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Tämän opinnäytetyön aiheena oli luotainmenetelmän kokeilu, joka tehtiin osana 
Seinäjoen kulttuuripalveluilla käynnissä olevaa valtakunnallista Kuulto–hanketta. 
Luotauskokeilun tavoitteena oli kuulla kaupunkilaisilta palautetta Seinäjoen kulttuu-
ripalveluista sekä kartoittaa heidän toiveita, tarpeita ja kehittämisideoita palvelui-
den parantamiseksi. Luotauskokeilu toteutettiin jakamalla vapaaehtoisille osallistu-
jille materiaalikassit, jotka sisälsivät luovia tehtäviä liittyen Seinäjoen kulttuuripal-
veluihin. Työllä selvitettiin, onko luovien menetelmien käyttö kulttuuripalveluiden 
suunnittelutyössä hyödyllistä ja miten sitä voidaan tulevaisuudessa jatkojalostaa. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään asiakaslähtöisyyttä palvelumuotoilun 
kautta. Palvelumuotoiluprosessiin kuuluvassa asiakasymmärryksessä on paljon 
niitä elementtejä, joihin luotauskokeilulla haluttiin hakea vastauksia. 

Luotauskokeilun palautuneissa materiaaleissa esille nousivat Seinäjoen hyvä ta-
pahtuma- ja kulttuuritarjonta, sekä toiveet erilaisista elämyksellisistä tapahtumista 
eri vuodenaikaan. Luotaajilta tuli myös ideoita paikoista, joihin kaivattaisiin lisää 
tapahtumia. Luotainmenetelmän kokeilu oli onnistunut ja erilainen työkalu kaupun-
kilaisten kuulemiseen sekä palautteen keräämiseen. 

Tämä opinnäytetyö tehtiin osaksi käynnissä olevaa KUULTO–hanketta ja sen ra-
portointia. Työ on ajankohtainen, sillä KUULTO- hanke on käynnistynyt alkukesäs-
tä 2012 ja päättyy keväällä 2013. 
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tional KUULTO –project in Seinäjoki.  The goal of the probes test was to hear 
feedback from the citizens about the cultural services and to collect their wishes, 
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efficient in the future. 

The theoretical part of the thesis deals with customer orientation through the ser-
vice design. The service design process includes customer insight, which has lot 
of those elements the probe test seeks for answers. 

Received materials from the test of probe methods showed a few facts about good 
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Palvelumuotoilu Palvelujen suunnittelu yhdessä palvelujen käyttäjien 

kanssa muotoilun menetelmin on palvelumuotoilua. Näitä 

menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset visuaaliset mene-

telmät 

Käyttäjälähtöisyys       Palvelun käyttäjien tarpeista lähtevä palvelujen ja palvelu-

prosessin kehittäminen ja kehittämisen painopisteen siir-

täminen tuottajakeskeisyydestä käyttäjälähtöiseen 

Asiakasymmärrys Tieto palvelun käyttäjän arvoista, tarpeista, toiminnasta, 

kokemuksista ja asiakkaan prosessista. 
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1 JOHDANTO 

Käyn säännöllisesti kulttuuritapahtumissa ja hyödynnän palveluita. Olen kulttuurin 

käyttäjä. Joskus tapahtumissa käydessäni tulen miettineeksi, kenen suunnittele-

mia ne ovat ja kenen idea on ollut järjestää juuri tällaista sisältöä tapahtumaan. 

Kuntien ja kaupunkien kesätapahtumien takana ovat tietyt toimijat, jotka päättävät 

ajankohdan ja sisällön, esimerkiksi bändin, jos sellainen on esiintymässä. Tapah-

tumaan osallistuja saattaakin miettiä onko otettu mitä saadaan vai onko erityisesti 

haluttu juuri tämä kyseinen bändi esiintymään? Asiakkaan kannalta kiinnostavaa 

voisi olla myös tietää, ketkä pitävät tapahtuman kasassa ja ovat sen tekijöitä. Mie-

lestäni on syytä miettiä, miten palveluja voitaisiin kehittää niin, että käyttäjät tietäi-

sivät niistä vähän enemmän, kuin sen mitä paikan päällä näkevät. Käyttäjien tieto 

ja mukanaolo palveluiden suunnitteluvaiheessa voisi myös lisätä osallistujamääriä 

ja parantaa niiden sisältöä. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on pohtia luovien menetelmien käyttöä ja sitä, 

miten asiakkaan voisi ottaa mukaan palveluiden kehitystyöhön. Työssäni mietin 

myös onko se hyödyllistä ja mitä työkaluja kaupungin organisaatiolla on parantaa 

palvelujaan. 

Opinnäytetyön alkuosassa esitellään työn tilaajaorganisaatio, Seinäjoen kaupun-

gin kulttuuripalvelut, ja osaa sen toimintatavoista. Luku 3 käsittelee KUULTO–

hanketta ja Seinäjoen toimintakokeilua Iloa kulttuurista. Teoriaosuus käsittelee 

palvelumuotoiluun tutustumista, ja sitä kautta käyttäjälähtöisyyden sekä asia-

kasymmärryksen parantamista. Työ pyrkii tuomaan tutuksi palvelumuotoilun mah-

dollisuuksia julkisella sektorilla kaupunginorganisaatiossa. Konkreettisena esi-

merkkinä palvelumuotoilun ideologiasta työssä käsitellään Kulttuuriluotaimet-

menetelmää sekä sen soveltamista. Työssä tutkitaan kulttuuriluotainmenetelmän 

soveltuvuutta työkaluna kaupunkiorganisaation palveluiden kehittämiseen.  

Työn lopussa, luvussa 6, pohditaan luotainmenetelmän hyötyjä ja sovellusmahdol-

lisuuksia tulevaisuutta ajatellen. Pohdin myös kokeilun mahdollisia vaikutuksia ja 

luotauksen kannattavuutta pysyvänä muotona palveluiden suunnittelutyössä.  
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Työskentelen Seinäjoen kulttuuripalveluilla projektityöntekijänä KUULTO-

hankkeessa. Työni on toteutettu tilaustyönä Seinäjoen kulttuuripalveluiden KUUL-

TO–hankkeelle. 
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2 SEINÄJOEN KULTTUURIPALVELUT 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyöni tilaajaa, Seinäjoen kaupungin kulttuuripal-

veluita, organisaation toimintaa sekä kulttuuripalveluiden suhdetta hankemaail-

maan. Seinäjoen kulttuuripalvelut ovat monelle opiskelijalle mahdollistaja, joka 

tarjoaa harjoitteluprojekteja sekä näköalapaikkoja kulttuurityöhön julkisella sektoril-

la. Oma työnkuvani kulttuuripalveluilla koostuu KUULTO–hankkeen koordinoimi-

sesta sekä yleisen kulttuuripalvelun tehtävistä. 

2.1 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluita kau-

punkilaisille. Kulttuuripalvelut kuuluvat Seinäjoen kaupungin organisaatioon ja ovat 

yksi sivistyskeskuksen hallintokunnista. Kulttuuripalveluiden toimintaa ohjaa kult-

tuurilautakunta. 

Seinäjoki on tunnettu suurista kesätapahtumistaan. Provinssirock, Tangomarkkinat 

ja Vauhtiajot tuovat paljon väkeä kaupunkiin joka kesä. Moni ei välttämättä tiedä-

kään mitä kaupungin kulttuuripalvelut tekevät.  

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on järjestää yleiset kulttuuripalvelut sekä edistää 

asukkaiden kulttuurista hyvinvointia. Avustustoiminta, vuotuiset isänmaalliset juh-

lat, kaupunkikulttuuritapahtuma nimeltä Seinäkuun yö, Östermyra-päivät ja koulu-

jen kulttuurimatka teemalukuvuodet ovat ehkä tunnetuimpia kulttuuripalveluiden 

toimintoja. Ikäryhmien painopisteenä kulttuuripalveluilla ovat lapset, nuoret, lapsi-

perheet sekä ikäihmiset. Kulttuuripalveluiden tarkoituksena on täyttää suurien ta-

pahtumien väliin jäävä tila ja tarve sekä tarjota kulttuuria matalalla kynnyksellä. 

Kulttuuripalvelut tekevät myös laajaa yhteistyötä kaupungin muiden hallintokuntien 

kanssa ja ovat osana niiden toimintoja. Kulttuuripalveluilla on halu kehittyä, tehdä 

toimintaa näkyvämmäksi ja rikkoa niin sanottuja genrerajoja eri hallintokuntien vä-

liltä. Kulttuuria voi olla kaikkialla ja se voi näkyä kaikkialla. 
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Seinäjoki on kasvava maakuntakeskus, jossa on tehty seitsemän vuoden sisällä 

kolme kuntaliitosta. Peräseinäjoki liitettiin Seinäjokeen vuonna 2006 sekä Ylistaro 

ja Nurmo vuonna 2009. Organisaation kasvaessa myös kulttuuripalveluiden maan-

tieteellinen toiminta-alue on kasvanut. 

Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa (2012, 5) puhutaan lähivaikuttamisesta ja suu-

rentuvan kuntakoon vaikutuksista kuntalaisten vaikuttamiskeinoihin. Liitokset tuo-

vat omat haasteensa myös Seinäjoella monipuolisten kulttuuripalveluiden järjes-

tämiseen. Tärkeää on miettiä miten reuna-alueiden asukkaat saavat äänensä kuu-

luviin, miten palvelut ovat heidän saavutettavissa ja miten he pystyvät vaikutta-

maan omien kyliensä palvelutarjontaan.  

Tällä hetkellä Seinäjoen kulttuuripalveluilla on kuusi kokopäiväistä työntekijää sekä 

yksi puolikas työntekijä, yhdessä nuorisopalveluiden kanssa. Lisäksi Kulttuuripal-

veluilla on käynnissä useampia hankkeita, jotka työllistävät hanke- ja projektityön-

tekijöitä. Louhimo -hanke työllistää kolme henkilöä, Aaltoa kulttuurimatkaillen -

hanke ja Kuulto -hanke yhdet. Nuoriso- ja kulttuuripalveluiden yhteinen työntekijä 

on Peräseinäjoen kulttuuri- ja nuoriso-ohjaaja. Ylistarossa kulttuuripalveluilla ei ole 

omaa alueesta vastaavaa työntekijää, mikä näkyy myös palveluiden määrässä. 

Kuntalainen palvelujen kehittäjänä oppaassa (2012, 5) todetaankin kuntien suu-

rentumisen vaikuttavan myös kuntalaisten vaikuttamiskeinoihin.  

