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Kohti kestävää hyvinvointia
ANU HAAPALA

Mikkelin ammattikorkeakoulun (Mamk) kestävän hyvinvoinnin painoalan 
TKI-toiminta perustuu monialaiseen osaamiseen. Tämän julkaisun tarkoi-
tuksena on avata tätä asiantuntijuutta ja osaamista hankeraportointeja 
laajemmin. Julkaisu tarjoaa lähtökohtia yhteistyölle ja keskustelulle kestä-
vän hyvinvoinnin kehittämisestä tulevaisuudessa.

Myös opiskelijat ovat tärkeä voimavara TKI-toi-
minnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Painoalan toimijat tekevät yhteistyötä myös 
muiden painoalojen asiantuntijoiden kanssa. 
Erityisesti yhteistyö sähköiset palvelut ja digi-
taalinen arkistointi -painoalan asiantuntijoiden 
kanssa on tuottanut viimeisen vuosikymmenen 
aikana useita uusia innovaatioita. 

VAIKUTTAVAA ALUEKEHITTÄMISTÄ –  
YHÄ VAHVISTUVAA KANSALLISTA JA  
KANSAINVÄLISTÄ TUTKIMUSTA
Lähtökohtaisesti ammattikorkeakoulujen tut-
kimus- ja kehittämistoiminnan tulee kohdistua 
alueen kehittämistarpeisiin. Lakisääteisesti am-
mattikorkeakoulun tehtävänä on tuottaa työelä-
mää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkei-
norakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimusta 
sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yhteis-
työssä alueen muiden toimijoiden kanssa.

TKI-toiminnan vaikuttavuuden mittaami-

Kestävän hyvinvoinnin painoalalla tehtävä tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) 
perustuu monialaiseen asiantuntijuuteen ja vah-
vaan kehittämisosaamiseen. Tällainen asiantun-
tijuus ja osaaminen jäävät kuitenkin usein vain 
pienen piirin tietoon, eikä edes kaikilla painoalan 
toimijoilla ole tietoa siitä monialaisuudesta, jol-
le toiminta perustuu. Yhteistyökumppaneille on 
hyvä olla tarjolla jonkinlainen katsaus siitä osaa-
misesta, jolle yhteistyötä voidaan rakentaa. Myös 
uudessa Mikkelin ja Kymenlaakson yhteisesti 
muodostamassa ammattikorkeakoulussamme on 
tärkeää, että saamme viestittyä osaamisestamme 
myös kollegoillemme. Tämä julkaisu on tehty 
näihin tarpeisiin vastaamiseksi. 

Julkaisun tarkoituksena on kootusti tehdä 
näkyväksi painoalamme keskeistä asiantuntijuut-
ta ja osaamista. Painoalan osaamispääoma poh-
jautuu TKI-henkilöstön vahvaan asiantuntijuu-
teen ja opetushenkilöstön osaamiseen sosiaali-, 
terveys-, nuoriso-, matkailu- ja ravitsemisaloilla. 

sessa keskeistä on suhteuttaa tulokset alueellisiin 
tavoitteisiin. Etelä-Savon maakuntastrategiaan 
kirjatut tavoitteet vaativat entistä monialaisem-
pia, poikkitieteellisiä ja käyttäjälähtöisempiä 
ratkaisuja. Kestävän hyvinvoinnin painoalan 
TKI-toimintaa on jatkuvasti kehitetty alueen 
elinkeinoelämää ja sidosryhmien tarpeita vastaa-
vaksi. TKI-toimijoiden roolien selkeyttäminen 
ja aktiivinen osallistuminen maakunnallisiin ke-
hittämistyöryhmiin on osaltaan luonut aiempaa 
yhteistyökykyisempiä verkostoja. Luottamuksen 
rakentuessa ratkaisuja etsitään verkostoissa kun-
kin omia vahvuuksia hyödyntäen. 

Kehittämishankkeiden toteuttamisvaiheessa 
opiskelijoiden merkitys aluekehitykselle on suuri. 
Mamkin opiskelijat suorittivat vuonna 2014 yh-
teensä yli 36 000 tk-opintopistettä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että opiskelijat toteuttivat yli 600 
opiskelijatyövuoden edestä erilaisia yritysten ja 
muiden sidosryhmien tarpeista nousseita kehittä-
mistehtäviä. Työpanos on tehty sekä TKI-toimin-
nan ja erilaisten hankkeiden kautta että koulu-
tuksellisina kehittämistehtävinä. Tätä hankkeiden 
opinnollistamista kehitetään koko ajan.

Mamkin TKI-toiminnalla on valtakunnalli-
sesti tarkasteltuna menestyksekäs historia. Tältä 
pohjalta on rakentunut vahvoja sekä kansallisia 
että kansainvälisiä asiantuntijuuskeskittymiä ja 
verkostoja. Tästä osoituksena ovat esimerkik-
si viimeisen vuoden aikana saadut kansallisesti 
kilpaillun rahoituksen tutkimushankkeet Juve-
niaan.  TKI-toimintaa painoalalla ovat rahoitta-
neet useat eri rahoituslähteet, joista suurimpina 
Euroopan unionin alueelliset ja valtakunnalliset 
rahastot (ESR, EAKR, Maaseuturahasto), eri 
ministeriöt, Suomen Akatemia, Koneen sää-
tiö ja Kunnallisalan kehittämissäätiö. Mamkin 
yksittäiset TKI-toimijat ovat yhä useammin 
myös kansallisesti ja kansainvälisesti arvostet-
tuja asiantuntijoita. Seuraavien vuosien aikana 
aluekehittämisessä hyödynnetään varmasti myös 
kansainvälisiä TKI-toiminnan verkostoja ja ra-
hoituslähteitä.

NELJÄ KÄRKIALAA JA NIIDEN TAUSTALLA 
OLEVA OSAAMINEN JULKAISUN TEEMOISSA
TKI-toiminnan painopisteiksi uuden ammat-
tikorkeakoulumme strategiassa on määritelty 
seuraavat kestävän hyvinvoinnin kehittämisen 
kärjet: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen; 
nuoret, syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuus; 
ravitsemis- ja matkailupalvelut sekä hyvinvointi-
teknologiat. Nämä kärjet rakentuvat useita vuo-
sia kestäneelle monialaiselle TKI-toiminnalle. 
Julkaisussa halutaan nostaa esille erityisesti näi-
den kärkien taustalla olevaa osaamista. 

Julkaisuun kootut artikkelit kuvastavat va-
littujen kärkien taustalla olevaa osaamista. Jul-
kaisun rakentaminen aloitettiin määrittelemällä 
kevään 2015 strategiatyön yhteydessä viisi vah-
vaa teema-aluetta, joiden varaan TKI-toimintaa 
tulevaisuudessa voitaisiin rakentaa. Artikkeleista 
kuvattua osaamista voidaan hyödyntää moneen-
kin kehittämisen kärkeen eivätkä kärjetkään ole 
toisiaan poissulkevia. Kirjoittajat ovat painoalan 
henkilöstöä, jotka halusivat nostaa keskusteluun 
kärkiosaamistaan suhteessa strategiassa määritel-
tyihin kärkiin.

Kestävän hyvinvoinnin painoalalla tervey-
den ja hyvinvoinnin edistäminen voitaisiin 
yksinkertaistaen määritellä yläkäsitteeksi kai-
kelle TKI-toiminnalle. Sitä voidaan kuitenkin 
toteuttaa hyvin erilaisin menetelmin, eri koh-
deryhmille, eri orientaatioista käsin ja erilaisissa 
toimintaympäristöissä toteuttaen. Kestävän hy-
vinvoinnin painoalan toimijoilla on pitkät pe-
rinteet ja vahvaa asiantuntijuutta kuntoutuksen  
kehittämisestä eri kohderyhmille, eri menetel-
min ja eri toimintaympäristöissä, ja se julkaisussa 
nousee vahvasti esille.

Hyvinvointiin ja teknologiaan liittyvää 
asiantuntijuutta on viime vuosina kehitetty yh-
teistyössä sähköisten palvelujen ja digitaalisen 
tiedonhallinnan asiantuntijoiden kanssa ennen 
kaikkea ravitsemisalalla. Tulevina vuosina hyvin-
vointiteknologian tutkimuksellinen kehittämi-
nen saa entistä laaja-alaisempia mahdollisuuk-

Alkusanat



sia. Osaltaan Mamkin koulutus, tutkimus- ja 
kehittämisympäristöksi rakennettava Areena luo 
uuden alustan eri-ikäisten ihmisten kuntoa ja 
hyvinvointia edistävälle, digitaalista osaamista ja 
sovellutuksia hyödyntävälle tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnalle. 

Painoalan läpileikkaavia teemoja terveyden 
edistämisen ja hyvinvointiteknologian lisäk-
si ovat luonto ja sen hyvinvointivaikutukset, 
nuoruus ja ikääntyminen. Luonto on eteläsa-
volaisittain tärkeä osa ihmisten jokapäiväistä 
elämää. Viimeisten vuosien aikana luonnon hy-
vinvointivaikutuksia on alettu hyödyntää yhä 
systemaattisemmin ennen kaikkea sosiaali- ja 
terveyspalveluissa ja matkailussa. Mamk on ol-
lut edelläkävijänä kansallisessa green care -toi-
minnassa ja kehittänyt sekä luontohoivaan että 
luontovoimaan liittyviä menetelmiä ja toiminta-

malleja sekä lähtökohtatietoa luonnon ja hyvin-
voinnin merkityksen yhteyksistä.

Tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniassa 
on tarkasteltu nuoruuden roolia, merkitystä ja 
mahdollisuuksia yhteiskunnassa nuorisoalan ke-
hittämisen ja nuorisotutkimuksen näkökulmista. 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta on kohdistunut 
ennen kaikkea syrjäseuduilla elävien nuorten 
kasvu- ja elinoloihin. Säännöllisesti toteutetta-
valla Itä-Suomen nuorisopuntarilla on nostettu 
esiin itäsuomalaisten nuorten oma ääni heidän 
elinolojensa kehittämisessä. Teemaan liittyen 
on toteutettu myös useita maaseudun kehittä-
mishankkeita. Tämä toiminta on luonut vahvan 
osaamisen nuoruuden tarkasteluun. 

Ravitsemisalalla on jo pitkään kehitetty uu-
sia innovaatioita yhdessä teknologiaosaajien 
kanssa. Elintarviketurvallisuuden kehittäminen 

on kohdistunut ennen kaikkea elintarvikkeiden 
jäljitettävyyden ja ruokaturvallisuuden edistämi-
seen. Tämän lisäksi TKI-toiminta on laajentunut 
ruokapalveluiden ruokatuotantoprosesseista ja 
sähköisistä järjestelmistä yhä enemmän palvelu-
kokonaisuuksien toiminnan kehittämiseen. Tältä 
pohjalta tulevaisuuden TKI-toiminnalla on vah-
vat edellytykset kansainvälistyä.

Matkailu- ja palvelutulon kasvattaminen on 
nostettu Etelä-Savon maakuntastrategiassa me-
nestyvän yritystoiminnan yhdeksi avainalaksi. 
Matkailun aluetaloudellinen merkitys on maa-
kunnassa maan keskiarvoa suurempi. Matkailun 
kehittämisen keskiössä ovat monet pienet matkai-
luyritykset, joiden toimintaa pyritään tukemaan 
mm. tuotteistamisen ja palvelumuotoilun kei-
noin, vähähiilisyyteen liittyvää osaamista kehittä-
mällä sekä digitaalista osaamista soveltamalla. 

Kuva: Gredi
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Nämä osaamisalueet luovat pohjan tuleval-
le kestävän hyvinvoinnin painoalalla tehtävälle 
TKI-toiminnalle. Asiantuntijuutta sovelletaan ja 
laajennetaan edelleen yhteistyössä alueen muiden 
toimijoiden kanssa, monialaisesti ja tutkimuksel-
liseen kehittämistyöhön perustuen. Seuraavaan 
strategiaan olisikin jo johdonmukaista määrit-
tää alueellisen ja kansallisen toiminnan 
lisäksi kansainväliset vahvuusalueet. 
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Terveyden edistämisen tutkimusta toteutetaan eri tieteenaloilla. Nykytilan 
kartoittamisen lisäksi voidaan tarkastella, mihin jatkossa tutkimusta olisi 
tärkeää kohdentaa. Artikkelissa kuvataan, millaisia jatkotutkimusehdotuk-
sia vuosina 2012 - 2015 julkaistuissa terveyden edistämisen tutkimuksissa 
esitetään.

Terveyden edistämisen  
tutkimuksesta kehittämis- 
suuntia tulevaan
SARI LAANTERÄ

Hyvinvointi ja terveyden  
edistäminen moninaisissa  

toimintaympäristöissä

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan toimintaa, 
jolla voidaan lisätä ihmisen tai yhteisön mah-
dollisuuksia oman ja ympäristönsä terveydestä 
huolehtimiseen. Sitä pidetään tavoitteellisena 
ja välineellisenä toimintana, jolla voidaan tuot-
taa hyvinvointia ja ehkäistä sairauksia. (THL 
2014a.) Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) 
terveyden edistäminen määritellään yksilöön, 
väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön kohdis-
tuvana toimintana. Sen tavoitteina on ylläpitää 
ja parantaa terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. 
Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa terveyden taus-
tatekijöihin ja ehkäistä sairauksia, tapaturmia ja 
muita terveysongelmia. Edelleen terveyden edis-
tämisen tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä, 
kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja sekä 
kohdentaa voimavaroja terveyttä edistävällä ta-
valla. (Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326.)

Terveyden edistämisen ulottuvuuksina pide-
tään yksilötasolla ja yhteisöllisellä tasolla olevia 
toimia, terveyspalvelujen järjestämistä, terveyttä 
edistävää yhteiskuntapolitiikkaa ja terveyttä tu-
kevan ympäristön aikaansaamista. Uloimpina 
ulottuvuuksina ovat eettinen ja kulttuurinen 
perusta sekä maailmanlaajuiset näkökohdat. 
(Pietilä 2010.) Terveyden edistäminen sisältää 
yksilöllisiä, ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudel-
lisia tekijöitä (THL 2014a). Nämä tekijät voivat 
joko vahvistaa tai heikentää ihmisten terveyttä. 
Vaikutusta välittäviä tekijöitä ovat esimerkiksi ih-
misen voimavarat, terveyskäyttäytyminen, asen-
teet, kyky omaksua ja tulkita terveystietoa sekä 
mahdollisuudet saada ja käyttää palveluja (STM 
2006). Terveyttä määrittävät tekijät voidaan 
jaotella yksilöllisiin, sosiaalisiin, rakenteellisiin ja 
kulttuurisiin tekijöihin (Taulukko 1).

Kuva: Sari Laanterä
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Terveyttä määrittelevät tekijät osoittavat, että 
terveyteen voidaan vaikuttaa useilla eri tavoilla ja 
eri toimijoiden kautta. Suomessa terveydenhuol-
tolaissa edellytetäänkin yhteistyötä kunnan eri 
toimialojen välillä terveyden edistämisessä. Yh-
teistyö ei rajoitu yksinomaan kunnan toimijoiden 
välille, vaan yhteistyötä hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen suhteen on tehtävä myös muiden 
kunnassa toimivien julkisten, yksityisten ja yleis-
hyödyllisten toimijoiden kanssa. Edelleen kunta 
on velvoitettu seuraamaan väestöryhmittäin asuk-
kaidensa terveyttä, hyvinvointia ja niihin vaikut-
tavia tekijöitä ja raportoitava niistä säännöllisesti 
hyvinvointikertomuksella. (Terveydenhuoltolaki 
30.12.2010/1326.) Hyvinvointikertomuksissa  
esitetään myös kuntakohtaiset kehittämiskohteet 
eri lähteiden pohjalta (THL 2014b).

YKSILÖLLISET TEKIJÄT SOSIAALISETTEKIJÄT

- ikä     
- sukupuoli    
- perimä   
- taidot 
- tiedot
- kokemukset
- elintavat

- sosio-ekonominen asema 
- toimeentulo 
- sosiaaliset ja yhteisölliset     
  verkostot 
- vuorovaikutus

RAKENTEELLISET TEKIJÄT KULTTUURISET TEKIJÄT

- koulutus
- elinolot 
- elinympäristö
- työolot
- peruspalvelujen saatavuus    
   ja toimivuus

- ympäristön turvallisuus  
  (fyysinen, poliittinen,  
  taloudellinen)
- viihtyisyys
- vuorovaikutteisuus
- asenteet terveyteen

MEDIC 4.9.2015 CINAHL 9.9.2015

Asiasanahaku: ”terveyden edistäminen”  
 1315 viitettä

Vuosirajaus 2012–2015  
 112 viitettä

Julkaisutyyppi (väitöstutkimus, pro  
gradu –tutkielma, alkuperäistutkimus 
tai kirjallisuuskatsaus)  

 32 viitettä

Saatavana kokotekstisenä  
 26 viitettä

Tekstissä on ehdotuksia  
jatkotutkimusaiheiksi  

 20 viitettä

Asiasanahaku: ”health promotion”  
 37758 viitettä

Sana asiasanastossa 
   32397 viitettä

Saatavana kokotekstisenä  
 5007 viitettä

Vuosirajaus 2012–2015  
 1198 viitettä

Akateeminen lehti  
 977 viitettä

Englanninkielinen  
 973 viitettä

Eurooppalainen  
 442 viitettä

Pääaiheena terveyden edistäminen  
 240 viitettä

Julkaistu Scandinavian Journal of  
Caring Sciences tai Journal of Advanced 
Nursing -lehdissä  

 14 viitettä

Lisäksi:
Julkaisutyyppi (muu artikkeli)  
Hoitotiede tai Tutkiva Hoitotyö –lehdissä  

 5 viitettä

Neljä viitettä rajattiin pois aineistosta seu-
raavista syistä: artikkeli oli käsiteanalyysi, 
toimituksen puheenvuoro, käsitteli teorian 
muodostamista tai ei käsitellyt terveyden 
edistämistä

Aineistoksi yhteensä 25 viitettä Aineistoksi yhteensä 10 viitettä

TAULUKKO 1. Terveyttä määrittelevät tekijät (STM 2006)

Terveyden edistämistä koskevaa tutkimusta 
tehdään useilla tieteenaloilla ja se edellyttää mo-
niammatillista yhteistyötä (Pietilä ym. 2010). 
Terveyden edistämisen tutkimus- ja kehittämis-
työ on kohdistunut viime vuosikymmeninä eri-
tyisesti väestön terveyskehitykseen ja terveyden 
edistämisen ohjelmiin, joiden vaikutusta on sel-
vitetty. Myös terveyden edistämisestä vastaavien 
organisaatioiden kykyä omaksua uusia toimin-
tatapoja ja kehittää toimintaansa on selvitetty 
etenkin 1990-luvulla. (Rimpelä 2010.) Tämän 
artikkelin tarkoituksena on kuvata, millaisia jat-
kotutkimusehdotuksia vuosina 2012 - 2015 jul-
kaistuissa terveyden edistämisen tutkimuksissa 
esitetään.

TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ KÄSITTELEVISSÄ 
JULKAISUISSA ON VALINNANVARAA
Terveyden edistäminen on paljon tutkittu ja ra-
portoitu teema. Aineisto kerättiin MEDIC- ja 
CINAHL-tietokannoista syyskuussa 2015. ME-
DIC on terveystieteen kotimainen tietokanta ja 
CINAHL kansainvälinen hoitotyön ja hoitotie-

TAULUKKO 2. Haun eteneminen MEDIC- ja CINAHL-tietokannoista

teen tietokanta. Haku kohdistettiin viitteisiin, 
joiden asiasanana oli ”terveyden edistäminen” 
tai ”health promotion”. Tarkempi kuvaus haun 
etenemisestä on taulukossa 2. Kaikkiaan analyy-
siin otettiin mukaan 35 julkaisua MEDIC- ja 
CINAHL-tietokannoista.
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Mukaan otetuista julkaisuista (n=35) reilu puo-
let (n=19) oli väitöstutkimuksia tai pro gradu 
-tutkielmia. Eniten julkaisuja oli vuodelta 2012. 
Julkaisuista 20 oli englanninkielisiä. Taulukossa 
3 kuvataan mukaan otettujen julkaisujen tausta-
tietoja. 

TAULUKKO 3. Julkaisujen taustatiedot

JULKAISUVUOSI KPL JULKAISUTYYPPI KPL JULKAISUKIELI KPL

2012 17 Väitöstutkimus 14 Englanti 20

2013 9 Empiirinen 13 Suomi 15

2014 8 Tutkimusartikkeli 5

2015 1 Pro Gradu -tutkielma 2

Muu artikkeli 1

Kirjallisuuskatsaus

Julkaisuissa esitetyt jatkotutkimusehdotukset 
luokiteltiin aihealueittain (kuva 1). Aiheet ja-
kautuivat kahteen pääluokkaan; tiedeperustan 
vahvistamiseen ja kliiniseen hoitotyöhön. Tässä 
artikkelissa esitellään jatkotutkimusehdotukset, 
jotka kohdistuivat kliiniseen hoitotyöhön.

TIEDEPERUSTAN 
VAHVISTAMINEN (3)

erilaisen teoreettisen viite-
kehyksen käyttäminen (1)

lapsiperheet (7)

psykiatriset potilaat (1)

seksuaalivähemmistöt (1)

painonhallinta (1)

ravitsemus (2)

liikunta (1)

tupakointi (1)

lisääntymisterveys (2)

nuoret (4)

työikäiset (4)

ikääntyneet (1)

yhteistyön 
lisääminen (3)

työn kehittäminen (4)

ikää ei mainittu (9)

RCT-tutkimusten ja suurempien 
otoskokojen käyttäminen (1)

teoreettisen viitekehyksen 
selkeyttäminen (1)

KLIININEN 
HOITOTYÖ (23)

potilaisiin tai 
asiakkaisiin 
kohdistuvat 
jatkotutkimus-
ehdotukset (25)

terveydenhuollon 
työntekijöihin 
kohdistuvat jatko-
tutkimus-
ehdotukset (7)

Kuva: iStock

KUVA 1. Jatkotutkimusehdotusten luokittelu
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ASIAKKAIDEN TAI POTILAIDEN TERVEYDEN 
EDISTÄMISEN KEHITTÄMISEHDOTUKSIA
Lapsiperheisiin kohdistui useita jatkotutkimu-
sehdotuksia. Useimmat perheet osallistuvat 
äitiysneuvolan perhevalmennukseen, mutta 
valmennukseen osallistumattomien perheiden 
tuesta tarvitaan lisää tietoa, erityisesti tukiver-
kon laadusta ja toimivuudesta. Lisäksi perhe-
valmennuksen kustannusvaikuttavuudesta sekä 
vaikutuksesta lapsen ja perheen hyvinvointiin 
tarvitaan lisää tietoa. (Raatikainen 2012.) Per-
hevalmennusryhmien jälkeen kokoontumisia 
voidaan jatkaa mm. vanhempainryhmissä tai 
vanhempainryhmiä voidaan muodostaa myös 
uusista verkostoista. Vanhempainryhmien ter-
veys- ja kustannusvaikutuksia tulisi selvittää. 
Vanhempainryhmistä tarvitaan kuvailevaa 
tietoa myös ryhmänohjaajien näkökulmasta. 
Lisäksi muiden toimintaympäristöjen, kuten 
leikkipuistotoiminnan, vaikutuksista perheiden 
terveyteen tulisi selvittää jatkossa. (Haaranen 
2012.)

Koululaisten terveyden edistämiseen oli 
useita jatkotutkimusehdotuksia. Peruskouluissa 
opiskeltavan terveystiedon merkitystä oppilaiden 
elämänhallintaan tulisi tutkia (Eskelinen 2012). 
Kouluympäristön kehittämiseen oli useita eh-
dotuksia. Sormusen (2012) mukaan tarvitaan 
osallistavia tutkimuksia koulun terveyden edis-
tämisestä, koska koulut voivat tarvita konkreet-
tista apua ja lisää resursseja toimintojen kehit-
tämiseen. Kouluikäisille lapsille tulisi suunnata 
interventioita, jotta heidän emotionaalista hy-
vinvointiaan voidaan edistää (Laaksonen 2012). 
Tulevaisuudessa tulisi entistä laajemmin hyödyn-
tää kouluterveyskyselyjen tuloksia ja koulujen 
hyvinvointiprofiileja, kun hyvinvointia kehite-
tään. Edelleen oppilaiden näkökulman selvit-
täminen olisi tärkeää kehittämistoimenpiteissä. 
Lisäksi mm. tietotekniikkaa tulisi hyödyntää, 
kun tutkitaan, millainen olisi ihanteellinen kou-
luympäristö mielenterveyden ja hyvinvoinnin 
kannalta. (Puolakka 2013.)

Nuorten osalta tarvitaan lisätutkimusta 
nuorten toivosta ja toivoa vahvistavista tekijöis-
tä erityisesti terveiden, alle 15-vuotiaiden ja yli 
20-vuotiaiden nuorten osalta (Tikkanen 2012). 
Nuorten oman äänen kuuleminen olisi tärkeää 
nuorten terveyden edistämiseen liittyvissä tutki-
muksissa. Ryhmäkeskusteluilla voitaisiin saada 
tietoa nuorten omista näkemyksistä voimaan-
tumiseen liittyen (Rytkönen ym. 2014). Myös 
Pirskanen tutkijakumppaneineen (2012) eh-
dottaa ryhmäkeskusteluja, internetin käyttöä ja 
nuorten kuulemista, kun terveyden edistämisen 
interventioita esimerkiksi savuttomuuteen tai 
päihteettömyyteen liittyen suunnitellaan. Nuor-
ten vammaisten terveyden edistämisestä on vä-
hän tutkimustietoa. Lisätietoa tarvitaan esimer-
kiksi seksuaaliterveyden edistämisestä; millaisia 
tietolähteitä nuorilla on seksuaaliterveyteen liit-
tyen, millaisia haasteita seksuaaliterveyden edis-
tämiseen liittyy niin nuorten kuin huoltajien 
näkökulmasta ja millaista materiaalia tarvitaan 
ohjaukseen. (McCabe & Holmes 2013.)

Työikäisten osalta tutkimusta tulisi kohdistaa 
erityisesti työttömien elämänlaatuun (Saharinen 
2013) ja siihen, miten työttömyyden kielteisiin 
vaikutuksiin voidaan vaikuttaa (Hult 2014). 
Bingham (2012) on tutkinut varusmiesten ravit-
semusta ja totesi, että kontrolloidulla interven-
tiolla voitiin myönteisesti vaikuttaa varusmiesten 
ruokavalintoihin esimerkiksi vilja-, rasva- ja so-
keripitoisten tuotteiden kulutuksen osalta. Sen 
sijaan kasvisten kulutuksen lisäämiseen tarvitaan 
toisenlaisia interventioita. Myös syömistapojen 
kehittymisestä tarvitaan lisää tietoa. (Bingham 
2012.) Saltychev (2012) puolestaan selvitti AS-
LAK-kuntoutuksen vaikuttavuutta mm. terveys-
käyttäytymiseen, mutta tutkimuksella ei saatu 
näyttöä asiasta. Saltychevin mukaan (2012) 
jatkossa tulisi tarkastella ASLAK-kuntoutuksen 
kustannusvaikuttavuutta.

Ikääntyneiden terveyden edistämiseen liit-
tyviä jatkotutkimusehdotuksia esitettiin vähän. 
Virtasen mukaan (2014) kotihoidon asiakkaina 

olevien ikääntyneiden suun terveyden edistämi-
sestä tarvitaan lisätietoa. Erityisesti ikääntynei-
den omat ja läheisten toiveet kotiin tarjottavista 
suun terveydenhuollon palveluista tulisi selvit-
tää. Uusia innovaatioita tarvitaan myös koti-
käyttöön, jotta suun terveyttä voidaan ylläpitää 
ja suun sairauksia ennaltaehkäistä. Myös ikään-
tyneiden maksuvalmiutta kotona annettavasta 
suunhoidosta tulisi selvittää. (Virtanen 2014.)

Osassa mukaan otetuista julkaisuista ei ollut 
mainittu erityistä ikäryhmää, mihin jatkotut-
kimukset tulisi kohdistaa. Mielenterveyskun-
toutujien terveyden edistäminen on aihe, josta 
tarvitaan lisätietoa. Roberts ja Bailey (2013) 
ehdottavat, että jatkossa tulisi selvittää, mitkä 
ovat parhaimmat tavat edistää vakavia mielenter-
veysongelmia sairastavien terveyttä. Kylmän ja 
kumppaneiden mukaan (2014) seksuaalivähem-
mistöjen terveyden edistämisessä huomio tulisi 
kiinnittää siihen, millaisia terveyden edistämi-
sen tarpeita on miehillä, jotka harrastavat seksiä 
miesten kanssa.

Painonhallinta, ravitsemus, liikunta, tupa-
kointi ja seksuaaliterveyden edistäminen olivat 
aihealueita, joista esitettiin jatkotutkimusaiheita, 
mutta näissä ei viitattu erityiseen ikäryhmään. 
Painonhallintaa käsittelevissä interventioissa so-
siaalisen tuen vahvistamiseen ja stressinhallin-
taan tulisi kiinnittää huomiota (Cho ym. 2014). 
Ravitsemuksen osalta tulisi huomioida kasvisten 
kulutuksen lisäämiseen ja tyydyttymätöntä ras-
vaa sisältävien ruokien käyttöön kohdistuviin 
interventioihin (Talvia 2013). Niin ikään lisätie-
toa tarvitaan pohjoismaisen ruokavalion ja kroo-
nisten sairauksien välisistä yhteyksistä (Kanerva 
2014). Liikuntaan kohdistuvissa interventioissa 
tulisi selvittää, miten lyhytaikaista aktiivisuuden 
lisäämistä ja liikkumattomuuden vähentämistä 
voitaisiin edistää (Husu ym. 2014).

Tupakoimattomuus on perinteisesti liitetty 
vahvasti terveyden edistämiseen. Tupakasta vie-
roituksessa suuhygienistien roolia tulisi korostaa 
nykyistä enemmän. Suuhygienistejä voitaisiin 

käyttää enemmän savuttomuuteen ohjauksessa. 
(Amemori 2012.) Lisääntymisterveyden osalta 
lapsettomuushoitojen saatavuudesta ja niiden 
hyväksymisestä eri kulttuuriryhmissä tarvitaan 
lisää tietoa (Ockhuijsen ym. 2012). Liimatan 
(2012) tutkimus kohdistui afrikkalaiseen ympä-
ristöön, jossa kyläkätilötoiminta ja sen merkitys 
terveyden edistämisen kannalta olivat jatkotutki-
musaiheina.

TERVEYDEN EDISTÄJÄT KEHITTÄJINÄ JA  
TUTKIMUSKOHTEINA TULEVAISUUDESSA
Terveydenhuollon työntekijöihin kohdistuvina 
jatkotutkimusehdotukset jakautuivat yhteistyön 
kehittämiseen ja työn kehittämiseen. Vapaaeh-
toistyöntekijöiden rooli ja yhteistyö terveyden 
edistämisessä edellyttäisi lisätutkimusta (Nelson 
ym. 2013; Simonsen 2013). Suomessa tervey-
denhuollon organisaatioissa työskentelee tervey-
den edistämisen yhdyshenkilöitä. Heidän ver-
kostoitumisensa olisi yksi keino lisätä yhteistyötä 
terveyden edistämisen osalta (Wiens & Pietilä 
2012). 

