki 
dokumentit arkistoidaan ja versioidaan niin, 
että yhteisön jäsenet voivat päästä niihin kä-
siksi. Tietty ’wikimäisyys’ tuo dokumenttien 
hallintaan ja muokkaamiseen joustavuutta. 
Kokouksen jälkeen keskustelua aiheesta voi-
daan jatkaa yhteisillä keskustelupalstoilla. 
Keskustelupalstat voivat olla joko julkisia tai 
rajattuja tietylle käyttäjäryhmälle. Esimer-

kiksi Facebook-sivusto voi toimia yhteisön 
julkisena tiedotuskanavana. Rekisteröidyille 
yhteisön jäsenille annettaan pääsy kaikkeen 
yhteisön tuottamaan sisältöön suljetummassa 
tilassa. Yleensä rekisteröityneitä yhteisön jä-
seniä ovat ydinryhmä ja aktiivisten jäsenten 
ryhmä. Yhteisön seuraajat saavat normaalisti 
riittävän informaation julkisten julkaisuka-
navien kautta. Facebook-sivuston kautta ta-
pahtuvaa viestintää voidaan vahvistaa esim. 
Twitter-virralla kaikkien asiasta kiinnostu-
neiden seuraajien kesken. 

Ê

Kuva 11. VirtualCafé -toimintamalli
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 VirtualCafé -toiminta hyödyttää 
kaikkia osapuolia, koska tutkimuslähtöiset 
ideat saadaan nopeasti liiketoimintarajapin-
taan ja hyödynnettäväksi taloudellisessa mie-
lessä. Toiminnasta voi olla seurauksena avoi-
men innovaatiotoiminnan ja yritysten T&K 
toiminnan tehostuminen ja alhaisemmat 
T&K-kustannukset. Osaajayhteisön toimin-
nan tuloksena voi syntyä uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja jopa uusia yrityksiä. Op-
timaalisessa tilanteessa osaajayhteisö tuottaa 
sellaista osaamista, joka mahdollistaa yhden 
tai useamman jäsenen ryhtymisen yrittäjäk-
si, auttaa jäsentä siirtymään yrityksen palve-
lukseen tai luo muutoin uutta liiketoimintaa 
olemassa oleviin yrityksiin. Selvää on, että 
kaikista osaajayhteisön jäsenistä ei voi tulla 
yrittäjiä, mutta tavoitteena on korkeatasoisen 
tutkimuksen saattaminen siihen muotoon, 
että se aktivoi yritystoimintaa. On käynyt 
ilmi, että tutkija saattaa välttää tutkimuksen-
sa kaupallistamista vain ollakseen uskottava 
tutkijapiireissä. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
osaajayhteisö sopii keskenään tutkimustulos-
ten kaupallisen hyödyntämisen edellytyksistä 
ja tekijänoikeuksista etukäteen. Osaajayhtei-
sön kannattaa rakentaa kokoonpanonsa niin, 
että siihen kuuluu tutkijoiden lisäksi sellaisia 
henkilöitä, joilla on kyky havaita piileviä lii-

ketoimintamahdollisuuksia. Verkostoyritys-
mallissa yhdistyy tutkimus, opetus ja liike-
toimintaosaaminen ja liiketoiminta-aihioita 
voidaan viedä eteenpäin esim. alueen yritys-
hautomoissa. Yritysten syntyä aktivoi myös 
yliopiston ja paikallisten yritysten yhteinen 
pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa siemenra-
haa mielestään hyviin liiketoimintaideoihin 
ja innovaatioihin, joita opiskelijat, tutkijat ja 
yritysmaailma osaajayhteisössä kehittävät.
 Riittävän heterogeeninen osaajayh-
teisö voi tuottaa sellaista osaamista, joka on 
suoraan hyödynnettävissä yritystoiminnassa. 
Tällöin esim. siirtyminen tutkijasta asiantun-
tijaksi yritykseen voi olla helpompaa. Toi-
saalta omaa tai yhteisön osaamista voidaan 
myydä konsultointiperiaatteella. Mitä nope-
ammin idea, tuote tai palvelu saadaan jul-
kaistua, sen nopeammin se alkaa kehittyä ja 
tuottamaan kehittäjilleen liiketoimintamah-
dollisuuksia.  Tämä saattaa tarkoittaa Open 
Source-liiketoimintaa. Osaajayhteisö voi 
myös puhtaasti tukea yritysten toimintaa ja 
niiden uusia spin-offeja. Tällaisessa toimin-
tamallissa yhteisö keskittää aktiviteettinsa 
sellaisen tutkimustoiminnan evaluoimiseksi, 
joka suoraan hyödyttää olemassa olevia yri-
tyksiä.
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Tutkimus- ja innovaatiotoiminta tapahtuu 
enenevässä määrin avoimen innovaatiomal-
lin mukaan. Yritykset etsivät ideoita, tutki-
mustuloksia ja teknologioita omien organi-
saatiorajojen ulkopuolelta ja hyödyntävät 
niitä omassa liiketoiminnassaan. Toisaalta 
yritykset jakavat avoimesti omia käyttämät-
tömiä ideoita ja innovaatioita muiden toimi-
joiden kaupallistettavaksi. Yliopistot ja muut 
tutkimuslaitokset antavat lisäarvoa yritysten 
innovaatioprosessiin ja tarjoavat yrityksille 
tutkimusosaamista ja koulutettua työvoimaa. 
Tyypillisesti yliopistoissa ja muissa tutki-
muslaitoksissa syntyvää tietoa ja osaamista 
siirtyy elinkeinoelämän hyödyksi yritysten 
kanssa toteutettujen yhteistyöhankkeiden ja 
niiden kautta solmittujen tutkimussopimus-
ten myötä. Tutkimustuloksia voidaan paten-
toida, lisensoida  ja myydä eteenpäin tai pe-
rustaa uusia tutkimuslähtöisiä yrityksiä. 
 Avoimen innovaatioon perustuvan 
osaajayhteisön perimmäinen tarkoitus on jä-
sentensä taustaorganisaation kilpailukyvyn 
parantaminen tai uuden liiketoiminnan luo-
minen. Osaajayhteisöt voivat olla osa yritys-
ten elämää ja niiden olemassaolo riippuu en-
sisijaisesti jäsentensä vapaaehtoisesta sitou-
tumisesta ja yhteisön sisäisestä johtajuudesta. 
Eri organisaatioista tulevat osaajayhteisön jä-
senet kokoontuvat jakamaan asiantuntemus-
taan ja kokemustaan tavoitteena löytää uusia 
näkökulmia ja ratkaisuja kulloinkin käsiteltä-
vään teemaan. 