Seinäjoen kulttuuripalveluiden asiakkaita ovat Seinäjoen kaupungin asukkaat. Yh-

teistyökumppaneita ovat esimerkiksi eri sidosryhmät, koulut, yhdistykset ja järjes-

töt. Jokaisella työntekijällä on myös omat verkostonsa, joiden kanssa yhteistyötä 

eri projekteissa toteutetaan. Kulttuuripalveluiden toiminta ja tapahtumat tarjoavat 

asiakkailleen mahdollisuuden osallistua toimintaan matalalla kynnyksellä sekä 

pienillä kustannuksilla. Ideana on olla tekemisen ja kokemisen mahdollistajana, 

kokoavana voimana sekä rohkeana vaikuttajana.  
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2.2 Tekemisen ja kokemisen mahdollistaja 

Yleisen taloustilanteen tiukkuuden vuoksi myös kaupunkien määrärahat ovat pie-

net. Säästöjä tehdään joka puolella miettien mistä joudutaan luopumaan, ja mitkä 

toiminnot pystytään säilyttämään. Erilaisilla hankkeilla saadaan lisäresursseja ja 

mahdollistetaan uusia sekä kehitetään jo olemassa olevia toimintoja.  

Seinäjoen kulttuuripalvelut suhtautuvat myönteisesti hanketyöhön ja ovatkin aktii-

visesti mukana kulttuurin alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. 

Hankkeet tarjoavat mahdollisuuden kokeilla uusia malleja palveluiden tuottamises-

sa. Hankkeiden myötä on todettu, että pienilläkin hankerahoilla pystytään toteut-

tamaan ja tarjoamaan uusia sekä erilaisia toimintoja. 

Hanketyö antaa mahdollisuudet uusien toimintojen kokeilemiseen sekä mahdolli-

suuden kyseenalaistaa joitain toimintoja. Tavoitteena hanketyössä on, että hank-

keen aikana kokeiltuja toimintoja voitaisiin jatkaa ja ottaa osaksi pysyviä käytäntö-

jä, hankkeen päättymisen jälkeenkin. Hanketyöhön kuuluu säännöllinen raportointi 

ja tehtyjen toimintojen analysointi. Raportointi on hyödyllistä ja tärkeää, koska sen 

avulla perustellaan eri toimintoja sekä pohditaan niiden kannattavuutta.   

Hanketyöntekijän raportoidessa toiminnoista hanketta koordinoivalle taholle, hän 

joutuu miettimään toiminnan tavoitteita, tarkoitusta sekä tavoitettavuutta. Vuoropu-

helu, jota käydään raportoinnin avulla hankkeen hallinnoijan kanssa, avaa myös 

silmiä ja toimii eräänlaisena peilinä tehdylle toiminnalle. Hanketyössä tärkeää on 

toimintojen aikatauluttaminen, jonka kautta pystytään analysoimaan hankeaikana 

toteutettuja kokeiluja. Hankkeisiin liittyvät käytännön asiat toimivat useasti myös 

melko sutjakkaasti, kun taas kaupunkiorganisaatioissa muut asiat ja päätökset 

saattavat edetä hitaammin byrokratian vuoksi. 
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3 KUULTO -HANKE 

KUULTO -hanke on kaksivuotinen projekti, joka toimii Jyväskylän yliopiston yh-

teiskuntatieteiden ja filosofian laitoksella, kulttuuripolitiikan yksikössä (KUULTO – 

hanke [Verkkosivu]. Jyväskylän yliopisto. [Viitattu 9.2.2013]). Rahoittajana hank-

keelle toimii Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen ajatuksena on lisätä ihmisten 

ja kulttuurin kohtaamisia sekä parantaa kulttuuripalveluiden saatavuutta. Projektin 

toiminta keskittyy kuntiin, jossa käytetään vähän resursseja yleisen kulttuuritoimin-

nan tuottamiseen. Kuullon tausta-ajatuksena on huoli siitä, että ihmiset ovat epä-

tasa-arvoisessa asemassa kulttuurin saavutettavuuden suhteen. Keväällä 2012 

KUULTO -hanke käynnisti ideahaun, jossa etsittiin toimintakokeilijoita hakemaan 

ratkaisuja kulttuuripalveluiden parantamiseksi. Hakijoita kokeiluun tuli lähes 200, 

joista 22 valittiin toimintakokeiluun käynnistettäväksi alkukesästä 2012. Kokeilijoi-

den joukossa on muun muassa kuntatoimijoita, yhdistyksiä ja yrityksiäkin. 

3.1 Seinäjoen toimintakokeilun taustaa 

Seinäjoen kulttuuripalvelut pääsi mukaan valtakunnalliseen KUULTO -

hankkeeseen omalla Iloa kulttuurista -ideallaan. Hankkeen idea syntyi Kulttuuri-

palveluissa vuosina 2010 - 2012 käynnissä olleen Tulisielut -hankkeen myötä. 

Seinäjoen kylien kulttuuritoiminnan koordinoinnin kehittämishanke Tulisielut kar-

toitti kahden vuoden aikana kylien tarpeita ja tapahtumia sekä loi yhteistyöverkos-

toja, uusia kulttuuritapahtumia ja kerhoja eri puolella Seinäjokea. Kaupungin reu-

na-alueilla toimineesta hankkeesta saatuja hyviä käytäntöjä haluttiin jatkojalostaa 

ja Iloa kulttuurista -idea syntyikin tarpeesta luoda vuorovaikutusta ja kontakteja 

palveluiden käyttäjiin, Seinäjoen kaupungin asukkaisiin. Iloa kulttuurista -

toimintakokeilu käynnistyi toukokuussa 2012 ja päättyy toukokuussa 2013. Vuo-

den mittaisen kokeilun avulla halutaan osoittaa kasvavan kaupungin myötä tulevat 

kasvavat kulttuuripalveluiden tarpeet ja vastata niihin. Hankkeen toimintasuunni-

telmaan sisältyy monipuolista toimintaa, joiden tarkoituksena on tavoittaa kaupun-

kilaiset.  
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3.2 Iloa kulttuurista -kokeilun tavoitteet 

Seinäjoen kokeilun tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia 

tapahtumiin ja parantaa kulttuuripalveluita käyttäjäpalautteen perusteella. Palautet-

ta kerätään myös niiltä kaupunkilaisilta, jotka eivät ole palveluiden aktiivisia käyttä-

jiä. Käyttäjien osallistuminen kulttuuripalveluiden suunnitteluun on avainasemassa. 

Iloa kulttuurista -kokonaisuudessa otetaan huomioon eri väestöryhmät ja halutaan 

tukea heidän osallistumistaan. Ikäihmisiin liittyvän kulttuuritoiminnan kehittäminen 

on tärkeänä osana hanketta. Kaupunkilaisten innostaminen ja osallistaminen pal-

veluiden suunnitteluun on myös keskiössä. Kulttuuritoiminnan kehittäminen ja va-

kiinnuttaminen kaupungin reuna-alueiden ihmisten käyttöön on tärkeää. Iloa kult-

tuurista -toimintakokeilu pyrkii madaltamaan kynnystä kulttuurin pariin ja sitä kaut-

ta parantamaan palveluiden saavutettavuutta.  

Hankkeen tavoitteena on ollut myös kehittää, lisätä ja edistää kaupungin eri hallin-

tokuntien yhteistyötä. Suunnitelmallinen ja monialainen yhteistyö eri toimijoiden 

kesken auttaa omalta osaltaan toteuttamaan palveluita ja toimintaa asiakaslähtöi-

semmin. Esimerkiksi päällekkäisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämistä on 

mahdollista vähentää tekemällä yhteistyötä ja tiedottamalla toiminnasta paremmin. 

Jokaisella hallintokunnalla on myös omat verkostot ja asiakkaat. Yhteistyötä tehtä-

essä voimavarojen yhdistäminen on kannattavaa ja laajentaa tarjontaa. 

Konkreettisia tavoitteita hankkeella on ollut järjestää muun muassa Järjestöfooru-

mi, jossa mahdollistetaan eri toimijoiden ja aktiivien tapaaminen sekä verkostoitu-

minen. Foorumitoiminnassa tilaa halutaan antaa myös keskustelulle ja avoimelle 

ajatustenvaihdolle. Matalan kynnyksen kulttuurikerhoja on järjestetty eri puolilla 

kaupunkia kuluneen vuoden aikana, tavoitteenaan mahdollistaa yhteisöllinen ta-

paaminen kädentaitojen ja yhdessäolon parissa. Suurimpana haasteena hank-

keessa on ollut löytää malli tai tapa, miten kuulla kaupunkilaisia paremmin, ja sitä 

kautta kehittää sekä parantaa palveluita. Lähtökohtana on toimijan ja toiminnan 

tutuksi tuominen kaupungin asukkaille.   
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4 ASIAKASLÄHTÖINEN AJATTELU 

Palvelut kehittyvät kokoajan. Erilaistuminen ja palveluiden erottuminen suuresta 

tarjonnasta ovat kilpaileville palvelun tuottajille elinehto. Palvelun loppukäyttäjää ja 

hänen tarpeitaan on myös ymmärrettävä jo palveluiden suunnitteluvaiheessa. 

Toiminnan suunnittelut, työskentelytavat sekä ratkaisut mahdollisiin ongelmiin on 

oltava asiakaslähtöisiä. Myös palvelun tuottaja hyötyy asiakaslähtöisestä suunnit-

telusta, koska tuottavuus paranee. Keinoja asiakaslähtöisemmän toimintatavan 

toteuttamiseksi on monia, on vain nähtävä hieman enemmän aikaa ja vaivaa nii-

den löytämiseksi. Tämä luku käsittelee asiakaslähtöisyyttä palvelumuotoilun ter-

minologian kautta. Palvelumuotoiluprosessiin kuuluva asiakasymmärrys linkittyy 

työhöni luotauskokeilussa, jossa tavoitteena on kuulla kaupunkilaisia. 

4.1 Palvelumuotoilu 

Tuulaniemen (2011,12 – 13, 24) mukaan palvelumuotoilu on tällä hetkellä kasvava 

osaamisala, jonka merkitys tulee tulevaisuudessa kasvamaan.  Sen tehtävänä on 

tuoda muotoilunosaamista osaksi palveluiden kehitystä ja lisätä uusien palveluiden 

arvoa. Palveluntarjoajan ottaessa mukaan palvelunkehitysprosessiin palvelumuo-

toilun, tuo hän kuvioon lisää palvelun tuottajia, paikkoja sekä ymmärrystä siitä mi-

ten niin sanottua pelitaktiikkaa voi hioa hyödyllisemmäksi kaikkien osapuolten 

kannalta. Palvelumuotoiluun liittyvät asiat ovat vanhoja, ne vaan yhdistetään uu-

della erilaisella tavalla. Myös palvelumuotoilu on jatkuvassa kehittymisen tilassa.  

Palvelumuotoilussa yhdistetään luova ajattelu ja organisaatiokyky (Miettinen, 

29.9.2010). Pyrkimyksenä on vastata käyttäjän tarpeisiin ja luoda asiakkaalle elä-

mys palvelun käyttämisen lisäksi. Muotoiluajattelu mahdollistaa luovan työskente-

lytavan, joilla voidaan tuottaa täysin uudenlaisia ratkaisuja palvelujen suunnitte-

luun. Miettisen mukaan (2011, 31) palvelumuotoilun avulla asiakkaalle luodaan 

tämän tarpeiden ja toiveiden mukainen palvelukokemus. Keskeisintä palvelumuo-

toilussa onkin luoda palvelukokonaisuus, joka on sekä asiakkaan, että palvelun 

tuottajan näkökulmasta paras mahdollinen. 
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4.1.1 Mitä on palvelumuotoilu? 