Työn kehittämisen osalta ehdotettiin yhtei-
söön kohdistuvien palvelujen kehittämistä yksi-
löllisten palvelujen sijaan (Li ym. 2012). Myös 
muut organisaatiot kuin terveydenhuolto vaikut-
tavat terveyden edistämiseen. Esimerkiksi kirkon 
roolia terveyden edistämisessä olisi hyvä tarkas-
tella (Tervonen-Gonçalves 2013). Terveyden 
edistäminen on osa terveydenhuollon ammatti-
laisten työtä. Terveysneuvonnan prosessi kuiten-
kin edellyttää ammattilaisten osalta reflektointia, 
jolla voidaan lisätä mm. tietoisuutta itsestä ja 
prosessista. Reflektoinnin käyttöä tulisi jatkos-
sa selvittää Hörnstenin ja tutkijakumppaneiden 
mukaan (2014). Pietilä tutkijaryhmineen (2013) 
korostaakin, että olennaista on ymmärtää tervey-
seroja ja terveyden sosiaalisia taustatekijöitä sekä 
syventää tätä ymmärrystä mm. terveydenhuollon 
ammattilaisten ja tutkijoiden keskuudessa. Ter-
veyden edistämisen tulisi olla keskeinen priori-
teetti hoitotyössä. (Pietilä ym. 2013.)
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TERVEYDEN EDISTÄMISEN KEHITTÄMISEN 
TULEE OLLA MONIAMMATILLISTA JA  
ASIAKASLÄHTÖISTÄ
Terveyden edistämiseen liittyvissä jatkotutkimu-
sehdotuksissa asiakkaan näkökulman huomioi-
minen korostuu. Niin ikään interventiotutki-
muksia tarvitaan erilaisten terveyttä edistävien 
ohjelmien tutkimiseen erityisesti vaikuttavuuden 
osalta. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimin-
nassa tulisikin asiakaslähtöisyys huomioida entis-
tä vahvemmin eri vaiheissa. Asiakasnäkökulman 
on tärkeä sisältyä aina hankkeiden suunnittelusta 
toteutukseen ja hankkeiden arviointiin asti. Tut-
kimukset osoittavat, että vaikuttavien interven-
tioiden kehittäminen on pitkäjännitteistä työtä. 
Terveyden edistämisen interventioissa on mones-
ti kyse tuttujen toimintatapojen muuttamisesta, 
ja siten muutoksen tekeminen voi olla haasteel-
lista. Toisaalta, terveyden edistämisellä on hyvin 
myönteinen mielikuva ja omasta terveydestä 
huolehtimista arvostetaan sekä yksilön itsensä 
että ympäristön toimesta. 

Nykyhetkelle on tyypillistä, että uusia inno-
vaatioita kehitetään, mutta yhteiskunnassa in-
nostus uutta kohtaan voi laantua pian. Toimin-
nan pienimuotoinen jatkuva kehittäminen voisi 
siten olla keinona kiinnostuksen ylläpitämiseksi. 
Tulevaisuudessa myös eri sektoreilla toimijoihin 
tulee kohdistaa voimavaroja, jotta terveyden 
edistämisen yhteistyötä voidaan vahvistaa. Täs-
sä artikkelissa kuvattiin jatkotutkimustarpeita 
kliinisen hoitotyön näkökulmasta. Jatkossa asiaa 
tuleekin tarkastella moniammatillisesti ja moni-
tieteisesti, jotta terveyden edistämisen kehittä-
mistarpeet saadaan kartoitettua laaja-alaisesti.
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Negatiiviset tunteet varastavat  
työyhteisössä helposti huomion.  
Ne leviävät infektion lailla sekä 
omassa päässä että yhteisön sisällä. 
Myönteiset asiat tarvitsevat 
enemmän tietoista huomiota 
ehtiäkseen vaikuttaa. Koska niillä  
on merkitystä työhyvinvoinnin  
kannalta, myös Työhyvinvointi- 
akatemia-hankkeessa edistetään  
sekä epävirallisia että virallisia  
myönteisiä käytäntöjä. Marja-Liisa  
Mankan mukaan työhyvinvointi on  
moniulotteinen ja systeeminen koko-
naisuus, johon työn lisäksi vaikutta- 
vat myös asiakkaat ja työntekijän 
kotiolot. Voimavaralähtöisessä 
työhyvinvointimallissa haetaan 
vastauksia siihen, mitkä organisaation,  
työyhteisön, työn, johtamisen ja 
yksilön piirteet tukevat työhyvin- 
vointia tavalla, joka edistää työpaikan 
menestystä ja tukee työntekijöiden 
hyvinvointia ja terveyttä sekä heidän
työn iloaan. 

Työhyvinvointia  
rakennetaan  
arjen teoilla
TUULEVI ASCHAN

Kuva: Gredi
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TYÖ- 
HYVINVOINTI-

PÄÄOMA

Työhyvinvointipääoman käsitteellä (kuva 2) 
kuvataan sitä, minkä verran organisaatio pystyy 
hyödyntämään muita inhimillisiä resurssejaan. 
Työhyvinvointipääomaa voidaan pitää strategi-
sena resurssina, joka muodostuu yksilön inhi-
millisestä pääomasta, yhteisön toimivuudesta, 
sosiaalisesta pääomasta ja organisaation raken-
nepääomasta. Yksilön kohdalla vaikuttavat hänen 
psykologinen pääomansa, asenteensa, tietonsa, 
taitonsa ja osaamisensa. Yhteisössä merkitsevät 
sosiaalinen tuki sekä esimies-alaissuhteet. Orga-
nisaation rakennepääoma muodostuu tieto- ja 
johtamisjärjestelmistä, kehittämispanoksista sekä 
organisaation sisäisestä kulttuurista. (Larjovuori 
ym. 2015, 31 - 32; Manka 2015, 109 - 112.)

Työn sankari -kakut (kuva Raimo Sillanpää) KUVA 2. Työhyvinvointipääoman kehittyvä käsite 
(Larjovuori ym. 2015, 32; Manka 2015, 110)

YKSILÖN INHIMILLINEN 

PÄÄOMA

ORGANISAATION

RAKENNEPÄÄOMA

YHTEISÖN TOIMIVUUS

JA SOSIAALINEN PÄÄOMA

- psykologinen pääoma 
 ja muut metataidot
- asenteet
- tiedot, taidot ja
 osaaminen

- tieto- ja johtamis- 
 järjestelmät

- panostukset  
 kehittämiseen
- organisaatiokulttuuri

- sosiaalinen pääoma
- sosiaalinen tuki
- esimiesalaissuhteet

Mikä täällä toimii? Mistä voin kiittää tänään? 
Mikä oli mukavaa? Missä onnistuimme? Aina 
jokin on hyvin. Myös mikrohetkien tunnista-
misella on merkitystä. Kun ilmaisemme omat 
ja toisten onnistumiset, niiden herättämät hyvät 
tunteet vahvistavat meitä. Kun yhä useampi työ-
yhteisön jäsen tunnistaa hyvinvoinnin hetkiään, 
vahvistuu koko yhteisö. Poimiessamme arjen toi-
mivia asioita kehitämme taitoja, joita tarvitsem-
me myös isompien kysymysten käsittelyssä. Näin 
karttuu työhyvinvointipääoma.

Joillain työpaikoilla organisoidaan porukalla 
rituaaleja ja juhlia. Eräs työporukka hautasi yh-
den muutoksen murheet Peltoniemen Hintriikan 
surumarssin tahdissa ja joi hautajaiskahvit päälle 
päättääkseen yhden aikakauden ja aloittaakseen 
uuden. Esimiehet ja työkaverit voivat luoda viral-

lisen palkitsemisen rinnalle myös vapaamuotoisia 
keskinäisiä palkitsemisen käytäntöjä. VR-konser-
nin Pieksämäen konepajan pintakäsittelyosastol-
la järjestetään vuosittain työntekijöiden ideoimat 
juhlat, joista kertoo pintakäsittelijä Raimo Sil-
lanpää (2015): 

”Meillä palkitaan joka vuosi Työn sankari. Idea 
on työntekijäporukan oma. Työn sankari saa 
kiertopalkinnon, joka on jo kahdeksan vuot-
ta osastolla kiertänyt mitali. Kuluvan vuoden 
sankari valitsee seuraavan vuoden ansioituneen 
työntekijän. Juomme porukalla kunnon kakku-
kahvit, joille tilaamme ruokalasta teeman mu-
kaisesti koristetut kakut. Kutsumme mukaan 
myös eläkkeelle jääneet työn sankarit.” 
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Positiivisen psykologian ja onnellisuuden 
tutkija, psykologian emeritusprofessori Markku 
Ojanen (2014, 315 - 316) tarjoaa organisaati-
oissa tapahtuviin muutoksiin myönteistä muu-
tosstrategiaa. Siinä muutosta katsotaan luon-
nollisena tapana kasvaa ja kehittyä. Käytännön 
toteutuksessa auttaa vahvuuksien ja onnistumi-
sien tunnistaminen, vahvistaminen ja kehittä-
minen. Samalla autetaan yksilöitä kasvamaan. 
Tärkeää on aidosti innostaa henkilöstöä vaikut-
tamaan ja osallistumaan. 

Ojanen (2014, 315 - 316) ehdottaa käyttöön 
kahta Malcolm Higgsin lähestymistapaa. Arvos-
tavassa kyselyssä kaikki työntekijät vastaavat ky-
symyksiin, joilla tunnistetaan muun muassa sitä, 
missä olemme hyviä ja mitä taitoja tarvitsemme 
tavoitteisiin pääsemiseksi. Barbara Fredricksonin 
”broaden and build” - eli avartaa ja rakentaa -teo-
riassa myönteiset tunteet avaavat tietä ongelman-
ratkaisulle, luovuudelle ja yhdessä tekemiselle. 
Tutkimuksissa on todettu, että koehenkilöt, joille 
tuotetaan ennen koetta positiivisia tunteita, sel-
viytyvät kokeista paremmin tai tekevät lääkärinä 
tarkempia ja osuvampia diagnooseja. Fredrickso-
nin mukaan myönteiset tunteet myös vahvistavat 
toipumiskykyämme vastoinkäymisissä. 

Kun kiinnitämme tietoista huomiota myön-
teisyyttä lisääviin asioihin, laajennamme miel-
tämme ja käytöksemme muuttuu joustavam-
maksi. Oivallamme paremmin vaihtoehtoisia 
näkökulmia ja toimintatapoja. Se lisää omaa 
ja yhteisön hyvinvointia ja osaamisen tunnet-
ta, mikä puolestaan vahvistaa terveyttä ja yleis-
tä hyvinvointia. Tämä taas edistää myönteisiä 
tunteita. Syntyy myönteisyyden spiraali. Se luo 
työyhteisöön voimavaroja toiminnan kehittä-
miseen ja ongelmien ratkomiseen sekä selkeyttä 
puuttua, kun on puuttumisen paikka. Kielteiset 
tunteet pitää kuulla ja ottaa vakavasti, mutta 
niiden suuremman painoarvon vuoksi niille ei 
saa antaa liikaa tilaa. Higgsin mukaan käsiteltä-
viä kysymyksiä ovat muutoksen tarpeellisuuden 
pohtiminen sekä sen kartoittaminen, millaisena 

muutos organisaatiossa nähdään. Tarvitaan myös 
keskustelua muutokseen pääsemisen keinoista 
ja toisaalta pohdintaa omasta osuudesta. Tämän 
prosessoinnin kautta muutos saa muotoa ja jä-
sentyy eikä tunnu yhtä pelottavalta kuin aluksi. 
(Ojanen, 2014, 315-316.)

TUE MYÖNTEISTÄ UTELIAISUUTTA
Hyvän mielen valintoja voisi ajatella hyvinvoin-
nin ja työhyvinvoinnin kasvattamiseen tähtää-
vänä aivojen ja mielen treeniohjelmana. Tietyt 
hermostolliset taipumukset ohjaavat reaktioi-
tamme synnynnäisesti. Siitä eteenpäin aivomme 
muovautuvat vuorovaikutuksessa maailman 
kanssa. Tottumukset, mieltymykset ja reaktiot 
kehittyvät ihmisen kokemusten kautta. Siihen, 
miten suhtaudumme nykyiseen esimieheemme 
tai hänen muutosohjelmaansa, vaikuttavat ai-
emmat kokemukset auktoriteeteista. Kun koem-
me tapahtumia ja olemme tekemisissä ihmisten 
kanssa, aivomme kytkevät tilanteisiin emotio-
naalisia merkityksiä. Seuraavan kerran samankal-
taisen kokemuksen kohdalla aivomme oikaisevat 
aiempaan tunteeseen. Laukeaa automaattinen 
epäily, ahdistus, jännitys tai huoli. Yhtä hyvin 
tunne voi olla myös ilo, innostus tai onnellisuus. 
Viime mainitut tunteet virittävät mielihyvärataa 
ja auttavat selviämään stressistä. Mielihyvä on 
riippuvainen ympäristöstä, ja siihen voi vaikut-
taa muuttamalla ympäristön ärsykkeitä. Kaikki 
työyhteisön toimenpiteet reilun toiminnan vah-
vistamiseksi, myönteisen uteliaisuuden lisäämi-
seksi ja aidon keskinäisen kehun ja hyväksymisen 
tukemiseksi virittävät työyhteisöä ja tapaamme 
kokea ja käsitellä asioita. (Kemppinen 2013; Siegel 
2012, 85 - 90.) 

Edellä mainittua voi kuvata myös hermoso-
lujen toiminnan kautta. Meihin jää kokemusjäl-
kiä hermosolujen aktivoituessa. Samalla vanhat 
hermoliitokset vahvistuvat ja uusia syntyy. Tietyt 
henkiset toiminnot, kuten menneiden tapahtu-
mien muistelu tai johonkin asiaan keskittymi-
nen, aktivoivat hermosoluja. Kun omasta tahdos-

tamme keskitymme myönteiseen, tehostamme 
aivoissa tähän liittyviä impulsseja ja muutamme 
hermoverkkojen aktivoitumistapaa. Kokemus tai 
pelkkä mielen toiminta huomion keskittämisen 
tapaan muuttaa jopa aivojen rakennetta. Tätä voi 
tapahtua läpi elämän aina, kun reagoimme ko-
kemuksiin. Kyse on aivojen muovautuvuudesta 
eli neuroplastisuudesta. Neurotieteellisisissä tut-
kimuksissa on havaittu, että uuden etsimiseen ja 
löytämiseen nivoutuva odotus ja sen jälkeinen 
palkinto vahvistavat aivojen muovautuvuutta 
läpi elämän. (Siegel 2012, 85 - 90.) Mutkia oi-
koen voi ajatella, että kiittämällä tiimikavereita 
hyvästä työstä tai inventoimalla menneen vuo-
den onnistumisia menestyksen tähtihetkiksi au-
tamme aivoja selviämään työn vaatimuksista ja 
altistamme itseämme myönteiselle työn imulle.

HAVAITSE TYÖN IMU
Tutkimusprofessori Jari Hakanen (2004, 28; 
2011, 38-40) puhuu työn imusta tarkoittaessaan 
työhön liittyvää, myönteistä tunne- ja motivaa-
tiotilaa. Sitä kuvaa kolme toisiinsa nivoutuvaa 
ulottuvuutta: tarmokkuus, omistautuminen ja 
uppoutuminen. Tarmokkuus on sinnikkyyttä ja 
energisyyttä, halua panostaa työhön ja innostusta 
työn tekemiseen. Omistautuminen koostuu työn 
merkityksellisyyden, innostuksen, inspiraation 
ja ylpeyden kokemuksista. Uppoutuminen vie 
mennessään. Se tarkoittaa työhön keskittymistä 
ja siitä kumpuavaa nautintoa. 

Työn imua luonnehditaan varsin pysyväksi ja 
pitkäkestoiseksi tilaksi, joka ei ole sidoksissa mi-
hinkään tiettyyn tehtävään (Hakanen ym. 2012, 
11). Työn imua voi kokea kaikilla aloilla ja kaikissa 
ammateissa. Työn imu ei tarkoita työn olevan yk-
sinomaan kivaa. Vuoteen 2009 mennessä Työter-
veyslaitoksen työn imua koskeviin tutkimuksiin 
osallistuneista 16.000 suomalaisesta työntekijästä 
ja johtajasta vähintään joka kymmenes koki työn 
imua päivittäin. Monissa ammateissa päivittäinen 
työn imun tunne oli tuttu joka viidennelle, joka 
kuudennelle vastaajalle. Millä tahansa alalla ai-

nakin kaksi kolmesta työntekijästä tunnisti työn 
imun tunteen viikottain. (Hakanen 2011, 39.)  

PANOSTA PIENIIN ELEISIIN
Työhyvinvointiakatemia-hankkeen asiakkaat 
ovat kuvanneet myönteisyyttä lisääviä oma-aloit-
teisia keinoja. Yhdellä tiimillä on hyvän mielen 
WhatsApp-rinki, jossa jaetaan kuulumisia, va-
lokuvia lapsista, lemmikeistä, puutarhasta ja tal-
viluonnosta. Eräs työryhmä organisoi työvuorot 
niin, että kaikki pääsevät päiväsaikaan kampaa-
jalle. Jossain palaverit aloitetaan ja päätetään hy-
villä uutisilla. On työpaikkoja, joiden aamukah-
veilla puhutaan vain onnistumisista. Ongelmat 
käsitellään muualla. 

Mikkeliläinen Etelä-Savon Työterveys Oy 
työllistää 54 ihmistä ja palvelee 17 000 henki-
löasiakasta. Yritys oli mukana tutkimuksessa, 
jossa Great Place to Work®  tutki, tunnisti ja pal-
kitsi parhaita työpaikkoja kuudessa maanosas-
sa ja noin 50 maassa. Pienten yritysten sarjassa 
Mikkelin kaupungin omistama yritys sijoittui 
vuonna 2015 Suomessa sijalle 11. Palvelupääl-
likkö, johtava työterveyshoitaja Ulla Honkamaa 
valottaa talon työhyvinvointikulttuuria: 

”Tärkeintä on tietenkin se, että arkityö sujuu. 
Sitä tukee matala organisaatio, mahdollisuus 
kehittää työtä, kouluttautua ja kehittyä am-
matillisesti. Työnohjaukseen pääsee tarvittaessa 
ja liikkumista tuetaan liikuntaseteleillä. Meille 
on tärkeää huolehtia työntekijöistä hyvin, sillä 
osaajista kilpaillaan. Me mietimme, millä pie-
nillä eleillä voimme vaikuttaa ilmapiiriin.”

Työhyvinvointipuheesta tuttu teema on sai-
rauspoissaolojen vähentäminen. Entä jos hyö-
dyntämättömät voimavarat ja taidot tulevatkin 
kalliimmaksi kuin sairauspoissaolot? Jari Ha-
kanen (2011) kuvaa leipääntymisen riskiä. Jos 
työntekijän tekemisiä vahditaan tai hän jää vaille 
tunnustusta tekemisistään, hän saattaa hukata 
työn imun. Työntekijä ei ehkä enää tee parastaan 
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vaan luiskahtaa rutiineihin, alkaa minimoida pa-
nostaan ja saattaa hakeutua muualle. 

Työterveyslaitoksen Innostuksen Spiraali –
Innostavat ja menestyvät työyhteisöt (INSPI) 
-tutkimus- ja kehittämishankkeessa havaittiin, 
että työn imua voi lisätä sekä työpaikan palve-
levaa johtamistapaa kehittämällä että työryhmän 
myönteisellä ja uudistushakuisella vuorovaiku-
tuksella. Myös yksittäisten työntekijöiden mah-
dollisuus ja halu tuunata työtään vaikuttavat 
myönteisesti työn imuun. Työstä tulee innos-
tavampaa. Työyhteisön voimaantuminen alkaa 
omien voimavarojen ja mahdollisuuksien tun-
nistamisesta. Arjen pienet muutokset työssä ja 
kanssakäymisessä, omassa tavassa olla esimiehenä 
ja osana yhteisöä vahvistavat sitä. (Hakanen ym, 
2012, 78.) Etelä-Savon Työterveys panostaa ar-
keen sekä esimiestyössä että työyhteisön voima-
varoja tunnistamalla.

”Meillä on matala juhlakynnys: juhlimme syn-
tymäpäiviä ja käymme rotinoilla. Tilinpäätösil-
lallisella ja pikkujouluissa muistamme tuloksen-
tekijöitä ja hyviä työkavereita kukkakimpuilla. 
Onnistumisia huomioimme ympäri vuoden: 
kukitamme ja kiitämme yhteisissä palavereis-
sa. Kahvihuoneen valkotauluun kaikki työn-
tekijät kirjoittavat kiitoksia ja onnistumisia. 
Perjantaiaamuisin laitamme henkilökunnalle 
aamupalan ennen työpäivän alkua. Kesällä kor-
vaamme sen varhaisilla torikahveilla. Yhteisiin 
juhliin panostamme paljon. Toimitusjohtaja 
Pirkko Valtola kattaa pitkän pikkujoulupöydän 
omilla perheposliineillaan. Vaikka voisimme os-
taa juhlapalvelut, haluamme valmistella juhlat 
työntekijöitä varten yhdessä, ajatuksella. Koska 
asiakkaat maksavat palvelusta, heidän on saa-
tava hyvää palvelua. Sitä on vaikea tuottaa, jos 
ketuttaa tulla töihin. Teemme parhaamme, että 
tänne olisi mukava tulla!”

Etelä-Savon Työterveyden esimieslähtöiset 
esimerkit muistuttavat Robert Greenleafin jo 

1970-luvulla kehittämästä palvelevan johtajuu-
den (servant leadership) käsitteestä. Suomalaises-
sa työ- ja organisaatiopsykologian tutkimuksessa 
ja johtamiskirjallisuudessa sitä on hyödynnetty 
varsin vähän. Tämän ihmislähtöisen johtajuus-
ajattelun mukaan on sekä tarpeen että mahdollis-
ta yhdistää johtajan ja palvelijan roolit toisiinsa: 
ensin tulee halu palvella, josta versoo johtami-
nen. Palveleva johtaja on aidon kiinnostunut 
työntekijöistä, edistää heidän kehittymistään ja 
toimii sosiaalisesti vastuullisesti. Näin hän tukee 
työn imua, työntekijöiden halua tehdä parhaansa 
sekä työpaikan menestystä pitkällä tähtäimellä. 
Palveleva johtaja voimaannuttaa ja vastuuttaa, 
oppii kritiikistä ja huomioi kokonaisuudet johta-

mistyössään. Kunnian onnistumisesta saa työyh-
teisö. Tällaisen esimiehen valta perustuu muun 
muassa roolimallin asemaan. (Hakanen ym. 
2012, 11.)
 
TUUNAA TYÖTÄ
Työhyvinvointia on tutkimuksessa ja työyhtei-
söjen kehittämisessä tarkasteltu pitkään yksi-
suuntaisesti, ylhäältä alaspäin työoloista ja joh-
tamisesta käsin. Vaikka organisaatio ja esimies 
määrittelevätkin mitä ja miten työtä tehdään, 
he eivät ratko kaikkea. Liki jokainen työntekijä 
ammattialasta riippumatta voi vaikuttaa työhön-
sä tuunaamalla (job crafting) sitä. Wresniewskin 
ja Duttonin mukaan työtä tuunaavat ihmiset 

Kesäperjantaisin Etelä-Savon Työterveyden työn-
tekijät kokoontuvat yhteisille torikahveille ennen 
työpäivän alkua (kuva Etelä-Savon Työterveys)
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muokkaavat oma-aloitteisesti työn sisältöä ja 
puitteita (Hakanen ym. 2012, 12 - 13; Haka-
nen 2014, 356). Tuunaaja säätää työtä fyysisillä, 
kognitiivisilla ja/tai sosiaalisilla keinoilla omia 
vahvuuksiaan, voimavarojaan, tavoitteitaan tar-
peitaan ja arvojaan vastaavaksi, linjassa organi-
saation toimintatapojen kanssa. Tuunaaminen 
tuo myös työn iloa.

Pystysen (2015) haastattelema helsinkiläinen 
Pohjolan Liikenteen bussinkuljettaja Uthman 
Pirttimäki tuunaa kuljettajan työtä. Hän viih-
dyttää matkustajia peippojen laululla ja persoo-
nallisilla kuulutuksilla. Siinä hän on joutunut 
ylittämään pelkojaan. 

”Kun piti tehdä oma reittikuulutus, olin jän-
nittynyt ja punastunut. Oltuani vuoden kuski-
na halusin päästä arkuudesta eroon. Olin lin-
jan 58 päättärillä Itäkeskuksessa, kun kerroin 
matkustajille tulevan reitin ja lisäsin siihen 
vähän huumoria. Sain hyvää palautetta, ja 
mikkiin puhumisesta tuli ohjelmanumeroni.”

Pirttimäen mukaan kaupungista tulee yhtei-
söllisempi pienillä teoilla: pitää uskaltaa olla se, 
joka hymyilee ensin. Sama toimii myös työyh-
teisössä. Pirttimäen kuulutusten jälkeen matkus-
tajat hymyilevät ja jopa taputtavat. He alkavat 
rupatella keskenään älypuhelimen räpläämisen 
sijaan. Tuunauksella Pirttimäki on vaikuttanut 
omaan hyvinvointiinsa. 

”Onneksi pääsin kuskiksi. Saan työstä paljon 
voimaa.” 

Työhyvinvointiakatemian ohjausryhmän pu-
heenjohtaja, työhyvinvoinnin asiantuntija Ossi 
Aura (2015) jalostaa tuunaamista. Hän kan-
nustaa asettamaan työn sisällön kehittämiselle 
konkreettisia tavoitteita ja ottamaan käyttöön 
mittareita sisällön ja tekemisen mittaamiseen. 
Tarkka osaamisen, työn hallinnan ja työhön vai-
kuttamisen analysointi henkilöstötutkimuksessa 
voivat olla yksi vaihtoehto. Johdon tulisikin aset-
taa organisaatiolle tavoitteet työn kehittämiseksi. 
Tällöin tuunaus ei jää yksityisajattelun varaan, 
vaan työntekijä saa sille positiivisen tuen. Orga-
nisaatiolle tämä tarkoittaa varmempia tuloksia. 

Savonlinnassa Linnalan Setlementin Senio-
rikeskuksessa työskentelevä Pirjo Jäntti (2015) 
aloitti tuunaamisen jo työpaikkavalinnalla. Ai-
kuisena lähihoitajaksi valmistunut Jäntti hakeu-
tui työllistämistuella avustajaksi Linnalaan punta-
roituaan eri vaihtoehtoja. Työllistämistukipaikan 
kyseenalaistivat muun muassa hänen opettajansa, 
jotka kehottivat etsimään koulutusta vastaavaa 
osastotyötä. Sitä Jäntti ei osastorutiinien vuoksi 
tuntenut omakseen. Aikanaan avustajan tehtävä 
vaihtui vastaavan sijaisuudeksi. Nykyään Jäntti 
on Seniorikeskuksen vakinainen vastaava. Hän 

Seniorikeskuksen Pirjo Jäntti tuunaa työtään yhdessä 
asiakkaiden kanssa. Pirjon kanssa kuvattavana oli 

Kyösti Hirvonen (kuva Linnalan Setlementti)

hoitaa muun muassa eläkeikäisille asiakkaille 
suunnattua, toimintakykyä ylläpitävää ja kehit-
tävää toimintaa. Yhdessä asiakkaiden kanssa ide-
oitava ohjelma innostaa kävijöitä oppimaan ja 
kokeilemaan uutta ja virkistämään muistia. 

”Olen paljon tekemisissä asiakkaiden kans-
sa. Työhön kuuluu myös kehittämistoimintaa 
kokemusasiantuntijana: työryhmät ja oppi-
laitosyhteistyö. Joskus mietin, onko tämä työtä 
ollenkaan, kun tämä on niin mukavaa. Minua 
motivoi se, mitä tapahtuu ihmisten välillä. Ai-
tous on minun työni käyntikortti, se on valttia 
ja täällä myös mahdollista. Teen työtäni tun-
teella. Nykytilanteeseen vaikuttavat lapsuuden 
arvot ja se, että meillä oli aina kotona eri-ikäi-
siä: ukit ja mummit, isotädit. Paitsi että pe-
rinne vaikuttaa tapaani tehdä työtä, se jatkuu 
myös omassa perheessä.” 

OTA VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN JA  
TEE TULOSTA 
Strategisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä 
osaa työhyvinvoinnista, joka tukee organisaa-
tion toiminnan tuloksellisuutta. Yrityssektorilla 
tämä merkitsee liiketoiminnan kannattavuutta. 
Julkisella sektorilla puhutaan tuottavuudesta 
ja vaikuttavuudesta. Strategisen hyvinvoinnin 
rinnalla kulkee työkyvyttömyyttä ehkäisevä, 
yksilöpainotteinen työkykyjohtaminen. Monet 
pienet työhyvinvoinnin käsitteen alle liitettävät, 
suunnittelemattomat toiminnot eivät kriittisesti 
tarkasteltuna tue liiketoimintaa eivätkä vähennä 
työkyvyttömyyden riskiä. (Aura ym. 2014, 4.) 
Huomiota tuleekin suunnata työhyvinvoinnin 
strategisen johtamisen kehittämiseen niin, että 
työtä ohjaa voimavaralähtöinen ajattelutapa ja 
tilaa jää työntekijöiden oma-aloitteiselle toimin-
nalle. Silloin ollaan organisaation tuloksellisuut-
ta tukevan, mutta samalla ihmisen kokoisen työ-
hyvinvoinnin äärellä. 
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Aina väärässä paikassa?  
– Työelämän ja omaishoidon  
yhdistämisen ristipaineet
MAARIT KARHULA, TUULEVI ASCHAN JA MARJA-LIISA LAITINEN

Omainen tai läheinen on tärkeä voimavara ja hyvinvoinnin lähde apua ja 
tukea tarvitseville henkilöille. Pohdimme tässä artikkelissa omaishoitoa ja 
-hoivaa erityisesti hoidon ja hoivan sekä työelämän yhdistämisen näkökul-
masta. Kuvaamme, kuinka omaishoitajan ja -hoivaajan rooleja voi yhdistää 
työelämään ja miten kehittämistyössä löydettyjä hyviä toimintamalleja voi 
juurruttaa käytäntöön.

Viime vuosikymmeninä koko väestön tasolla tar-
kasteltuna suomalaisten hyvinvointi on kohentu-
nut (Vaarama ym. 2014, 20). Hyvinvointia voi 
kuitenkin uhata sairaus, vammautuminen tai muu 
toimintakyvyn heikentyminen, mikä erityisesti 
väestön ikääntyessä koskettaa suurta ryhmää kan-
salaisista. Hyvinvointi ja palvelut -tutkimuksessa 
noin 30 prosenttia vastaajista kertoi auttavansa 
jotakuta sukulaista tai ystäväänsä, joka ei tule toi-
meen ilman apua vanhuuden, vammaisuuden tai 
sairauden vuoksi (Vilkko ym. 2014, 224–225). 

Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa 
ja kuuden ministeriön tekemässä hallituksen 
kärki-hankestrategiassa kärkihanke 4 kohden-
tuu ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten 
omaishoidon vahvistamiseen (Toimintasuun-
nitelma strategisen hallitusohjelman… 2015). 
Kärki-hankkeessa esitetään juurrutettavaksi 
omais- ja perhehoitajien hyvinvointia lisäävä 
toimintamalli. Erityisesti panostetaan omais- ja 
perhehoitajien hyvinvointiin, jotta omaiset jak-
savat paremmin ja omaishoidon ja työssäkäynnin 
yhteensovittaminen helpottuu. 

