


Jos on ratkaisemattomia ongelmia,  
on tulevaisuuskin vielä tekemättä.

Sitra Lab on paikka jokaiselle, joka 
haluaa ratkaista ilkeitä ongelmia ja tulla 
yhteiskunnallisen muutoksen rakentajaksi.

Laboratoriossa yhdistetään aiemmin keskenään 
vieraita aineksia ja testataan uusia menetelmiä ennen 
niiden levittämistä käytännöiksi. Ilkeiden ongelmien 
ratkaisemisessa tarvitaan molempia. Ennen kaikkea 
tarvitaan yhä useamman osallistumista.

Yhteiskunnallisen muutoksen rakentajia on 
ympäri Suomea eri organisaatioissa, toimialoilla ja 
erilaisilla nimikkeillä. Yhdessä kehittäminen yhdessä 
ei tarkoita vain monipuolisempia ja parempia ratkai-
suja. Se vastaa myös demokratian huutoon uudenlai-
sista tavoista osallistua. 

Sitra Lab on tulevaisuustalon oma tulevai-
suuslaboratorio. Se on paikka näkijöille ja tekijöille, 
jotka haluavat ratkaista ilkeitä ongelmia ja tulla yh-
teiskunnallisen muutoksen rakentajaksi. Sitra Labin 
tavoitteena on synnyttää yhteistyön kulttuuria ilkei-
den ongelmien ratkaisemiseen: jos on ratkaisematto-
mia ongelmia, on tulevaisuuskin vielä tekemättä.



S I T R A  L A B  O N 
S I N U L L E ,  J O S :
päiväsi kuluvat osallisuuden, sidosryhmäyh-
teistyön tai palvelukehittämisen parissa
ja/tai
haluat vaikuttaa rahoittamisen tai kehittämi-
sen suuntaan organisaatiossasi
ja/tai
omaat näkemystä aiheeseen tekemäsi tutki-
muksen tai kerryttämäsi asiantuntemuksen 
ansiosta
ja
tulet miltä tahansa 
yhteiskunnan 
sektorilta ja etsit 
uusia tapoja 
tarttua isoihin 
yhteiskunnallisiin 
ongelmiin. 



Sitra Lab tarttuu yhteen yhteiskuntamme ilkeään ongelmaan kerrallaan. Ongel-
mia yhdistää YK:n määrittämät kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda2030 ja 
Sitran kestävän hyvinvoinnin visio. Niiden saavuttamiseen tarvitaan laajaa yhteis-
työtä ja menetelmiä uusien yhteistyön rakenteiden tukemiseen.

Sitra Lab tuo yhteiskunnallisen muutoksen eri tekijät yhteen ja auttaa ym-
märtämään ongelmia sekä toteuttamaan niitä ratkovia toimintamalleja ja kehitys-
ohjelmia. Sitra Lab ei pyri kehittämään yhtä ratkaisua käsillä olevaan yhteiskun-
nalliseen ongelmaan vaan luoda mahdollisuuksia sille, että yhä useampi voi olla 
yhteiskunnallisen muutoksen rakentaja. Yhteisölähtöiset toimijat, rahoittajat ja 
”vastuulliset”/ institutionaaliset toimijat. 

Tavoitteenamme on synnyttää uutta kulttuuria ilkeiden ongelmien ratkaise-
miseen: jos on ratkaisemattomia ongelmia, on tulevaisuuskin vielä tekemättä.

Y K S I 
O N G E L M A  K E R R A L L A A N

Avoin tilaisuus: 

Sitra Lab -startti  
lasten ja nuorten 
eriarvoisuudesta

25.3. klo 13-16.30

Itämerenkatu 11-13



LASTEN JA NUORTEN  

ERIARVOISTUMINEN



K O L M E  
P OI N T T I A

Sitra Labin 
periaatteet ovat:

1) Oppiminen
 Sitra Lab auttaa kehittämään uusia taitoja, 

muodollisia ja epämuodollisempia rakentei-
ta joiden tuella yhteiskunnallista muutosta 
voidaan toteuttaa.

2) Yhteiskehittäminen
 Sitra Lab tarjoaa paikan, jossa eri alojen osaa-

jat oppivat toisiltaan, tutustuvat parhaisiin 
esimerkkeihin ja rakentavat yhdessä käytän-
töön pohjaavia ratkaisuja.