 Pohjois-Suomeen suunnitellut kai-
vannaisteollisuuden investoinnit, uudet ener-
giaratkaisut sekä kasvava ja monipuolistu-
va matkailuala haastavat alueen perinteistä 
osaamisrakennetta. Ydinvoimalan sijoittu-
minen Pohjois-Suomeen sekä suunnitteilla 
olevat biodieselhankkeet luovat uusia osaa-
mistarpeita ja tutkimus- ja ja kehittämiskoh-
teita. Pohjoisen herkkä luonto ja kasvavat 
ympäristöarvot muokkaavat omalta osaltaan 
elinkeinolämää. Ympäristöteknologian sekä 
materiaalitehokkuuden ja energiatalouden 
ympärille on kehittymässä uudenlaista liike-
toimintaa. Myös muotoilualat, media ja so-
veltavan taiteen eri muodot ovat kehittyneet 
nopeasti matkailuun liittyvän elämystuotan-
non rinnalle. 
 Näiden haasteiden edessä Pohjois-
Suomi voi menestyä ainoastaan jos alueella 
olevaa tietoa ja osaamista osataan hyödyn-
täää tehokkaammin. Alueen toimijoiden vä-
listä vuorovaikutusta on vahvistettava orga-
nisaatioiden kaikilla tasoilla. Esteetön tiedon 
ja osaamisen välitys edistää uusien innovaati-
oiden syntyä ja lisää yritysten kilpailukykyä. 
Yhtä tärkeää on parantaa vuorovaikutusta 
alueen ulkopuolella olevien toimijoiden ja 
osaamiskeskittymien kanssa. Pohjois-Suo-
men toimijoiden  omat yhteistyökumppanit, 
asiakkaat, alihankkijat ja kilpailijat on saa-
tava mukaan alueen innovaatioprosesseihin. 
Pohjois-Suomi kilpailee muiden alueiden 
kanssa menestyvistä yrityksistä, mutta myös 

6  Yhteenveto
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lahjakkuuksista; ihmisistä, joilla on ammatti-
taitoa ja kykyä luoda ja ottaa käyttöön inno-
vatiivisia ajatuksia. Yliopistoilla, korkeakou-
luilla ja julkisilla tutkimuslaitoksilla on näi-
den ihmisten tuottamisessa merkittävin rooli. 
Alueen kehittäjät taas ovat avainasemassa 
rakentamassa lahjakkuuksia houkuttelevaa 
toimintaympäristöä. Pohjois-Suomessa tulee 
edistää ilmapiiriä, joka kannustaa jatkuvaan 
oppimiseen ja kyvykkyyksien parantami-
seen.
 Eri organisaatioiden työntekijät  
saadaan valjastettua yhteiseen tutkimus- ja 
innovaatioprosessiin erilaisten vuorovai-
kutuskanavien ja yhteistyömallien avulla. 
Tällainen on Pohjoisuuden tutkimuksen ja 
innovaatiotoiminnan osaajayhteisö, joka on 
rakennettu  yhdistämään Pohjois-Suomen 
eri toimijat ympäristö-, energia- ja luonnon-
vara–alalla. Osaajayhteisön haasteena on  
valjastaa alueen toimijoiden tuottama tieto 
ja osaaminen laajempaan käyttöön. Lisäksi 

pitää löytää keinoja ohjata osaajayhteisön 
työskentelyä alueen strategisten tavoitteiden 
mukaiseksi. Tämän vuoksi eri organisaatioi-
den on syytä selkiinnyttää oman strategiansa 
ja alueen strategian välisiä yhteyksiä. 
 Uuden liiketoiminnan luomisesta 
vastuussa olevien organisaatioiden kannat-
taa ohjata epävirallisesti toimivan Pohjoi-
suuden tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan 
osaajayhteisön toimintaa ja huolehtia alueen 
strategisia kyvykkyyksiä tukevan yhteisön 
toimintaedellytyksistä. Osaajayhteisön toi-
mintaa voidaan edistää mm. tiedon jakamista 
tukevan tietojärjestelmän avulla tai luomalla 
kannustejärjestelmiä, jotka rohkaisevat yksi-
löitä toimimaan yhteistyössä. Osaajayhteisön 
toiminnan edellytyksenä on, että sen jäsenet 
voivat kartuttaa jatkuvasti omaa osaamis-
taan. Osaajayhteisö tuottaa Pohjois-Suomelle 
uutta monitieteistä ja -alaista osaamista, jota 
voidaan konkreettisesti hyödyntää yritysten 
ja liiketoimintaedellytysten uudistamisessa. 
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