Edellä mainittu teema on yhteneväinen 
Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2014) kanssa, jos-
sa myös nostetaan esille omaishoitajien aseman 
vahvistaminen sekä yhdenvertaisuuden ja jaksa-
misen tukeminen. Etelä-Savon alueella selvitet-
tiin omaisen ja läheisen näkemyksiä roolistaan 
palveluverkostossa Mikkelin ammattikorkea-
koulun toteuttamassa hankkeessa vuosina 2014 
- 2015. Myös tässä selvityksessä tärkeimmiksi ke-
hittämisen alueiksi nousivat omaisen tai läheisen 
aseman tunnistaminen, tiedonkulun tehostami-
nen, jaksamisen tukeminen sekä näihin liittyvien 
toimintamallien juurruttaminen. Kehittäminen 
ja toiminta tulisi toteuttaa dialogisessa vuorovai-
kutuksessa autettavan, apuaan antavan omaisen 
tai läheisen sekä ammattilaisen ja ammattilaisver-
koston välillä. (Karhula 2015.)
  
ENTÄ TYÖN TEKEMINEN, KUN OMAINEN 
KAIPAA HOIVAA?
Ikätutkijoiden mukaan ihmisen elämä on kaari, 
joka muodostuu erilaisista ja eripituisista vai-
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heista. Ihmisen elämänkulkuun sisältyvät pitkä-
kestoiset vaiheet liittyvät esimerkiksi perheeseen, 
koulutukseen ja työuraan. Siirtymät elämänpo-
lusta toiseen ovat lyhytkestoisia muutoksia, ja ne 
ovat aina sekä mahdollisuus että kriisi. Tämän 
vuoksi siirtymät tulee ottaa huomioon myös työ-
elämässä. Edistämällä työn ja perheen yhteenso-
vittamista elämän eri vaiheissa voidaan kannustaa 
jatkamaan ja jaksamaan työssä pidempään. Vaik-
ka tämä monimuotoistuminen ja erilaisuuden 
kohtaaminen saattaa olla toisinaan haasteellista 
ja hankalaa, tulisi monimuotoisuus oppia näke-
mään työyhteisön rikkautena. (TEM 2012).

Työ ja terveys 2012 -haastattelututkimuksen 
mukaan noin neljännes työssäkäyvistä hoivasi 
palkkatyön rinnalla hoivaa tarvitsevaa omaista 
tai läheistä tämän sairauden, vamman tai kor-
kean iän vuoksi (Toivanen & Bergbom 2013, 
83). Koska työn ohessa omaisiaan hoivaavien 
työntekijöiden määrä vaikuttaisi olevan kasvus-
sa, ilmiö vaikuttaa yhä enemmän työelämään, 
työyhteisöön ja johtamiseen.  Omaisen hoivaa-
minen ansiotyön ohella on yksi työyhteisön mo-
nimuotoisuuden ilmenemismuoto.

JÄÄKÖ KOTI HUONOLLE HUOMIOLLE?
Ansiotyön, perheen ja muun elämän yhteenso-
vittamisessa on omaistaan hoivaavien ja ei-hoi-
vaavien välillä tilastollisesti merkitseviä eroja. 
Hoivaavat tuntevat ei-hoivaavia useammin lai-
minlyövänsä kotiasioita. Heillä on myös useam-
min vaikeuksia työhön keskittymisessä kotiasioi-
den vuoksi. (Kauppinen & Jolanki 2013, 145.) 

Tutkimuksessa, jossa haastateltiin 134 an-
siotyössä olevaa omaishoivaajaa, hoivaajista yli 
puolella oli vaikeuksia keskittyä työhön. Työn ja 
omaishoidon yhteensovittamista hankaloittavat 
ajan puute, huoli hoidettavasta ja vaikeus hoitaa 
työpäivän aikana omaishoitoon liittyviä asioita. 
Tukea työpaikalta työn ja hoivan yhdistämiseen 
oli saanut lähes puolet hoivaajista. Eniten käy-
tettiin työaikojen joustoa, mahdollisuutta lähteä 
äkillisissä tilanteissa kesken työvuoron ja lomien 

järjestelyjä. Toisaalta nähtiin, että lomajärjeste-
lyt söivät ”akkujen lataamisen”, palautumisen 
mahdollisuutta. Suurimmassa osassa työpaikkoja 
käytäntöjä ei ollut kirjattu ylös. Nykäsen haastat-
telemilla eteläsavolaisilla työpaikoilla tiedettiin 
ja tiedotettiin liian vähän erilaisista ansiotyön 
ja omaishoivan yhteensovittamisen tukitavoista. 
Tätä puutetta helpottaisi kirjaamiskäytöntöjen 
luominen ja käyttöönotto. (Nykänen 2014, 32, 
43, 54.)

Myös elämäntilanne työn ulkopuolella tuntui 
hoivaajilla raskaammalta.  Hoivaavilla oli myös 
terveyden ja työkyvyn ongelmia enemmän kuin 
ei-hoivaavilla. He arvioivat selvästi useammin 
työkykynsä suhteessa työn fyysisiin vaatimuksiin 
keskinkertaiseksi verrattuna ei-hoivaaviin. Hoi-
vaajien keskuudesta löytyi myös enemmän niitä, 
jotka arvelivat, etteivät pysty työskentelemään 
vanhuuseläkkeelle saakka. He myös pohtivat 
useammin ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen 
mahdollisuutta. (Jolanki & Kauppinen 2012, 
145 - 148.)

Työnantajat toivovat joustoa ja avoimuut-
ta omaishoitotilanteessa (Nykänen 2014). Kun 
asiasta uskalletaan kertoa, tilanteessa on myös 
helpompi auttaa. Yhteiskunnalta työnantajat toi-
vovat työajan menetystä kompensoivaa taloudel-
lisesta tukea. 

Työpaikoilla keskustellaan jo sujuvasti lasten-
hoitotilanteista; työn ja perheen yhteensovittami-
sen käytäntöjä linjataan ja kirjataan ylös. Onkin 
syytä luoda samankaltaisia, ylös kirjattuja joustoja 
ja käytäntöjä myös muihin hoivaamistarpeisiin 
ja -tilanteisiin. Kirjaaminen esimerkiksi tasa-ar-
vosuunnitelmaan tekee asiasta yhteisössä viralli-
sen, jolloin sitä on helpompi käsitellä yksilötasolla. 
Omalta osaltaan omaishoivaajan järjestelyjä tukee 
2011 voimaan tullut laki hoivavapaasta. Sen mu-
kaan työantajan tulee järjestää työntekijälle pal-
katonta vapaata omaisen tai läheisen hoivaamista 
varten. Tämä tapahtuu keskinäisesti sopimalla.

Jo avoimen keskustelukulttuurin luominen 
aiheen ympärille helpottaa usein yllättäen ja 

ennakoimatta omaishoivatilanteeseen joutuvia. 
Kun pelisääntöjä käsitellään ja niistä sovitaan 
julkisesti ja läpinäkyvästi, se helpottaa yksittäisen 
työntekijän tilannetta ja hoivaamisen käytännön 
tilanteiden hoitamista. Organisaation, johdon ja 
työyhteisön virallinen ja epävirallinen tuki autta-
vat omaishoivaajaa työn ja omaishoidon yhteen-
sovittamisessa.  

HENKIREIKÄÄ VOI VAHVISTAA 
Monelle omaistaan hoivaavalle työ on myös hen-
kireikä. Sekä heidän innostuksensa työhön että 
kokemuksensa siitä, onko johto kiinnostunut 
henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, eivät 
poikenneet ei-hoivaavien kokemuksista. Jopa 86 
% vastaajista koki olevansa innostunut työstään 
vähintään viikoittain. Innostuksen syiden ja läh-
teiden tunnistaminen ja vahvistaminen voisikin 
olla järjestelyjen lisäksi yksi työnantajan tapa 
tukea hoivaajan tilannetta ja työhyvinvointia. 
Se voisi myös ennaltaehkäistä ajatuksia aikai-
semmasta eläköitymisestä. Erilaiset esimiestyön 
voimauttavan johtamisen keinot sekä yhteisön 
voimavaroja vahvistavien toimintatapojen tun-
nistaminen ja tukeminen tuntuvatkin sopivan hy-

vin myös omaishoivaajien työhyvinvoinnin tueksi. 
Etäomaishoito tai -hoiva vaikuttaa myös va-

paa-aikaan. Pidempikestoisiin harrastuksiin tai 
kulttuuritapahtumiin osallistuminen on vähäi-
sempää. Kuitenkin harrastukset ja oman kunnon 
ylläpitäminen olisivat oman jaksamisen kannalta 
tärkeitä. Oman ajan ottaminen on vähäisempää 
etenkin niillä omaishoivaajilla, jotka eivät pystyneet 
ottamaan omaa aikaa. (Hyvärinen 2013, 101.)

HOITOA JA HOIVAA VÄLIMATKAN PÄÄSTÄ
Moni omaishoitaja tai -hoivaaja asuu eri talo-
udessa ja/tai eri paikkakunnalla, jopa useiden 
satojen kilometrien päässä. Usein tällaiset etä-
omaishoitajat antavat tukeaan järjestämällä pal-
veluja hoidettavalle, osallistumalla erilaisiin neu-
votteluihin, antamalla henkistä tukea ja pitämällä 
seuraa sekä tekemällä kotitaloustöitä ja pihatöitä 
(Hyvärinen 2013; Vuorijärvi 2010). Etenkin 
työssäkäyvistä etä-omaishoitoon kuuluvien asioi-
den hoitaminen tuntuu hankalalta työaikana tai 
se ei ole lainkaan mahdollista (Hyvärinen 2013). 

Toimivat kotihoitopalvelut sekä sijaishoito-
palvelut ovat tärkeä tukimuoto niin tukea tarvit-
sevalle kuin myös työssäkäyvälle omaishoitajalle 
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tai -hoivaajalle (Leinonen 2011). Geronteknolo-
giset sovellukset, muun muassa mobiilipäätteille 
ladattava geronteknologinen sovellus, ns. sähköi-
nen reissuvihko ja geronteknologialainaamo voi-
sivat tukea etäomaishoitoa (Nieminen & Seere 
2014).

MALLIA ENGLANNISTA OMAISHOITAJUUDEN 
JA TYÖN YHTEENSOVITTAMISEEN
Suomalainen työelämä ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon järjestelmä perustuvat hyvinvoin-
tivaltioajatukseen, joka on hyvin samanlainen 
kuin muissa pohjoismaissa. Miten työelämän ja 
omaishoitajuuden ristipaineita hoidetaan maissa, 
joissa julkisen sektorin rooli sosiaalijärjestelmässä 
on toisenlainen, kuten Englannissa? 

Omaishoidon malleja on Englannissa kehi-
tetty jo vuosia, koska naiset ovat sielläkin työ-
elämässä mukana. Perinteisestihän Keski-Euroo-
passa on koti- ja omaishoitajuus järjestetty niin, 
että nainen jää kotiin hoitamaan lapsia tai sairas-
ta läheistä. Väestörakenteellisista syistä johtuva 
työntekijöiden määrän väheneminen ja naisten 
tasa-arvon lisääminen ovat johtaneet Englan-
nissa uusiin malleihin ja omaishoidon organi-
saatioiden perustamiseen. Omaishoitotyö vaatii 
Englannissa myös erityistä kehittämistä, kun tie-
detään, että jopa alaikäiset lapset ovat joutuneet 
jäämään omaishoitajiksi yhteiskunnan tuen ja 
avun puuttuessa. (Laitinen 2013.)

Se, mitä Englannin omaishoidon kehityk-
sestä voisimme siirtää Suomeen, suomalaiseen 
työelämään, on nimenomaan omaishoitajaorga-
nisaatioiden ja työnantajien välinen yhteistyö, 
tutkimus ja toimenpide-ehdotukset. Englannis-
sa perustettiin omaishoitojärjestön (Carers UK) 
yhteyteen työnantajille suunnattu Employers for 
Carers, EfC, vuonna 2009. Jäseninä järjestössä 
ovat edistykselliset brittiläiset työnantajat, jotka 
ovat ymmärtäneet ansiotyössä käyvien omaishoi-
tajien tukemisen tärkeyden ja sen, että kysymyk-
sessä on liiketaloudellisesti kannattava toiminta. 
(Laitinen 2013.)

EfC vaikuttaa työllisyyspolitiikkaan ja työelä-
män käytäntöihin pyrkien luomaan kulttuurin, 
jossa omaishoitajia tuetaan työelämässä ja kan-
nustetaan pysymään töissä. EfC:n johtoryhmä on 
sitoutunut tekemään poliittista vaikuttamistyötä, 
ja tällä hetkellä johtoryhmän puheenjohtajana 
toimii British Gas -yhtiön edustaja. Tutkimuk-
sessa on todettu, että Englannissa omaishoitajien 
määrä tulee lisääntymään tulevien viiden vuoden 
aikana 10,6 miljoonalla henkilöllä, ja Carers UK 
sekä EfC haluavat varmistaa, että nämä uudet 
omaishoitajat saavat tarvitsemaansa tietoa oi-
keaan aikaan. (Laitinen 2013.)

Englannissa on laskettu, että työnantajan ja 
työntekijän yhdessä tekemällä omaishoitajuutta 
koskevalla suunnitelmalla voidaan merkittävällä 
tavalla vaikuttaa yhtäältä yrityksen taloudelli-
seen menestymiseen ja toisaalta työntekijän hy-
vinvointiin ja työelämässä pysymiseen (Caring 
2014).

OMAISHOITAJUUDEN JA TYÖN YHTEENSO-
VITTAMINEN SUOMESSA
Suomessa omaishoitotyötä on tehty pitkään, 
mutta sen tunnustaminen ja näkyväksi tekemi-
nen on alkanut vasta viimeisen viiden vuoden 
aikana. Uusimpana on valtioneuvoston (2015) 
ja kuuden ministeriön tekemä hallituksen kär-
kihankestrategia, jossa yhtenä painopisteenä 
on ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten 
omaishoidon vahvistaminen.

Olemme koonneet taulukkoon 4 niitä taho-
ja ja joitakin esimerkkejä, jotka ovat toteutta-
neet ja toteuttavat omaishoitotyön kehittämistä 
Suomessa.

TAULUKKO 4. Omaishoitajuus ohjelmana ja toimintana eri organisaatiotahoilla 

ORGANISAATIO / JÄRJESTÄVÄ TAHO TOIMINTA / TAVOITTEET / TYÖ

Valtioneuvosto ja kuusi ministeriötä 
(2015)

Kärkihanke 4. Kohdentuu ikäihmisten 
kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoi-
don vahvistamiseen. Omais- ja perhe-
hoitajien hyvinvointia lisäävän toimin-
tamallin juurruttaminen. Omais- ja 
perhehoitajien hyvinvointi. Omaishoidon 
ja työssäkäynnin yhteensovittaminen.

Työelämä 2020 -ohjelma, Työ- ja  
elinkeinoministeriö (2013)

Työpaikkojen uudistumista ja kehittä-
mistä tukeva kulttuuri. Avoimuus, vuoro-
vaikutteisuus, hallinta, ennakoivuus.

Työ ja perhe-elämä -hanke, Sosiaali- ja 
terveysministeriö (STM) ja Työterveys-
laitos (2014) ja mm. Mikkelin seudun 
omaishoitajat ja läheiset ry

Työelämän tietoisuus perhe-elämästä 
voimavarana. Työn ja perheen yhteen-
sovittaminen kaikissa työuran vaiheissa. 
Omaishoitajien ja läheisten hyvinvointi.

CoPassion-tutkimushanke  
(2015-2017), Helsingin yliopiston  
teologinen tiedekunta

Miten myötätunto vaikuttaa yritysten 
tuloksellisuuteen?

Tasa-arvoa johtajien urakehitykseen 
(TASURI) -hanke, STM, 2013 – 2015

Sukupuolten välinen tasa-arvo talou-
dellisessa päätöksenteossa. Yritysten 
johtamisen laatu ja tuloksellisuus.

Ansiotyössä olevat henkilöt, arviolta 
700 000 henkilöä Suomessa

Omaishoidon, etähoivan ja ansiotyön 
yhdistäminen, hyvinvoinnista  
huolehtiminen.
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HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN JUURRUTTAMINEN 
Omaisten roolia on vahvistettava ja tuettava ko-
konaisuutena myös palvelujärjestelmissä, jotta 
omaishoidon ja -hoivan yhdistäminen työelä-
mässä on mahdollista.  Tätä puoltaa myös se, että 
omaishoidon talousvaikutukset on todettu mer-
kittäviksi (mm. Kehusmaa 2014). Kehittämis-
hankkeita on toteutettu ja kannanottoja omaisten 
roolin vahvistamiseksi on esitetty. Kannanotoista 
esimerkkeinä ovat muun muassa omaishoitajuu-
den kehittämisen päätyminen yhdeksi nykyisen 
Suomen hallituksen kärkihankkeeksi kuin myös 
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma (So-
siaali- ja terveysministeriö 2014). Omaisten ja lä-
heisten jaksamista ja sen tukemista on myös tutkit-
tu, mm. Kelan harkinnanvaraisena kuntoutuksena 
järjestämät kuntoutuskurssit omaishoitajille (Jun-
tunen & Salminen 2015) on todettu yhdeksi tar-
peelliseksi jaksamista tukevaksi muodoksi. 

Tuen tarpeen määrittelyn välineitä on kehi-
tetty mm. omaisen tai läheisen jaksamisen arvi-
ointiin on kehitetty COPE-indeksi (Juntunen 
& Salminen 2011). Toimintamallien kehittä-
misessä keskeisessä roolissa ovat olleet erilaiset 
yhdistykset. Esimerkkinä tästä on Mikkelin 
seudun Omaiset ja Läheiset ry:n toteuttama VA-
LOT-projekti, jossa kehitettiin terveydenhuol-
toon moniammatillinen toimintamalli, joka aut-
taa tunnistamaan omaishoitotilanteet sekä ohjaa 
omaishoitajien valmennusta. (Väisänen 2013.) 

Tutkimuksen yhdistäminen kehittämiseen ja 
käytäntöjen juurruttamiseen tarjoaa välineitä uu-
distettavien käytäntöjen vaikutusten arviointiin.  
Vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen ja koko-
naisuuden kuvaaminen mahdollistavat käytän-
töjen harkitun muuttamisen (Bastawrous 2013). 
Vaikutuksia tulisi arvioida laajasti niin inhimil-
listen, talous-, kustannus- kuin myös työproses-
sivaikutusten näkökulmista. 

Toimintamallien juurruttaminen vaatii sitou-
tumista eri tasoilla: palvelujärjestelmässä, yhteisö-
tasolla sekä yksilötasolla. Työelämän eri toimijoi-
den, niin yksittäisten työntekijöiden, työnantajien 

kuin laajemmin yleisistä linjauksista päättävien 
tahojen on sitouduttava juurrutettaviin omaishoi-
don ja työelämän yhteensovittamisen malleihin. 
Kokonaisuudessaan ansiotyön ja omaishoivan on-
nistunut yhdistäminen edellyttää paitsi käytännön 
toimia, myös asenteiden muutosta. 
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Terveyden edistämisen ja kuntoutuksen kehittäminen 
vaatii palveluista päättävien, niitä järjestävien ja toteut-
tavien tahojen kuin myös palveluiden käyttäjien näkökul-
mien yhdistämistä. Terveyden edistämisessä ja kuntou-
tuksessa on useita yhteisiä piirteitä. Hyvien käytäntöjen 
jakaminen ja soveltaminen eri palvelumuotojen välillä voi 
luoda innovatiivisia, asiakaslähtöisiä palveluita. 

Terveyden edistäminen  
ja kuntoutus – toisiaan  
rikastavat kehittämis- 
näkökulmat
FULVIO RIZZO JA MAARIT KARHULA 

Sekä terveyden edistämisen että kuntoutuksen 
kehittämiseen ja toteuttamiseen vaikuttavat 
muun muassa lait, säädökset, yhteiskunnallinen 
päätöksenteko, palvelujärjestelmien toiminta, 
palveluita tarjoavien työyhteisöjen ja ammatti-
laisten käytännöt kuin myös yksilön ja erilaisten 
ryhmien (suku, ikäryhmät, etniset ryhmät) omat 
arvot, valinnat, tavat ja tottumukset. Nämä eri 
seikat on huomioitava kehitettäessä palveluita, 
jotka sekä vastaavat asiakkaan tarpeisiin että ovat 
myös yhteiskunnallisesti vaikuttavia.

Terveyden edistämisen ja kuntoutuksen kehit-
tämistä voidaan tarkastella yhtäältä ylhäältä alas-
päin (top-down) toteutuvana toimintana, jolloin 
kehittämistyön lähtökohtana ovat palvelujärjestel-
mätaso ja sen käytänteet. Toisaalta kehittäminen 
voi toteutua pohjautuen palvelujen käyttäjien nä-
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kemyksiin heidän tarpeistaan ja palvelujen toteut-
tamistavoista eli kehittäminen toteutuu tällöin 
toimintana alhaalta ylöspäin (bottom-up). 

Artikkelissa kuvaamme esimerkkien avulla 
näitä eri näkökulmia palveluiden kehittämiseen 
sekä nostamme esille, miten näkökulmat tu-
kevat toisiaan kehittämistyössä. Lähtökohtana 
ovat ”Investigating Health Promotion Policy 
Phenomena: Perceptions from Finnish Practio-
ners” -artikkelissa (Rizzo 2015) esitetyt tulokset 
ja johtopäätökset sekä Kuntoutuksen asiakasläh-
töisyyden seurantamenetelmän (KAARI) kehittä-
mistyössä (Jeglinsky ym. 2014; Karhula & Salmi-
nen 2014; Karhula ym. 2015) nousseet tulokset 
ja johtopäätökset. Erityisenä tulokulmanamme 
on terveyden edistämisen ja kuntoutuksen käy-
täntöjen sekä niiden kehittämisen yhtäläisyydet. 

TERVEYDEN EDISTÄMISEN JA KUNTOUTUKSEN 
YHTENEVIÄ LÄHTÖKOHTIA
Terveyden edistäminen sisältää eri tekijöitä, jot-
ka vaihtelevat riskialttiin terveyskäyttäytymisen 
vähentämisestä (kuten huono ruokavalio, tupa-
kointi ja alkoholinkäyttö) laajempiin terveyden 
sosiaalisiin taustatekijöihin vaikuttamiseen (Warr 
ym. 2012, 96), kuten sosiaalisen hyvinvoinnin 
lisäämiseen, turvallisuuden ja osallistumisen yl-
läpitämiseen sekä syrjäytymisen vähentämiseen 
(Kuninkaanniemi 2011). 

Yläkäsitteenä terveyden edistäminen koskee 
tietoa, joka syntyy epidemiologisten menetelmi-
en kautta (Green & Tones 2010). Samalla se liit-
tyy yhteisön sitoutumisen ja kumppanuuksien 
rakentamiseen, jotka ovat tärkeitä ulottuvuuksia 
käytännön toteuttamisessa (Warr ym. 2012, 96). 
Jotkut lähestymistavat terveyden edistämiseen 
ovat enemmän ylhäältä alaspäin - useimmiten 
terveydenhuollon ammattilaisten ja valtion val-
vonnassa (esimerkiksi lääketieteen ja yhteis-
kunnalliset lähestymistavat) - kun taas toiset 
lähestymistavat suuntautuvat enemmän alhaalta 
ylöspäin, ja niissä painotetaan yksilöiden ja/tai 
yhteisöjen voimaantumista. Nämä kaksi lähes-

tymistapaa ovat rinnakkain kansanterveyden ke-
hittämisessä ja toteutuksessa (Thompson 2014).

Kuntoutuksessa keskiössä on yleensä yksilö 
ja hänen tarpeensa. Kuitenkaan yksilön kuntou-
tumista ei voi eristää ympäristöstään – ympäris-
tötekijät vaikuttavat kiinteästi kuntoutumiseen. 
Kuntoutuksen laajana tavoitteena on lisätä ja yl-
läpitää yksilön osallistumista elämän eri alueille 
toiminta- ja/tai työkykyä edistämällä ja niihin 
liittyviä rajoitteita kompensoimalla sekä myös 
fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön 
esteettömyyteen vaikuttamalla. WHO:n kan-
sainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden 
ja terveydentilan luokitus, ICF-luokitus, tarjoaa 
kuntoutumisen tarkasteluun laaja-alaisen biop-
sykososiaalisen viitekehyksen (ICF 2004). 

Hyvä kuntoutuskäytäntö edellyttää tutki-
mustiedon, ammattilaisten kokemusten sekä 
kuntoutujalta ja hänen läheisiltään saadun tie-
don hyödyntämistä (Paltamaa ym 2011, 35). 
Kuntoutumisen lähtökohtana on asiakaslähtöi-
syys; asiakkaan omat voimavarat, elämäntilanne 
ja kuntoutumisen tarpeet. 

Terveyden edistämisessä ja kuntoutuksessa 
on monia yhtäläisyyksiä. Terveyden edistäminen 
toteutuu monien eri toimijoiden toteuttamana 
esimerkiksi kunnissa eri sektoreilla – terveys-
toimessa, koulutoimessa, liikunta- ja kulttuuri-
toimessa – sekä eri järjestöissä ja yhdistyksissä. 
Myös kuntoutuksen toteuttamisen vastuut ovat 
jakautuneet eri tahoille. Kokonaisvaltaista kun-
toutuksen toteuttamista hankaloittaa jako lää-
kinnälliseen, ammatilliseen, kasvatukselliseen ja 
sosiaaliseen kuntoutukseen sekä järjestämis- ja 
toteuttamisvastuiden jakautuminen monelle eri 
taholle. Rajavaara ja Lehto (2013) vetävät kun-
toutusjärjestelmän pirstaleisuutta kuvaavista 
kriittisistä kommenteista sen johtopäätöksen, 
että kuvaavampi olisi termi epäjärjestelmä kuin 
järjestelmä.   

Yhteisinä piirteinä sekä terveyden edistämi-
sessä että kuntoutuksessa ovat myös asiakkaan 
aktiivinen osallisuus prosessiin, jossa on usein 

kyse hyvin kokonaisvaltaisesti yksilön elämään, 
toimintatapoihin ja rutiineihin vaikuttamisesta 
ja muutoksesta. Ilman asiakkaan motivaatiota 
ja sitoutumista muutokseen terveyden edisty-
minen tai kuntoutuminen ei voi toteutua tai 
vähintäänkin vaikutukset jäävät vähäisemmiksi. 
Niin terveyden edistäminen kuin kuntoutuskin 
toteutuvat yksilön ja ympäristön vuoropuheluna, 
ja ne vaativat ammattilaiselta ohjaavaa, tukevaa 
ja valmentavaa työotetta. 

ERI NÄKÖKULMAT TUOTTAVAT TOISIAAN 
TÄYDENTÄVÄÄ TIETOA 
Terveyden edistämisen palveluiden kehittämisen 
näkökulmia voidaan jäsentää poliittisen päätök-
sentekoprosessin teorioiden kautta. Ne selittävät 
tavoitteet ja käsitykset sekä toimet ja tapahtumat 
eri sidosryhmien välillä. Nämä edelleen johtavat 
tiettyihin päätöksenteon tuloksiin (Breton & De 
Leeuw 2010; Sabatier 2007). 

Myös kuntoutuspalveluiden suunnittelu 
edellyttää näiden näkökulmien huomioimista. 
Ensinnäkin lukuisat toimijat, kuten julkiset ja 
yksityiset organisaatiot sekä eturyhmät, ovat mu-
kana prosesseissa. Toiseksi poliittinen prosessi vie 
aikaa ongelman ilmaantumisesta riittävän koke-
muksen saamiseen toteutuksesta ja arvioinnista. 
Kolmanneksi terveyden edistämisessä ja kuntou-
tuksessa on olemassa monia erilaisia ohjelmia ja 
strategioita, niin paikallisella, kansallisella kuin 
myös kansainvälisellä tasolla. Neljänneksi tar-
vitaan keskustelua, jossa kriittisesti pohditaan 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. Viimeisenä mutta ei 
vähäisimpänä päätöksentekoon vaikuttavat ar-
vot, eri sidosryhmien intressit sekä taloustilanne 
ja päätöksiin sitoutuminen (Sabatier 2007).

Yksilön näkökulmasta tarjottavien terveyden 
edistämisen ja kuntoutuksen palveluiden tulee 
olla samalla sekä vaikuttavia, asiantuntevasti to-
teutettuja että asiakaslähtöisiä. Yksittäisten am-
mattilaisten ja ammattiryhmien asiantuntemus 
– ammatillinen osaaminen ja tietämys – vaikut-
taa aina palveluiden toteuttamiseen. Usein asian-

tuntijuus on moniammatillista. Järvikoski ym. 
(2015) määrittelevät, että kuntoutuksen toteut-
taminen edellyttää kolmenlaista teoriatietoa: 1) 
kuntoutuksen arvoja ja ihmiskäsitystä koskevaa 
teoreettista tietoa, 2) tietoa ihmisen toimintaan 
ja toimintakykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä 3) 
itse kuntoutustoimintaa ja sen vaikutuksia kos-
kevaa tietoa. Myös ammattilaisen asiantuntijuus 
ja sen ilmeneminen tulisi huomioida palveluita 
kehitettäessä.  

Palvelujen asiakaslähtöisyyttä arvioitaessa asi-
akkaat itse ovat parhaita tiedonantajia. 2000-lu-
vulla palvelujen lisääntynyt yksityistäminen on 
vahvistanut asiakkaan asemaa kuluttajana, min-
kä seurauksena asiakkaan osallistumista palve-
lujen suunnitteluun ja kehittämiseen on alettu 
korostaa (Virtanen ym. 2011). 

Asiakkaiden muodostamilla käyttäjätiimeillä 
ja muulla järjestäytyneellä kokemusasiantunti-
juustoiminnalla on mahdollisuus kehittää sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoa (Kaseva 2011). Palvelun-
tuottajat tai palvelujen järjestäjät voivat kehittää 
toimintaa esimerkiksi asiakaspalautetta kerää-
mällä ja muodostamalla asiakasraateja, jotka voi-
vat pohtia, miten tiettyä sosiaali- tai terveyspal-
velua tulisi kehittää, jotta asiakkaat hyötyisivät 
siitä mahdollisimman paljon. Eri tavoin koot-
tavat asiakkaiden näkemykset takaavat sen, että 
koottava tieto on monipuolista ja samalla myös 
tiedon luotettavuus lisääntyy. Tarvitaan sekä 
yksilökohtaisesti kerättävää tietoa, esimerkiksi 
asiakaspalautetta, kuin myös ryhmämuotoisesti 
koottavia näkemyksiä. 