3) Käytännönläheisyys
 Sitra Labin aiheet ovat ajankohtaisia, kiireel-

lisiksi koettuja yhteiskunnallisia ongelmia, 
joiden ratkaisematta jäämisellä on kauaskan-
toiset vaikutukset.

Sitra Labissa osallistujat pääsevät työskentelemään 
omaan työhönsä liittyvän aiheen parissa, tarttumaan 
siihen uusilla menetelmillä, löytämään tuoreita 
näkökulmia ja kohtaamaan muita kunnianhimoisesti 
työskenteleviä toimijoita.



HAE MUKAAN 
OSOITTEESSA  
SITRA.FI/LAB

10 intensiivistä 
päivää

25 osallistujaa

1 ongelma

n tapaa,  joilla 
rakennetaan 
mahdollisuuksia 
yksilöille ja 
yhteisöille 
ratkoa 
yhteiskunnallisia 
ongelmia

Sinulta odotamme:
1) Haluat tuoda oman näkökulmasi lasten ja 

nuorten eriarvoistumiseen. Olet kiinnostunut 
muiden osaamisesta ja haluat hyödyntää sitä 
omassa toiminnassasi. Koet, että aiheesta ei 
ole vielä sanottu tai tehty kaikkea voitavaa.

2) Haluat etsiä ja ottaa käyttöön uudenlaisia ta-
poja tarttua ongelmiin. Haluat miettiä, mitä 
seuraavaksi pitää tehdä ja olet kiinnostunut 
avaamaan kenttää uusille tekijöille ja toimi-
joille.

3) Olet sitoutunut etsimään vaikuttavimpia ratkai-
suja. Haluat ottaa oman organisaatiosi ja/tai 
verkostosi osaamisen käyttöön ongelmaan 
tarttumisessa.

4) Olet valmis osallistumaan labrapäiviin, eli Sitra 
Labin lähipäiviin.



26.4. 
Suunta

Orientaatio mukaan 
valituille osallistujille. 
Osallistujat esittelevät 
taustansa, projektinsa 

ja näkökulmansa.

4.6. 
Missio

Yhteiskunnallisen muu-
toksen rakentajat, aiheen 

tutkijat, kokemus- 
asiantuntijat ja rahoit-

tajat tulevat yhteen. 
Millainen yhteinen kuva 

ongelmasta rakentuu?

14.-16.5. 
Ongelma

Mikä on kiireellistä nyt? 
Mihin voimme tarttua 

yhdessä? Millä on eniten 
merkitystä minulle ja 
organisaatiollemme? 

Hahmotamme mission, 
jolla on merkitystä. 



11.-14.6. 
Ekskursio
Miten muut toimivat? 

Millaisilla keinoilla 
ja tavoilla ongelmaa 

ratkaistaan maailmalla. 
Miten voimme auttaa 
yksilöitä ja yhteisöjä 
ratkaisemaan ongel-

maa?

28.-29.8. 
Teot

Millaiset kehitysohjel-
mat tai innovaatiopro-
sessit tarttuvat mission 

haasteeseen? Mitä 
tekoja Labissä käynnis-
tetään ja mitä apua ne 

jatkossa  
tarvitsevat? 

31.10. 
Jatkot

Mitä sitten? Mitä 
lähtee liikkeelle, 

mikä jäi paikalleen? 
Miten yhteistyö 

jatkuu? 



Kehitysohjelman kesto ja koko
Sitra myöntää rahoitusta tämän kehitysohjelman mukaiseen toimintaan ohjelman 
aikana. Rahoitus jakautuu siten, että 10 kehitysohjelmaan valittua tiimiä saavat 
kukin enintään 10 000 euroa. Rahoituksen määrä riippuu kuitenkin toimin-
tasuunnitelman toteutuksen aiheuttamien kustannusten määrästä, ja voi olla 
pienempi, mikäli toteutuskustannukset eivät ylitä 10 000 euroa. Lisäksi jouk-
kueille voidaan korvata kilpailun työpajoista ja tilaisuuksista koituvat kohtuulliset 
osallistumiskulut. Pisimmälle viety ja Maapalloliigan kriteerit parhaiten täyttävä 
idea palkitaan 20 000 euron lisärahoituksella, joka on tarkoitettu idean jatkoke-
hittämiseen.