Palvelumuotoilusta löytyy kirjallisuutta, joissa palvelumuotoilu määritellään. Palve-

lumuotoilusta tietoa löytyy myös netistä eri sivustoilta. Alla muutamia määritelmiä 

palvelumuotoilulle. 

”Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden kaupallista kehittämistä 
muotoilun menetelmiä hyödyntäen.” ( Miettinen, 29.9.2010, 3) 

”Palveluiden suunnittelu yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa muotoi-
lun menetelmin on palvelumuotoilua. Muotoilun menetelmiä ovat esi-
merkiksi erilaiset visuaaliset menetelmät.” (Kuntaliitto, 2012, 10) 

”Palvelumuotoilu on systemaattinen tapa lähestyä palveluiden kehit-
tämistä ja innovointia yhtä aikaa sekä analyyttisesti että intuitiivisesti.” 
(Tuulaniemi, 2011, 10) 

”Palvelumuotoilu antaa konkreettisen mallin ja työkaluja liiketoimintasi 
uudistamiseen paremmin kannattavaksi.” (Palvelumuotoilun työkalu-
pakki) 

”Palvelumuotoilu on sitä, että suunnitellaan vain asioita, joita kannat-
taa suunnitella.” ( Palvelumuotoilutoimisto Palmu.Inc. 2013) 

4.1.2 Palvelumuotoilun mahdollisuudet Seinäjoen kulttuuripalveluissa 

Palvelumuotoilu on ensisijaisesti mahdollisuuksien ja avunantaja toimintaa kehitet-

täessä. Monet yritykset ovat löytäneet palvelumuotoilun menetelmät, ja pikkuhiljaa 

myös julkisella puolella tutustutaan uuteen tapaan toimia. Palveluntuottajien on 

kannattavaa olla palveluosaaja, joka ymmärtää palveluiden tarjoamat mahdolli-

suudet ja osaa hyödyntää niiden tuomia ratkaisuja (Tuulaniemi, 2011,19). 

Seinäjoen kulttuuripalveluiden näkökulmasta asiakkaita ovat ensisijaisesti Seinä-

joen kaupungin asukkaat. Palveluita järjestetään heille ja kehitetään heitä varten. 

Kaupungin kulttuuripalveluiden järjestämillä toiminnoilla halutaan tarjota mahdolli-

simman monelle mahdollisuus nähdä, kuulla ja kokea kulttuuria sekä osallistua 

sen tekemiseen.  
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Tarve lähteä kehittämään palveluita uudella tavalla on tullut halusta tuntea jo ole-

massa olevat asiakkaat paremmin sekä saada lisää kaupungin asukkaita mukaan 

toimintaan, joille esimerkiksi kulttuuripalveluiden vuotuiset tapahtumat eivät ole 

tuttuja. Tarkoituksena on luoda kaupunkilaisten kanssa pysyvää vuorovaikutusta. 

Palvelumuotoiluun liittyvän asiakasymmärryksen ajatuksia hyödyntämällä pysty-

tään ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja mahdollisesti myös vastaa-

maan niihin paremmin. 

Tuulaniemen mukaan (2011,26) palvelumuotoilussa ihminen on keskeinen osa 

palvelua ja hän on aina osa palvelutapahtumaa. Seinäjoen kulttuuripalvelut voivat 

olla asiakkaan mielestä pieni toimija Seinäjoen suurien massatapahtumien rinnal-

la. Siitä syystä palveluita ja omaa osaamista onkin mietittävä tarkkaan. Paremmat 

palvelut lisäävät asiakasuskollisuutta ja palvelumuotoiluosaaminen tuo kilpailuetua 

sekä tehoa (Tuulaniemi, 2011,29). Seinäjoen kokoisessa kaupungissa, jossa on 

paljon valtakunnallisesti tunnettuja tapahtumia, toimijoiden täytyy muistaa, että 

palvelu on parasta markkinointia. Jokainen teko ja palvelu ovat brändin rakennusta 

ja markkinointitoimenpiteitä, joilla erotutaan muista (Tuulaniemi, 2011,50). 

Seinäjoen kulttuuripalveluita ajateltaessa konkreettisia tapoja hyödyntää palvelu-

muotoilun ajatuksia ovat esimerkiksi oman brändin rakentaminen ja selvä erottu-

minen luovana ja avoimena kaupunginorganisaation yksikkönä. Erilaisilla kampan-

joilla, selkeällä markkinoinnilla ja oman ulkoasun luomisella erottuminen on mah-

dollista. 

4.1.3 Kaupunkilaisten kuuleminen 

Vuokon (1997, 130) mukaan nykypäivänä asiakas ei ole vain passiivinen vastaan-

ottaja, jolle järjestetään koko tapahtuma valmiina ja odotetaan hänen vain ilmesty-

vän paikalle seuraamaan, mitä järjestäjät ovat saaneet aikaiseksi. Asiakkaat, tässä 

tapauksessa kaupunkimme asukkaat, haluavat olla muutakin kuin pelkkiä vas-

taanottajia. Heille on tarjottava enemmän, kuten muun muassa mahdollisuutta vai-

kuttaa itse palveluiden sisältöön ja käytännön järjestelyihin. Asiakaslähtöisiä palve-

luita ja niiden saamista voidaan pitää kansalaisoikeutena.  
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Ennen asiakas oli pelkästään kuluttaja ja tuottaja toimittaja (Storbacka, Blomqvist, 

Dahl & Haeger, 1999, 33). Nykyään voidaan ajatella kuluttajan ja toimittajan rajan 

olevan häilyvämpi. Asiakasta voidaan ajatella organisaation osana tai jopa sen 

jatkeena. 

Enää ei voida myöskään olettaa ihmisten tulevan paikalle tapahtumaan nähtyään 

pelkästään ilmoituksen lehdessä. Nykyään tapahtumia ja palveluita on mainostet-

tava kaikissa mahdollisissa tiedotusvälineissä, joita on mahdollista käyttää. Sup-

pea mainonta voi johtaa siihen, ettei palvelu erotu joukosta. Palveluiden markki-

noiminen on otettava tosissaan ja asiakkaita on kuunneltava jo toiminnan suunnit-

teluvaiheessa. Yleensä ihmiset osallistuvat niihin tapahtumiin, joita ovat itse toivo-

neet. Pirjo Vuokon (1997,131) toimittamassa Avaimena asiakaslähtöisyys -kirjassa 

kuvataan asiakkaan ja palveluiden tuottajan rooleja osuvasti: ”Asiakas ei olisikaan 

sivustakatsoja, vaan tärkeäksi koettu osapuoli, toiminnan lähtökohta ja kohde.”  

Ainoa palaute järjestävälle taholle on monesti yleisömäärä. Ilmeistä, eleistä ja 

mahdollisesta palautteesta voidaan yrittää päätellä oliko yleisö tyytyväinen. Tapah-

tumassa on kannattavaa tehdä toisin. Kaupunkilaisten kanssa on luotava pysyvää 

vuorovaikutusta, tapoja joilla voidaan kommunikoida ja yhdessä ideoida palveluita. 

Monella tapahtumassa kävijällä saattaa olla hyvinkin pieniä, mutta ratkaisevia ke-

hitysehdotuksia liittyen tapahtuman tai tilaisuuden järjestelyihin tai viihtyisyyteen. 

Heidän kanssaan voidaan myös miettiä, miten toiminnalle saadaan jatkuvuutta, 

onko kaiken toiminnan jatkuva tuottaminen kannattavaa ja voidaanko jostain perin-

teistä luopua, jotta saadaan tilaa uusille toiminnoille?  

Näitä asioita on kannattavaa pohtia yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteinen kes-

kustelutuokio palveluiden sisällöstä saattaa konkretisoida monelle kävijälle tapah-

tuman järjestelyihin liittyviä asioita ja työn määrää. 

Kuntaliiton julkaisemassa oppaassa Kuntalainen palvelujen kehittäjänä (2012,5) 

todetaan, että kuntalaisilla on entistä suurempi halu vaikuttaa itseään lähellä ole-

viin asioihin ja palveluihin. Myös kiinnostus jatkuvaan vuorovaikutukseen kunnan 

kanssa on kasvanut. Tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistuvalla kaupunkilaisella 

pitäisi siis olla mahdollisuus vaikuttaa oman kotikaupunkinsa kulttuuripalveluihin 

muutenkin kuin äänestämällä kuntavaaleissa. 
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4.2 Palvelumuotoilu prosessi 

Palvelumuotoilu on prosessi, joka koostuu neljästä eri vaiheesta: asiakasymmär-

rys, palvelun konseptointi, mallinnus sekä lanseeraus ja ylläpito. Palvelumuotoilu-

prosessissa pyritään ensin kasvattamaan asiakasymmärrystä, nostamaan esiin 

palvelun kehitysideoita sekä asettumaan käyttäjän asemaan. Käyttäjien asemaan 

asettuminen esimerkiksi havainnoinnilla ja käyttäjien tarinoiden sekä erilaisten 

menetelmien avulla auttavat kasvattamaan asiakasymmärrystä.  

Palvelun konseptoinnilla tarkoitetaan ideoiden muokkaamista palvelukonsepteiksi. 

Mallinnuksessa puolestaan kehitetään edelleen luonnosten, mallien, videoiden ja 

koemallien avulla, jotta saadaan kehitettyä palveluideaa asiakastarpeisiin sopivak-

si (Miettinen, 2011, 36). Palvelumuotoilu prosessin viimeisessä vaiheessa lansee-

rataan kehitelty palveluidea ja ylläpidetään sitä (Miettinen, 2011, 38). Tässä työssä 

ja KUULTO -hankkeen puitteissa tehdyssä luotauskokeilussa keskitytään palvelu-

muotoiluprosessin ensimmäiseen vaiheeseen, asiakasymmärryksen kasvattami-

seen. Luotauskokeilun ideana oli nimenomaan nostaa esiin käyttäjien kehitysideoi-

ta ja kuulla tarinoita heidän kokemuksistaan palveluiden käyttäjinä. Alla olevasta 

kuviosta näkyy palvelumuotoiluprosessin kaikki vaiheet. 
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Kuvio 1. Palvelumuotoiluprosessi (Miettinen, 2011, 37) 

 

4.2.1 Asiakasymmärrys 

Asiakasymmärrys on yksi käyttäjälähtöisen osallistumisen käsite, joka on tietoa 

asiakkaan arvoista, toiminnasta kokemuksista ja prosessista (Kuntaliitto, 2012, 

10). Ei riitä että vain kuuntelee asiakasta, on myös ymmärrettävä. Asiakkaan tar-

peet ja toiveet on oltava tiedossa. On pyrittävä ymmärtämään mikä on asiakkaalle 

kaikkein arvokkainta, jotta palveluita voidaan suunnitella asiakaslähtöisesti. Jokai-

sella on erilaiset tavoitteet ja tavat päästä niihin. Tavoittaa itselle tärkeimmät ja 

eniten arvoa tuovat asiat. Palveluita kehitettäessä voidaan miettiä olisiko mahdol-

lista että erilaisilla palveluilla autetaan asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa ja pys-

tyisikö palvelun tarjoaja olemaan jonkinlaisessa roolissa asiakkaan elämässä? 