VAIKUTTAVAMPAA TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ
Vuonna 2015 toteutetussa tutkimuksessa (Rizzo 
2015) haastateltiin viittätoista terveyden edis-
tämisen ammattilaista julkiselta sektorilta, yk-
sityiseltä sektorilta sekä kolmannelta sektorilta. 
Tarkoituksena oli kerätä eri näkökulmia koke-
muksista ja käytännöistä, jotka luonnehtivat ter-
veyden edistämisen toteuttamista Etelä-Savossa 
ja jossain määrin laajemmin Suomessa. 
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Haastateltavat kuvasivat rikkaasti terveyden 
edistämisen toteuttamista alueella. Neljä haasta-
teltavaa arvioi, että terveyden edistäminen toteu-
tuu ylhäältä alaspäin, kun taas kolmen mielestä se 
toteutuu alhaalta ylöspäin.  Useimmat haastatelta-
vat olivat sitä mieltä, että alhaalta ylöspäin suun-
tautuva lähestymistapa korostuu tulevaisuudessa, 
mutta tarvitaan riittävät tiedot ja tukea kansal-
lisella tasolla. Kaksi haastatelluista huomauttaa, 
että kummankin lähestymistavan yhdistäminen 
olisi ihanteellinen ratkaisu; tarvitaan tietoa sekä 
siitä, miten palvelut pitäisi kohdistaa ihmisille, 
sekä siitä, minkälaisia palveluita ihmiset tarvitse-
vat. Esimerkiksi tämä näkyy erityisesti työterveys-
huollossa, jossa lähtökohtana on, että henkilöllä 
on tarve ja ennen kaikkea motivaatio parantaa 
omaa terveyttään; samalla työterveyden toimijoil-
la on velvollisuus vastata tarpeisiin. (Rizzo, 2015)

Haastateltavat pohtivat keskusteluissa tervey-
den edistäminen kohdentumista sitä tarvitseville. 
Etelä-Savossa terveyden edistäminen näyttäisi 
kohdentuvan enimmäkseen työikäisille ja kohta-

laisesti myös nuorille. Ikääntyneiden osalta toi-
met kohdentuvat niihin henkilöihin, jotka ovat 
jo esimerkiksi kotihoidon ja palveluasumisen pii-
rissä. Kuitenkin suurin osa yli 75-vuotiaista asuu 
edelleen kotona. Heille ei ole juurikaan suun-
nattu ennaltaehkäiseviä toimia. Koska useimmat 
ikääntyneet ovat edelleen hyväkuntoisia, he tar-
vitsevat myös fyysistä kuntoa ylläpitäviä toimia. 
Haastattelututkimus toi myös esille kysymyksen 
siitä, pystyvätkö terveyden edistämiseen liittyvät 
hankkeet vastaamaan tämän väestöryhmän tar-
peisiin. (Rizzo, 2015)

Haastateltavat toivat Rizzon tutkimuksessa 
(2015) esille, että Etelä-Savossa on jossain mää-
rin jo olemassa erilaisia innovatiivisina pidettyjä, 
ruohonjuuritason terveyden edistämisen käytän-
töjä. Esimerkkeinä he toivat esille Etelä-Savon 
Liikunta ja Urheilu ry:n roolin, joka on erilaisten 
hankkeiden ja monipuolisten tapahtumien kaut-
ta edistänyt nuorten ja aikuisten liikunnan mää-
rä ja laatu. Myös Tervis-hankkeessa on kehitetty 
uusia yksilöistä ja ryhmistä lähteviä toimintata-

poja. TERVIS-hankkeessa (Terveempi Itä-Suomi 
-hankkeessa) pyritään lisäämään aluesuunnitte-
lua, osaamista ja uusia tapoja edistää terveyttä ja 
ehkäistä sairauksia, mikä tukee kuntien kehittä-
mistyötä ja kansalaisten aktivointia. Lisäksi pyri-
tään vahvistamaan yhteistyötä julkisen ja kolman-
nen sektorin välillä kehittämällä toimintamalleja 
(Terveyttä ja hyvinvointia Yhteistyöllä 2013). 

Sähköisten palvelujen merkitys kasvaa koko 
ajan (Lintonen ym. 2008). Myös haastateltavat 
pohtivat, voisiko sähköisiä palveluja toteuttaa 
terveyden edistämisessä. Tähän asti sähköisten 
palveluiden kehittäminen on suuntautunut ter-
veydenhuollon järjestelmien kehittämiseen pi-
kemminkin kuin terveyden edistämiseen. Osa 
haastatelluista oli sitä mieltä, että sähköiset pal-
velut lisäävät palveluiden saatavuutta.  Osa epäili, 
onko mahdollista kohdentaa palveluita niitä tar-
vitseville. Huolta aiheutti myös se, että sähköiset 
palvelut eivät saisi korvata terveyden edistämisen 
inhimillistä ulottuvuutta. (Rizzo, 2015)

TUTKIMUKSESTA TIETOA KUNTOUTUSPRO-
SESSIN JATKUVUUDEN KEHITTÄMISEEN
Vuonna 2012 aloitettiin Kelan toimesta säh-
köisesti täytettävän KAARI-kyselylomakkeen 
kehittämistyö. Laissa Kelan kuntoutuksesta edel-
lytetään, että Kelan järjestämän kuntoutuksen 
on oltava hyvän kuntoutuskäytännön mukaista 
ja perustuttava erityisasiantuntemukseen ja eri-
tyisosaamiseen (KKRL 566/2005, 10. §). Asia-
kaslähtöisyys on hyvän kuntoutuskäytännön 
keskeinen lähtökohta. Koska kuntoutuspalvelut 
perustuvat yksilöllisesti laadittaviin kuntoutus-
suunnitelmiin ja kuntoutus kohdentuu kunkin 
yksilön tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti, to-
dettiin yksilöllisesti täytettävän kyselylomakkeen 
sopivan hyvin kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden 
arviointiin.  KAARI-kyselylomakkeessa kuntou-
tujat arvioivat kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä 
Kelan järjestämässä kuntoutuksessa. Tarkoituk-
sena on, että kuntoutuksen palveluntuottajat ja 
Kela hyödyntävät säännöllisin väliajoin kertyvää 

tietoa omassa kehittämistyössään.
Liki 600 Kelan laitoskuntoutukseen (vai-

keavammaisten yksilöllisille kuntoutusjaksoille, 
TULES-kuntoutuskursseille tai mielenterveys-
kuntoutuskursseille) osallistunutta kuntoutujaa 
vastasi kokeiluvaiheessa sähköiseen kyselyyn. 
Tulokset osoittavat kuntoutujien kokevan, että 
ammattilaiset kohtelevat heitä kunnioittavasti ja 
tasavertaisesti. Kuitenkin ammattilaisten tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota kuntoutujalle tar-
jottuun tietoon ja myös siihen, että kuntoutu-
sintervention jälkeen kuntoutujilla on varmuus 
siitä, mistä ja millaista tukea he voivat jatkossa 
hakea. Oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tiedon 
saaminen on edellytys sille, että kuntoutuja voi 
tehdä tietoisia ratkaisuja oman kuntoutumisen-
sa edistämiseksi. On todettu, että erityistä huo-
miota tulisi kiinnittää jatkuvuuteen erilaisissa 
nivelkohdissa, on sitten palvelun piiristä toiseen 
siirtymisen syy mikä tahansa. KAARI-kysely on 
tuonut jo kokeiluvaiheessa esille kuntoutusasi-
akkaan näkemyksiä kuntoutuksen toteutuksen 
kehittämisalueista. 

KEHITTÄMINEN PALVELUN KÄYTTÄJIEN JA 
JÄRJESTÄJIEN VUOROPUHELUNA
Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä ja kumppa-
nuudella on suuri merkitys terveyden edistämisen 
suunnittelussa ja toteutuksessa. On kiistatonta, 
että Etelä-Savossa on ollut monia onnistuneita 
esimerkkejä innovatiivisista ruohonjuuritason 
käytäntöjen toteuttamisesta. Samalla myös eri 
sidosryhmien tietoisuus on lisääntynyt siitä, että 
tarvitaan ruohonjuuritason vaikuttamista ja pal-
velujen käyttäjien näkemyksien hyödyntämistä 
yhä enemmän.

Terveyden edistäminen käsittää virallista ja 
epävirallista yhteistyötä palveluita suunnittele-
vien, niitä toteuttavien tahojen kuin myös palve-
luiden käyttäjien välillä. Samanaikaisesti tervey-
den edistämiseen vaikuttavat asenteet, tunteet 
ja suhtautuminen elämään; yksilöt vaikuttavat 
omaan terveyteen ja hyvinvointiin. 
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Terveyden edistämisen ja kuntoutuksen pal-
veluiden kehittämisessä tarvitaan entistä enem-
män vuoropuhelua asiakkaiden ja palveluista 
päättävien, järjestävien ja toteuttavien tahojen 
välillä. Koska terveyden edistämisen ja kuntou-
tuksen palveluita tarvitsevat asiakasryhmät ovat 
entistä heterogeenisempiä (Viitanen & Piirai-
nen 2013), tulee myös palvelujen kehittäminen 
olla joustavaa. Asiakkaan tarpeisiin räätälöityjen 
palveluiden kehittäminen on nostettu myös halli-
tuksen hyvinvoinnin ja terveyden yhdeksi kärki-
hankkeeksi vuosille 2015 - 2018 (Toimintasuun-
nitelma strategisen hallitusohjelman… 2015).

Asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäris-
töjen monimuotoisuus haastaa myös ammat-
tilaisia kehittämään menetelmä- tai keinovali-
koimaansa. Hyvinvointipalvelut eivät voi olla 
jatkossa yksinomaan asiantuntijoiden ja am-
mattilaisten rakentamia. Sekä terveyden edis-
täminen että kuntoutus ovat lähtökohtaisesti 
palveluita, joissa ammattilaisten on tarkoituk-
sena tehdä itsensä tarpeettomiksi. Asiakkaan 
motivoituminen muutokseen ja sitoutuminen 
toteuttamaan terveyttä ja kuntoutumista edis-
täviä toimia arjessa parhaimmillaan tuottavat 
tulosta niin, että ammattilaisen rooli vähenee 
merkittävästi tai jopa voi korvautua vertaistuel-
la tai itsehoidolla. 

Tulevaisuudessa voisi tutkia esimerkiksi sitä, 
kuinka yksilön hyvinvointia, erityisesti terveyden 
edistämisen ja kuntoutuksen näkökulmista, ku-
vataan ja tulkitaan tiedotusvälineissä, sekä arvioi-
da, miten asiakkaan inkluusio ja valtaistuminen 
näkyvät hyvinvointia koskevassa keskusteluissa ja 
aloitteissa. Palveluita suunniteltaessa ja toteutet-
taessa on tärkeää löytää oikea tasapaino ylhäältä 
alaspäin ja alhaalta ylöspäin suuntautuvissa lä-
hestymistavoissa. Tämä pitäisi ottaa huomioon 
ammattilaisten tietoja ja taitoja lisättäessä ja 
kehitettäessä sähköisiä palveluita, jotka tukevat 
mutta eivät korvaa inhimillistä ulottuvuutta. 
Keskeisenä tavoitteena tulee olla kaikkien ikä-
ryhmien saavutettavissa olevat palvelut.  

Terveyden edistämisen ja kuntoutumisen 
sekä kuntoutuksen toteuttamisessa on monia 
yhtymäkohtia. Käytännössä esimerkiksi ennal-
taehkäisevässä gerontologisessa kuntoutuksessa 
(Pikkarainen ym. 2011) terveyden edistäminen 
ja kuntoutus kulkevat rinta rinnan. Myös työ-
terveyshuollossa terveyttä ja työkykyä edistävässä 
toiminnassa hyödynnetään kuntoutusosaamista. 
Kansainvälisesti teema on herättänyt keskustelua. 
Esimerkiksi Tucker (2014) rohkaisee integroi-
maan terveyden edistämisen ja toimintaterapian 
tietämystä ja työtapoja. Näin voisi syntyä uuden-
laisia palveluita, yhteistyötä ja toimintamalle-
ja, joissa näkökulmat yhdistyisivät.  Tämä voisi 
edelleen tukea ja vahvistaa kaikkien kansalaisten 
yhdenvertaisia toimintamahdollisuuksia, osallis-
tumista ja inkluusiota. Kehittämisessä olisikin 
entistä enemmän hyödynnettävä terveyden edis-
tämisen ja kuntoutuksen yhteisiä tulokulmia ja 
hyödynnettävä puolin ja toisin hyviä käytäntöjä. 
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Arjessa toimiminen ja osallistumisen mahdollistuminen elämän eri alueilla 
on yksi kuntoutuksen keskeisistä tavoitteista. Arjessa tapahtuva kuntou-
tus ja hoito onkin nostettu Suomessa yhdeksi kehittämisen keskipisteeksi. 
Arkeen kohdistuvan kuntoutuksen tavoitteina on mm. kuntoutujien koko-
naisvaltaiseen elämänlaatuun vaikuttaminen, parempi saavutettavuus sekä 
mahdolliset kustannussäästöt. Kun kuntoutuksen painopistettä siirretään 
kuntoutujan arkeen ja kotiin, vaatii se sekä tutkittua tietoa että ammatti- 
laisten osaamista hyvien kuntoutuskäytänteiden syntymiseksi. Ei ole siis 
merkityksetöntä, millaisiksi arkea tukevat erilaiset interventiot muotou-
tuvat, varsinkaan jos halutaan osoittaa kuntoutuksen vaikuttavuutta ja 
kustannustehokkuutta. 

Kuntoutus tukemaan hyvää arkea
MAARIT KARHULA, OUTI PYÖRIÄ, MERJA REUNANEN  
JA ANU SALPAKOSKI

Perinteisesti kuntoutusta on toteutettu laitok-
sissa, kuntoutuspoliklinikoilla ja yksityisillä vas-
taanotoilla, jolloin haasteena on erityisesti ollut 
opittujen taitojen ja toimintamallien siirtyminen 
kuntoutujan omaan elämään. Arjessa tapahtuvan 
kuntoutuksen ensisijainen tavoite on tukea kun-
toutujan suoriutumista ja osallistumista kotona, 
työssä tai koulussa sekä päivittäisessä asioimisessa 
ja harrastuksissa. Kuntoutuksessa tulee huomi-
oida kuntoutuja yksilönä ja toisaalta ymmärtää 
kuntoutujan elämän kokonaistilannetta (Järvi-
koski ym. 2015; Paltamaa ym. 2011). 

Arjessa kuntoutuksen toteuttaminen edel-
lyttää asiantuntijalta kykyä soveltaa arvioinnin 
ja kuntoutuksen keinoja kuntoutujan arjen ym-
päristöissä. Vaikka koko kuntoutuksen prosessi 
muuttaa luonnettaan arkeen vietynä, on am-
mattilaisen kyettävä toteuttamaan kuntoutusta 

systemaattisesti ja vaikuttavasti. Kuntoutusta 
toteuttavilta ammattilaisilta vaaditaan kuntoutu-
jan arjen ymmärrystä ja erilaisten arkea tukevien 
menetelmien ja niiden teoriataustojen hallintaa 
(Fisher 2013; Townsend & Polatajko 2013) sekä 
osaamista työskennellä mahdollisen moniamma-
tillisen tiimin sekä omaisten keskellä. 

KUNTOUTUS TUKEMASSA ITSENÄISTÄ JA 
LAADUKASTA ARKEA
Tutkimukset osoittavat, että monet kuntoutusta 
tarvitsevat potilasryhmät hyötyvät huomattavas-
ti kotona ja arjessa toteutetusta kuntoutuksesta. 
Kotikuntoutuksessa asiakkaat ja heidän lähei-
sensä ovat aktiivisemmassa roolissa ja potilaan 
tarpeet tulevat paremmin esille (Thorsén ym. 
2005). Esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöpoti-
lailla elämän kokonaistilanne, mieliala, sosiaali-

set ja kognitiiviset taidot sekä oma pystyvyyden 
kokemus saattavat määrittää omaan arkeen osal-
listumista ja aktiivisuutta enemmän kuin pelkät 
fyysiset rajoitteet. Näiden tekijöiden ymmär-
täminen ja huomioon ottaminen on oleellinen 
osa arjessa tapahtuvaa kuntoutusta. (Van de Port 
ym. 2006; Robinson ym. 2011.) Aivoveren-
kiertohäiriöpotilaiden nopealla kotiuttamisella 
ja kotikuntoutuksella on voitu lyhentää sairaa-
lassaoloaikaa, vaikuttaa positiivisesti erilaisista 
päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen sekä 
parempaan elämänlaatuun (Winkel ym. 2008; 
Thorsén ym. 2005). 

Yksilöllinen kotikuntoutus on todettu te-
hokkaaksi toiminnanvajausten ehkäisemisessä 
ja liikkumiskyvyn, fyysisen aktiivisuuden sekä 
toimintakyvyn parantamisessa myös iäkkäillä 
lonkkamurtumapotilailla (Edgren ym. 2015; 

Salpakoski ym. 2014; Turunen ym.). Lisäksi 
lonkkamurtumapotilailla vain kuuden kerran 
kotiin tuotu kuntoutus fysioterapeutin ja sai-
raanhoitajan kotikäyntien yhteydessä on havait-
tu tehokkaammaksi liikkumiskyvyn parantami-
sessa kuin kuukauden laitoskuntoutus (Kuisma 
ym. 2002).

Kotona toteutettu kuntoutus voidaan koh-
dentaa suoraan arjen ongelmatilanteisiin ja 
helpottaa näin arjessa selviytymistä (Legg ym. 
2004). Kotiympäristössä toteutettujen kuntou-
tusinterventioiden merkityksenä on nähty mm. 
tiedonsaanti sairaudesta, elämän jatkuvuuden tu-
keminen, sosiaalisiin rooleihin palaamisen tuki, 
merkityksellinen tekeminen ja sosiaalisten ver-
kostojen löytäminen (Cott ym. 2007; Reed ym. 
2010; Wottrich ym. 2007). Myös kotiympäris-
tön esteiden poistaminen esimerkiksi asunnon-
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muutostöiden avulla on todettu vaikuttavaksi 
keinoksi vähentää kaatumisia (Chase ym. 2012). 

Arjen kuntoutus ei saa rajoittua vain ko-
tiin vaan osallistumisen mahdollistamista on 
tarkasteltava ihmisen koko elinympäristössä. 
Arkiympäristöön tuodun kuntoutuksen tavoit-
teena onkin hiljalleen aktivoida kuntoutettavaa 
myös omatoimiseen aktiivisuuteen ja luoda 
mahdollisuuksia osallistua entistä paremmin 
arjen toimiin. Vaikuttavan kuntoutumisen var-
mistamiseksi tulee luoda selkeät tavoitteet, mitä 
kohti mennään. Kuntoutuksen progressiivisuus, 
kuntoutuksellisten osa-alueiden oikea-aikaisuus 
kuntoutusprosessissa sekä tarpeeksi hyvä seuran-
ta ja neuvonta, unohtamatta yksilöllistä suun-
nittelua, ovat tärkeitä kuntoutuksessa huomioi-
tavia asioita. (Salpakoski 2014.) 

Arjessa osallistuminen on monimutkainen, 
dynaaminen prosessi, joka muuttuu sekä yksi-
löön että ympäristöön liittyvistä tekijöistä johtu-
en (Hammel ym. 2008). Niinpä kuntoutuja voi 
saavuttaa arjen tavoitteensa monin eri keinoin. 
Kuntoutumista tukevia keinoja suunniteltaessa 
on tärkeää tunnistaa tekijät, jotka vaikuttavat 
tavoiteltavaan asiaan, ja sitten kohdennetusti vai-
kuttaa näihin tekijöihin. Usein arjessa kuntoutu-
minen vaatii moniammatillista ja eri palvelusek-
torit ylittävää yhteistyötä.

ARJESSA KUNTOUTUMINEN ON PROSESSI
Kuntoutumista voidaan kuvata prosessina, joka 
koostuu arjen toiminnan sekä siinä havaittujen 
ongelmien arvioinnista, kuntoutumisen tavoit-
teiden määrittelystä, kuntoutumista edistävistä 
toimista sekä tavoitteiden saavuttamisen tarkas-
telusta sovitun ajanjakson kuluttua. Arjessa kun-
toutuminen on parhaimmillaan kuntoutujan 
omannäköistä, normaalia arkea, jossa kuntoutu-
misen yksilölliset edellytykset vahvistuvat ja hä-
nelle merkityksellinen toiminta ja osallistuminen 
yhteisöjen toimintaan mahdollistuu. 

Arjessa toimimisen arvioinnissa on yhdistet-
tävä kuntoutujan subjektiivinen kokemus arjes-

taan ja siinä suoriutumisesta sekä objektiivisesti 
havaittavissa oleva toiminta ja siihen vaikuttavat 
tekijät. Molempia näkökulmia tarvitaan, jotta 
kuntoutumisprosessista rakentuisi arkeen kiin-
nittyvä, mielekäs, realistinen ja saavutettavissa 
oleva. Arjessa toimiminen on aina tilannekoh-
taista ja riippuvaista toiminnan kontekstista. 
Näin ollen arvioinnissa on huomioitava laajasti 
niin kuntoutujan yksilölliset ominaisuudet, ky-
vyt ja taidot kuin myös hänen elämäntilanteensa 
sekä toimintaympäristönsä. Kansainvälisessä toi-
mintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden 
luokituksessa (ICF-luokitus, International Clas-
sifi cation of Functioning, Disability and Health) 
on esitetty, miten toimintakyky ja toimintara-
joitteet ovat moniulotteisia ja dynaamisessa vuo-
rovaikutuksessa terveydentilan, yksilön ja ympä-
ristötekijöiden kanssa (ICF 2004). 

Tavoitteen asettaminen on keskeinen vaihe 
kuntoutumisprosessissa. Tutkimukset osoittavat, 
että tavoitteiden asettaminen lisää kuntoutujan 
sitoutumista ja etenkin kirjatut, spesifi t ja sopi-
van haasteelliset tavoitteet voivat lisätä välitöntä 
suoriutumista. Kuitenkaan kuntoutujalähtöisyys 
tavoitteiden asettamisprosessissa ei ole vielä ylei-
sessä käytössä. (Playford ym. 2009; Levack ym. 
2006; Sugavanam ym. 2013.) Arjen kuntoutumi-
sen tavoitteet tulisi kohdentua ICF-luokituksen 
suoritukset ja osallistuminen -alueelle (kuva 1). 

KUVA 3. ICF-luokitus ja kuntoutuksen nivoutuminen arkeen (mukailtu ICF 2004)

Kun tavoite on kuntoutumisprosessin alussa 
asetettu konkreettiseen, mitattavaan muotoon, 
on tavoitteiden saavuttamista mahdollista arvioi-
da. Näin mahdollistuu myös sen arviointi, ovat-
ko valitut keinot olleet tarkoituksenmukaisia ja 
mitkä keinot ovat auttaneet tavoitteisiin pääsyssä 
ja näin edistäneet sujuvaa arkea.

KUNTOUTUJAN KOKEMUKSET 
KUNTOUTUKSEN KESKIÖSSÄ
Itä-Savossa ja Kymenlaaksossa toteutuneessa seu-
rantatutkimuksessa (Pyöriä ym. 2015) selvitet-
tiin mm. aivoverenkiertohäiriöön sairastuneiden 
ihmisten kokemuksia kotikuntoutuksesta ja sen 
yhteydestä kotona selviytymiseen (Reunanen ym. 
2015). Hankkeen kuluessa fysioterapeutit tekivät 
kotikäyntejä, joihin sisältyi kodin ulkopuolella 
liikkumisen ja lähipalvelujen käytön aktivointia.

Haastattelujen perusteella kotikuntoutus 
oli mahdollistanut arjessa selviytymisen keino-
jen oppimisen tai lihasvoiman ja tasapainon 
harjoittelun sairastumisen jälkeen tilanteessa, 
jossa esimerkiksi kävelyssä tai yläraajan käytös-
sä oli vaikeuksia. Kotikuntoutus näytti rohkais-
seen vaikkapa uimahallin käyttöön tai kaupassa 
asiointiin. Sosiaaliseen elämään paluussa ja ulko-
na liikkumisessa haasteet liittyivät mm. kaatumi-
sen pelkoon (Reunanen ym. 2015). 

Kuntoutuksen tulisi kohdistua myös lähiym-
päristön esteiden poistamiseen. Kulkuväylien 
ja liikuntareittien huolto ja esteettömyys sekä 
läheisten tuki ulkona liikkumisen mahdollista-
jina edistävät aktiiviseksi kansalaiseksi paluuta 
vakavankin sairastumisen jälkeen. Edelleen ke-
hittämistä kaipaavat työhön paluuseen ja sen 
vaatimiin taitoihin liittyvä harjoittelu sekä ma-

Ruumiin / kehon toiminnot 
ja ruumiin rakenteet

Lääketieteellinen 
terveydentila (häiriö tai tauti)

Arkeen nivoutuva 
tavoite

Suoritukset Osallistuminen

YMPÄRISTÖTEKIJÄT YKSILÖTEKIJÄT

Suoritukset

YMPÄRISTÖTEKIJÄT YKSILÖTEKIJÄT

Suoritukset

YMPÄRISTÖTEKIJÄT YKSILÖTEKIJÄT

Suoritukset
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talan kynnyksen lähipalvelut, jotka kannustavat 
ihmisiä sosiaaliseen elämään ja osallistumiseen. 
(Reunanen ym. 2015.) 

Kuntoutuksen monipuolisuus, moniamma-
tillisuus sekä kuntoutujan ja omaisen osallista-
minen todettiin tärkeäksi myös Keski-Suomessa 
toteutetussa lonkkamurtumapotilaiden koti-
kuntoutustutkimuksessa, jossa kuntoutumista 
seurattiin murtumasta kaksi vuotta eteenpäin. 
Vuoden kestäneen yksilöllisen kuntoutuksen 
tarkoituksena oli palauttaa ikääntyneiden liik-
kumis- ja toimintakyky tapaturman ja sitä seu-
ranneen leikkauksen jälkeen, jotta itsenäinen ja 
turvallinen arki mahdollistuisi jatkossakin. Koti-
kuntoutus suunniteltiin mahdollisimman tehok-
kaaksi mutta samalla kevyeksi perusterveyden-
huollon resurssien kannalta, jotta se voitaisiin 
implementoida osaksi kuntoutuskäytänteitä. Tä-
män takia kuntoutujan ja mahdollisten omaisten 
osallistaminen kuntoutuksen alusta lähtien on 
ensiarvoisen tärkeää. (Salpakoski 2014.)

Kuntoutus sisälsi yksilöllisen, progressiivisen 

kotiharjoitusohjelman, johon kuului lihasvoi-
ma-, liikkuvuus-, tasapaino- ja toiminnallisia 
harjoitteita sekä liikuntaneuvonta. Lisäksi kun-
toutuksessa arvioitiin kotiympäristön turval-
lisuutta, apuvälineiden käyttöä, ohjeistettiin 
turvalliseen liikkumiseen sekä keskusteltiin kaa-
tumisen pelosta ja kivunhallintakeinoista. Tehos-
tetun kotikuntoutuksen avulla pystyttiin paran-
tamaan liikkumiskykyä ja fyysistä aktiivisuutta 
sekä vähentämään liikkumisvaikeuksia huomat-
tavasti enemmän kuin vallitsevan hoitokäytän-
nön keinoin. (Salpakoski ym. 2014; Turunen 
ym. Erilaisten kuntoutusmuotojen tutkiminen 
erilaisilla potilasryhmillä on jatkossakin ensiar-
voisen tärkeää, jotta voimme olla vaikuttamassa 
kuntoutuskäytänteiden parantamiseen (Salpa-
koski 2014).

PERHEEN MERKITYS KUNTOUTUKSESSA 
KOROSTUU
Perhe on kuntoutumisprosessissa voimavara, jos 
se osataan ottaa osaksi kuntoutusprosessia. Esi-

merkiksi sairastumisen myötä menetettyjen arjen 
taitojen uudelleen oppimisessa tarvitaan kun-
toutujan lisäksi läheisten sekä ympäristön aktii-
vista osallistumista kuntoutukseen. Kuntoutusta 
suunniteltaessa tulisikin ottaa huomioon perheen 
jaksaminen kokonaisuudessaan. Monet sairaudet 
vaikuttavat kuntoutettavan fyysiseen sekä henki-
seen toimintakykyyn, ja vastuu hänen siirtymises-
tään kotiin voi olla läheisille henkisesti kuormit-
tavaa. Kuntoutettavan kotiutumisen yhteydessä 
läheiset kohtaavat usein monia ongelmia, kuten 
taloudellisia vaikeuksia, sosiaalista eristyneisyyt-
tä, tiedon puutetta ja terveysongelmia (Lui ym. 
2005). Toisaalta on havaittu, että puolison tuki 
vähentää riskiä aivoverenkiertohäiriöön sairastu-
neiden masentumiseen ja lyhentää masennuksen 
kestoa (Townend ym. 2007). Myös sairastuneen 
kognitiiviset häiriöt voivat altistaa läheiset psyyk-
kiselle kuormittuneisuudelle ja masennukselle 
(Christensen & Anderson 1989; Anderson ym. 
1995). Läheisen oma terveydentila, ongelmanrat-
kaisutaidot sekä sosiaalisten kontaktien ja ulko-

puolisen tuen määrä ovat tärkeitä tekijöitä läheis-
ten psyykkiselle hyvinvoinnille (Grant ym. 2001). 

KATSEET TULEVAISUUTEEN
Aiemmat tutkimustulokset rohkaisevat siirtä-
mään kuntoutuksen painopistettä entistä enem-
män kuntoutujan elinympäristöön ja sosiaaliseen 
osallistumiseen. Tähän tarvitaan vahvaa yhteis-
työtä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin 
välillä. Itsenäinen ja laadukas kotona asuminen, 
palvelujen saavutettavuus sekä omaehtoinen ter-
veyden edistäminen on nostettu myös kansalli-
sesti tärkeiksi kehittämisen kohteiksi. Mikkelin 
ammattikorkeakoulu haluaa myös jatkossa olla 
kehittämässä asiakkaan arkeen painottuvia hyviä 
työkäytänteitä ja menetelmiä yhdessä kuntoutus-
palveluja tuottavien tahojen kanssa, unohtamat-
ta uusia ja innovatiivisia keinoja, kuten hyvin-
vointiteknologiaa.

Kuvat: Outi Pyöriä
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Hyvinvointiteknologian tavoitteena on tukea ja parantaa terveyttä, elä-
mänlaatua sekä yleistä hyvinvointia. Tulevaisuudessa teknologian hyö-
dyntäminen tulee olemaan entistä yleisempää terveyden edistämisessä. 
Hyvinvointiteknologian avulla pyritään vastaamaan mm. vähentyviin so-
siaali- ja terveysalan resursseihin sekä lisääntyneeseen palvelutarpeeseen 
etenkin syrjäseuduilla ja kasvavan vanhusväestön keskuudessa. Toisaalta 
teknologiat voivat olla apuna esimerkiksi nykypäivän kansanterveydellisenä 
ongelmana pidetyn istumatyön ja kiireisen elämänrytmin helpottamisessa 
ja arjen aktiivisuuden lisäämisessä. 

Hyvinvointiteknologia 
terveyttä tukemassa
ANU SALPAKOSKI

Hyvinvointi 
teknologistuvassa 

yhteiskunnassa

Hyvinvointiteknologian voidaan ajatella käsit-
tävän kaikenlaisen teknologian, jonka avulla on 
tarkoitus parantaa tai mitata ihmisen hyvinvoin-
tia tai terveyttä. Erilaisia hyvinvointiteknologioi-
ta voidaan määritellä niiden käyttökontekstiin 
viitaten. Tällaisia ovat esimerkiksi liikuntatek-
nologia, apuvälineteknologia, sairaalateknologia, 
turvateknologia ja geronteknologia. 

Hyvinvointiteknologian tarkoitus on olla 
monikäyttöistä, joten käsitteet ja teknologiat 
menevät jonkun verran päällekkäin. Lisäksi uusia 
käyttötarkoituksia ja sovelluksia kehitetään jat-
kuvasti. Esimerkiksi suomalainen Firstbeat kes-

kittyi alunperin huippu-urheilijoiden fyysisten 
ominaisuuksien ja ylikuormittumisen mittaami-
seen, mutta nykyisin sen samaan sykevälivaihte-
luun perustuvaa Hyvinvointianalyysia käytetään 
laajalti työhyvinvoinnin ja stressin määrittelyssä.