Lisäksi Sitra palkitsee 5 000 eurolla tiimin, jonka on oppinut eniten, ja 5 000 
eurolla tiimin, joka on kehittänyt parhaan kokeilun. 

Yksi tiimi voi saada useamman kuin yhden kuvatuista palkinnoista, eli on 
mahdollista, että 20 000 euron lisärahoituksen saanut tiimi saa myös esimerkiksi 
5 000 euron palkinnon sen johdosta, että se on oppinut eniten.

Rahoituksen yleiset ehdot
Maapalloliiga on kilpailumuotoinen kehitysohjelma järjestöille ja yhdistyksille. 
Tavoitteena on edistää kestäviä arjen valintoja tukevia hankkeita ja toimintatapo-
ja.

Hakijan tulee olla rekisteröitynyt yhdistys. Rahoitusta ei myönnetä yrityksil-
le tai muutoin taloudelliseen toimintaan. 

Hakijan tulee antaa kehitettävälle idealle myös oma panoksensa, jolla on 
taloudellista arvoa. Panos voi olla omaa rahoitusta tai esimerkiksi idean kehittä-
miseen käytettyä työaikaa tai vapaaehtoistyötä. Hakijan tulee laatia rahoituksen 
kohteena olevista idean kehittämisestä syntyvistä kustannuksista budjetti, josta 
ilmenee myös hakijan oma panos idean kehittämiseksi. Hakija sitoutuu myös 
raportoimaan Sitralle kehitysohjelman aikana idean kehittämiseen ja rahoituksen 
syntymiseen liittyvistä seikoista erikseen sovittavalla tavalla.

Sitra pidättää oikeuden arvioida rahoituksen myöntämisen ja maksamisen 
edellytyksiä hakuvaiheen ja kehitysohjelman aikana. Sitralla on myös oikeus periä 
jo maksettu rahoitus takaisin, mikäli rahoitusta käytetään sääntöjen tai sopi-
muksen vastaisesti tai mikäli soveltuva lainsäädäntö edellyttää takaisinperintää. 
Hakijalla ei ole oikeutta mihinkään korvaukseen takaisinperinnän johdosta.

Sitoutuminen kehitysohjelmaan
Kehitysohjelmaan valitut hakijat tekevät Sitran kanssa sopimukset rahoituksen ja/
tai palkinnon myöntämisestä ja käytöstä.

Sitra rahoittaa Maapalloliigan puitteissa kehitysohjelmaan valittujen tiimien 
ideoiden kehittämistä. Kehitysohjelmaan valitut hakijat sitoutuvat käyttämään 
Sitran myöntämän rahoituksen Maapalloliigan tavoitteiden mukaiseen tarkoituk-
seen rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti. Hakijat sitoutuvat kehittämisoh-
jelman loppuun saattamiseen. Sitoutuminen tarkoittaa, että hakijat varmistavat 
riittävät henkilö- ja muut resurssit kehitysohjelman tilaisuuksiin osallistumiseen 
sekä suunniteltujen ideoiden kehittämiseen mahdollisimman pitkälle kehitysoh-
jelman puitteissa. 

Sitran myöntämä rahoitus tai palkinto saattaa muodostaa hakijalle verotet-
tavaa tuloa. Kukin hakija vastaa itse saamansa rahoituksen verokohtelun selvittä-
misestä sekä mahdollisista veroseuraamuksista.

w

SITRA.FI/LAB

Sitra Lab jatkaa Sitran työtä yhteiskunnallisena 
kouluttajana. Sitra Labia ovat edeltäneet vuosina 
2011–2015 järjestetyt Elinvoima-foorumit. 
Elinvoima-foorumeiden lisäksi Sitra Lab hyödyntää 
Sitran kokemusta menetelmien kehittäjänä, jota 
ovat kerryttäneet muun muassa Ratkaisu 100 
-haastekilpailu ja Erätauko-dialogit. Sitra Lab on 
ottanut tehtäväkseen levittää menetelmäosaamista 
entistä laajemmin koko yhteiskunnan hyödyksi.