(Storbacka, Blomqvist, Dahl & Haeger, 1999, 21). 
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Kilpailua käydään ihmisten vapaa-ajan käytöstä ja uskollisuudesta palveluntarjo-

ajia kohtaan. Palveluntarjoajan täytyykin miettiä miten ihmiset kokevat ja määritte-

levät oman vapaa-aikansa. Kulkeeko vapaa-aika, hyvinvointi ja onnellisuus käsi 

kädessä? Vai kokevatko ihmiset vapaa-ajan jopa raskaaksi, koska se on täynnä 

ohjelmaa? Kuntapalveluissa asiakasymmärryksen kasvattaminen on tärkeää, kos-

ka erilaisia yrityksiä ja palvelun tarjoajia on niin paljon, että erottumisen ja vakio-

asiakaskunnan saavuttamisen eteen on tehtävä töitä. 

Anita Kankaan ja Vilja Ruokolaisen julkaisemassa tutkimuksessa Toimintamalli 

muutoksessa (2012, 14) analysoidaan eri tekijöitä, jotka vaikuttavat kunnan tuot-

tamien ja mahdollistamien kulttuuripalveluiden asemaan ja sisältöihin kuntien eri-

laisissa palvelurakenteissa. Tutkimuksen alkupuolella käsitellään muun muassa 

palveluiden asemaa tuottajan ja asiakkaan välisessä suhteessa. ”Julkisiin toimijoi-

hin kohdistuu eri puolilta ristiin meneviä paineita. Palveluja pitää toteuttaa yhä te-

hokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla, mutta samanaikaisesti niiden toteut-

tamisessa pitää ottaa entistä paremmin huomioon kuluttajan valinnanvapaus ja 

tarpeet.”. 

 

4.2.2 Käyttäjälähtöisyys kuntapalveluissa 

Kuntalaisilla on entistä suurempi halu vaikuttaa asioihin ja on tärkeää että siihen 

annetaan mahdollisuus (Kuntaliitto, 2012, 7). Erilaisilla keinoilla, lyhyt- tai pitkäai-

kaisilla sekä satunnaisilla, on tarjottava mielekkäitä osallistumiskeinoja. Esimerkik-

si kunnan asioista tiedottaminen, kuulemistilaisuuksien järjestäminen ja asukkai-

den mielipiteiden selvittäminen ovat suoran osallistumisen keinoja. 2000-luvulla on 

tullut myös uusia voimaannuttavia muotoja, esimerkkeinä asiakasraadit ja kunta-

laisfoorumit. Käyttäjälähtöisyydellä kuntapalveluissa tarkoitetaan palveluiden kehit-

tämistä asukkaiden tarpeet lähtökohtana.  

Kehittämisen painopisteenä on tuottajakeskeisyyden siirtäminen käyttäjälähtöisek-

si. Euroopan maista Suomi, Iso-Britannia, Tanska ja Saksa ovat edelläkävijöitä 

käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa (Kuntaliito, 2012, 8). 
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Suomen kaupungeista muun muassa Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Mik-

kelissä ja Espoossa asiakas- ja käyttäjälähtöisyys on jo osana kuntastrategiaa. 

Käyttäjälähtöisessä toiminnassa on monia hyötyjä. Se muun muassa parantaa 

palveluiden laatua ja lisää niiden taloudellisuutta, koska tarpeettomia palveluita 

voidaan vähentää. Käyttäjälähtöisesti suunnitellut palvelut vastaavat enemmän 

kuntalaisten tarpeita (Kuntaliitto, 2012,17). Jonkinlaisena ohjenuorana käyttäjäläh-

töisiä palveluita suunniteltaessa voi pitää sitä, että ajattelee ja tavoittelee elävänsä 

yhdessä asiakkaan kanssa, eikä vain yritä tavoittaa hänen lähellä olemista (Stor-

backa, Blomqvist, Dahl & Haeger, 1999, 21). 

Käyttäjäkokemus on puolestaan kokonaisvaltainen elämys, joka liittyy palvelun 

käyttämiseen tai kuluttamiseen. Käyttäjäkokemus kattaa muun muassa elämyksiä 

ja tunteita, joita saattaa esiintyä pitkänkin ajan kuluessa (Miettinen, 29.9.2010). 

Kuntapalveluissa käyttäjälähtöisyyden voisi ajatella käyttäjäkokemukseen liittyvien 

asioiden kehittämisellä, sillä erilaisten elämyksien tarjoaminen kaupunkilaisille on 

tärkeää. Luotauskokeilulla pyritään keräämään toiveita ja palautetta erilaisista 

elämyksistä joita kaupunkilaiset ovat jo kokeneet ja joita haluaisivat Seinäjoella 

kokea. 
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5 LUOTAIN MENETELMÄSTÄ IDEOITA PALVELUIHIN 

Tutkimusmenetelmäksi opinnäytetyöhöni valikoitui muotoiluluotaimiin tutustuminen 

ja kulttuuriluotain -menetelmän soveltaminen. Perusteena tälle oli KUULTO -

hankkeen keskeisin tavoite parantaa asiakaslähtöisyyttä ja vuorovaikutusta kau-

punkilaisten kanssa. Tutustuin menetelmään ja yhdessä hankkeen yhteistyötaho-

jen kanssa sovelsimme siitä meille sopivan. Luotainmenetelmässä voidaan hyö-

dyntää palvelumuotoilun ajatuksia tuottajan ja asiakkaan välisestä ymmärryksestä 

ja inhimillisistä ilmiöistä. Tässä luvussa esittelen Kulttuuriluotain -menetelmää se-

kä kerron Seinäjoen kulttuuripalveluiden tavasta soveltaa sitä. Mietin myös onko 

luotainmenetelmä sopiva työkalu asiakaslähtöisyyden parantamiseksi.  

 

5.1 Menetelmänä Kulttuuriluotaimet 

Kulttuuriluotaimet on kehitetty EU-rahoitteisessa Precence tutkimusprojektissa 

1990-luvun lopussa, jossa tavoitteena on ollut kehitellä uutta teknologiaa tuke-

maan ikääntyvien aktiivista läsnäoloa paikallisissa yhteisöissä (Mattelmäki, 2006, 

49). Tutkimus toteutettiin kolmessa eri maassa, Italiassa, Norjassa ja Hollannissa. 

Tutkijat halusivat saada käsityksen eri paikkakunnilla asuvien ikääntyvien elämän 

yksityiskohdista ja ymmärtää heitä enemmän, kuin mitä perinteisillä tavoilla kokivat 

saavansa. Vuoropuhelun luominen, suunnittelijan ja käyttäjän välille, on ollut läh-

tökohtana kulttuuriluotaimien kehittäjillä. Tutkimuksessa haluttiin yhdistää suunnit-

telijan mielikuvitus sekä tulevien käyttäjien tarpeiden kohtaaminen.  

Konkreettisesti luotausta toteutettiin ottamalla ikäihmiset mukaan suunnitteluun ja 

innostamalla heitä käyttämään mielikuvitusta luotainpakettien avulla (Mattelmäki, 

2006, 49 - 50). Paketit sisälsivät eri paikkakuntia varten suunniteltua materiaalia, 

jotka olivat tarkoituksella moniselitteisiä, avoimia ja provosoivia. Esimerkiksi kuval-

liset kysymyskortit ja karttatehtävät olivat pakettien ydintä. Aineistoa alkoi palautua 

noin kuusi viikkoa pakettien jaon jälkeen, josta suunnittelijaryhmä inspiroitui ja 

ideoi vuorovaikutteisia konsepteja. 
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Mattelmäki kirjoittaa blogissaan (Menetelmäblogi [Viitattu 18.4.2013]) suunnittelu-

luotaimista eli muotoiluluotaimista, joita tulisi soveltaa kokeilevin mielin: ”Niiden 

avulla voidaan kerätä tapauskohtaisesti asiakaslähtöistä ja tarvittavassa muodos-

sa olevaa tietoa.” Kirjassaan Mattelmäki (2006, 54) puolestaan toteaa luotainten 

poikkeavan reitiltä, sillä kulttuuriluotainten inspiroimana useat suunnittelijat ja tutki-

jat ovat soveltaneet luotaimia omissa projekteissaan. 

Suomessa kulttuuriluotain -menetelmää on tutkittu Aalto Yliopistossa taiteiden ja ja 

suunnittelun korkeakoulussa (Oluikpe, 1/2013, 16 - 17). Menetelmää on kokeiltu 

esimerkiksi Forssan Wahren -keskuksen Kulttuuria yhteisvoimin -hankkeessa, jos-

sa tavoitteena on ollut kehittää Kehräämön perhelauantai -tapahtumia sekä kehit-

tää yhteistyötä kuntasektorin ja kulttuuriyhdistysten välillä. Toiveena kokeilussa oli 

myös osallistaa kuntalaisia enemmän tapahtumien suunnitteluun. Menetelmää 

hyödynnettiin toivekartoitusta tehdessä, jossa haluttiin löytää kuntalaisten arjesta 

sellaisia merkityksiä, jotka ovat aiemmin jääneet huomaamatta.  Projektissa myös 

virkamiesten tavoitteena oli löytää itsestään oma arki-minä ja nähdä itsensä kunta-

laisena muiden joukossa. Näin työhön löytyi empaattinen ote, jota voidaan pitää 

kulttuuriluotaamisen ominaispiirteenä. Forssassa kulttuuriluotaaminen on koettu 

hyväksi tavaksi toimia ja sitä aiotaan hyödyntää myös seuraavassa projektissa. 

 

5.2 Luotain menetelmän soveltaminen työkaluksi 

Kulttuuriluotain -menetelmän soveltaminen Seinäjoen toimintakokeilussa lähti 

käyntiin keskusteluista yhteistyötahojen kanssa. Iloa kulttuurista -hankkeen yhteis-

työtahoja ovat Seinäjoen nuoriso-, liikunta- ja kehittämispalvelut, kirjastotoimi, 

kansalaisopisto ja vanhustyö. Seinäjoen kokeilun tavoitteena oli löytää malli ja ta-

pa kuulla kaupunkilaisia. Kokeilussa haluttiin antaa käyttäjälle mahdollisuus osal-

listua palveluiden ideointiin ja palautteen antamiseen.  
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Miettiessämme konkreettisia tapoja kuulla kaupunkilaisia uudella erilaisella tavalla, 

päätimme tutustua kulttuuriluotain menetelmään. Sen soveltaminen osoittautui 

sopivaksi tavaksi käynnistää prosessi.  