TEKNOLOGIAT HYVINVOINNIN TUKENA
Hyvinvointiteknologia tulee yleistymään jatkos-
sa entistä enemmän, eikä sen kaikkia hyödyntä-
misen mahdollisuuksia osata vielä edes arvailla. 
Etelä-Savoa maakuntana kuvaa väestön vähene-
minen, joka on seurausta nuorten poismuutos-
ta sekä väestön ikääntymisestä. Lisäksi suuri osa 
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miseen hyvinvointiteknologian keinoin. Ikään-
tyneille suunnattu teknologia on keskittynyt 
paljolti tapaturmien seurantaan ja muistisairai-
den valvontaan. Haja-asutusalueet luovat myös 
tarpeen sosiaalisen kanssakäymisen mahdollista-
miseen ja palvelujen saavuttamiseen teknologian 
välityksellä. Hyvinvointiteknologian arkipäiväis-
tyessä on tärkeää, että yhä enemmän on alettu 
panostaa myös käyttäjä- ja tarvelähtöisyyteen, 
teknologian ulkonäköön sekä käytettävyyteen. 
Teknologia olisi hyvä suunnitella sulautettavaksi 
ihmisten arkeen mahdollisimman varhain, mie-
lellään jo ennen kuin varsinainen avuntarve il-
menee. Tämän vuoksi termi geronteknologia ei 
välttämättä kuvaa enää parhaiten kaikkea ikään-
tyneiden käyttämää hyvinvointiteknologiaa. 

Turvateknologia sisältää entistä monipuoli-
sempia järjestelmiä, joihin voi sisältyä esimerkik-
si ovi-, vuode- ja sähkölaiteseuranta sekä liike-, 
lämpötila-, hengitys- ja lihasjännitysmittaukset 
sekä lääkeannostelija ja turvaranneke (Vivago, 
IsCom/Mirella, Seniortek). Lattia- ja vuodean-
tureiden avulla voidaan seurata mm. kaatu-
misia sekä normaalista poikkeavaa liikkumista 
(Elsi Technologies, Emfi t). Älylukkojen avulla 
liikkuminen helpottuu (Rollock) ja paikannus-
laitteiden avulla voidaan löytää esim. eksynyt 
henkilö (Yepzon). Keskeisenä kotona asumisen 
tukemisessa pidetään robotiikkan tuomia mah-
dollisuuksia. Järjestelmien avulla voidaan moni-
toroida terveyttä sekä turvallisuutta ja helpottaa 
sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia (Ro-
bosoft, VictoryaHome).

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tehostamis-
tarpeen myötä palvelujen parantaminen pelil-
listämisen keinoin nähdään yhtenä keskeisenä 
tulevaisuuden alana (Junttila 2015a). Sitran 
teettämän selvityksen mukaan tieteellinen näyt-
tö vahvistaa terveyspelien myönteisiä vaikutuk-
sia, toisaalta pelien markkinoille pääsyä hidastaa 
pitkäjänteisten julkisten resurssien puute (Kaleva 
ym. 2013). Terveyspelit olisikin jatkossa järke-
vää nähdä myös vientivalttina ja keskeisenä ke-

hittämisen kohteena, koska pelialan osaamista 
Suomesta löytyy (Junttila 2015a). Kansainvä-
listä verkostoitumista ja vientiä vauhdittamaan 
Serious Gaming Cluster Finland sekä Border-
less Healthcare Group sopivat vastikään yhteis-
työstä, joka mahdollistaa suomalaisille pelialan 
yrityksille jakelukanavat Kiinan hoitokoteihin, 
omaishoitoverkostoihin ja kunnallisiin kotipal-
veluihin (Lukkari 2015a). 

Pelillistämisen ja hyvinvointiteknologian 
mahdollisuudet kuntoutuksessa on myös il-
meiset, kuitenkin kotimaisia kuntoutukses-
sa hyödynnettäviä sovelluksia on vielä vähän. 
Kotikuntoutuksen ja sairaalasta kotiutumisen 
tehostaminen teknologiaa hyödyntäen tulee 
todennäköisesti yleistymään mm. etäyhteyksi-
en ja kuntoutuspelien muodossa. Esimerkiksi 
kotikuntoutusta tutkinut Vetreeni-tablettitie-
tokonesovellus on koettu toimivaksi ja helppo-
käyttöiseksi ikääntyneiden keskuudessa (Kuore-
mäki & Poskiparta 2015). Lisäksi pelillistämistä 
ja hyvinvointiteknologiaa kuntoutuksen apuna 
neurologisille potilaille on Suomessa käyttänyt 
kuntoutuskeskus Neuron (Neuron 2015). Kun-
toutuspelien ohjaimet tulee myös valita huolella 
käyttäjäryhmän ja tarkoituksen mukaan, Mega 
Elektroniikka esimerkiksi valmistaa lihasaktiivi-
suutta havaitsevia peliohjaimia.  Noona-mobii-
lisovelluksen avulla sen sijaan syövästä toipuva 
potilas voi pitää yhteyttä hoitohenkilökuntaan. 
Sovellus tunnistaa automaattisesti potilaan ra-
portoimista oireista, milloin on akuutti tarve 
hoidolle. (Laatikainen 2015.) 

Hyvinvointiteknologian tuomat mahdolli-
suudet ulottuvat myös sairaalaympäristöihin. 
Suomalainen  Woodcast on maailman ensim-
mäinen puumassasta ja biohajoavasta muovista 
tehtävä kipsaus- ja lastamateriaali. Sen etuina 
on ekologisuus, myrkyttömyys ja uudelleen 
muokattavuus. Potilaalta ei myöskään tarvitse 
ottaa kipsiä pois röntgenkuvauksen ajaksi, koska 
materiaali läpäisee röntgensäteet. (Lappalainen 
2015.) Synoste taas on kehittänyt innovatiivisen 

asuu haja-asutusalueilla. Palvelujen saannin tur-
vaaminen etenkin syrjäseuduille ja ikääntyvälle 
väestölle on tärkeää. Lisäksi nuorten työperäistä 
muuttoa pois maakunnasta tulisi pyrkiä vähen-
tämään. Näihin molempiin voisi löytyä ratkai-
suja hyvinvointiteknologian avulla. Seuraavassa 
poimintoja lupaavista, pääasiallisesti kotimaisista 
hyvinvointiteknologioista, joilla voisi olla poten-
tiaalia maakunnan kehittämisessä.

Yhteiskunnan tuottavuuden kannalta väestön 
kokonaisvaltainen terveys on kaiken a ja o. Ny-
kypäivän lisääntynyt istumatyö, työn kiireisyys 
ja elämän hektisyys heikentävät hyvinvointia, ja  
heijastuvat kansanterveydellisinä ongelmina. Hy-
vinvointia, ylikuormitusta ja stressiä mittaamaan 
ja käyttäjiä terveellisemmän elämän pariin ohjeis-
tavia sovelluksia on erilaisia, tunnetuimpana var-
masti sykevälivaihteluun EKG-elektrodien tai sy-
kemittarin avulla perustuva Hyvinvointianalyysi 
(Firstbeat) ja uudempana vasta markkinoille lan-
seerattava Öura-hyvinvointisormus, joka mittaa 
liikettä, sykettä ja ihon lämpötilaa. Tavoitteena 
on mitata ja analysoida kehon palautumista fyy-
sisestä ja psyykkisestä kuormituksesta sekä antaa 
vinkkejä, mitä hyvinvoinnin tasapainon saavutta-
miseksi kannattaisi tehdä (Peltonen 2015). 

Saatavilla on myös paljon erilaisia mobiili-
sovelluksia opastamaan terveellisen liikunnan ja 
ravitsemuksen pariin, unohtamatta sykemittarei-
ta ja aktiivisuusrannekkeita (esim. Polar, Suun-
to, Fitbit). Hyvinvointia ja liikkumista voidaan 
seurata lisäksi lihasaktiivisuutta mittaavien äly-
vaatteiden (Myontech) tai askellusta analysoivien 
älypohjallisten avulla (Movesole), jotka välittävät 
pohjallisen ja älypuhelinsovelluksen avulla tietoa 
lääkärille jalan asennosta (Hämäläinen 2015). Yk-
silöllisiä pohjallisia liikuntaan (Zero G) voidaan 
valmistaa myös 3D-skannauksen avulla (Lehto 
2015b). Unen laatua sen sijaan analysoidaan eri-
laisten vuodeantureiden avulla (Beddit, Emfi t).

Väestön ikääntyminen, laitoshoitopaikkojen 
vähentäminen ja haja-asutusalueilla asuminen 
luo tarpeen itsenäisen kotona asumisen tuke-
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menetelmän luiden pidentämiseen. Tavoitteena 
on etenkin reisiluun pidentäminen älymateriaa-
li-implantin ja magneettikentän avulla (Lukkari 
2015b). Lisäksi Suomessa on vahvaa osaamista 
lääketieteen kuvantamisen saralla, esimerkik-
si Planmed on vahva toimija myös ulkomailla. 
Sen tuotteisiin kuuluvat mm. 3D-kuvantaminen 
mammografi assa ja CT-kuvauksessa. Teknolo-
gian kehityksen mahdollisuuksista kertoo lisäksi 
Yhdysvalloissa kehitetty kynä, jonka avulla on 
mahdollista piirtää antureita ihmisen ihoon, jol-
loin lääkärin on entistä helpompi seurata poti-
laan terveyttä (Luotola 2015).

HYVINVOINTITEKNOLOGIAN STARTUP-
YRITYKSET TULEVAISUUDEN 
SUUNNANNÄYTTÄJINÄ
Hyvinvointiteknologian kehitys on ollut vauh-
dikasta viime vuosina. Suomessa on syntynyt 
muutamien isompien ja kansainvälistä menestystä 
saaneiden yritysten vanavedessä paljon startup-yri-
tyksiä hyvinvointiteknologian ympärille. Vuonna 
2014 hyvinvointiteknologian viennin arvo oli 
Suomessa 1,8 miljardia euroa, joka on noin puolet 
maan huipputeknologian kokonaisviennistä. Ver-
tailukohdaksi voi ottaa paljon puhutun pelialan 
liikevaihtdon, joka oli kokonaisuudessaan saman 
verran (Junttila 2015b). Näitä teknologioita ke-
hittämällä voimme saada aikaan sekä hyvinvointia 
että uutta yritystoimintaa ja työtä.

Isot kansainväliset ICT-yrityksetkin ovat 
huomanneet hyvinvointiteknologian potenti-
aalin. IBM:n kehittämä keinoäly Watson on 
noussut viime vuosina yhdeksi puhutuimmaksi 
sovellusalustaksi. Watson Health -alusta analysoi 
lääketieteellistä aineistoa diagnostiikan tueksi. 
Parhaillaan järjestelmä on tarkoitus ohjelmoida 
tulkitsemaan lääketieteen kuvia eri kuvantamis-
menetelmistä. Tämä helpottaa huomattavasti 
lääkäreiden työtä, koska keinoäly pystyy tulkit-
semaan kuvia sekä laskemaan yhteen potilas-
tietoja murto-osassa siitä ajasta, mitä lääkäriltä 
tuohon kuluisi. (IBM 2015.) 

Google puolestaan kehittää parhaillaan äly-
piilolinssiä diabeetikoille. Tarkoituksena on, 
että linssi mittaa kyynelissä olevaa verensokeria 
langattomia siruja ja miniatyyriglukoosianturei-
ta hyödyntämällä (Digitoday 2014). Microsoft 
taas luottaa terveystiedon olevan Azure-pilvialus-
tan keskeinen kohde. Lisäksi Microsoftilla on 
HealthVault-palvelu, johon on jo kytketty satoja 
eri terveyttä ja hyvinvointia mittaavia laitteita, 
kuten urheilukelloja ja aktiivisuusrannekkeita. 
(Lehto 2015a.)

TERVEYSPALVELUALUSTAT PUHUTTAVAT
Vaikka hyvinvointiteknologian tuotekehitys on 
jatkossakin ensiarvoisen tärkeää, julkinen keskus-
telu pyörii tällä hetkellä paljon erilaisten palve-
lualustojen ympärillä. Teknologia-alustojen tar-
koituksena on kerätä hyvinvointidataa erilaisista 
laitteistoista ja järjestelmistä sekä käsitellä tietoa 
edelleen. Paljon puhutaan esimerkiksi sairauden-
hoitoon liittyvän potilastietotasoisen aineiston 

sekä itse kerätyn tiedon prosessoinnista ja tallen-
nuksesta, henkilötietolaista sekä yksityisyyden 
suojasta. Entä kuka omistaa laitteistosta tulevaa 
tietoa ja kuka sitä saa käsitellä? Ymmärrettävää 
on, että tietoturva-asiat mietitään huolellisesti 
etenkin, jos laitteistoja liitetään potilastietojärjes-
telmiin, mutta tietoturva on varmasti ratkaista-
vissa, kuten ovat osoittaneet esimerkiksi verkossa 
tapahtuva pankkiasiointi sekä sähköiset reseptit. 

Kansallisia, eritasoista terveystietoa kerääviä 
järjestelmiä on kehitteillä useita. Esimerkiksi 
Kanta-palvelu kokoaa henkilökohtaiset potilas-
tiedot ja sähköiset reseptit samaan tietokantaan, 
jolloin terveystiedot pysyvät keskitetysti samas-
sa paikassa (www.kanta.fi ). Toinen sähköisen 
asioinnin palvelu on Hyvis, joka on käytössä 
myös Etelä-Savossa. Hyviksen tarkoituksena on 
seurata käyttäjän terveyttä, tarjota luotettavaa 
tietoa terveyteen liittyen ja mahdollistaa säh-
köiset sosiaali- ja terveyspalvelut (www.hyvis.fi ).
Taltioni taas on vastaava terveystili, jonne voi 

tallentaa terveystietoja pääasiallisesti yksityisten 
yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluis-
ta. Mukana on paljon omaehtoiseen terveyden 
seurantaan liittyviä kumppaneita, jotka mah-
dollistavat myös yksilöllisen hyvinvointiteknolo-
gialaitteista kerätyn tiedon kokoamisen samaan 
tietokantaan (www.taltioni.fi ). 

Hämeenlinnassa on otettu käyttöön Minun-
terveyteni-palvelu, joka niin ikään yhdistää ter-
veystiedon ja terveyspalvelut.  Palvelu hyödyntää 
mm. Kanta-, Taltioni- sekä Effi  ca (potilastie-
tojärjestelmä) -palveluista tulevaa tietoa. Mi-
nunterveyteni mahdollistaa lisäksi omahoitoon 
liittyvien laitteiden liittämisen järjestelmään. 
Esimerkiksi painonhallintaohjelmassa käyttäjä 
voi kerätä palveluun tietoa askelmääristä, unen-
laadusta ja painosta (Sitra 2015). Lisäksi par-
haillaan pilotoidaan verenpaineen, verensokerin 
sekä spirometrian kotimittaustulosten siirtämistä 
älypuhelinsovelluksen avulla samaiseen tietokan-
taan (Elisa 2015). Terveystiedon keräämiseen on 
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kehitteillä paljon erilaisia tietokantoja ja alustoja, 
minkä seurauksena käydäänkin keskustelua siitä, 
miten erilaiset tietokannat pystytään liittämään 
vaivattomasti toisiinsa, jotta sähköinen asiointi 
olisi mahdollisimman vaivatonta.

KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS JA TOIMINTA- 
VARMUUS KESKIÖSSÄ
Teknologian toimintavarmuus sen käyttöym-
päristössä on tärkeää. Teknologian toimimatto-
muus turhauttaa, ja hyväkin teknologia voi jäädä 
käyttämättä, jos sitä ei ole suunniteltu käyttäjä-
lähtöisesti tai sen toimintavarmuus on heikkoa. 
Hyvinvointiteknologia tulisi suunnitella mah-
dollisimman käyttäjälähtöisesti ymmärtäen ih-
misen fysiologiaa ja yksilöllisiä tarpeita. Esimer-
kiksi suunniteltaessa teknologioita ikääntyneille 
on ymmärrettävä ikääntymisen mukanaan tuo-
mat fyysiset sekä psyykkiset rajoitteet. Toisaal-
ta huippu-urheilussa liikuntateknologian tulee 
osata ottaa huomioon tämän käyttäjäryhmän ää-
rimmäiset fysiologiset ja biomekaaniset tarpeet. 
Jotta pystytään luomaan uusia ja innovatiivisia 
tuotteita, tarvitaan siis monialaista näkökulmaa 
ja asiantuntemusta. 

Hyvinvointiteknologian ja etenkin sairaala- 
ja turvateknologian siirtyessä entistä enemmän 
verkkoon tulee huomioida myös itse verkon 
toimivuus. Suomessa syrjäseutujen verkkoyhte-
ydet on toteutettu pitkälti mobiiliverkon avulla. 
Sen herkkyys verkkokatkoksille tulee huomi-
oida palveluita suunniteltaessa. Lisäksi riskinä 
on järjestelmien sisäiset ongelmat ja häiriöt. 
Esimerkiksi puhelinoperaattori on katkaisi 900 
turvapuhelimen käyttäjän palveluyhteyden joh-
tuen palveluntarjoajan puhelinmaksuhäiriöstä. 
Kyseistä palvelua käyttävät pääasiallisesti avun-
tarpeessa olevat ikääntyneet, jotka myös luot-
tavat saavansa apua esimerkiksi tapaturman tai 
sairauskohtauksen vuoksi. Nyt käyttäjistä itses-
tään riippumattomista syistä iso joukko joutui 
olemaan ilman elintärkeää palvelua jopa pari 
päivää. (Salminen 2015.)

Jotta hyvinvointiteknologiasta saataisiin 
mahdollisimman toimivaa, tulee käyttäjiä osal-
listaa mukaan suunnitteluun ja pilotointiin. 
Pilotoinnin avulla saadaan tietoa tuotteen jatko-
kehitykseen sekä tutkimustietoa sen hyödyistä 
ja vaikuttavuudesta. Etenkin kustannusvaikut-
tavuuden ja käyttäjien itsekoetun sekä mitatun 
hyvinvoinnin paraneminen on ensiarvoisen tär-
keää mm. perusteltaessa uusien toimintatapojen 
tarpeellisuutta sosiaali- ja terveyspalvelujärjestel-
män kehittämisen kannalta. Kuitenkin yritykset 
voivat kokea sosiaali- ja terveyspalvelujärjestel-
män jähmeyden käynnistää kokeiluita liian hi-
taaksi, koska markkinoille tulee koko ajan uusia 
kilpailevia teknologioita. 

Toimivan paikallisen kokeilukulttuurin mah-
dollistaminen on kuitenkin tärkeää kokonaisval-
taisen hyvinvointikehityksen kannalta. Muuten 
riskinä on, että potentiaaliset yritykset lähtevät 
ensisijaisesti ulkomaille. Näin on jo käynyt mo-
nen startup-yrityksen kohdalla, jotka ovat saaneet 
jalansijaa ja laajoja kokeilualustoja esimerkiksi 
Yhdysvalloista. Julkisia ja yksityisiä toimijoita 
yhdistävän hyvinvointiteknologian ekosysteemin 
luominen mahdollistaisi sen, että teknologioiden 
kehittämisessä mukana olisi kaikki siihen liittyvät 
paikalliset osapuolet. Tällöin pystyttäisiin varmis-
tamaan kaikkien kannalta toimivien palveluketju-
jen muotoutuminen. (Junttila 2015b.) Suomen 
pyrkimystä johtavaksi terveysinnovaatioiden kes-
kittymäksi edistää myös yhdysvaltalaisen yritys-
kiihdyttämö Startup Healthin toiminnan laajen-
taminen Suomeen ensimmäisenä ulkomaalaisena 
toimipisteenä (Junttila 2015c).

ETELÄ-SAVO HYVINVOINTITEKNOLOGIAN 
MAHDOLLISTAJANA
Tulevaisuuden työpaikkojen luomiseksi ja nuor-
ten poismuuton ehkäisemiseksi tulisi entistä 
enemmän tukea yrittäjyyttä ja uusien innovaa-
tioiden syntymistä. Paikallisen hyvinvointitek-
nologian ekosysteemin luominen parantaisi ete-
läsavolaisen väestön hyvinvointia sekä helpottaisi 

sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuutta niin 
syrjäseuduilla kuin ikääntyneidenkin keskuudes-
sa. Samalla se helpottaisi uusien startup-yritysten 
perustamista sekä mahdollistaisi teknologioiden 
kokeilun aidossa käyttöympäristössä. Mamkin 
monipuolisesta koulutustarjonnasta ja TKI-toi-
minnasta voisi olla hyötyä uusien moniammatil-
listen terveysinnovaatioiden syntymiselle. 

Mamkin kehitystoiminnan osaamisalueisiin 
liittyen hyvinvointiteknologiaa on mahdollista 
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soveltaa esimerkiksi kuntoutuksessa, omaishoi-
dossa, työhyvinvoinnin edistämisessä, luonnon 
hyvinvointivaikutusten havainnollistamisessa, 
nuorten sekä ikääntyneiden osallisuuden vah-
vistamisessa jne. Parhaillaan toteutettavassa Kes-
tävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen 
-hankkeessa luodaankin edellytyksiä hyvinvoin-
titeknologian osaamiskeskittymän synnyttämi-
seksi sekä vahvistetaan verkostoja hyvinvointi-
teknologian saralla.
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Teknologioista ja tietoverkoista on tullut yhä merkittävämpi osa ihmisten 
arkea. Paine internetin ja uusien teknologioiden käyttöön sekä ylipäänsä 
digitaalisen yhteiskunnan ymmärtämiseen koskettaa myös niitä, joiden 
arkeen tietoverkkojen mukanaan tuomat mahdollisuuden eivät liity. Mutta 
minkälaista painetta ympäröivä yhteiskunta tuottaa uusien teknologioiden 
ja tietoverkkojen käytölle ja miksei niitä tästä koetusta paineesta huolimat-
ta käytetä?

Osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
NOORA TALSI

Olen kuullut ja lukenut lukuisia kertomuksia 
teknologioiden käytöstä. Tarinoita siitä, miten 
teknologioita käytetään, miten niitä kotoute-
taan, miten joitakin teknologioita vastustetaan 
ja miten joidenkin teknologioiden käytöstä luo-
vutaan. Olen kuunnellut kertomuksia, kuinka 
uusi ja tuntematon teknologia kotoutuu kodin 
koneeksi. Kotoutuessaan uusi teknologia otetaan 
käyttöön ja neuvotellaan osaksi arkisia käytän-
töjä. Prosessi on kaksisuuntainen, ja siinä uutta 
teknologiaa ei vain hankita ja oteta käyttöön ar-
vioiden ja neuvotellen vaan siinä myös uusi tek-
nologia tullessaan käytetyksi haastaa ja muokkaa 
käyttäjiään ja käyttäjiensä sosiaalisia käytäntöjä. 
Tutkiessani teknologioiden käyttöä ja käyttöön-
ottoa tutkin samalla myös teknologioiden käy-
töstä luopumista ja kieltäytymistä. (Talsi 2014.)

Näissä teknologiatarinoissa puhutaan hyvin 
vähän uudesta teknologiasta. Itse asiassa niissä pu-
hutaan aika vähän teknologiasta. Näissä tarinoissa 
kuvataan teknologiasuhteita, joiden synnyssä ja 
ylläpitämisessä yksittäisellä teknologialla on lop-
pujen lopuksi vähäinen rooli. Teknologiasuhteet 
eli ihmisten suhteellisen pysyvät tavat rakentaa 
käsityksiä teknologioista ja antaa niille merkityk-
siä ovat vakiintuneita eikä niiden muotoutuminen 
riipu yksittäisistä teknologioista. Sen sijaan tekno-
logiasuhteet riippuvat muun muassa käyttäjänsä 
sukupuolesta, iästä ja asuinpaikasta. Tarinoissa 
kerrotaankin arjen käytännöistä, joissa teknologiat 
kietoutuvat yhteen perheen sosiaalisiin suhteisiin, 
ajankäyttöön, työhön ja vapaa-aikaan.  Tekno-
logiasuhteet ovat vakiintuneita, mutta teknolo-
gioiden käyttämisen käytännöt ja niille annetut 
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merkitykset muuttavat muotoaan, kehittyvät tai 
päättyvät, kun muutoksia tapahtuu henkilössä 
itsessään, hänen elämäntilanteessaan, hänen käyt-
tämässään teknologiassa tai ympäröivässä yhteis-
kunnassa. (Talsi 2014.)

Teknologiatarinoissa kerrotaan myös hyvin-
voinnin, osallisuuden ja osattomuuden koke-
muksista, siitä, kuinka uuden teknologian, esi-
merkiksi television, hankkiminen toi ostajalleen 
kokemuksen siitä, että hän on osa modernia Suo-
mea. Ja kuinka taas nykyisin kieltäytyminen in-
ternetin käytöstä sulkee ulos digitaalisesta yhteis-
kunnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. 

Muistot teknologioista ovat kertojilleen tär-
keitä ja merkityksellisiä. Ne eivät kuitenkaan 
ole niitä kaikkein tavallisimpia tarinoita. Näitä 
tarinoita ovat kertoneet ikääntyneet. Aineistoni 
koostuvat iäkkäiden ihmisten kirjoittamista tek-
nologiaelämäkerroista sekä oheisaineistoina käyt-
tämistäni tietoyhteiskunta- ja teknologiastrate-
gioista. Laadullisia aineistoja olen analysoinut 
muistitiedon menetelmin.

Tutkimuksessa on sijansa niin tieto- ja vies-
tintäteknologioilla kuin kodinkoneillakin. Olen 
havainnut, että merkittävimmät ja voimakkaim-
mat teknologiakokemukset, joita tutkimukseen 
osallistuneilla informanteillani on ollut, eivät 
suinkaan ole syntyneet uusien tieto- ja vies-
tintäteknologioiden tai terveysteknologioiden 
kanssa, vaan kodinkoneet ja maatalouskoneet 
ovat todella muuttaneet heidän elämäänsä. Kun 
tarkastellaan arkisia, vakiintuneita ja vaatimatto-
mia teknologioita, ihmisten teknologiasuhteiden 
monimuotoinen ja monimutkainen luonne tulee 
ymmärrettävämmäksi. Yhteistä tutkimuksessani 
esiintyville teknologioille on, että niitä käytetään 
arjessa – pääosin kodin piirissä. 

OSALLISUUDEN PAINEET
Tutkimusaineistoissani digitaalista yhteiskun-
taa, jossa kulttuurisesti keskeisiksi määriteltyjen 
teknologioiden käyttö on entistä välttämättö-
mämpää, kuvattiin arjen käytäntöjen ja omien 

kokemusten kautta. Teknologioiden käyttöön 
tunnettiin epämääräistä painetta ja pakkoa – 
odotuksia siitä, että kaikkihan näitä teknolo-
gioita osaavat käyttää. Paine ja pakko tuntuivat 
rantautuvan ihmisten elämään häilyvästi yleisen 
mielipiteen, yhteiskunnan tai median kautta. 
Yhtä aiheuttajaa tällaiselle pakolle onkin mah-
doton nimetä, mutta selvää tuntui olevan, että 
jonkinlainen poliittinen ohjailu on paineen taus-
talla. Kutsun tätä painetta teknologiseksi impe-
ratiiviksi. (Talsi & Tuuva-Hongisto 2007; 2009.) 

Teknologiapoliittiset linjaukset ja suositukset 
eivät pakota ihmisiä käyttäytymään tietyllä taval-
la tai ostamaan uusia laitteita; nämä suositukset 
kertovat oikeasta ja normatiivisesta tavasta elää, 
toimia ja kuluttaa. Ne vaikuttavat ihmisten ar-
keen ja ohjaavat toimintaa normatiiviseen suun-
taan. Tästä paineesta ja pakosta, teknologisesta 
imperatiivista, ihmiset tulevat erityisen tietoisiksi 
silloin, kun he eivät halua tai voi käyttää näitä 
kulttuurisesti keskeisiksi määriteltyjä teknolo-
gioita. Entistä hankalammaksi elämä muuttuu, 
jos näillä keskeisillä teknologioilla, kuten tieto-
koneella, kännykällä tai internetillä, ei ole mi-
tään kosketuspintaa oman arjen kanssa, kuten 
monilla teknologiaelämäkertoja kirjoittaneilla 
ikääntyneillä.

Julkisessa keskustelussa ikä tunnistetaan ris-
kitekijäksi joutua syrjään teknologiavälitteisestä 
yhteiskunnasta, mutta samaan aikaan ihmi-
siä kannustetaan pääsemään yli ikääntymisen 
mukanaan tuomista riskeistä. Digitalaisuuden 
edistämistä yhteiskunnassa pidetään asennekysy-
myksenä. Yhteiskunnalliset käytännöt ja niihin 
liittyvät epätasa-arvoisuudet artikuloituvat yksi-
löllisinä eli tulevat ymmärretyksi yksilön sisäisi-
nä ongelmina. Mikäli kuluttaja ei halua tai voi 
kuluttaa tai käyttäjä käyttää, ei yhteiskunta voi 
tehdä mitään, vaan vastuu valinnoista jää yksilön 
kannettavaksi. Niinpä syrjäytyneiksi jäävät lo-
pulta ne, jotka epäonnistuvat uusien teknologis-
ten laitteiden ja taitojen omaksumisessa. Tämä ei 
ollut ongelma niin pitkään, kun teknologiat eivät 

määritelleet niin paljon sitä, keitä me olemme ja 
miten me elämme elämäämme. Kun teknologia-
elämäkertojen kirjoittajat kirjoittivat elämästään 
ensimmäisten pesukoneiden ja moottorisahojen 
kanssa, teknologiat olivat yksityisempiä eikä nii-
den käyttäminen tai käyttämättömyys syrjäyttä-
nyt ketään. Tilanne on toisin nyt, kun keskeisinä 
pidettyjen tieto- ja viestintäteknologioiden kat-
sotaan kuuluvan ”jokaisen” arkeen. Ne, jotka täl-
laista arkea eivät voi tai halua jakaa, jäävät ulos-
suljetuiksi kokonaisesta elämäntavasta sen sijaan, 
että jäisivät paitsi vain yksittäisten teknologioi-
den käytöstä. (Mäkinen 2012.)

Digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia haastei-
ta ja vaateita teknologioiden käytöstä tulkittiin 
aineistossani monin tavoin. Teknologiseen impe-
ratiiviin reagoimisessa on kyse pitkälti teknolo-
gioiden kotouttamisesta, siitä, miten uutta tek-
nologiaa tulkitaan ja miten sen omaksumiseen 
suhtaudutaan. Tulkintatapoja on aineistossani 
neljä: vastustus, syrjään jättäytyminen, kiinni 
pysyminen ja aktiivinen innostus. Tulkintoja 
uuden teknologian omaksumisesta ja teknolo-
giseen imperatiivin aiheuttamasta paineesta oli 
useita, mutta yhteistä niille oli normatiivisuu-
teen ja moraalisuuteen vetoava perustelu sille, 
miksi teknologioita omaksuttiin tai vastustettiin. 
Siinä, missä vastustus uutta teknologiaa kohtaan 
saattoi näyttäytyä yhtäältä vaihtoehtojen tar-
joamisena digitalisoituvalle yhteiskunnalle, saa-
tettiin se aineistossani tulkita myös passiivisena 
syrjään vetäytymisenä. Samoin teknologioiden 
käyttöönottoa perusteltiin normatiivisena tapana 
toimia oikein ja kunnon kansalaisena – toisaalta 
uutuuksien perässä juoksemista myös paheksut-
tiin ja pidettiin moraalittomana.

Vetoaminen nykyisen yhteiskunnallisen ja 
teknologisen kehityksen muutosvauhdin moraa-
littomuuteen näyttääkin olevan keino iäkkäille 
teknologiaelämäkertojen kirjoittajille kritisoida 
ja vastustaa uusia teknologioita. Jos taitoa ei ollut-
kaan yksittäisten teknologioiden vastustamiseen, 
yleisempään yhteiskuntakriittiseen ajatteluun he 

olivat toki kykeneväisiä. Iäkkäitä informantteja 
ei siis tarvitse nähdä pelkkinä digitaalisen yhteis-
kunnan uhreina, vaan heillä oli oma perusteltu 
teknologiasuhteensa. Iäkkäät olivat myös tyyty-
väisiä vähäteknologiseen elämäänsä ja siihen, että 
heidän oli mahdollista elää nuukasti (ks. Jalas 
& Rinkinen 2012). Nuukuus ja teknologioiden 
niukkuus tuotti myös tunteen oman elämän hal-
linnasta, kun ei enää tarvitse enempää koneita 
vaan pärjää olemassa olevilla.

Teknologisen imperatiivin ja uusien teknolo-
gioiden aktiivinen vastustus edellyttää kuitenkin 
kykyä, halua ja resursseja, jotta painetta voi vas-
tustaa. Jos vastustukseen ei ole tarpeeksi resursse-
ja, kuten teknologioita ja niiden käyttöön tarvit-
tavia tietoja ja taitoja, riski syrjäytyä sosiaalisesta 
ympäristöstä kasvaa. Aktiivisen vastustamisen ja 
passiivisen syrjään jäämisen ero on teknologian 
omaksumisessa keskeistä (Wyatt 2003). Aktiivi-
nen vastustus ei useinkaan ole mahdollista iäk-
käille käyttäjille. Heillä ei ole tarpeeksi tietoa itse 
teknologisesta artefaktista eikä sen käytöstä ja 
käyttömahdollisuuksista, joten heillä ei myöskään 
voi olla tarpeeksi tietoa, jonka pohjalta tehdä ak-
tiivista valintaa käyttämisen tai käyttämättä jättä-
misen välillä. Juuri valinnan vapaus ja mahdolli-
suus käyttää tai olla käyttämättä erottaa aktiivisen 
vastustamisen passiivisesta syrjään jättäytymisestä.

Syrjään jättäytyminen tai jääminen ja kult-
tuurisesti keskeisten teknologioiden käyttämättä 
jättäminen ei tarkoita syrjään jäämistä vain tietty-
jen teknologioiden käytöstä. Se tarkoittaa syrjään 
jäämistä koko digitaalisesta yhteiskunnasta, joka 
on rakentunut sellaisten käytäntöjen varaan, jot-
ka edellyttävät keskeisten teknologioiden käyttöä 
(vrt. Shove ym. 2012). Yhteiskunnan keskeiset 
toiminnot ovat teknologioiden välittämiä, jol-
loin kieltäytyminen esimerkiksi internetin käy-
töstä tarkoittaa hyvin rajattuja mahdollisuuksia 
vaikkapa pankki-, terveydenhuolto-, vero- ja 
koulutuspalvelujen käyttöön. 

Teknologiavälitteisessä yhteiskunnassa kiinni 
pysyminen ja uusien teknologioiden passiivinen 
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hyväksyminen näkyykin ennen kaikkea normatii-
visena teknologioiden käyttönä. Se on valtavirran 
tapa suhtautua teknologiaan: hyväksytään tekno-
loginen kehitys ja ollaan siinä mukana käytettävis-
sä olevilla resursseilla. Teknologioiden hankintape-
rusteena on usein pakko, tai ainakin teknologinen 
imperatiivi saa ihmiset tuntemaan painetta käyt-
tää kulttuurisesti keskeisiä teknologioita. 

Innostava ja omaehtoiseen tekemiseen kan-
nustava teknologia sen sijaan kiinnittyy arkeen ja 
on tilanteista ja paikantunutta. Tarve ajaa moti-
vaatiota ottaa käyttöön ja opetella uutta teknolo-
giaa. Innostus tuntuu kuitenkin syntyvän jostain 
muusta kuin pelkästä arjen paineesta hankkia 
uusia laitteita. Innostukseen liittyy yhdessä teke-
misen ja yhdessä oppimisen kokemuksia. Vaikut-
taakin siltä, että suhteita luodaan paitsi uuteen 
teknologiaan, myös – ja ennen kaikkea – muihin 
ihmisiin, toisiin käyttäjiin. Lisäksi innostumisen 
kokemukset liittyvät teknologian kehittämiseen 
yhdessä. Kun valmiiksi tarjottua teknologiaa ei 
ole saatavilla tai se ei syystä tai toisesta kelpaa, on 
rakennettava omia vaihtoehtoisia teknologioita 
ja niiden tuottamisen käytäntöjä. Innostumisen 
kertomuksissa onkin kyse juuri teknologian sosi-
aalisesta muokkauksesta, jossa käyttäjät ovat ak-
tiivisesti yhdessä tuottamassa ja muokkaamassa 
teknologiaa omiin tarpeisiinsa.

ARKEEN KIINNITTYVÄT KÄYTÄNNÖT JA 
PIENET OSALLISUUDEN KOKEMUKSET
Teknologiat saavat merkityksensä vasta ihmisten 
arjessa (Lie & Sørensen 1996). Kääntäen voisi 
sanoa, että teknologiat, joilla ei ole paikkaa ar-
jessa, jäävät merkityksettömiksi. Vastustus uusia 
teknologioita kohtaan näyttää kumpuavan siitä, 
että arjen ja yhteiskunnan rytmit eivät kohtaa 
(ks. Lefebvre 1971; Shove ym. 2012, 95–96). 
Arki on jo asettunut uomiinsa, mutta muuttuva 
yhteiskunta asettaa uusia vaateita, joihin eten-
kään iäkkäät informantit eivät olleet halukkaita 
vastaamaan. Lähestyn teknologioiden käyttöä 
ja käyttämättömyyttä arjessa käytäntöteorian 

kautta (Shove ym. 2012, 95–96). Käytäntöteo-
reettisen lähestymistavan mukaan katson arjen 
käytäntöjä ja niiden kohtaamattomuutta yhteis-
kunnan uusien vaateiden kanssa. Juuri tästä on 
kyse myös teknologisessa imperatiivissa: teknolo-
gisen imperatiivin aiheuttama paine tuntuu sitä 
tukalammalta, mitä kauempana sen aiheuttamat 
vaateet ovat ihmisten arkisista käytännöistä ja 
mitä enemmän ne vaatisivat näiden käytäntö-
jen muokkaamista ja uudelleen neuvottelemis-
ta. Omien vakiintuneiden käytäntöjen törmäys 
digitaalisen yhteiskunnan tuomien vaatimusten 
kanssa aiheuttaa osattomuuden kokemuksia 
etenkin ikääntyneille.

Käytännöt ovat paikantuneita ja kiinnitty-
neitä arkeen. Uusien käytäntöjen omaksuminen 
vaatii niiden kiinnittymistä jo olemassa oleviin 
käytäntöihin. Toisin sanoen uusissa käytännöissä 
tulisi olla tarpeeksi tuttuja elementtejä ja niiden 
käyttökulttuurien olisi oltava myös riittävän hy-
vin omaksuttuja, jotta uudet käytännöt vakiin-
tuisivat. Tuttujen elementtien linkittyessä yhteen 
uudella tavalla syntyy uusia käytäntöjä.

Käytännöt näyttävät muuttuvan vähitellen ja 
huomaamatta. Kun teknologiat kiinnittyvät ar-
jen käytäntöihin, teknologiaa ei voi enää erotella 
käytännöstä. Pikkuhiljaa uudesta teknologias-
ta ja siihen liittyvistä uusista käytännöistä tulee 
normaaleja, käteviä ja mukavia tapoja toimia. 
Milloin näin tapahtui, on myöhemmin vaikea 
yksilöidä, mutta tunne siitä, ettei näin ole aina 
ollut eikä aina ole toimittu näin, on olemassa 
(Shove 2003). Uusi teknologia, kuten pesukone, 
muuttaa kyllä kertaheitolla itse pesutapahtuman, 
mutta pyykinpesun käytännöt muuttuvat käyt-
täjän huomaamatta ikään kuin varkain: jossain 
vaiheessa viikoittainen pyykkipäivä muuttuukin 
pyykkikoneen pyöräyttämiseen harva se ilta, 
jossain vaiheessa ”normaali” siisteystaso vaatikin 
puhtaiden vaatteiden vaihtamisen joka päivä, 
jossain vaiheessa vakiintuu ajatus perheasuntoi-
hin kuuluvasta kodinhoitohuoneesta, jossa on 
paikka pesukoneelle ja kuivausrummulle. Pyy-
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kinpesuun kiinnittyy sosiaalisia ja kulttuurisia 
konventioita, jotka tekevät pyykinpesusta paljon 
muutakin kuin itse koneen käyttämistä (ks. Co-
wen 1982; Shove 2003).

Käytäntöjen tietoinen muuttaminen vaatii 
usein erityistä motivaatiota, toisin tekemistä ja 
linkkien rakentamista jo olemassa oleviin käy-
täntöihin. Iäkkäillä motivaatiota käytäntöjen 
muuttamiseen tuntuu olevan vähemmän. Ikään-
tyessä mukavuudenhalu tarkoittaa usein pitäyty-
mistä vanhoissa hyväksi havaituissa käytännöissä, 
vaikka käytäntöjen muuttaminen voisikin palki-
ta tehtävien vaivattomammalla suorittamisella 
(Talsi & Tuuva-Hongisto 2009). Iäkkäillä vastus-
tus kohdistuukin paitsi teknologioihin itsessään 
myös käytäntöjen muuttamiseen. 

Vakiintuessaan uudet käytännöt toimivat lii-
mana arjen ja digitaalisen yhteiskunnan välillä. 
Uudet tavat toimia vaikkapa tietoverkkojen väli-
tyksellä tulevat pikkuhiljaa normaaleiksi tavoiksi 
toimia, osaksi omaa arkea. Oman arjen hallinta 
kasvattaa kokemusta hyvinvoinnista ja osalli-
suudesta, kuulumisesta sellaiseen yhteiskuntaan, 
jonka tavat toimia ovat teknologiavälitteisiä ja 
jossa tieto liikkuu digitaalisesti.

OSALLISUUDEN POLKUJA
Myös niillä ihmisillä, jotka kieltäytyvät infor-
maatioteknologioiden käytöstä tai käyttävät 
näitä teknologioita vain rajoitetusti, on oma 
erityinen suhteensa teknologioihin ja teknolo-
giavälitteiseen yhteiskuntaan ylipäätänsä. Tekno-
logiasuhteet ovat usein elämänmittaisia ja myös 
järkiperustein tehdyt teknologiset valinnat ovat 
tunteiden ja sosiaalisten suhteiden värittämiä. 
Teknologiasuhteet ovat vakiintuneita, vaikka 
suhteet yksittäisiin teknologioihin muuttuisi-
vatkin: teknologioita omaksutaan, käytetään ja 
käytöstä luovutaan, kun teknologiat syystä tai 
toisesta käyvät tarpeettomiksi. Teknologiasuh-
teiden pysyvyys tuntuu olevan syynä siihen, ettei 
uusia teknologioita omaksuta enää ikääntyneenä 
– niiden käyttämisen käytännöt ovat liian kau-
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kana tutuista teknologioiden käyttötavoista ja 
vakiintuneista käytännöistä. Nykyiset eläkeläiset 
ovat työikäisinä olleet hyvinkin innokkaita tek-
nologian omaksujia, mutta eläkeiässä motivaatio 
uusien laitteiden omaksumiseen heikkenee sa-
malla, kun työpaikan tarjoama tekninen ja talou-
dellinen tuki laitteiden hankintaan loppuu. 

Teknologiapolitiikan visioissa luotetaan ih-
misten elinikäiseen oppimiseen. Eläkkeelle siir-
tyy kuitenkin aina uusia ikäluokkia, joita uusien 
teknologioiden jatkuva omaksuminen ei kiin-
nosta enää eläkeikäisenä. Teknologisen kehityk-
sen kiihtyessä nykyinen teknologiapolitiikka ei 
huomioi riittävästi, kuinka uusien teknologioi-
den opetteleminen vaatii jatkuvaa kouluttautu-
mista, päivittämistä ja valppautta sekä halua ja 
kykyä ottaa käyttöön uusia laitteita ja ohjelmia. 
Teknologiset muutokset ovat niin nopeita, että jo 
muutamien eläkevuosien jälkeen – puhumatta-
kaan vuosikymmenistä – työikäisenä omaksutut 
teknologiset ratkaisut ovat auttamatta vanhen-
tuneita ja iäkkäät jäävät syrjään teknologisesta 
kehityksestä.  

Joka kodin teknologioiksi mielletyissä lait-
teissa on tapahtunut valtava muutos, jota ei 
juurikaan kommentoida teknologiastrategioissa. 
Huomio on kiinnittynyt enemmän teknologiavä-
litteiseen yhteiskuntaan, teknologioiden määrän 
ja niiden merkityksen lisääntymiseen ihmisten 
elämässä ja tietoverkkojen mukanaan tuomiin 
mahdollisuuksiin. Teknologiastrategioissa van-
hukset näyttäytyvät hoivateknologioiden kulut-
tajina. Jos verenpaineen mittaustulosten lähet-
täminen terveyskeskukseen on kuitenkin kovin 
monen napinpainalluksen päässä, se todennä-
köisesti koetaan hankalana ja karkottaa käyttäjiä. 
Ikääntyneet hyötyvätkin todennäköisesti eniten 
uusista älyteknologioista, jotka eivät vaadi käyt-
täjältään varsinaista käyttöä, kuten turvalattioista 
ja -rannekkeista (ks. Salpakoski tässä kirjassa). 
Osa henkilökohtaisessakin käytössä olevasta tek-
nologiasta pyritään automatisoimaan ubiikiksi 
joka paikan teknologiaksi, jolloin käyttäjä ei ole 
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enää perinteissä mielessä käyttäjä. Esimerkiksi 
terveysteknologioiden osalta niin sanottu loppu-
käyttäjä eli potilas, välttyy aktiivisesti käyttämäs-
tä laitetta ja käyttäjiä ovatkin terveydenhuollon 
ammattilaiset.

Teknologiat sekä niiden kotouttaminen, 
käyttö ja niihin liittyvät käytännöt eivät ole ar-
jessa merkittäviä siksi, että ne olisivat vakiintu-
neita. Päinvastoin. Teknologiat ja niihin liitty-
vät käytännöt ovat merkittäviä, koska ne ovat 
joustavia ja alati muokkautuvia ja kytköksissä 
monenlaisiin tavaroiden, taitojen ja merkitysten 
verkostoon (Hand & Shove 2007). Teknologiat 
löytävät paikkansa ihmisten arjesta mitä moni-
naisimmin tavoin, ja nämä tavat ovat jatkuvas-

sa muutoksessa. Teknologisen muutosvauhdin 
tai kehityksen seuraaminen myytyjen laitteiden 
määrillä tai peitto- ja läpäisyasteilla ei tavoita tätä 
teknologioihin liittyvää joustavuutta. Tekno-
logioiden kehittyessä ja muuttuessa myös arjen 
käytännöillä täytyy olla aikaa ja tilaa muuttua. 
Kotoutuessaan uusinkin teknologia löytää paik-
kansa kodin muiden koneiden joukosta ja sulau-
tuu kodin käytäntöihin. Uuden koneen teknolo-
gisuus häipyy, ja siitä tulee yksi kotona olevista 
koneista. Kun uudesta teknologiasta tulee osa 
arkea, myös kokemus osallisuudesta ja hyvin-
voinnista teknologiavälitteisessä yhteiskunnassa 
kasvaa. 
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Digitaalisuudessa kyse on pohjimmiltaan tie-
donhallinnasta, jota tuetaan laitteilla, jotka ky-
kenevät käsittelemään digitaalisessa muodossa 
olevaa tietoja. Tiedonhallintaa voidaan tarken-
taa erityisesti organisaatioiden palvelutoimin-
nan näkökulmasta. Organisaatioiden tehtävänä 
on tuottaa toiminta-ajatuksensa mukaisia pal-
veluita, joiden tuottamiseksi ne ovat kehittäneet 
tarkoituksenmukaisia prosesseja. Prosessien 
keskeinen raaka-aine on tieto, jonka käsittele-
miseksi ja hallinnaksi on hankittu tarkoituksen-
mukaisia tietojärjestelmiä eli ICT-sovelluksia. 
Toiminnan kehittämisen periaatteet on määri-
telty julkisessa hallinnossa ns. kokonaisarkki-
tehtuuriperiaatteiksi (Julkisen hallinnon arkki-
tehtuuri). Niiden perusta on yksityisen sektorin 
yritysarkkitehtuurissa, josta yleisemmin on käy-
tetty nimitystä enterprise architecture (Togaf ). 
Tietojenhallintaa voidaan arvioida tietoarkki-
tehtuuriperiaatteiden pohjalta.

Digitaalisuus hyvinvointia tukemassa
MARKKU NENONEN

Digitaalisuuteen ja sen vaikutuksiin on useita eri näkökulmia. Yhteistä on, 
että digitaalisuuden toteutumisen edellytyksenä on tieto- ja viestintätekno-
logian (ICT) hyödyntäminen. Tässä artikkelissa digitaalisuutta tarkastellaan 
ennen kaikkea tiedonhallinnan näkökulmasta, miten tietoa voidaan jatkossa 
hyödyntää nykyistä paremmin. Oleellista on, mitä tietoa hankitaan ja mi-
ten saatua tietoa kyetään hyödyntämään.  Hyvinvointipalveluiden näkökul-
masta katsoen tämä voisi tarkoittaa parempia sekä tarkemmin ja oikea-ai-
kaisemmin kohdennettuja palveluita kansalaisille. Artikkelissani hyvinvointia 
tarkastellaan ensin yleisesti tiedonkeruun kehittymisenä, - toiseksi näkökul-
maa laajennetaan vanhuspalveluihin ja kolmanneksi pyritään hahmottele-
maan digitaalisuuden edistämisen toimintamallia.

Digitaalisuus on mitä suurimmassa määrin 
siis digitaalisessa muodossa olevien tietojen hal-
lintaa. Tietoja kerätään yhä enemmän ja enem-
män. Haasteena on tietojen hyödyntäminen. 
Lähtökohtana voidaan pitää, että digitaalisuus 
mahdollistaa kaikenlaisten palveluiden nykyistä 
paremman tarjoamisen ennakoinnin ja kohden-
tamisen ja sitä myöden palvelut kohentavat asi-
akkaiden hyvinvointia.

Tietojen hallinta on jaettavissa kahteen kä-
sitteeseen: tietojohtaminen ja tiedolla johtami-
nen. Käsitteiden välinen suhde on, että tarkoi-
tuksenmukainen tiedolla johtaminen edellyttää 
tehokasta tietojohtamista. Tiedolla johtaminen 
tarkoittaa käytännössä toiminnan yleistä joh-
tamista. Tiedolla johtamista on eri yhteyksissä 
haluttu erikseen korostaa ilmeisesti juuri tiedon-
hallinnan kehittämismahdollisuuksien johdosta. 
Tiedolla johtamiseen sisältyy edelleen monia 
muitakin tekijöitä kuin pelkkä tieto. Poliittinen 

päätöksenteko on tästä paras esimerkki, ts. tietoa 
hyödynnetään määrätyistä näkökulmista.

Suurin kehittämispotentiaali onkin tietojoh-
tamisessa. Digitaalisuus korostuu ennen kaikkea 
tietojohtamista, joka on digitaalisuuden vahva 
edellytys. Tietojohtaminen käsittää pelkistetysti 
tietotarpeiden tunnistamisen, tiedon keräämi-
sen ja varastoinnin sekä tietojen käytettäväksi 
asettamisen. Laadukkaasti käytettävissä olevat 
tiedot mahdollistavat tarkoituksenmukaisen 
toiminnan johtamisen, ts. tiedolla johtamisen. 
(Laihonen 2013.) 

Tietoja on Suomessa systemaattisesti kerätty 
jo pitkään, ja niitä varten on kehitetty erilaisia 
tietojenkeruun prosesseja. Niiden tuloksena tie-
dot on kerätty ns. kansallisiin perustietovaran-
toihin mm. väestötietojärjestelmä.(Perustieto-
varannot.) Perusrekistereitä on pidetty Suomen 
suurena vahvuutena erityisesti julkisen hallinnon 
palveluiden tuottamisen pohjana. 

OMAN HYVINVOINNIN INFRASTRUKTUURI
Tiedon kerääminen on viime vuosina räjähtänyt. 
Nyt kerääminen voi tapahtua reaaliaikaisesti.  Eri-
laiset bonus- ja jäsenkortit ovat keränneet meistä 
tietoa, kännykät ja bussikortit seuraavat liikkei-
tämme, turvakamerat kuvaavat jne. Digitaalisen 
tiedon keruumenetelmiä on ollut jo pitkään. 

Osa tiedoista kerätään tietämättämme, osan 
tiedoista jaamme vapaaehtoisesti, esimerkiksi so-
siaalisessa mediassa. Erilaiset laitteet ovat tuoneet 
tiedonhallinnan mahdollisuuksia myös oman 
hyvinvointimme edistämiseen. Hyvänä esimerk-
kinä on varsin monen kansalaisen ranteessa nä-
kyvä aktiivisuusranneke. Tämä mainio laite kerää 

Kuvat: Markku Nenonen
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taukoamatta erilaista tietoa käyttäjänsä arkipäi-
vän toiminnasta. Ranneke seuraa ja laskee päivit-
täisten askeleiden määrää, kulutettuja kaloreita 
ja yöunen pituutta ja laatua. Laitteen keräämä 
arvokas tieto on yhtäältä käyttäjän ja toisaalta 
palveluntarjoajan käytössä, jos ne sinne halutaan 
siirtää. Palveluntarjoajan rooli ainakin tässä vai-
heessa on laatia yhteenvetoja kerätystä tiedosta. 
(Polar 2015.)

Jokaisesta meistä on valtavat määrät tietoa 
erilaisissa tietokannoissa. Viranomaisilla puo-
lestaan on periaatteessa perusrekistereissä kaikki 
perustietomme, jota on kerätty syntymästämme 
saakka. Voitaneenkin sanoa, että kaikki tämä 
tieto muodostaa oman elämämme digitaalisen 
infrastruktuurin. Haaste on, miten pystymme 
infrastruktuuria hyödyntämään oman hyvin-
vointimme tukemiseksi. Nyt infrastruktuurin 
pohjana olevat tiedot ovat hajallaan eri puolilla 
ja pääasiassa muiden kuin itsemme hallittavissa!

Nykyiset digitaaliset laitteet pystyvät kerää-
mään suuria määriä tietoja, ja teknologinen kehi-
tys on johtanut laitteiden koon pienenemiseen, 
joten tietoa voidaan kerätä lähes mistä tahansa. 
Samalla on yhtäältä syntynyt tarve aivan uu-
denlaisten rekistereiden, tietovarantojen kerää-
misestä ja toisaalta tietojen entistä tehokkaampi 
hyödyntäminen. Miten tätä kaikkea voitaisiin 
hyödyntää yhteiskunnan keskeisten haasteiden 
ratkaisemiseksi?

VANHUSTEN PALVELUTARPEIDEN 
TUNNISTAMINEN
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa van-
husten kotona asuminen on nostettu tärkeäksi 
kehittämisen kohteeksi. Toisaalta hallitusohjel-
massa digitaalisuus on nähty ratkaisuna lähes 
jokaiseen asiaan. (Valtioneuvosto 2015.) Van-
husten kulloinkin tarvitsemien palveluiden arvi-
oiminen ei ole helppoa sen paremmin omaisille 
kuin viranomaisillekaan. Mahdollisesti kuiten-
kin jo pelkän aktiivisuusrannekkeen avulla saa-
taisiin tietoa, jota voitaisiin hyödyntää vanhusten 

palvelutarpeiden arvioinnissa. Kyse on paitsi yh-
teiskunnan kilpailtujen resurssien oikeasta koh-
dentamisesta, myös sekä vanhusten että heidän 
omaistensa elämänlaadusta. (STM 2013.)

Vanhuspalveluissa muutos voisi merkitä en-
nen kaikkea, että pystyisimme tunnistamaan 
paremmin vanhusten käytöksessä tapahtuneet 
muutokset. Muutos voi johtua paitsi toiminta-
kyvyn heikkenemistä, myös sen paranemisesta. 
Molemmissa tapauksissa palvelutarve osattai-
siin paremmin arvioida.  Tiedot olisivat ennen 
kaikkea omaisten mutta myös viranomaisten 
käytössä. Eri tahot reagoisivat tietoihin omista 
näkökulmistaan. Yhteisesti saatavilla oleva tie-
to helpottaisi myös omaisten ja viranomaisten 
keskustelua, yhteisen näkemyksen löytymistä ja 
oikeiden ratkaisujen tekemistä. Mikkelin kau-
punki on Huoli-toimintamallissa ottanutkin 
ensi askeleita palvelutarpeen ennakoinnin edistä-
miseen. (Mikkeli 2015.)

Digitaalisuutta hyödyntäviä vanhuspalvelui-
ta on ollut jo pitkään, turvaranneke lienee niistä 
vanhimpia. Kotona kaatuilemisen tunnistavaa 
teknologiaa ja muita kotona asumisen poik-
keustilanteita tunnistavia laitteita on jo suuret 
määrät. Oleellista niissäkin on, että laite välittää 
tietoa, joka johtaa määrättyihin toimenpiteisiin. 
(Holmalahti 2015.) Ajatus ihmisen toiminnan 
seuraamisesta kodin sisällä on siis jo yleisesti hy-
väksytty. Seuraava askel olisi, että teknologiset, 
tiedon keräämistä koskevat ratkaisut ulotettaisiin 
myös kodin ulkopuolelle. Näin pystyttäisiin pa-
remmin ennakoimaan palvelutarpeita. Näin van-
husten kotona asumisen edellytykset paranisivat 
ja toisaalta laitoshoitoa tarvitsevat vanhukset löy-
dettäisiin ajoissa. (STM 2013.)

KANSALAISEN OMA TIETOVARANTO 
Digitaalisuus perustuu hyvin paljon aivan uu-
denlaiselle mahdollisuudelle kerätä ja hyödyntää 
tietoja. Haasteena on tietojen kerääntyminen 
useaan eri paikkaan, mikä vaikeuttaa tietojen 
hyödyntämistä kansalaisen omista lähtökohdis-

ta. Ratkaisu olisikin haettavissa, että kansalainen 
itse omistaisi ja hallitsisi tietojaan, omaa digitaa-
lista infrastruktuuriaan. Kansalainen itse voisi 
kuitenkin päättää, miten hän tietojaan hyödyn-
tää ja kenelle niitä missäkin tarkoituksessa luo-
vuttaa. (Poikola ym. 2015.) 

Tavoitteiden saavuttamisen ja toiminnan 
edellytyksenä on, että kansalainen mahdollistaa 
itse sen, että hänen toiminnastaan kerätään tie-
toja. Tavoite myös olisi, että kansalainen voi itse 
päättää, mitä tietoja hänestä kerätään. Kansalai-
nen voi vaikuttaa tietojen keräämiseen hankki-
malla itselleen jonkun digitaalisessa muodossa 
tietoa keräävän laitteen. Laite voi kerätä tietoa 
jatkuvasti, esimerkiksi aktiivisuusranneke, tai 
tietoja kerätään kohdennetusti, esimerkiksi kau-
pan asiakaskortti. Puhelimen tietojenkeräämisen 

mahdollisuus tutkitaan koko ajan. On jopa syn-
tynyt aivan uusi käsitekin, biohakkerointi (HS 
23.6.2015).

Toimintamalli on periaatteessa jo esim. ve-
rottajan käytössä. Verottaja pystyy keräämään 
tietoja valituista kohteista ja tekee niiden pohjal-
ta kaikille meille veroehdotuksen, jonka voimme 
hyväksyä tekemättä mitään tai pyytää uutta eh-
dotusta toimittamalla verottajalle uusia tietoja. 
Kansalainen on antanut verottajalle oikeuden 
tietojen keräämiseen tai verottajalla on lakisää-
teinen oikeus tietoihin. (Vero 2015.) Tuloksena 
on kansalaisen elämää ja hyvinvointia tukeva 
palvelu. Verotuksessa ollaan siirtymässä kohti re-
aaliaikaista palvelua, joka todennäköisesti mah-
dollistaa kansalaiselle lisää valinnanvapauksia ja 
lisää tyytyväisyyttä. (Kokko 2014.) 

KUVA 4. Tiedonhallinta osana digitaalista palvelutuotantoa
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5. Kansalainen hyväksyy tai 
 hylkää palveluntarjouksen

6. Palvelu tuotetaan kansalaiselle

7. Kansalaisen omien tietojen 
 hallinta

8. Omien tietojen luovuttaminen 
 palveluntuottajalle

MN 22.11.2015

Tietohallinta osana digitaalista palvelutuotantoa

PALVELUTARJOUS

TI
ET

O
A

K
ER

ÄT
Ä

Ä
N

TIETOKANTA

TIETOKANTA

TIETOKANTA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

6.

1.

7.

8.

2.

2.

2.

5. 4.

3.

KANSA-
LAINEN

KANSALAISEN
TIETOVARANTO

PALVELUNTUOTTAJA



76 77

Tärkeäksi tekijäksi nousisi kansalaisen oma 
tietovaranto, joka olisi henkilön oman digitaa-
lisen infrastruktuurin perusta. Omat tiedot olisi 
saatava periaatteessa yhteen tietokantaan, jota 
voisi helposti hallita ja hyödyntää. Lähtökoh-
tana voitaisiin pitää, että henkilö pystyy tarvit-
taessa jakamaan tietojansa harkintansa mukaan 
vaikkapa lääkärilleen, kuntovalmentajalleen tai 
ravitsemusterapeutilleen. Tiedot olisivat valtuu-
tettujen henkilöiden hyödynnettävissä reaaliai-

kaisesti. Tietokannan pitäisi siten olla ns. pilvessä, 
ts. kaikkien käytettävissä periaatteessa miltä digi-
taaliselta laitteelta tahansa. (Arstila 2013.) Oman 
hyvinvoinnin infrastruktuuri voisi siten jäsentyä 
kansalaisen omaksi henkilökohtaiseksi tiedonhal-
linnaksi (Jones & Teevan 2007), jonka keskeinen 
elementti olisi kansalaisen oma tietovaranto.

Kansalaisen tietovarantoja voitaisiin arvioi-
da myös kansallisen hyvinvoinnin edistämisen 
näkökulmasta. Pilvipalvelussa olevia tietoja olisi 

helppo digitaalisessa muodossa luovuttaa myös 
tutkimuksen käyttöön. Mikäli tutkijalla olisi sa-
manlainen pääsy vaikkapa miljoonan suomalai-
sen vastaavaan tietovarantoon, tutkimusta voitai-
siin tehdä periaatteessa reaaliajassa: minkälainen 
suomalaisten hyvinvointi on ja mikä on trendi? 
Tuloksena voisi olla lähes reaaliaikainen analyysi, 
miten kansalaiset liikkuvat ja nukkuvat. Tietojen 
pohjalta voitaisiin myös tehdä ennusteita kansa-
laisen hyvinvoinnista ja tulevista palvelutarpeista. 
(ATT 2015.) Tällöin oltaisiin hyvin lähellä jo ns. 
big datan tavoitteiden toteutumista, ts. pystyttäi-
siin rakentamaan palveluita, jotka pohjautuvat 
valtaviin tietomassoihin (Liikenne- ja viestintä-
ministeriö 2013), joita käsitellään koneellisesti 
(Honkela 2014).

Oman kokonaisuuden muodostavat hal-
lussamme olevat digitaaliset aineistot vanhoista 
digitoiduista valokuvista uusista jo digitaalisessa 
muodossa oleviin valokuviin, videoihin, tekstei-
hin jne. saakka. Kyse voisi olla omasta digitaali-
sesta arkistostani. Haasteena on, että aineisto on 
nyt hajallaan ja erittäin huonosti hallittavissa ja 
käytettävissä. (Uotila 2014.) 