Luotauskokeilun ideana oli, että luotaajat omatoimisesti keräävät materiaalia teh-

tävien avulla sekä havainnoivat omaa kulttuuriympäristöään. Halusimme kuulla 

luotaajien ajatuksia omista hyvinvointia edistävistä asioista, heidän tavoista viettää 

vapaa-aikaansa sekä kommentteja siitä, mikä heille on tärkeää sekä mitä he ker-

tovat omasta kotiseudustaan ja sen palveluista. ”Asiakasymmärrys on tietoa palve-

lujen käyttäjän arvoista, tarpeista, toiminnasta, kokemuksista ja asiakkaan proses-

sista.” (Kuntaliitto, 2012, 10). Juuri näihin asioihin Seinäjoen luotainkokeilulla pyri-

tään etsimään vastauksia. 

 

5.3 Luotauskokeilun vaiheet 

Luotauskokeilun käynnistämisen ensimmäinen askel oli kokeilun mainostaminen ja 

luotaajien hankkiminen. Vapaaehtoisia luotaajakokeilijoita kerättiin lehti-

ilmoittelulla, julisteilla ja puskaradiolla (ks. liite 1). Tiedostin, että kokeilijoita ei vält-

tämättä ilmoittaudu mukaan pelkän lehti- ja nettimainonnan sekä julisteiden avulla, 

vaan omat kontaktit pitäisi ottaa käyttöön. Toisin kuitenkin kävi ja ryhmä tuli ka-

saan helposti ja sana tuntui kiirivän. Ryhmään ilmoittautui yhteensä 26 kokeilijaa. 

Kaksi luotaajaa teki yhteistä kassia, koska olivat perheenjäseniä ja olimme ajatel-

leet että tehtäviä voi tehdä myös yhdessä perheen kanssa. Yhteensä materiaali-

kasseja jaettiin 25 kappaletta.  

Luotaajille jaettavan materiaalikassin rakentaminen sisältöineen alkoi, kun luotaa-

jat olivat kasassa. Kassissa oli viisi kysymystä ja niihin liittyvät luovat tehtävät. 

Ideana oli, että tehtävien tekeminen on mahdollista vain purkamalla kassin sisältö 

ja aloittamalla tehtävien teko. Mukana kassissa oli tehtävien tekoon tarvittavat 

sakset, liima, kyniä, kartonkia sekä päiväkirjanpitoa varten pieni vihko. Yhtä tehtä-

vää varten oli revitty nippu aikakausilehtien sivuja.  
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Kuvio 2. Materiaalikassi sisältöineen 

Materiaalikassien jako alkoi helmikuun alussa ja jokaisella oli mahdollisuus pitää 

kassia kuukauden ajan. Kassien jako tapahtui joko sovitusti tapaamisen merkeissä 

tai hakemalla kassi Seinäjoen kirjastosta tai kaupungintalon infosta. Kokeilun ma-

teriaaleja palautui pikkuhiljaa helmi-maaliskuun vaihteessa. Yhteensä materiaaleja 

palautui 16 kokeiluun ilmoittautuneelta luotaajalta. Osa materiaalien palauttajista ei 

kuitenkaan tehnyt kaikkia tehtäviä, joten jokaisen yksittäisen tehtävän palautus-

määrä ei ole 16. 

Osa palautti tehtävät postitse ja osan kanssa sovittiin tapaaminen. Luotaajille jär-

jestettiin vapaaehtoinen tapaaminen helmikuun puolivälissä, jolloin kokeilu oli puo-

livälissä. Tapaamiseen osallistui vain kaksi luotaajaa, joiden kanssa käytiin läpi 

kokeilua ja heidän omia ehdotuksiaan palveluiden parantamisesta. Toteutin kokei-

lun havainnointia kassien jakoa tehdessä, tapaamisessa kokeilun puolivälissä se-

kä materiaaleja palautettaessa. Toimin linkkinä luotaajien ja kulttuuripalveluiden 

välissä.  
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5.3.1 Materiaalikassin tehtävät ja palautuneet materiaalit 

Mietimme yhdessä yhteistyötahojen kanssa kysymyksiä, joihin kaipaisimme palve-

luiden käyttäjiltä ja ei-käyttäjiltä vastauksia. Kysymyksiä, jotka koskevat meitä 

kaikkia palveluiden tarjoajana, syntyi helposti. On muutamia asioita, jotka nouse-

vat kaikenlaisia palveluita tuottaessa esille. Halusimme tietää kuinka paljon ihmiset 

ovat valmiita käyttämään rahaa palveluihin ja miten kaupunkilaiset etsivät tietoa 

tapahtumista ja tilaisuuksista? Mietimme myös, mitkä asiat edistävät ihmisten hy-

vinvointia ja tuottavat hyvää oloa, sekä miten ihmiset määrittelevät oman vapaa-

aikansa. 

Näiden kysymysten ympärille aloimme miettiä sopivia luovia tehtäviä. Pidimme 

koko ajan mielessä matalan kynnyksen ja osallistumisen helppouden. Tehtäviä ei 

saisi olla liikaa ja kysymysten muodon pitäisi olla helposti ymmärrettävissä. Ha-

lusimme myös antaa osallistujille vapauden toteuttaa tehtäviä mieleisellään tavalla 

ja pitää sanan vapaana. Luotausta varten koottiin materiaalikassi, joka sisälsi viisi 

kysymystä, ja niihin liittyvät tehtävät, sekä tarpeiston tehtävien tekemiseen.  

Ensimmäinen tehtävä oli aarrekartta -tehtävä, jonka kysymyksinä olivat:  

Millä asioilla määrittelet hyvinvoinnin ja mikä tekee sinut onnelliseksi?  

Tehtävän ideana oli koota kartongille aarrekartta itselle tärkeistä ja omaa hyvin-

vointia edistävistä asioista. Tehtävässä oli vapaa toteutustapa ja siihen sai käyttää 

haluamaansa materiaalia ja luovuutta. Materiaalikassi sisälsi kuitenkin valmiiksi eri 

lehdistä revittyjä sivuja, joista voisi leikata mieleisiään kuvia ja lauseita kuvaamaan 

itselle tärkeitä asioita. Alla näkyvässä kuvassa on luotaajien palauttamia aarrekart-

toja. 
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Kuvio 3. Palautuneita aarrekarttoja 

Aarrekartoissa esille nousivat elämän perusasiat ja arvot. Perhe, ystävät, terveys, 

onni, ruoka, hyväolo, harrastukset ja matkustelu olivat tärkeimpiä asioita, jotka 

edistivät omaa hyvää oloa. Luotaajien antaessa materiaaleista palautetta, moni 

mainitsi juuri tämän tehtävän olleen mieleisin, eikä kartan tekoa olisi malttanut lo-

pettaa. Mattelmäki (Menetelmäblogi [Viitattu 18.4.2013]) kehottaakin blogissaan 

huomiomaan havainnoinnin ja dokumentoinnin hauskuus asiakkaan kannalta. Mitä 

hauskempaa tekijällä on, sitä parempia vastauksia todennäköisesti saadaan. Mat-

telmäki kirjoittaa myös blogissaan, miten tärkeää on miettiä mitä havainnoija saa 

itselleen sekä mikä motivoi häntä tekemään tehtäviä. 

Aarrekartta -tehtävää suunniteltaessa mietin kuinka itselle tärkeiden asioiden 

konkretisoiminen paperille voi inspiroida luotaajia miettimään, mitä kaikkea muuta 

he voisivat tehdä oman hyvinvointinsa eteen ja mitä asioita he haluaisivat omaan 

aarrekarttaansa tulevaisuudessa laittaa. 

Toisena tehtävänä oli seurata mediaa ja kertoa, mitä kautta etsii tietoa harrastus-

mahdollisuuksista ja tapahtumista sekä ennen kaikkea, mitä kautta haluaisi saada 

tietoa palveluista. Mediaseurantaa toteutettiin pieneen vihkoon päiväkirjan tyylises-

ti vastaten kysymykseen: Mikä kiinnitti tämän viikon lehdissä huomion ja miksi? 
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Lehdistä sai myös leikata mieleen jääneitä tiedotteita ja kertoa, mikä juuri niissä 

kiinnitti huomion. Osa luotaajista oli kirjoittanut monena eri päivänä omia kom-

menttejaan mediasta ja tiedotteista. Eräs luotaajaa oli kiinnittänyt huomion juttujen 

otsikointitapaan: 

Mielestäni on ala-arvoista toimittajalta hakea mahdollisimman sensaa-
tionhakuista otsikkoa, vaikka itse asia ei niin hääppöinen olisikaan. 

Yksi luotaaja puolestaan harmitteli asioista uutisoimista negaation kautta. Suurin 

osa vastaajista kertoi hakevansa tiedon netistä tai lehdistä. Ilkka, Epari ja Seinäjo-

en sanomat olivat suosituimmat tiedonhankintalehdet. Kaupungin nettisivut puo-

lestaan saivat moitteita epäselvyydestä.   

Kolmannen tehtävän nimi oli vastakkainasettelu -tehtävä. Tehtävässä luotaajille 

annettiin mahdollisuus kertoa, mitä kaupungista heidän mielestään puuttuu ja mitä 

hyvää tai huonoa sekä kehittämisen arvoista Seinäjoella ja heidän omalla lähiseu-

dullaan on. Tehtävän toteutustapana oli joko valokuvata asioita, jotka kaupungissa 

ovat hyvin tai huonosti, tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti kertoa, mitä kaupungista 

puuttuu, pitäisi korjata tai on hyvin. Luotaajista vain muutama palautti tehtävän 

lähettämällä kuvia. Suurin osa kertoi kirjallisesti omista kehitysehdotuksistaan lis-

taamalla vihkoon hyviä ja huonoja asioita Seinäjoella. Taulukosta 2 näkee ylei-

simmin vastatut hyvät ja huonot/kehitettävät asiat Seinäjoella. 

Taulukko 1. Vastakkainasettelutehtävä: Hyviä ja huonoja asioita Seinäjoella 

Hyviä Huonoja/kehitettäviä 

Kaupunginteatteri Parkkimaksut 

Rytmikorjaamo Julkinen liikenne 

Kirjasto Rakennuskulttuuri 

Tapahtumat Kateus ja ahdasmielisyys 

Ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet Keskustan näivettyminen 

Vahva yrittäjähenki Kaupungin nettisivut 
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Monella luotaajalla oli mielessä hyvinkin konkreettisia kehitysehdotuksia ja toiveita 

liittyen kaupungin palveluiden parantamiseen. Alla on lueteltuna muutamia ehdo-

tuksia. 

 

– Maauimala uimahallin yhteyteen 

– Areenan pihaan infotaulu tulevista tapahtumista 

– Kauppahalli keskustaan 

– Kukkaniittyjä ja ketoja – vaikka talkoilla tehtyjä 

– Kaupunkiin kulttuurikeskus, johon tulisi viimeinkin Taidemuseo 

– Kansalaisopistolle kunnolliset tilat 

– Kauppatorin toiminnan kehittäminen 

– Olohuone keskelle kaupunkia 

– Köynnöskasveja rakennusten seinille, myös keskustassa 

– Pop–up-ravintolapäivän tyyppisiä lisää 

– Pyörätieverkoston kunnostaminen ja niistä selkeät opasteet ja reitistökar-

tat 

– Lemmikkieläinpalveluista ja ohjeista koonti kaupungin sivuille 

– Törnävän saaren puistoon lisää tapahtumia 

– Kunnallisten palveluiden esittely messuilla kaupungin osastolla, ei pelk-

kää tonttimyyntiä 

Säännölliset uutiskirjeet koteihin tai kerran vuodessa jaettava vihkonen olivat myös 

kehitysehdotuslistoilla. Terveisiä lähetettiin myös suoraan päättäjille kaupungin 

kehittämisestä tasapuolisesti, yhteistyön lisäämisestä kyläyhdistysten kanssa sekä 

tapahtumista, joihin pyydetään ihmisiä mukaan tekemään. 