Kansalaisen tietovaranto olisi siten jokaisen 
oman hyvän elämän peruslähtökohta. Tietova-
ranto muodostaisi myös pohjan erilaisten jul-
kisenhallinnon palveluiden saatavuudelle. Tie-
tovaranto olisikin liitettäväksi osaksi kansallista 
palveluväylää (Palveluväylä; Kansallinen palvelu-
arkkitehtuuri) ja olisi siten tärkeä osa koko julki-
sen hallinnon tiedonhallinnan infrastruktuuria.

MITEN EDETÄ?
Digitaalisuuden suomat mahdollisuudet on ase-
tettu kansalliseksi tavoitteeksi. Selvää on, että 
haasteita riittää. Hallitusohjelmassa on todettu, 
että digitaalisuus on erityisesti asennekysymys. 
(Valtioneuvosto 2015.) Yksi keskeinen haaste on 
ollut, että tietojen keräämistä on yleisesti pidetty 
kielteisenä asiana: tietojamme voidaan käyttää 
väärin, emmehän useinkaan tiedä, miten tieto-
jamme käytetään. Uhkat ja riskit ovat kuitenkin 

aina olleet osa yhteiskuntaa. Digitaalisuus tuo 
uudenlaisia riskejä, mutta ne on tunnistettava, 
jotta niihin pystytään vastaamaan. Suurin muu-
tos lienee näkökulman ja asenteen muuttami-
nen. Digitaalisessa muodossa oleva tieto on suuri 
mahdollisuus ja mahdollistaja hyvän elämän ta-
voittelussa. (Nenonen 2014b.)

Pitäisikö näkökulmaa pystyäkin muutta-
maan ja pyrkiä arvioimaan, mitä hyötyä kaikesta 
kerätystä tiedosta meille voisi olla? Voisimmeko 
saada tietoihimme perustuvaa parempaa palvelua 
tai ainakin paremmin kohdennettua palvelua? 
Jos haluamme siirtyä digitaalisuuteen, jostakin 
on lähdettävä liikkeelle.  Ensimmäinen vaihe 
olisikin tunnistaa kansalaisille tarjottavien pal-
veluiden tietosisällöt, mitä tietoja pitäisi kerätä 
kansalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Liik-
keelle voidaan lähteä aivan perusasioista: miten 
liikun, miten syön ja miten nukun. Asiantuntija 
voi ylipäätään suositella, mitä tietoja olisi hyvä 
kerätä. Suosituksen pohjana olisi, mitä hyötyä 
kansalaiselle olisi tietojensa keräämisestä. Kerät-
täville tiedoille olisi määrätty paikka, Kansalaisen 
tietovaranto. Paikka olisi sama missä kansalainen 
pitää muutakin digitaalista aineistoaan, tietova-
ranto on osa arkipäivän elämää. 

Lähtökohtana olisi kansalaisen ja viranomai-
sen aivan uudenlainen suhde. Viranomainen suo-
sittelee, ei pakota. Kansalainen osallistuu omien 
tietojensa keräämiseen ja on valmis antamaan ne 
viranomaisen käytettäväksi, koska tietojen jaka-
misesta olisi kansalaiselle todennäköistä hyötyä. 
Tuloksena olisi, että kansalaisen ei tarvitse enää 
asioida ja anoa, vaan kansalaiselle tarjotaan hä-
nen omiin tietoihinsa perustuvia palveluita. (Ne-
nonen 2014a.)

Hallitusohjelmassa todetaan, että kansalai-
sista kysytään vain kertaalleen tarvittavat tiedot. 
(Valtioneuvosto 2015.) Pitäisikö lähtökohtaa 
muuttaa: hyödynnetään organisaatioiden jo käy-
tössä tai käytettävissä olevaa tietoa, jolloin tietoa 
ei enää tarvitse kysyä. Se mitä kysytään, on lupa 
tietojen käyttämiseen!
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Asiakaslähtöisyys on keskeinen perusperiaate kuntoutuksessa. Digitalisoi-
tuvassa yhteiskunnassa myös kuntoutus teknologistuu, mikä mahdollis-
taa uudenlaiset tavat toteuttaa kuntoutuspalveluita siellä, missä asiakas 
on. Samalla teknologia lisää mahdollisuuksia kehittää kuntoutuspalveluja 
entistä asiakaslähtöisempään suuntaan mutta edellyttää myös muutosta 
asiakkaan ja ammattilaisen rooleissa. 

Teknologian mahdollisuuksia  
asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa
ANNA-LIISA SALMINEN JA MAARIT KARHULA

Kuntoutuksella tuetaan ihmisten toimintaky-
kyä, itsenäistä selviytymistä ja hyvinvointia ar-
kielämässä. Kuntoutus toteutuu yhteistyönä. Se 
on suunnitelmallista ja monipuolista toimintaa. 
Kuntoutus saattaa koostua esimerkiksi ohjaus-
keskusteluista, työkokeiluista tai -valmennukses-
ta, eri alojen terapioista, apuvälinepalveluista tai 
työolosuhteiden suunnittelusta. Kuntoutus ei ole 
prosessi, joka tehdään ihmiselle, vaan prosessi, 
jonka ihminen itse toteuttaa (Ward ym. 2009). 
Sen prosessin tukeminen siten, että asiakas kantaa 
aktiivisesti vastuuta omasta kuntoutumisestaan, 
edellyttää ammattilaisilta erityistä osaamista.   

Asiakaslähtöistä kuntoutusta asiakkaan nä-
kökulmasta tarkastelleen kirjallisuuskatsauksen 
(Salminen & Tuulio-Henriksson 2012) pe-
rusteella kuntoutusasiakkaat pitävät tärkeinä 
tarpeenmukaista tietoa ja ohjausta, yksilöllistä 
asiakkaan tarpeet huomioivaa kokonaisvaltaista 
kuntoutuksen suunnittelua ja toteutusta sekä asi-
akkaan mahdollisuuksia vaikuttaa kuntoutuksen 
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Muita tärkei-
tä osatekijöitä ovat kuntoutuksen koordinoin-
ti, yhteistyö ja jatkuvuus, perheen ja vertaisten 
mukanaolo, asiakkaiden tasa-arvoinen kohtelu 

sekä kuntoutuksen helppo hakeminen ja nopea 
päätöksenteko.

ASIAKKAAN JA AMMATTILAISEN JAETTU 
ASIANTUNTEMUS SYNTYY KUMPPANUUS-
SUHTEESSA
Asiakaslähtöisessä (client-centred, klientcentre-
rad) kuntoutuksessa kuntoutuja, asiakas, ja am-
mattilainen ovat kumppaneita, jotka kumpikin 
tuovat tilanteeseen oman asiantuntemuksensa. 
Kuntoutuja on oman elämänsä, niin aiempien 
kokemusten, nykytilanteen kuin myös tulevai-
suuteen suuntautuvien muutostarpeiden, asian-
tuntija (Järvikoski & Härkäpää 2008, 59). Am-
mattilaisen asiantuntemus koostuu teoreettisesta 
ja tutkimukseen perustuvasta tiedosta sekä näi-
den yhdistämisestä käytännön työn taitoihin ja 
karttuneeseen kokemukseen. 

Kumppanuussuhteen muotoutuminen alkaa 
heti kuntoutujan ja ammattilaisen ensi tapaami-
sella ja jatkuu koko kuntoutumisprosessin ajan. 
Suhteen roolit ja vastuut olisi hyvä määritellä 
avoimesti ja aika ajoin tarkistaa, millaisessa roo-
lissa kuntoutuja ja ammattilainen ovat suhteessa 
toisiinsa. Esimerkiksi alkuvaiheessa ammattilai-
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nen voi olla kuntoutujan tarpeiden ja toiveiden 
mukaisesti tarkkoja toimintamalleja määrittävä 
ja jossain määrin jopa kuntoutujan toimintaa 
kontrolloiva, mutta prosessin edetessä, kuntou-
tujan saadessa varmuutta ja luottamusta omaan 
pärjäämiseensä voi ammattilaisen rooli muuttua 
taustalla seuraajaksi ja kuntoutujan aloitteesta 
neuvoja antavaksi. 

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat kuntoutu-
jan yksilölliset tarpeet ja tilanteeseen vaikuttavien 
tekijöiden arviointi.  Alkutilanteen ja tarpeiden 
kartoituksen pohjalta kuntoutuja ja ammattilai-
nen yhdessä asettavat konkreettiset, kuntoutujan 
arkea tukevat tavoitteet (Karhula ym. 2016).  Ta-
voitteet ohjaavat kuntoutumista mahdollistavan 
”paketin” rakentamista – oikeanlaisen tuen ja 
ohjauksen määrittelyä sekä kuntoutumista edis-
tävien keinojen valintaa (Karhula ym. 2016). Pe-
rinteisestä kuntoutusprosessista poiketen asiakas-
lähtöisessä prosessissa kuntoutumista edistäviä 
toimia ei voi valita ennen konkreettisten tavoit-
teiden määrittelyä esimerkiksi tietyn diagnoosin 
perusteella. Kuntoutuspaketista muodostuukin 
kestoltaan, intensiteetiltään ja valittavilta kei-
noiltaan yksilöllinen kokonaisuus. Tämä mah-
dollistaa myös sen, että kuntoutuminen on osa 
arkea ja kuntoutumista mahdollistavat keinot ja 
toimintatavat tukevat arjen toimintaa eivätkä jää 
irralliseksi arjesta tai muodostu taakaksi arjessa.

Asiakaslähtöisessä kuntoutuksessa ammatti-
laisen roolissa ja tehtävissä korostuvat tiedonja-
kajan ja -välittäjän, valintojen ja vaihtoehtojen 
tarjoajan ja prosessin ohjaajan roolit. Ammatti-
lainen tukee tietoa välittämällä, vaihtoehtoja tar-
joamalla ja dialogisella työotteella kuntoutujaa 
valitsemaan hänen yksilöllistä kuntoutumistaan 
tukevat keinot.  Parhaimmillaan asiakaslähtöinen 
kuntoutus on kuntoutujan ja ammattilaisen yh-
teistä toimintaa, jossa vastuu ja valta jakautuvat.

Tasa-arvoinen vuorovaikutussuhde, jossa käy-
tetään molempien osapuolten asiantuntemusta, 
on edellytys myös merkityksellisten kuntoutus-
tulosten saavuttamiselle (Järvikoski & Härkäpää 

2008, 60–61; Järvikoski & Karjalainen 2008, 
92). Kuntoutujat kokevat merkitykselliseksi te-
kijäksi kuntoutuksessa mahdollisuudet vaikuttaa 
ja osallistua oman kuntoutuksen suunnitteluun 
ja toteutukseen sekä tietoisuuden kuntoutuksen 
organisoinnista ja siihen kuuluvien ammattihen-
kilöiden vastuusta (Koukkari  2010, 200).

ASIAKASLÄHTÖISEN KUNTOUTUKSEN 
HAASTEITA
Asiakaslähtöinen kuntoutus saattaa vaikuttaa it-
sestään selvältä, mutta on näyttöä siitä, että edel-
leenkään ammattilaiset eivät aina toimi tasa-ar-
voisessa vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa 
vaan esimerkiksi holhoavat asiakasta tilanteessa, 
jossa asiakkaan olisi tärkeää oppia uudenlaisia 
selviytymisstrategioita (Koukkari 2010, 199). 

Asiakaslähtöisyyden toteutumisen merkittä-
vimmiksi esteiksi on havaittu asiakkaan ja am-
mattilaisen erilaiset tavoitteet, ammattilaisen 

arvot ja uskomukset, jotka estävät hyväksymästä 
asiakkaan tavoitteita, sekä ammattilaisen tunne, 
että asiakas ei kykene valitsemaan omia tavoit-
teitaan (Sumsion & Smyth 2000).  Tämä saat-
taa näkyä niin, että ammattilaisilla ei välttämättä 
ole mahdollisuuksia tai kykyä antaa aikaa, jonka 
asiakas tarvitsee osallistuakseen täysipainoisesti 
omaan kuntoutumisprosessiinsa.  Esimerkiksi 
kuntoutuksen tavoitteiden asettaminen voi olla 
joillekin asiakkaille paljon aikaa vievä prosessi. 
Voi myös olla niin, että vastuuseen tottumaton 
asiakas haluaa tai toivoo ammattilaisen ottavan 
vastuun kuntoutumisesta, ja toisaalta on ammat-
tilaisia, jotka mielellään ja tottumuksesta ottavat 
tämän vastuunkantajan roolin. Pitkään jatku-
vissa terapiasuhteissa saattaa kehittyä asiakkaan 
ja ammattilaisen välinen riippuvuussuhde, joka 
ei enää edistä asiakkaan kuntoutumista ja vas-
tuunottoa omasta elämästään. 

Asiakaslähtöisyyden lisääntyminen sosiaali- 

ja terveyspalveluissa voi myös itsessään tuottaa 
epätasa-arvoa, jos asiakas ei saa riittävästi tietoa 
ja ohjausta valintojensa tueksi. Esimerkiksi Kelan 
kuntoutusta koskevassa tutkimuksessa asiakkai-
den esittämä voimakkain kritiikki kohdistui juu-
ri suomalaisen palvelujärjestelmän tiedotukseen, 
neuvontaan ja ohjaukseen (Järvikoski ym. 2009). 
Asiakasnäkökulmasta kuntoutuksen asiakasläh-
töisyyden keskeiset elementit liittyvätkin ei yksin 
asiakkaan yksilöllisten tarpeiden sekä näkemys-
ten arvostamiseen ja huomioon ottamiseen kun-
toutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa vaan 
riittävään kuntoutukseen liittyvään tiedotukseen 
ja neuvontaan sekä koordinoituihin, yhteistyössä 
toteutettuihin ja jatkuviin palveluihin (Salminen 
& Tuulio-Henriksson 2012, 127).

TEKNOLOGIA ASIAKASLÄHTÖISYYDEN 
MAHDOLLISTAJANA KUNTOUTUKSESSA
Teknologian tuomat muutokset kuntoutuk-

Kuva: Viljo Kuuluvainen
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sen toimintaympäristöissä tuovat uudenlaisia 
mahdollisuuksia kuntoutuksen toteuttamiseen 
asiakaslähtöisesti. Erilaiset tietojärjestelmät mah-
dollistavat paremman palvelujen koordinoinnin 
ja palveluyhteistyön. Internet monenlaisine oh-
jelmistoineen tarjoaa työkaluja tiedotuksen ja 
neuvontaan. Asiakkaan ja ammattilaisen väliseen 
vuorovaikutukseen sekä asiakkaan oman vastuun 
kasvattamiseen tuo uudenlaisia mahdollisuuksia 
etäkuntoutuksen hyödyntäminen. 

Etäkuntoutuksella tarkoitetaan erilaisten 
etäteknologiaa (puhelin, matkapuhelin, tie-
tokone ml. tablettitietokoneet, puhelimen ja 
tietokoneen yhteiskäyttö, televisiosovellukset) 
hyödyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä 
kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on ammattilaisen 
ohjaamaa ja seuraamaa, ja sillä on selkeä alku ja 
loppu.  Reaaliaikaisella etäkuntoutuksella tarkoi-
tetaan tapahtumaa, jossa kuntoutuja ja palvelun-
tuottaja ovat reaaliaikaisessa yhteydessä toisiinsa 
etäteknologiaa hyödyntävien sovellusten avulla. 
Sellaista on esimerkiksi asiakkaan monitorointi 
ja arviointi etäyhteyden avulla. Ajasta riippu-
maton etäkuntoutus on asiakkaan omatoimi-
sesti etäteknologian avulla toteuttamaa mutta 
ammattilaisen suosittelemaa kuntoutusta, kuten 
asiakkaan omatoimisesti toteuttamat tehtävät 

kognitiivis-behavioraalisissa nettipsykoterapiois-
sa. Sekamalleissa yhdistetään reaaliaikaista ja/tai 
ajasta riippumatonta ja/tai kasvokkain toteutet-
tavaa etäkuntoutusta. (Salminen ym. 2016.)

Etäkuntoutuksen kustannusvaikuttavuudesta 
on jo jonkin verran näyttöä. Esim. kotimaises-
sa Virtu-hankkeessa (Karppi 2011) kokeiltiin 
interaktiivista etäkuntoutusta iäkkään ihmisen 
fysioterapiaan, ja sen arvioitiin olevan kustan-
nustehokkaampaa perinteisellä tavalla toteutet-
tuun kuntoutukseen verrattuna. Etäteknologian 
käyttöä ja vaikuttavuutta liikuntainterventiotut-
kimuksissa selvittäneessä järjestelmällisessä kat-
sauksessa (Sjögren 2013) etäteknologian/mo-
biiliteknologian käyttö osoittautui vaikuttavaksi 
fyysisen aktiivisuuden edistämisessä, energian ku-
lutuksen kontrolloinnissa, toteutuneen harjoitte-
lun määrässä ja maksimaalisessa hapenottokyvys-
sä. Useat verkkohoitoja koskevat meta-analyysit 
ja tutkimukset osoittavat hoitomuodon olevan 
kliinisesti tehokas esimerkiksi masennuksen ja 
ahdistuksen hoidossa.

Etäkuntoutus voi myös muuttaa ammattilai-
sen ja asiakkaan välistä vuorovaikutusta. Ammat-
tilaisen rooli voi vaihdella kuntoutusprosessin eri 
vaiheissa ja kuntoutuksen toteutustavasta riippu-
en. Ammattilainen voi esimerkiksi joissain tilan-

teissa olla tiukasti ohjaava, joskus konsultoiva, 
joskus valmentava ja joskus tarvittaessa saatavilla 
esimerkiksi kysymyksiin vastaamassa.  Etäkun-
toutuksen keinoin voidaan lisätä joustavuutta 
terapeutin läsnäolossa, terapian ajoituksessa, ti-
heydessä ja tiiviydessä sekä käytettävissä ohjaus-
menetelmissä asiakkaan tarpeista riippuen.  

ETÄKUNTOUTUS VASTUUTTAA KUNTOUTUJAA
Etäkuntoutus tarjoaa asiakkaalle uudenlaisia 
mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta kuntou-
tumisestaan. Kuitenkaan tarkoitus ei ole siirtää 
asiakkaalle kokonaisvastuuta omasta kuntou-
tumisestaan. Etäkuntoutus on myös erotettava 
itsehoidosta, joka on tietoista yksilön omalla 
vastuulla olevaa terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämiseen tähtäävää toimintaa, tai omahoidosta, 
joka on vapaamuotoista omasta terveydestä ja 
hyvinvoinnista huolehtimista. Etäkuntoutus voi 
kuitenkin tukea asiakasta ottamaan enemmän 
vastuuta omasta kuntoutumisestaan ja helpottaa 
asiakasta siirtymävaiheessa, jolloin kuntoutus on 
aika lopettaa ja siirtyä kohti itsehoitoa. Esimer-
kiksi depression hallintaan liittyvään verkkoin-
terventioon osallistuneet asiakkaat olivat tyyty-
väisiä muun muassa siihen, että saivat enemmän 
omaa vastuuta kuntoutumisestaan, lisäksi net-
timateriaali mahdollisti asioiden työstämisen 
omaan tahtiin.    

Vertaistuki on yksi kuntoutuksen keskeisim-
piä auttavia tekijöitä (esim. Salminen ym. 2014). 
Teknologian avulla kuntoutusta tarvitsevat asiak-
kaat saavat lisää mahdollisuuksia vertaistukeen, 
kun asiakkaat voivat olla yhteydessä toisiinsa ja 
jakaa kokemuksiaan internetin avulla, joko osana 
kuntoutusta tai itsenäisesti. Lisäksi etäkuntou-
tus voi nivoutua helpommin asiakkaan arkeen, 
koska se toteutuu siellä, missä asiakas on. Jopa 
asunnonmuutostöitä ja apuvälinetarpeen arvi-
ointeja on pystytty luotettavasti toteuttamaan 
etäteknologian keinoin, jolloin säästetään eri-
koisammattilaisen matkustamisesta aiheutuvia 
kustannuksia. 

HARJOITTELUN JA KRIITTISEN ARVIOINNIN 
KAUTTA ETÄKUNTOUTUS OSAKSI ASIAKAS-
LÄHTÖISIÄ KUNTOUTUSPALVELUJA  
Ammattilaiselta asiakaslähtöisyyden huomioi-
minen edellyttää yleensä uuden oppimista, ky-
kyä irtautua perinteisestä ammattilaisen roolista 
ja siirtää vastuuta asiakkaalle. Asiakaslähtöisiä 
työskentelyn esteitä on pystytty madaltamaan ta-
pausesimerkein, joissa kuvataan asiakaslähtöistä 
työskentelyä, johdon ja muiden ammattilaisten 
tuella, koulutuksella sekä antamalla asian opette-
luun aikaa. (Sumsion & Smyth  2000.) Uuden-
lainen työtapa vaatii harjoittelua ja hyvien, toimi-
viksi todettujen käytäntöjen kuvaamista ja myös 
näiden kriittistä arviointia. Koska asiakaslähtöi-
syys ei ole riippuvainen ainoastaan asiakkaan ja 
ammattilaisen välisestä vuorovaikutuksesta vaan 
siihen vaikuttavat myös ammattilaisyhteisössä 
valitsevat käytännöt ja niiden taustalla vaikutta-
vat arvot ja kulttuuri, on erityisen tärkeää, että 
organisaatioiden johto on asiakaslähtöisyyden 
asialla. (Papadimitriou & Cott 2015.) 

Edellä mainitut keinot pätevät myös asia-
kaslähtöisen etäkuntoutuksen opetteluun. Asia-
kaslähtöisyyden viitekehys ja uudet muodot 
toteuttaa kuntoutusta edellyttävät harjoittelua, 
koulutusta sekä kriittistä toimivuuden arviointia. 
Asenteet eivät muutu ilman tekoja ja kokemusta. 
Kun etäkuntoutuksesta saadaan enemmän hyviä 
esimerkkejä ja päästään kokeilemaan sitä erilais-
ten asiakkaiden kanssa ja erilaisissa ympäristöis-
sä, tulee etäkuntoutuksesta luonteva muoto kun-
toutumista tukevien keinojen valikoimaan. 

Etäkuntoutuksessa käytettävät teknologiat 
muuttuvat nopeasti. Tekniikassa ajan tasalla py-
syminen vaatii resursseja ja myönteistä asennet-
ta muutokseen. Kun etäkuntoutuksen välineet 
muuttuvat, on varmistuttava, ettei luovuta liian 
nopeasti hyviksi havaituista käytännöistä. Entistä 
tärkeämpää onkin arvioida hyviä etäkuntoutus-
käytäntöjen elementtejä ja tunnistaa, mitä käy-
täntöjä kannattaa säilyttää ja minkälaisin reuna-
ehdoin etäkuntoutusta toteutetaan. 
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Meillä Suomessa edellytykset hyvinvointimatkailuun ovat mitä parhaimmat, 
sillä vahvuuksiamme ovat muun muassa puhdas luonto, ilma ja vesi. Kunhan 
osaamme yhdistää asiakkaiden tarpeet, asiakaskokemuksen, sähköisten alus-
tojen käytön sekä palveluntarjoajien innovoinnin, hyvinvointimatkailun voidaan 
odottaa nousevan digitaalisuuden myötä aivan uudelle tasolle. Mikkelin 
ammattikorkeakoulussa tämän alueen tutkimus- ja kehitystoimintaa tehdään 
painoalojen yhteistyönä siten, että matkailuun, liiketoimintaan ja digitaalisuu-
teen liittyvä osaaminen yhdistyy yritysten ja organisaatioiden käyttöön.

Digitaalisuus suomalaisessa 
hyvinvointimatkailussa
MARJUT KASPER JA MAIJA KORHONEN
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Kiire ja levottomuus ovat liian monelle tuttu-
ja asioita: joillekin ne voivat olla jopa elämänta-
pa. Kiireisen elämän vastapainoksi kaivataan ren-
toutumista, hyvää oloa sekä fyysistä ja psyykkistä 
tasapainoa. Hyvinvointimatkailu, jolla tarkoite-
taan matkailua, joka tuottaa hyvää oloa matkai-
lijoille vielä matkan päätyttyäkin, tarjoaa hyvän 
vaihtoehdon rentoutumiseen ja pysähtymiseen. 
”Hyvinvointimatkailu ei ole sairautta parantavaa 
eikä kuntoa korjaavaa vaan kulloistakin matkai-
lijan terveydentilaa ylläpitävää ja edistävää sekä 
vireyttä elämään antavaa” (Hyvinvointimatkai-
lustrategia 2014). Hyvinvointimatkailu tuottaa 
siis asiakkaalle yksilöllistä ja kokonaisvaltaista 
hyvää oloa, mikä voi nostaa sekä fyysistä että 
psyykkistä vireystilaa.

Hyvinvointimatkailu on nouseva trendi maa-
ilmalla. Ihmiset ovat entistä kiinnostuneempia 
omasta hyvinvoinnistaan, ja matkailu on yksi 
keino hyvinvoinnin lisäämiseen. Lisääntynyt 
vapaa-aika maailmalla ja yleinen vaurastuminen 
edistävät hyvinvointimatkailua. Hyvinvointi-
matkailuun yhdistetään usein myös tietynlainen 
luksuksen kokeminen. Perinteisten hemmot-
teluhoitojen rinnalle ovat nousseet luontoon ja 
luontokokemukseen liittyvät tuotteet ja palvelut. 
Myös väestön ikääntyminen kasvattaa hyvin-
vointimatkailupalvelujen kysyntää. (Hyvinvoin-
timatkailu 2014.)

Mikkelin ammattikorkeakoulussa tutkimus- 
ja kehitystoiminnassa on meneillään hankkeita, 
jotka tukevat hyvinvointimatkailua. LUOTUO - 
Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuot-
teistaminen -hanke kehittää uusia palveluja, joissa 
käytetään apuna tutkittua tietoa sekä hyvinvoin-
titeknologiaa. Hankkeen avulla tuodaan luonnon 
hyvinvointivaikutukset näkyvästi esille matkailu-
palvelujen näkökulmasta. Suunnitteilla on myös 
hanke datan hyödyntämiseen matkailuliiketoi-
minnassa. Tässä hankkeessa on tarkoitus tutkia 
datan roolia yrityslähtöisesti matkailupilottien 
avulla. Tavoitteena on löytää uusia asiakaslähtöisiä 
ratkaisuja yrityksen ja asiakkaiden välille.

SUOMALAISEN HYVINVOINTI-
MATKAILUN VISIO
Hyvinvointimatkailu on uudessa Suomen mat-
kailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa 2025 
valittu yhdeksi kärkiteemaksi. Visit Finland on 
laatinut hyvinvointimatkailustrategian vuoteen 
2018 saakka.  Siinä määritellään, mitä tarkoite-
taan suomalaisella hyvinvointilomalla. Suomen 
hyvinvointimatkailutarjonta jaetaan sen mu-
kaan kolmeen pääryhmään: Finrelax-tuoteperhe, 
hemmottelu sekä terveys- ja kuntoliikunta. Seu-
raavalla sivulla kuvassa 5 esitellään näiden pää-
ryhmien sisältöä.

Suomalaiselle hyvinvointilomailijalle tyypil-
listä on hyvän olon hakeminen liikunnan kautta. 
Tässä suomalainen eroaa jossain määrin kansain-
välisesti katsoen muista kansallisuuksista, vaik-
ka erilaisia aktiviteetteja alkaakin näkyä teeman 
puitteissa myös muissa maissa. Mm. sauvakäve-
lyä tarjotaan kansainvälisissä hyvinvointipake-
teissa nimen-omaan suomalaisena aktiviteettina. 
Tärkeää on ymmärtää se, että hyvinvointimat-
kailijan päämotiivi ei ole aktiviteetit vaan oman 
itsensä ja kuntonsa hoitaminen. Digitaalisuuden 
lisääminen hyvinvointimatkailun visioon ja sitä 
kautta tuotteisiin tuo lisää ulottuvuutta matkaili-
jan ja yritysten yhteistyötä ajatellen.

KETKÄ OVAT HYVINVOINTIMATKAILIJOITA?
Hyvinvointimatkailun asiakassegmenttejä voi-
daan tarkastella monesta näkökulmasta: kotimai-
set ja ulkomaiset markkinat, maaseutumatkailijat 
ja kaupunkimatkailijat. Matkailijoilla on tietty 
motiivi matkustamiseen, ja tässä tapauksessa se 
on hyvinvoinnin edistäminen. Matkailijat halua-
vat rentoutua ja tuntea olonsa paremmaksi kuin 
ennen matkalle lähtöä. Millä keinoin kenessäkin 
matkailijassa hyvinvointi lisääntyy, on hyvin yk-
silöllistä. Siihen vaikuttavat asiakkaiden suosimat 
aktiviteetit ja asiakkaiden suosimien matkakoh-
teiden tarjoamat palvelut.

Karkeasti hyvinvointimatkailijat voitaisiin 
jakaa nuoriin ja aktiivisiin sekä keski-ikäisiin 

- Luonto ja liikunta (ylä- ja alamäet,  
 suolla liikkuminen jne.)

- Kuntoa kohottavat aktiviteetit
- Suomalaiset välineet ja mittalaitteet  
 (hyvinvointi- ja liikuntateknologia)

- Henkilökohtaiset, ammattitaitoiset  
 avustajat

- Terveyttä edistävät 
 ohjelmat, kuntotestaus-
 ohjelmat jne. 
 (sis. TYKY, TYHY)

- Suomalainen saunaelämys ja 
 saunaperinne

- Puhdas luonto, ilma ja vesi

- Kevyt liikkuminen luonnossa

- Hiljaisuus, häiriöttömyys

- Euroopan puhtain ruoka

- Rentoutuminen, stressinpoisto

- Tila, valo

- Hyvinvointimökki

- Suomalaiset hoidot

- Suomalaiset hoitoaineet

- Korkeatasoisuus, laadukkuus

- Henkilökohtainen, ammatti-
 taitoinen palvelu

- Puhdas ja rauhallinen hoitotila

          - Terveyden ja hyvän-
  olon edistäminen

Terveys- ja 
kuntoliikunta

Hemmottelu

Finrelax ®

KUVA 5. Suomen matkailutarjonnan kolme pääryhmää (Hyvinvointivointimatkailustrategia 2014)
Taustan valokuva: Sari Laanterä
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esimerkiksi venesafariyritys voi tarvita lisää asiak-
kaita tuulastusretkensä toteutumiseen. Markki-
noinnissa puolestaan palveluja pystyttäisiin suun-
taamaan entistä paremmin kuluttajia ajatellen: 
naisille, miehille, teini-ikäisille, isovanhemmille. 
Hyvinvointimatkailuun suuntautuneet matkai-
lijat ovat pääsääntöisesti vaativia. Matkailupal-
velujen tulee olla vaatimustason mukaisia myös 
suomalaisissa hemmottelua ja hyvinvointia tarjo-
avissa kohteissa. 

MITÄ HYÖTYÄ DIGITALISOINNISTA VOISI OLLA 
TULEVAISUUDEN MATKAILIJALLE?
Digitaalisuuden voidaan sanoa olevan tiedon 
hallintaa. Menestyvä hyvinvointimatkailuyritys 
käyttää olemassa olevaa ja keräämäänsä tietoa 
asiakkaidensa tarpeiden mukaisten palveluiden 
tarjoamiseen. Ennen matkalle lähtöä matkailija 
käyttää monia erilaisia kanavia ja laitteita pal-
veluita etsiessään. Lisäksi elämysten ja erilaisten 
aktiviteettien merkitys kohdepaikkakunnan tai 
kohdemaan valintaan voi nykyään olla merkit-
tävä. Tällöin myönteisen ostopäätöksen muo-
dostumiseen vaikuttavat olennaisesti moni-ka-
navaisuus sekä palvelukokonaisuuksien tarjonta. 
(Visit Finland 2014.)