 

Neljäntenä oli vuorossa kulttuurieurot -tehtävä. Ideana tehtävässä oli miettiä, mihin 

toimintoihin on valmis käyttämään rahaa ja paljonko rahaa käyttää eri palveluihin 

vuosittain. Tehtävä haastoi myös miettimään, kokevatko luotaajat toiset palvelut 

laadukkaampina ja tuoko pääsymaksu palveluille uskottavuutta. Tehtävää varten 

oli tehty kartongille ns. ruokaympyrä, jossa oli lokeroita eri toiminnoille. Lokeroissa 

oli eriteltynä teatteri, musiikki, elokuva, kansalaisopisto, taide, kädentaidot, luke-

minen/kirjat ja muu, mikä -osio.  Pieneen pussiin oli tulostettu ja leikattu euron ko-

likon kuvia, jotka sai liimata lokeroihin, joihin itse rahaa käyttää.  
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Pussissa oli kymmenen paperikolikkoa, joten paperirahojen määrä ei vastaa oike-

aa rahan määrää. Alla olevassa kuvassa luotaajien palauttamia kulttuurieurot-

tehtäviä. 

 
Kuvio 4. Mihin käytät kulttuurieurosi? 
 

Selvästi eniten euroja luotaajat olivat valmiita käyttämään musiikkiin ja teatteriin, 

toiseksi eniten kädentaitoihin ja kolmantena tulivat lukeminen/kirjat sekä taide. Vä-

hiten euroja oli sijoiteltu muu/mikä -kohtaan, johon oli lueteltuna muun muassa 

lähimatkailu, museo, näyttelyt, messut, liikunta ja muut harrastukset.  

Osa luotaajista oli halunnut avata kirjallisesti syitä, miksi eri asiat ansaitsivat eri 

määrän rahaa. Yksi luotaaja oli esimerkiksi antanut yhden euron kirjastolle siitä 

syystä, että haluaa tukea ilmaisena pidettävää kirjastoa. Toinen taas vastasi, että 

ei laittanut kirjojen ja lukemisen kohtaan rahaa, sillä kirjasto on ilmainen ja tulisi 

sellaisena pysyä. Musiikki sai paljon euroja ja kommentteja Rytmikorjaamon ja 

Provinssirockin takia. Yksi luotaaja kommentoi antaneensa euron myös siitä syys-

tä, että saattaa ostaa paikallisen bändin levyn kannatusmielessä. Teatterille me-

nevien eurojen perusteena koettiin hieno kulttuurimuoto ja henkireikä monelle har-

rastajanäyttelijälle. Hyvää teatteriesitystä voi myös mennä katsomaan useamman 

kerran.  
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Kansalaisopisto sai kehuja alhaisista hinnoista, jolloin opisto todella mahdollistaa 

taide- ja tiedeharrastamisen kansalaisille. Luotaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä, 

että kurssit maksavat vähän, jotta opetuksen taso pystytään säilyttämään ammat-

timaisena. Yleisenä kommenttina rahankäytöstä tuli myös pääsymaksujen hinta.  

Pääsymaksujen pitää olla sellaisia, että ihmisillä on mahdollisuus 
osallistua. 

Eräs luotaaja totesi pääsymaksun uskottavuuden olevan harhaa. Maksun tulee 

olla houkutin osallistua toimintaan, ei este. 

Viides ja viimeinen tehtävä oli täysin vapaamuotoinen. Tehtävä sisälsi ainoastaan 

yhden kysymyksen: ”Haluaisimme kuulla mitä vapaa-aika on sinulle?” 

Toteutustapana oli kirjoittaa, ottaa kuvia aiheesta tai tehdä mitä vain tulee mieleen 

omasta vapaa-ajasta. Kaikki tämän tehtävän palauttaneet valitsivat toteutustavaksi 

kirjoittamisen. Luotaajat kokivat yleisesti vapaa-ajan olevan kaikki se aika, jolloin 

saa itse valita mitä tekee. Yhtenä kommenttina tuli vapaa-ajan suuri merkitys ihmi-

selle, koska se erottaa meidät ajasta jolloin vaaditaan, pyydetään, käsketään tai 

kannustetaan eri tavoitteisiin. Hän oli myös pohtinut eroaako vapaa-ajan käsitys 

sekä tarpeet niillä ihmisillä, jotka ovat tehneet harrastuksestaan ammatin ja koki 

itse vapaa-ajan jollain tavalla täydentävän työtään. 

 

5.3.2 Luotauskokeilun onnistuminen ja palaute 

Luotauskokeilu oli laadullinen tutkimus. Tärkeintä tutkimuksessa oli pyrkiä havain-

noimaan, onko tällainen menetelmä sopiva työkalu kerätä palautetta.  

Tutkittava ilmiö oli myös luotauskokeiluun osallistuneiden Seinäjoen kaupungin 

asukkaiden kokemus omasta vapaa-ajasta, ympäristöstään, Seinäjoen olemassa 

olevista palveluista sekä palveluista, joille olisi luotaajien mielestä tarvetta. Tärke-

ää kokeilussa oli huomioida palaute, jota luotaajilta saadaan ja kerätä sitä tavalli-

sesta poikkeavalla tavalla. Osallistujien ja palautettujen materiaalien määrä ei ollut 

ensisijainen tavoite kokeilussa.   
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Kokeilun palautteissa tuli esille, että muutama luotaukseen osallistunut oli ensin 

luullut että materiaalikassi sisältää ilmaislippuja tapahtumiin tai paikkoihin ja kokei-

lun yhteydessä vieraillaan näissä. He olivat käsittäneet, että kohteissa vierailujen 

jälkeen palveluita olisi arvioitu. Tässä ensimmäisessä kokeilussa se ei ollut tarkoi-

tuksena, mutta tulevaisuudessa voisi toki miettiä myös tätä tapaa kokeilla mene-

telmää. Eräs luotaaja kannatti itse luotausasiaa, mutta koki että tehtävät oli ehkä 

enemmän kohdennettu nuorisolle kuin aikuisväestölle. Positiivista palautetta tuli 

kokeilun erilaisuudesta, mielenkiintoisuudesta, hauskuudesta ja luovasta tavasta 

kerätä tietoa ihmisten kokemuksista. Menetelmän avulla oli myös helppo tuoda 

ajatuksiaan esille ja useimmissa tehtävissä toteutustapaa pystyi varioimaan. Ter-

veisten mukana oli myös toive, että palautteen keräämisellä pystyttäisiin oikeasti-

kin vaikuttamaan. Eräs luotaaja piti kokeilun toteutustapaa helppona, ehkä liiankin 

helppona. Tehtävät olisivat voineet olla viikkokohtaisia, jolloin niihin olisi täytynyt 

sitoutua enemmän. Suurin osa materiaalit palauttaneista oli kuitenkin sitä mieltä, 

että kokeilu vastasi heidän odotuksiaan. Taulukosta 3 näkyy vastasiko materiaali-

kassi luotaajien odotuksia. 

Taulukko 2. Vastasiko materiaalikassi odotuksiasi 

Vastasiko materiaalikassi odotuksiasi? 

Kyllä 7 kpl 

Ei 3kpl 

Kyllä ja ei 2 kpl 

En osaa sanoa 5 kpl 

 

Luotauskokeilun vastaajien kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden käyttötottumuk-

sissa nousi esille vahvasti tietyt Seinäjoella toimivat kulttuuripalvelut, eikä niin-

kään Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden tuottama kulttuuritarjonta. Materi-

aaleissa tulleissa palautteissa käyttäjien kulttuuritottumukset liittyivät vahvasti tiet-

tyihin paikkoihin. Kirjasto, kaupunginteatteri, keikat ja elokuvateatteri mainittiin lä-

hes kaikissa materiaaleissa. Näistä yksikään ei ole suoranaisesti kaupungin kult-

tuuripalveluiden järjestämää toimintaa, mutta toki myös kulttuuripalveluiden on 

tärkeää tietää, mitä palveluita kaupungin asukkaat mielellään käyttävät.  
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Kaupungin kulttuuripalveluita kehitettäessä on otettava huomioon, että Seinäjoella 

on jo paljon tapahtumia ja paikkoja, jotka saavat kaupunkilaisilta kiitosta. Huomion 

arvoista on myös se, että monet suuret tapahtumat sijoittuvat kesän sesonkiaikaan 

ja syksyn tullessa kaupungin kulttuuritarjonta hiljenee ja sijoittuu tiettyihin paikkoi-

hin. Myös luotaukseen osallistuneet olivat huomioineet tämän ja toivoivat enem-

män tarjontaa pimeään syksyaikaan. Luotaajien palautteissa ilmeni myös monen 

toive erilaisista palveluista ja tapahtumista, jotka koetaan elämyksinä.  

Kokeilua voidaan pitää onnistuneena kolmesta eri syystä. Materiaalien palautuksia 

tuli yli puolelta luotaukseen osallistuneelta, palaute kokeilusta oli enimmäkseen 

positiivista ja luotauksen tehtävät olivat onnistuneita, koska palautuneista materi-

aaleista voi oikeasti ottaa oppia palveluiden suunnitteluun. 

 

5.4 Luotaajakokeilijat 

Materiaaleista erillisessä kirjekuoressa palautettiin nimettömänä Luotaajan tiedot - 

lappu. Tiedoissa kysyttiin luotaajan ikäryhmää, sukupuolta, asuinpaikkaa Seinäjo-

en alueella, omia kulttuuri ja vapaa-ajan palveluiden käyttötottumuksia sekä kom-

mentteja luotauksesta. Kysyimme myös vastasiko materiaalikassi luotaajan odo-

tuksia. Osallistujille myös tiedotettiin kokeiluun liittyen tehtävästä opinnäytetyöstä 

ja mahdollisuudesta kieltäytyä materiaaliensa hyödyntämisestä työstä. Vaikka teh-

tävien materiaaleja palautui 16 luotaajalta, luotaajan tiedot lapun palautti 17 osal-

listujaa. Yksi osallistuja ilmoitti, että ei olisi luultavasti osallistunut kokeiluun, mikäli 

olisi tiennyt että kyse on opinnäytetyöstä. Hän ei myöskään kokenut tehtäviä itsel-

leen sopivaksi. Vastaajista suurin osa asui Seinäjoen keskustan alueella. Muuta-

mia vastauksia tuli kuitenkin Nurmon ja Ylistaron alueelta. Myös Peräseinäjoelta 

ilmoittautui yksi osallistuja, mutta materiaalit jäivät kuitenkin lopuksi palautumatta. 

17 vastaajan joukossa oli kaksi miestä ja loput olivat naisia. Eniten vastauksia tuli 

30 - 40 -vuotiailta ja toiseksi eniten alle 30 ja 41 - 50 -vuotiailta. Alle 20 -vuotiaita ei 

ilmoittautunut kokeiluun ollenkaan. 
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Taulukko 3. Luotaajien ikäjakauma 
 

Luotaajien ikäjakauma 

Alle 20 0 kpl 

Alle 30 4 kpl 

30 - 40 5 kpl 

41 - 50 4 kpl 

51 - 60 2 kpl 

Yli 60 2 kpl 

 
 

Kassien jaon yhteydessä moni luotaaja antoi jo palautetta kokeilusta ja syistä, mik-

si ilmoittautui mukaan. Monella ei ollut käsitystä, mihin on ryhtymässä ja piti kokei-

lua juuri siksi mielenkiintoisena. Eräs nainen kertoi, että mikäli luotausta olisi toteu-

tettu pelkällä kyselylomakkeella, ei hän olisi kokeiluun osallistunut. Yksi osallistuja 

puolestaan piti 26 luotaajan otosta pienenä ja epäili materiaalien käyttötarkoitusta.  

Muutamat osallistujat keksivät heti kassin sisällön nähtyään, että tehtäviä voisi 

tehdä yhdessä koko perheen voimin, jos vain aikaa riittää. Osalla luotaajista ei 

ollut minkäänlaisia etukäteisajatuksia mitä kokeilu pitää sisällään. Pääsääntöisesti 

etukäteispalaute oli positiivista ja moni koki tällaisen muodon kerätä palautetta 

virkistävänä vaihteluna. 

Materiaalit sai palauttaa joko heti, kun on tehtävät tehnyt tai viimeistään maalis-

kuun 2013 alkupuolella. Muutama innokas palauttikin tehtävät ja luotaajan tiedot jo 

ennen maaliskuun alkua ja palautteita päästiin heti purkamaan. Luotaajan tiedot -

lapun lopussa sai antaa kommentteja luotauksesta. Suurin osa osallistujista antoi-

kin reilusti palautetta kokeilusta. Palautetta tuli itse kokeilusta, tehtävistä sekä ky-

symyksistä ja tulipa myös eritysterveisiä esimerkiksi uudelle pääkirjastolle, joka on 

ottanut paikkansa monen luotaajankin arjessa.  

Kiitoksena osallistumisesta luotaukseen, luotaajat saivat kiitoslahjan palautettuaan 

tehtävämateriaalit. He saivat myös pitää materiaalikassin mukana tulleen tarpeis-

ton ja Seinäjoki-kassin. 
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Työni teoriaosuus käsittelee palvelumuotoilua sekä siihen liittyviä termejä. Luota-

uskokeilussa ei kuitenkaan käytetty termiä palvelumuotoilu, sillä se olisi saattanut 

kuulostaa monen korvaan tuntemattomalta ja liian teoreettiselta. Vuorovaikutus ja 

palveluiden kehittäminen yhdessä kaupunkilaisten kanssa taas oli helpommin ja 

konkreettisemmin ymmärrettävissä ja siksi niitä käytettiin kokeilusta kerrottaessa. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

KUULTO -hankkeessa tehty luotauskokeilu oli luovan menetelmän ja erilaisen työ-

kalun testausta.  Luotaus oli myös ensimmäinen askel lähemmäksi kaupunkilaisia 

ja vuorovaikutteisempaa tapaa toimia sekä kehittää palveluita. Erilaisilla kokeiluilla 

on mahdollista esittää tavallisia kysymyksiä eri muodossa. Työni viimeisessä lu-

vussa esittelen omia johtopäätöksiäni Seinäjoen luotain kokeilusta sekä ideoitani 

miten materiaaleista tulleita palautteita voisi hyödyntää tulevaisuudessa. Mietin 

kannattaako luovien menetelmien avulla ottaa kaupunkilaiset mukaan palveluiden 

kehittämiseen ja onko luotaus sopiva työkalu tähän. 

6.1 Kipinöitä luotauksesta 

Riskien otto on monesti kannattavaa ja ainakin se on opettavaista. Luotainmene-

telmästä tulleista aineistoista voi parhaimmillaan saada ahaa–elämyksiä ja löytää 

uusia tapoja toteuttaa sekä kehittää kulttuuripalveluita. Kokeilun materiaaleja tar-

kastellessani huomasin itse innostuvani eri paikoista, joita luotaajat olivat ehdotta-

neet ns. tapahtumakentiksi. Lakeuden puisto, Törnävän alue ja jokirannan kehit-

täminen nousivat monen luotaajan kehittämisehdotuksissa esille.  Moni oli myös 

toivonut lisää tapahtumia ankeaan syksy- ja talvi-aikaan. Jäinkin tuottajana heti 

miettimään, mitä tapahtumia voisi järjestää pimeään syksyaikaan esimerkiksi joki-

rannassa. Miten keskustan alueita voisi hyödyntää enemmän eri vuodenaikoina ja 

tapahtumakäytössä? Kokeilusta tulleet palautteet myös vahvistavat tiettyjä käsi-

tyksiä Seinäjoen kaupungin hyvistä puolista ja kehittämistä kaipaavista palveluista. 

Mattelmäki (2006, 53) puhuu suunnittelijoiden halusta sukeltaa aineistoon löytääk-

seen henkilökohtaisia oivalluksia ja tarinoita, jotka lopulta kipinöivät uusia ideoita. 

Uutta virtaa ja energiaa myös Seinäjoen kokeilulla haettiin ja työkaluna luotaus oli 

siihen sopiva.  
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6.2 Luotauksesta mahdollista tehdä pysyvä toimintamuoto 

Olisi hienoa, jos luotaus ei jäisi yhden kerran kokeiluksi, vaan sitä jalostettaisiin ja 

alettaisiin toteuttaa säännöllisesti. Luotauksesta on mahdollista koota opiskelijoille 

projekteja ja työharjoittelukokonaisuuksia. Mikäli luotauksesta tehtäisiin säännölli-

nen esimerkiksi kerran vuodessa toteutettava tapa tehdä ns. asiakaskyselyä, voisi 

luotauksen toteuttaa tietystä aihepiiristä tai teemasta ja suunnitella kysymykset ja 

tehtävät sen mukaan. Opiskelijoille voisi suunnitella projektin, jossa he saisivat 

luotausmenetelmän avulla kehittää eri paikkoja ottamalla kaupunkilaiset mukaan 

suunnittelutyöhön.  

Askarteleminen ja aarrekartan teko oli monelle luotaajalle mieleistä, joten luotaajat 

voisivatkin tehdä aarrekartan esimerkiksi Törnävän saaresta, sen mahdollisuuksis-

ta tai ideoida vaikka seikkailureitin jokirantaan. Myös materiaalien hyötykäyttöä 

voisi miettiä, esimerkiksi kokeilusta tulleista materiaaleista voisi koota näyttelyn. 

Luotausta on mahdollista kokeilla myös työpajamaisesti esimerkiksi jonkin tapah-

tuman yhteydessä tai avoimena palvelujen ideointi-iltana. Työkaluna luotainmene-

telmä on inspiroiva, uudenlainen ja helposti sovellettavissa. Onnistuneen työkalun 

siitä saa tekemällä taustatyön hyvin ja miettimällä tarkasti aiheen, jonka ympärille 

tehtävät ja kokeilu rakennetaan.  

On mahdotonta sanoa tässä vaiheessa, kuinka paljon ensimmäisestä tai tulevista 

luotauskokeiluista tulleista toiveista ja palautteista pystytään täyttämään, sillä mu-

kana oli myös palautetta, joka ei suoranaisesti kuulu Seinäjoen kulttuuripalveluille. 

Yhtä tärkeää on kuitenkin viestin välittäminen eteenpäin kyseisistä asioista vas-

taaville tahoille. Luotainmenetelmän kokeilu linkittyi palvelumuotoilu prosessin en-

simmäiseen vaiheeseen, asiakasymmärryksen kasvattamiseen. Mikäli luotain me-

netelmä vakiinnuttaa paikkansa kulttuuripalveluiden säännöllisessä toiminnassa, 

voidaan puhua jo palvelumuotoilu prosessin toisesta vaiheesta, palvelun konsep-

toinnista. 
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6.3 Luovilla menetelmillä asiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun 

Tapasin luotaajia kassien jaon ja materiaalien palautuksen yhteydessä, sekä tu-

tustuin palautettuun materiaaliin ja ilokseni totesin että moni oli miettinyt todella 

pitkälle palveluiden parantamisehdotuksia. Mukana oli monia realistisia ja konk-

reettisiakin toiveita, esimerkiksi keskustan sähkökaappien maalaus ja retkiluistelu-

rata Lakeuden puistoon. Luistelurata ei välttämättä ole tullut monelle mieleen, mut-

ta voisi olla toteutettavissa. Rata lisäisi keskusta–alueen viihtyisyyttä, yhteisölli-

syyttä ja mahdollistaisi myös erilaisten talvitapahtumien järjestämisen.  

Luotaajille järjestetyssä tapaamisessa esille nousi myös eri kaupungeissa olevat 

teematalot, esimerkiksi Naantalin muumimaailma ja Ikaalisissa oleva Titi–nallen 

talo. Mietimme yhdessä, voisiko jonkinlainen teematalo tai puisto olla myös Seinä-

joella ja ketä se palvelisi. Eräs luotaaja esimerkiksi kertoi ajatelleensa joskus, mi-

ten hienoa olisi jos Mallaskosken torniin tehtäisiin ns. teematalona prinsessan tor-

ni.  

Mielestäni on hyödyllistä ottaa asiakkaat mukaan palveluiden suunnitteluun. Yhtei-

set keskustelutuokiot eri ihmisten kanssa avaavat silmiä ja jokin palvelu tai tapah-

tumapaikka voi saada uuden näkökulman. Kaikkien mielipiteiden mukaan on toki 

mahdotonta toimia, mutta kuuntelemalla kaupunkilaisten ajatuksia palveluista ja 

toteuttamalla ehkä osa niistä, pystytään luomaan ja välittämään vuorovaikuttei-

sempaa tapaa toimia. Tällöin mahdollistetaan sisällön parantaminen sekä asiak-

kaiden lisääntyminen. Palveluiden käyttäjät saattavat myös kokea palvelut itselle 

läheisempinä, jos ovat päässeet jotenkin mukaan niiden ideointiin tai toteutukseen. 



40 

 

7 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen, paljon työtä vaativa ja omaa ammattikuvaa sy-

ventävä prosessi. Tulevana tuottajana olen koko opiskeluajan ollut kiinnostunut 

sosiokulttuurisesta työstä sekä ihmisten innostamisesta. Opinnäytetyössäni käsi-

teltävä luotausmenetelmä ja kaupunkilaisten kannustaminen palautteen antami-

seen sekä uusien toimintatapojen ideoimiseen, ovat jälleen vahvistaneet ammatil-

lista identiteettiäni ja kiinnostuksen kohteitani. Yhdessä ideointi, innostuminen ja 

yhteen hiileen puhaltaminen ovat niitä asioita, joihin tulisi satsata palveluita kehitel-

täessä. 

Luotaus menetelmä toimi eräänlaisena innostajana, joka kehotti haaveilemaan ja 

käyttämään mielikuvitusta oman kulttuuri- ja kotiympäristön kehittämiseen. Työn 

avulla jäsentyi myös itselleni, että haluan tulevaisuudessakin olla mukana erilaisis-

sa kehitystehtävissä, joissa hyödynnetään luovia menetelmiä ja uskalletaan kokeil-

la uusia toimintatapoja.  

Valmistuvana kulttuurituottajana koen myös tärkeäksi työelämään kuuluvan laa-

dunhallinta osaamisen, jota työssä käsiteltävä luotausmenetelmä on. Uskon että 

siihen tullaan tulevaisuudessa kiinnittämään yhä enemmän huomiota ja osaami-

nen sillä saralla koetaan tärkeäksi. 
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LIITTEET 
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Sivu 1 

LIITE 1 Luotaamisjuliste 

SINUSTAKO LUOTAAJA? 
 

Haluatko vaikuttaa Seinäjoen kulttuuripalveluihin? 

Oletko kokeilunhaluinen? 

Luotaajaksi ryhtyminen on helppoa.  Luotaajille annetaan  

materiaalikassi, joka sisältää muutaman erilaisen luovan  

tehtävän ja kaiken niihin liittyvän sekä ohjeistuksen.  

Materiaali palautetaan helmikuun aikana.  

Tehtävien avulla voit kertoa omista kokemuksista ja  

mielipiteitä käyttämistäsi kulttuuripalveluista. Sinulla on myös  

mahdollisuus esittää omia kehittämisideoita. 

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN LUOTAAJAKSI 

28.1. mennessä Laura Touronen p.044 7541 618 tai laura.touronen@seinajoki.fi 
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Sivu 2 
LIITE 2 Luotaajan infokirje 

Hei luotaaja!       

Kiitos rohkeudesta ryhtyä luotainmenetelmän kokeilijaksi ja kiinnostuksesta vaikuttaa Seinäjoen kaupungin 

kulttuuri ja vapaa – ajan palveluihin. Tämä materiaalikassi sisältää kaiken tehtäviin liittyvän ja tarvittavan 

materiaalin, sekä ohjeistuksen tehtävien tekoon.  Tehtävien avulla voit kertoa omia kokemuksia ja mielipi-

teitä käyttämistäsi palveluista. Sinulla on myös mahdollisuus esittää omia kehittämisideoita. Tehtävät ovat 

helppoja ja liittyvät omaan harrastamiseen, luovuuteen ja hyvinvointiin. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa tehdä 

tehtäviä, sillä kaikki materiaali ja palaute on tärkeää. 

Saat itse päättää kuinka paljon aikaa käytät tehtävien tekoon. Materiaalit palautetaan viimeistään 1.3 men-

nessä kulttuuritoimelle joko postittamalla tai sovitulla tavalla. Kassissa on valmiina palautuskuoret. 

Kaikki luotaamiseen liittyvä materiaali käsitellään luottamuksellisesti. Materiaali kerätään erillään luotaajan 

tiedoista. Luotaajien tiedot -lomakkeista saadaan kooste luotaajista. Palauta luotaajien tiedot ja materiaalit 

erillisillä kirjekuorilla. Luotaajien yhteystiedot ovat yhteydenpitoa varten. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Kulttuurituotannon opiskelija tekee luotainmenetelmän kokeilusta opin-

näytetyön. Materiaaleista voidaan poimia tietoa ja esimerkkejä, niin että vastaaja pysyy anonyymina. Mikäli 

materiaaliasi ei saa käyttää opinnäytetyössä, ilmoita siitä lapulla ”Ei saa käyttää opinnäytetyössä ” materiaa-

lien päällä, kun palautat tehtävät. 

Tavataan Taidehallilla! 

Vapaaehtoinen Luotaajien tapaaminen järjestetään Taidehallilla (Upankatu 3) keskiviikkona 20.2  

klo 17.30 – 19.00. Taidehallilla on mahdollisuus tavata toisia luotaajia, tutustua taidehallin näyttelyyn sekä 

kahvitella yhdessä. Voit halutessasi palauttaa valmista materiaalia tapaamisen yhteydessä. 

Mukavia hetkiä kassin parissa toivottaa Seinäjoen kulttuuritoimi 

     

Otathan yhteyttä, mikäli mieleesi tulee jotain kysyttävää. 

Laura Touronen 

Projektityöntekijä, KUULTO-hanke 

Seinäjoen kaupunki, kulttuuritoimi 

laura.touronen@seinajoki.fi tai p. 044 7541618 
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Sivu 3 

LIITE 3 Luotauskysymykset ja tehtävät 

 

Luotauskysymykset ja tehtävät 

Aarrekartta – tehtävä 

• Millä asioilla määrittelet hyvinvoinnin? Mikä tekee sinut onnelliseksi? 

Aarrekartan kokoaminen itselle tärkeistä ja omaa hyvinvointia edistävis-

tä asioista. Voit leikata ja liimata paperille lehdistä kuvia, lauseita ja asioi-

ta jotka liittyvät omaan hyvinvointiin ja onneen, sekä piirtää ja kirjoittaa. 

Tehtävässä on vapaa toteutustapa ja saat käyttää haluamaasi materiaalia 

ja luovuutta toteutuksessa. 

 

Tarvikkeet 

• A3 kartonki 

• Aikakausilehtien sivuja 

• Liimapuikko, kyniä 2kpl 

• Sakset 

• Voit myös vapaasti käyttää muutakin materiaalia 

     (esim. tarrat, kuvat) 
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Sivu 4 

Mediaseuranta tehtävä 

 

• Mitä kautta haluaisit saada tietoa? Mistä haet tietoa harrastusmahdolli-

suuksista tai tapahtumista? Miten palveluista tulisi tiedottaa? 

Mikä tämän viikon lehdissä kiinnitti huomion ja miksi? 

Voit leikata lehdestä tiedotteen tai mainoksen jostain tapahtumasta mi-

hin voisit kuvitella osallistuvasi tai tiedotteen jonka huomasit lehdestä. 

Voit myös pitää päiväkirjaa siitä, mitä tiedotusvälineitä olet seurannut ja 

mitä tietoa olet mistäkin löytänyt? Avaa kirjallisesti materiaalejasi, miksi 

valitsit kyseisen tiedotteen tai mainoksen? Kiinnittikö huomiosi sisältö, 

ulkonäkö, hyvä kieliasu, sijainti lehdessä tms? Tätä tehtävää varten tar-

vitset lehtiä.  Voit vaihtoehtoisesti kirjoittaa asioista joihin kiinnität huo-

mion liittyen tiedottamiseen. 

 

Tarvikkeet 

• Lehtileikkeet ja tiedotteet voi palauttaa muovitaskussa  

   palautuskuoressa 

• Päiväkirja vihko 
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Sivu 5 

Vastakkainasettelu tehtävä   

 

• Mitä kaupungista mielestäsi puuttuu? 

Mitä hyvää tai huonoa ja kehittämisen arvoista on Seinäjoella ja omalla 

lähiseudullasi? 

 

Voit valokuvata asioita, jotka kaupungissa on huonosti ja hyvin. Mitä 

puuttuu, mitä pitäisi korjata, mikä on toisaalta hyvin? Voit kuvata yhtä tai 

useampaa asiaa tai kohdetta (Myös kännykkäkameralla otetut kuvat käy). 

Mikäli et omista kameraa, voit käyttää olemassa olevia kuvia ja lehtileik-

keitä. Lehtileikkeet ja kuvat voi palauttaa muovitaskussa palautuskuores-

sa. Voit myös piirtää. Liitä mukaan ainakin lyhyt kirjallinen selostus ku-

vista. 

 

Tarvikkeet 

• Kuvien palautus tulostettuna tai sähköpostilla. Kuvan lähettäjän tiedot 

pysyvät salassa 

• Kuvat ja selostuksen voit lähettää osoitteeseen lau-

ra.touronen@seinajoki.fi (Muista kertoa mistä tehtävästä on kyse) 

• Materiaalin voi myös palauttaa muiden tehtävien yhteydessä viimeis-

tään 1.3. 

• Päiväkirja vihko 
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Sivu 6 

Mihin käytät kulttuurieurosi? 

 

• Paljonko olet valmis maksamaan kulttuuripalveluista vuosittain?  

Oletko valmis maksamaan harrastuksesta tai toiminnasta? Oletko valmis 

maksamaan laadukkaista palveluista? Tuoko pääsymaksu uskottavuutta? 

 

Sijoittele eurot niihin kohtiin ympyrässä, joihin voisit kuvitella niitä käyt-

täväsi(10 kpl kolikon kuvia ei vastaa oikeaa rahan määrää, vaan käyttä-

miesi eurojen suhdetta) 

Voit avata päiväkirja vihkoon omia mielipiteitäsi rahankäytöstä. 

 

Tarvikkeet 

• A3 kartonki  

• Euron kolikon kuvia 10 kpl 

• Liimapuikko 
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Sivu 7 

Vapaamuotoinen tehtävä 

 

• Haluaisimme kuulla mitä vapaa – aika on sinulle? 

• Voit kirjoittaa aiheesta, ottaa kuvia tai mitä sinulle tuleekaan mieleen 

vapaa – ajastasi. 

Tarvikkeet 

• Päiväkirja vihko 

 

 

 

 

Palaute! 

Voit lähettää terveisiä, risuja ja ruusuja luotain menetelmästä tai  yleises-

ti kaupungin kulttuuri ja vapaa – ajan palveluista. Voit myös erikseen 

osoittaa terveiset kulttuuri – museo – nuoriso- tai liikuntatoimelle, Kir-

jastolle, Kehittämispalveluille, Kansalaisopistolle, Taidehallille tai Ikäkes-

kukselle. 

   Tarvikkeet 

• Päiväkirja vihko 
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Sivu 8 

LIITE 4 Luotaajan tiedot 

Luotaajan tiedot      

Nainen ____  Mies ____ 

Ikä   

alle 20___ alle 30 ___ 30 – 40 ___  

41 – 50___      51 - 60 ___ Yli 60 ____ 

Lisäksi osallistunut (Perheenjäsenet)_______________________________________________ 

Missäpäin Seinäjokea asut?    

Keskusta/kaupunginosa  ___________________ 

Ylistaro _____________________   

Peräseinäjoki________________   

Nurmo _____________________ 

Kuinka usein ja millaisia kulttuuri ja                     Vastasiko Materiaalikassi odotuksiasi? 

vapaa – ajan palveluita käytät?   

____________________________________               Kyllä _____ Ei_____ En osaa sanoa_____ 

_____________________________________  Kommentteja luotauksesta __________ 

_____________________________________  ________________________________ 

_____________________________________  ________________________________ 

_____________________________________  ________________________________ 

 