Käytännössä digitalisointi näkyy matkaili-
jalle esimerkiksi majoitus- ja ravitsemuspalve-
luissa palveluntarjoajien palvelujen yhteisenä 
digialustana tai kuljetus- ja ohjelmapalveluissa 
asiakasryhmien yhteen saattamisena. Myös mat-
kailijoiden arvostama yksilöllisyys mahdollistuu 
joko ”itsepalveluna verkossa” tai matkanjärjestä-
jien toiminnassa yksilöllisenä lomapakettien rää-
tälöinti- ja suunnittelupalveluna. Kaikessa tulisi 
tähdätä sujuvaan sähköiseen kanssakäymiseen 
asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä.

DIGITALISOINTI HYVINVOINTIA TUOTTAVIEN 
MATKAILUYRITYSTEN APUNA ARJESSA
Tulevaisuustutkimusten mukaan palveluyritysten 
menestys tulee perustumaan yritysverkostomal-
liin palvelukokonaisuuksien toteuttajana. Digi-

talisointi mahdollistaa palveluiden siirtämisen 
verkkoon, mikä luo edellytykset kannattavaan 
ympärivuotiseen liiketoimintaan sekä mahdollis-
taa saumattoman yhteistyön lähialueiden matkai-
lupalveluntarjoajien kanssa. Varausten tekeminen 
sekä ostosten maksaminen mobiililaitteilla ovat 
nykyään jo perusedellytyksiä kaikessa verkko-
kauppamyynnissä. Palveluiden sähköistäminen 
on myös portti kansainväliseen matkailuliiketoi-
mintaan, kun palvelu on ajasta ja paikasta riippu-
matonta. (DIGILE ym. 2015; Koskinen 2014.)

Kuten edellä jo mainittiin, nykyajan matkai-
lija arvostaa yksilöllisyyttä, joten matkailupalve-
luiden tarjoajien on tärkeää kyetä esittelemään 
ja tarjoamaan asiakkailleen erilaisia räätälöityjä 
kokonaisuuksia ja palvelupaketteja. Digitaali-
suuden hyödyntäminen voidaan toteuttaa esi-
merkiksi sosiaalisen median avulla: asiakasos-
tokäyttäytymisestä saadun datan sekä yrityksen 
toiminnan datan ja tietojen yhdistäminen ja tätä 
kautta oikea-aikaisen, oikean hintatasoisen ja 
kohdennetun markkinoinnin sekä bisnesvalinto-
jen tekeminen. Avoimen ja linkitetyn datan hyö-
dyntäminen on matkailuliiketoiminnassa myös 
lisääntymässä. Yhdistämällä erilaisia datalähteitä 
(säätiedot, kartat, historia jne.) voidaan luoda 
uusia, myös kansainvälisiä matkailijoita houkut-
televia palveluita. Tämän päivän matkailijalle 
tärkeää on myös osallistuminen ja jakaminen. 
Avoimen tiedon avulla voidaan luoda asiakkaita 
osallistavia palveluita mm. valokuvien ja tarinoi-
den tallentamiseen ja jakamiseen liittyen. Lisäksi 
tiedon keräämistä matkailijoilta voidaan hyö-
dyntää myös esimerkiksi kansalaispalautteena. 

Asiakkaalle tärkeintä on helppous tuotteen 
saatavuudessa sekä myös vertailussa. Kun järjes-
telmä hakee tiedon perusteella oikeat kohteet, 
palvelut, hintavertailut ja asiakkaan tarvitsema 
tieto vielä tallentuu automaattisesti, voi hyvin-
vointimatkailija keskittyä olennaiseen eli oman 
hyvinvoinnin lisäämiseen. Nykyajan matkailija 
haluaa muokata matkastaan yksilöllisen. Esimer-
kiksi www.tripadvisor.com tarjoaa ”Varaa aina 

rentoutujiin. Nuoret ovat useimmiten liikunnal-
lisia ja etsivät uusia kokemuksia. Pääsääntöisesti 
kohteen ja palvelujen tiedonlähteenä toimii in-
ternet sekä sosiaalinen media. Keski-ikäiset ren-
toutujat etsivät hyvinvointia ja rentoutumista, 
mahdollisesti mökkimajoitusta ja siihen liittyviä 
palveluita lomakohteessa. Ystävien ja sukulaisten 
suositukset ovat todella tärkeitä. Keski-ikäiset 
rentoutujat ovat useimmiten uskollisia asiakkaita 
ja arvostavat kestäviä matkailukohteita. Oman li-
sänsä tähän tuovat vielä kansainväliset asiakkaat, 
jotka hyvinvointimatkailun kasvua ajatellen ovat 
tärkeässä roolissa. (Tuohino 2015.)

MATKAILIJOIDEN TARPEITA
Matkailijoille vapaa-aika ja hyvinvointi voivat tu-
levaisuudessa luoda myös paineita muun muassa 
uuden oppimisesta, itsensä kehittämisestä ja si-
vistämisestä sekä tarpeesta saavuttaa tietty taso. 
Mittaamista voidaan hyödyntää tallentamalla 
tietoa omista suorituksista, hyvinvoinnin kehit-
tymisestä ja eri tasojen saavuttamisesta. Mieles-
tämme tämä trendi jatkuu edelleen ja vielä voi-
mistuu syvemmin hyvinvointimatkailuun.

Mikä on sitten seuraava askel? Kanta-asia-
kassovellukset ja niiden hyödyntäminen esimer-
kiksi Instagramissa ovat jo käytössä vähittäiskau-
pan alalla Britanniassa (Valpola 2015.) Voisiko 
Instagram-kuvista kerätyn tiedon perusteella eh-
dottaa jo valmiiksi matkailijoille heitä mahdolli-
sesti kiinnostavia hyvinvointipalveluita ja siihen 
liittyviä matkapaketteja? Missä sijaitsevat tietyllä 
alueella olevat esteettömät majoituspaikat, jot-
ka tarjoavat hyvinvointipalveluja?  Mihin mat-
kailutuotteisiin on lisätty hyvinvointipalveluja? 
Missä kalastusmatkaryhmässä olisi alueella vielä 
tilaa yhdelle? Hyödyntämismahdollisuuksia on 
lukuisia sekä markkinoinnissa että palvelujen 
saatavuudessa.

Asiakkaalla on tietty ongelma ja tarve, johon 
ratkaisu on löydettävissä digitaalisin keinoin. 
Ongelma voi olla vasta kohteessa esimerkiksi re-
aaliaikaisia palveluja ajatellen. Myös päinvastoin 

Kuvat: Helka Sarén
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paras matka” ja Fritidsresor ”Minun lomani” 
sovellukset, joiden avulla matkan räätälöinti on 
mahdollista varausvaiheessa. 

Myös eri kohteissa oleva nopea ja yllättävä 
tiedon tarve on hyvin asiakaslähtöistä. Palvelu-
jentuottajien on viimeistään nyt ryhdyttävä ajat-
telemaan kuluttajan tavoin. Kuluttaja miettii, 
vertailee ja valitsee. Ilman palvelujen digitalisoi-
mista on vaikea olla mukana kilpailussa. Kun vie-
lä yritys ennakoi tulevaa ja on kehityksessä mu-
kana, näyttää tulevaisuus valoisalle. ”Ennakointi 
perustuu hyvin käytännölliselle ajatukselle: 
etsitään mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kehit-
tyä ja muuttua toimintaympäristön mukana 
ennen kuin olosuhteet pakottavat muutokseen” 
(Matkailu.org 2015).

HYVINVOINTIMATKAILUN AINUTLAATUINEN 
ASIAKASKOKEMUS
Suomalaisen hyvinvointimatkailun tavoitteena 
on edistää matkailijan fyysistä ja psyykkistä ter-
veydentilaa sekä tuottaa elämyksiä ja nautintoja. 
Ainutlaatuisella asiakaskokemuksella tarkoitetaan 
matkailijan subjektiivista kokemusta yrityksestä, 
tuotteesta ja palveluista.  Menestyäkseen hyvin-
vointimatkailuyritysten tulee ymmärtää tämän 
asiakaskokemuksen merkitys. Kun yhdistämme 
asiakkaiden tarpeet, asiakaskokemuksen, sähköis-
ten alustojen käytön sekä palveluntarjoajien inno-
voinnin, hyvinvointimatkailun voidaan odottaa 
nousevan digitaalisuuden myötä aivan uudelle 
tasolle. Yhtenä tavoitteena on, että hyvinvointi-
matkalla oleva asiakas pystyisi käyttämään myös 
kohteessa digitaalisesti tuotettua reaaliaikaista 
tietoa. Ainutlaatuiseen asiakaskokemukseen pääs-
täksemme palveluntarjoajien ja asiakkaiden yh-
teistyön tulee olla saumatonta ja joustavaa.
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Hyvinvointi ja digitaalisuus on totuttu perinteisimmin näkemään erilaisten 
arkisia toimintoja helpottavien teknologiauudistusten tai kuntalaisten elinoloja 
kehittävien innovaatioiden näkökulmista. Teknologia on ollut esillä myös esi-
merkiksi nuorten äänen esille saamisessa ja nykyaikaisten vaikuttamiskanavien 
tarkastelussa. Nuorten digitaalinen folklore ei ensisijaisesti näyttäydy vastaa-
vanlaisena hyvinvoinnin edistäjänä, mutta sosiaalisten suhteiden ylläpitäjänä, 
aikuisista erillään olevana oman tilan haltuunottona ja myös nuorten elinolojen 
kuvauksina folklore antaa kiinnostavia näkemyksiä nuorena olemiseen, nuo-
ruuden pyrkimyksiin ja myös hyvän elämän tavoitteluun tässä ajassa. Huumori 
digitaalisen folkloren ytimessä on myös yksi hyvän elämän peruselementti ja 
yhtä lailla selviytymiskeino ahdistavien tunnetilojen hetkellä.

Telehengaillen – nuorisokuvia  
digitaalisen folkloren välittämänä
LAURA HOKKANEN

Lasten ja nuorten kulttuuri määritellään helpos-
ti niin sanotun ”korkeakulttuurin” tai virallisesti 
määriteltyjen taidemuotojen sisälle. Folkloren 
näkökulmasta tällaisissa määrittely-yrityksissä 
unohdetaan kuitenkin lasten ja nuorten itse tuot-
tama oma kulttuuri aikuiskulttuurien ulkopuo-
lella. Yksi osa lasten ja nuorten kulttuuria ovatkin 
erilaiset pienfolkloren muodot, joita välitetään 
omissa vertaisryhmäkulttuureissa suusta suuhun 
tai kynältä paperille: vitsejä, arvoituksia, hoke-
mia, pilkkalauluja, sanamuunnoksia ja muita 
kekseliäitä oivalluksia. Myös nykyaikaisen digilo-
ren eli digitaalisesti siirtyvän folkloren perinne-
tuotokset noudattavat suullisen kansanperinteen 
sisältöjä. Erona on vain niiden digitaalinen il-
menemismuoto sähköpostien, tekstiviestien ja 
sosiaalisen median välityksellä sekä kontekstuali-
soituminen ajankohtaisteemoihin. 

Digilore-trendi käynnistyi vuoden 1998 
paikkeilla, jolloin nuorten tekstiviestittely yleis-

tyi ja matkapuhelimista alkoi tulla kaiken kansan 
teknologiaa ja myös selvä joukkoon kuulumisen 
symboli (Kasesniemi & Rautiainen 2001, 91). 
Asiaviestien, jutteluviestien ja henkilökohtaisten 
viestien rinnalla alkoi kiertää kännykästä toiseen 
kiertoviestejä, kiertävää kamaa, kiertohömppää 
ja tekstarihubaa, kuten nuoret tuona aikana 
näitä viestejä nimittivät. (Lipponen 2008, 223–
226.) Lasten ja nuorten folkloren suurimmaksi 
muutokseksi 2000-luvulle tultaessa voidaankin 
määritellä digitekniikan avulla syntynyt perinne, 
kännyköiden ja internetin mahdollistama ”näp-
päimistä näytölle” -folklore (Lipponen 2005, 
236).

Hyvinvoinnin näkökulmasta nuorten me-
diaviestejä voidaan väljästi tulkita nuorille mer-
kityksellisten sosiaalisten suhteiden ylläpitona. 
Laajemmin voidaan puhua vertaismediasta, joka 
tarkoittaa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa si-
sällöntuotantoa/jakamista (Bowman & Willis 
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2003). Nuorten mediaviestejä voidaan tarkas-
tella myös vaikuttamiskanavana, jossa nuoret 
ottavat kantaa ajankohtaisilmiöihin. Tällaiset yh-
teiskunnalliset vaikuttamisviestit voivat sisältää 
kehotuksia boikotointiin, äänestämiseen, kulu-
tustottumusten muutokseen tai symbolisemmin 
vaikkapa haasteen sytyttää kynttilä tragedian 
jälkeen (ks. Hokkanen 2009, 71). Frank (2011, 
7) puhuu newsloresta, folkloren ja ajankohtai-
suutisten kohtaamisesta vitseissä, muunnelmissa, 
arvoituksissa ja kaupunkitarinoissa. 

Valtaosa nuorten suosimista pienfolkloren 
muodoista lukeutuu huumorin piiriin. Huumo-
rin ansioiksi ihmisen hyvinvoinnin näkökulmas-
ta luokitellaan usein sosiaalinen lähentäminen 
muihin ihmisiin, jännittyneisyyden vapauttami-
nen, viihtyminen sekä ilon ja naurun esille tuo-
minen. Toisaalta huumorin avulla voidaan myös 
asettaa vakavia pelkoja uuteen näkökulmaan ja 
naurunalaistaa asioita, jotka näin asettuvat inhi-
millisempiin mittoihin. (Kuipers 2015, 4 - 5.)

SEN MINKÄ NUORENA VARASTAA SEN 
VANHANA OMISTAA – NUORISOKULTTUURIA 
DIGITAALISESTI
Digitaalisuuden yleistyminen mahdollisti varsin 

pian nuorille eräänlaisen telehengailun, aikuisista 
erillään olevan yhteisöllisen ja virtuaalisen tilan 
hyödyntämisen (Kopomaa 2000, 104, 107). Esi-
merkiksi japanilaisen Mizuko Iton (2001, 5, 6) 
havainnoissa 2000-luvun alun Tokiosta ilmeni, 
että tekstiviestit mahdollistivat japanilaisteineille 
uudenlaisen yhteydenpitokanavan. Kotipuheli-
men avulla vanhemmat olivat pystyneet kaiken 
aikaa kontrolloimaan lastensa kaverisuhteita, 
mutta tekstiviestikeskusteluja kukaan ei voinut 
kuunnella. Nuoret käyttivätkin uudenlaista vies-
tinnän vapautta luodakseen sijainnista riippu-
mattoman intiimin alueen ystävien kesken.

Jo vuonna 2008 nuorten kommunikaatios-
ta suuri osa oli teknologian välittämää: puhe-
luiden, tekstiviestien, instant messengerin, 
sähköpostin, web-foorumin, Habbo Hotellin 
ja IRC-gallerian myötä alettiin puhua moni-
kanavaisesta, multimodaalisesta ja sosiaalisesta 
vuorovaikutusavaruudesta (Salovaara & Kurvi-
nen 2008, 232). 2000-luvulla käynnistyi myös 
keskustelu diginatiivista eli Y-sukupolvesta: 
nuorista, jotka hyödyntävät tietoverkkoa niin 
tiedon hakemisessa, tuottamisessa ja jakelus-
sa kuin sosiaalisten suhteiden ylläpitämisessä 
(Leivo ym. 2009, 4-5). 

Siinä missä 1990-luvun lopulla kännykät al-
koivat merkitä nuorille yhteydenpitovälineen si-
jasta yhdessäolon välinettä, 2010-luvulla sosiaa-
linen media on laajentanut ajatusta entisestään. 
Vuonna 2013 toteutettu 13–29-vuotiaiden 
nuorten sosiaalisen median käyttöä selvittä-
nyt valtakunnallinen tutkimus havainnoi, että 
osasyy nuorten sosiaalisen median käytölle on 
muissa käyttäjissä: sosiaalisessa mediassa viesti-
tään ja sovitaan ystävien kesken asioista, jolloin 
syntyy eräänlainen pakko käyttää palveluita, 
mikäli haluaa pysyä ajan tasalla kaveripiirissä 
sovituista asioista – ”Jää ulkopuolelle, jos ei ole 
Facebookissa”.  

Toisaalta sosiaalisen median kanavat myös 
suosivat yksinkertaisia ja yksiselitteisiä numee-
risia mittareita, kuten tykkäyksiä, kommenttien 
lukumääriä ja jakoja. Useat nuoret ajattelevat lu-
kumäärän kertovan merkityksellisyydestä: mitä 
suurempi luku tai enemmän kommentteja, sen 
kiinnostavampina ja jopa parempina nuoret it-
seään ja kavereitaan pitävät. (ebrand 2013.) Tätä 
ilmiötä kuvastaa myös ironinen meemi Face-
book-odotuksista (kuva 6): nuoret kokevat jää-
vänsä jonkin ulkopuolelle, mikäli eivät ole jatku-
vasti läsnä sosiaalisessa mediassa.

”Olis myytävänä kaksi käytettyä kännykkää: 1. Melkein uusi Nokian kännykkäkamera  
2. Vähän vanhempi malli kameralla ja värinähälytyksellä”.  
Digitaalisuuden kehitystä digilorehuumorin valossa vuodelta 2006.

KUVA 6. Odotukset, Facebook-meemi kesäkuulta 2012

KYLLÄ SOPULI SIALLE ANTAA –  
ESIMERKKEJÄ AIKUISILTA PIILOSSA OLEVASTA 
NUORTEN DIGILORESTA
2000-luvun folkoloreaineiston keskeiseksi tee-
maksi nousee lasten ja nuorten seurustelukult-
tuurin, ”jonkun kaa” olemisen tärkeys: romans-
sin kaipuu, ilo ja pettymys. Koululaishuumorin 
klassikon, Kilon poliisin, koostanut Ulla Lippo-
nen kertoo 1980-luvun lastenkeskisen jutunker-
ronnan sisältävän paljon myös erittäin suorasu-
kaista kerrontaa neekerivitseistä seksuaalisuuteen 
sekä ulosteista karkeisiin ja raakoihin juttuihin. 
(Lipponen 1988, 160; Lipponen 2005, 236.) 

Folkloren kapinallisuudeksi listataan usein 
isommilta lapsilta nuoremmille ja eri lapsiryh-
miltä toisille siirtyvän perinteen piirteitä, joissa 
ilmaistaan kapinallisuutta aikuisia kohtaan tai 
vaihtoehtoisesti välitetään eteenpäin aikuisten 
kieltämiä ja paheksumia muotoja. Folkloren 
on siis nähty edistävän lasten ja nuorten itse-
näistymispyrkimyksiä sekä yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. (Virtanen 1970, 15.) Digitaalisen 
folkloren teemoissa näkyvät vahvasti esimerkik-
si seksuaalisuus, rasismi, päihteet, ajankohtaiset 
uutiset ja eri ihmisryhmien erottelu (vammaiset, 
seksuaaliset vähemmistöt, eri etniset ryhmät).

Vaikka digiloren teemasisällöt herättävät pa-
heksuntaakin, eivät aiheet ja sisällöt ole välttä-
mättä sen dramaattisempia kuin vuosikymmeniä 
tai satojakaan sitten. Esimerkiksi suomalaiseen 
kansanomaiseen arvoitusperinteeseen on kuulu-
nut vahvasti maailman näkeminen seksuaalisena: 
tavanomaiset askareet, kehrääminen, puuron-
syönti tai kaljatynnyrin pesu on nähty seksuaa-
lisin vertauskuvin jo 1800-luvulla. (Virtanen 
1984, 20.) Annikki Kaivola-Bregenhøj (1997) 
jakaa seksuaaliarvoitusten tyylin kahteen yleisim-
pään kaavaan: arvoituksen ratkaisu voi olla joko 
puhtaasti seksuaalinen, usein miehen tai naisen 
sukupuolielin, tai vaihtoehtoisesti arvoituksen 
kuvausosio synnyttää kuulijalle mielleyhtymän 
seksuaalisuuteen ja eroottisuuteen (kuva 2).
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Vastaus: Puutavara loppu, saha seisoo

KUVA 7. Kirjoitustaidottoman liikemiehen kyltti, 
kiertävä sähköposti vuodelta 2005

Vaikka arvoitusvitsin (kuva 7) ratkaisu on 
viaton, herättää se tarkoituksellisesti ensinäke-
mältä hämmennystä: arvoitus vaikuttaa härskiltä 
(ks. Virtanen 1977, 42). Kuvasymbolit kirkkove-
neestä, pullosta (alkoholi?) ja jäykistyneestä mie-
hen sukupuolielimestä tuovat saman kulttuurin 
ja myös saman sukupolven sisällä oleville yhte-
näisen seksuaalisen tulkinnan. Vitsissä näyttäyty-
vä naisen sukupuolielin – kirkkovene eli ”tavara” 
– onkin yhdistetty koulupoikien yritykseen rik-
koa yhteiskunnan tabuja. Seksuaalivitseille luon-
teenomaista on, että niissä osoitetaan tietämys 
laajasta kulttuurisesta ja ajanhermolla olevasta 
seksuaalisanastosta ja seksuaalisista ilmiöistä. 
Lapset ja nuoret siis osoittavat muille ikäryhmän 
jäsenille laajat tietomäärät kielletyksi koetusta 
(Kaivola-Bregenhøj 2005, 304–305, 307). 

Seksin rinnalla toinen ”aikuisten maail-
maan” kuuluva kokonaisuus on juominen ja 
humalatila. Alkoholi ei nuorten mielikuvissa 
kuulu jokapäiväisen elämän sisälle, vaan juomi-
sen kuuluu auttaa juhlijoita arjen harmauden 
yli. Juuri mökkireissuilla, ulkomaanmatkoilla 
tai ikimuistoisissa bileissä tapahtuvaa juomista 
muistellaan ja suunnitellaan myös tosielämäs-
sä välitunneilla, ruokatauoilla, automatkoilla 
ja saunailloissa. Juomisen suosiota nuorten 
keskuudessa selittää yhteinen juomisen rituaa-
li, jossa vahvistetaan yhteisöllisyyttä ryhmän 

jäsenten välillä arjen paineiden ja haasteiden 
keskellä. (Maunu 2012, 67–68.) Viinahuumo-
ri hylkää käsitykset viinan paheellisuudesta ja 
nostaa sen yhteisesti jaetuksi, kaikkien tunnis-
tamaksi tarinaksi (kuva 8):

gitaalisen folkloren aikakaudella ensimmäiseksi 
katastrofivitsien aalloksi muotoutui syyskuun 
11:nnen iskut USA:han. Satojen 9/11-vitsien 
teemat voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryh-
mään: niihin, joiden huumori perustuu yhteen-
sopimattomuudelle (esimerkiksi katastrofin ja 
mainoksen yhdistäminen) sekä niihin, jotka si-
sältävät enemmän aggressiivisia tai halventavia 
viittauksia (esimerkiksi bin Laden on hirtetty, 
raiskattu tai mestattu). (Kuipers 2005, 75, 77.)

Katastrofivitsien tai yleisemmin sairaiden 
vitsien merkityksiksi luokitellaan esimerkiksi 
traumasta selviytyminen, vihamielisyyden esil-
letuominen tai aggression kanavoiminen katast-
rofin jälkeen. Varsin yleinen aggressiivisuuden 
muoto 9/11-vitseissä on esimerkiksi Osama bin 
Ladenin puhuttelu seksistisillä ilmauksilla tai hä-
neen kuvamanipulaatioina yhdistettävät häpeäl-
liset elementit, kuten seksi, homous tai ulosteet. 
(Kuipers 2005, 77–79.) 

”Osama Bin Laden on löytynyt. Amerikkalaiset 
kylvivät aavikon täyteen viagraa ja sieltähän se 
mulkku nousi. (Kiertävä tekstiviesti kesäkuulta 
2002.)”

Sairaiden vitsien olemassaoloa perustellaan 
harvemmin hyvinvoinnin näkökulmasta: ne 
kertovat iljettävistä teoista ja järjenylittäväs-
tä tragediasta huumorin keinoin. Tarkempi 
silmäys eri aikojen huumoritutkimuksiin tuo 
esille kuitenkin myös huumorin avulla mah-
dollistuvan selviytymisstrategian, niin sanotun 
huojennusteorian: katastrofien jälkeisissä tut-
kimuksissa pelastustyöntekijöiden ja tragediaa 
kohdanneiden ihmisten yhtenä selviytymisstra-
tegiana näyttäytyy huumori, jopa henkilökoh-
taisesti koetusta katastrofista kerrottavat vitsit. 
Katastrofivitsien on nähty auttavan myös tra-
gedian käsittelyssä: niiden avulla ihminen voi 
yrittää päättää tragedian käsittelyn ja musertaa 
kokemansa kauhun. (Ellis 1991, 117–118; Ellis 
2001, 1.)

ÄLÄ KATKASE TAI SAAT HUONOO ONNEE 
Nuorisofolklorea, erityisesti mustan huumorin 
läpäisemiä aineksia, luokitellaan julkisessa pu-
heessa helposti todisteiksi nuorten pahoinvoin-
nista. Yleistävänä tulkintana se on kuitenkin keh-
no: sairaiden vitsien olemassaololle ja suosiolle 
löytyy lukuisia tulkintoja, jotka selittävät niiden 
olemassaolon enemmänkin ihmisyyttä ymmärtä-
väksi ja ilmiötä yleismaailmallisena tulkitsevaksi. 

Digitaalisen folkloren tallentamista hanka-
loittavat monet seikat. Ikäväksi koetut teemat 
torjutaan mielellään moraalisesti arveluttavina 
ja kiellettyinä aineksina, eikä niissä nähdä mi-
tään säilyttämisenarvoista jälkipolville. Tilan-
ne ei juurikaan poikkea perinteensäilyttämisen 
problematiikasta laajemminkaan: esimerkiksi 
Elias Lönnrot toteaa arvoituskirjansa esipuhees-
sa vuonna 1843: ”Rivo-sanaisten arvoitusten 
poisheittämisestä olemme tästä kokouksesta 
tarkan huolen pitäneet” (Virtanen 1984, 19). 
Toisaalta yhtä lailla harmittomaksi luetellut ar-
voitukset, vitsit, hokemat ja muut pienfolkloren 
aineistot jäävät tallentumatta ”vähäpätöisinä” 
kulttuurituotteina. 

Arkistoitua aineistoa hankaloittavat nopeasti 
muuttuvat tallennusformaatit tai linkkien takana 
olevien internet-sivujen häviäminen. Digitaali-
sen aineiston laajuus asettaa myös kerääjille on-
gelman: valtakunnalliset keruupyynnöt tuottavat 
valtaisia määriä aineistoa, joka olisi luetteloitava 
ja jolle olisi ratkaistava tulevaisuudessakin avau-
tuva tallennusformaatti. Suulliseen ja kirjalliseen 
traditioon verrattuna digitaalinen perinne myös 
muuttaa muotoaan nopeasti: kiertävät tekstivies-
tit ja sähköpostit alkavat olla jo täyttä historiaa, 
vaikka niiden yleistyminen perinteen leviämises-
sä tapahtui vasta pääosin 2000-luvulle tultaessa.

2000-luvun digitaalisen folkloren sisällöt, 
kuten internet-meemit, voivat kuvastaa nuoriso-
kulttuurien elinvoimaista tilaa digitaalisessa ”ti-
lassa”, joskin digitaaliselle perinteelle tyypillistä 
on teemojen leviäminen osittain myös ikäpolvien 
yli: sama juttu voi naurattaa yhtä lailla lapsia, 

 
KUVA 8. Kultakutri ja kolme karhua, sähköpostiviesti 
kesäkuulta 2009

Viina- ja seksuaalihuumori voidaan mää-
ritellä lasten ja nuorten käsityskyvyn tai kehi-
tysvaiheen kannalta ongelmallisiksi teemoiksi, 
mutta sinällään ne eivät välttämättä tuo esille 
eettisesti tai moraalisesti arveluttavia sisältöjä. 
Usein niiden hauskuus pohjautuu huumorin 
teorioiden mukaisesti yhteensopimattomuuden 
ja kielellisen oivalluksen periaatteille. Uudet tek-
nologiat tarjoavat tilaisuuksia tällaiselle nuorten 
suosimalle verbaaliselle leikille (Routarinne & 
Uusi-Hallila 2008, 40), jossa kuvan ja tekstin 
välille syntyy yllättävä ja kulttuurisesti tunnis-
tettava yhteys. Etiikan kannalta ongelmallisem-
pia teemoja ovat esimerkiksi etniset vitsit, jotka 
sotivat ihmisyyden perimmäisiä arvoja vastaan 
ja sisältävät usein selkeästi rasistisia, tuomittavia 
tai stereotyyppisiä asetelmia vähemmistöistä tai 
etnisistä ryhmistä. 

Ikäviä tulkintoja herättävät myös katastrofi-
vitsit, jotka syntyvät nopeasti onnettomuuden, 
tragedian tai katastrofin jälkeisinä päivinä. Di-
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nuoria kuin aikuisiakin. Monien kuvien ja pi-
lailujen luentaan vaaditaan usein kulttuurista jä-
senyyttä sekä ajankohtaisten uutisten tai media-
keskustelujen tunnistamista ja näiden sitomista 
osaksi tulkintaa. Näin tarkasteltuna folklorea voi-
daan hahmottaa paitsi vertaisryhmäkulttuurina, 
myös tietyn historiallisen aikakauden ja kulttuu-
risesti kiinnostavien ilmiöiden paikantamisena. 

Folkloristien ajatuksena on, että kulttuuria 
ei voi täysin ymmärtää ilman sen kaikkien taso-
jen käsittelyä. Yhtä lailla inhottavat kulttuuriset 
realiteetit, kuten seksismi ja rasismi, voivat toi-
mia vastauksena nykyajan huolenaiheisiin, pel-
koihin, inhimillisiin odotuksiin ja ihmisyyteen. 
(Agozzino 2006.) Ne voivat paljastaa uutisku-
vien rinnalta myös vaiettuja tai tukahdutettuja 
tuntemuksia, joiden käsittelyyn virallinen media 
tai kasvatuksellinen etiketti eivät anna mahdol-
lisuuksia. Yksinkertaisimmillaan digilore kuvaa 
ihmistä, maailmaa ja ajankuvaa silottelematta ja 
kansanhuumorilla höystettynä. 
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Monialaisuus ja asiakaslähtöisyys 
terveyttä edistävän syömisen  
tukemisessa ruokapalveluissa
RIITTA TUIKKANEN JA PAULA MÄKELÄINEN

Hyvä ravitsemustila on yksi ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden kulmakivi. 
Yhteiskunnalla on oma roolinsa terveyden edistämisessä luoda ympäristö-
jä ja olosuhteita, jotka tukevat ihmisten terveel-listä syömistä ja aktiivista 
elämäntyyliä. Suomessa eri-ikäiset ihmiset syövät arkipäivinä usein ”ulkona” 
käyttäen julkisten tai yksityisten ravintoloiden palveluita esimerkiksi päivä-
kodeissa, kou-luissa ja työpaikoilla. Ruokapalveluilla on siis oma tärkeä roo-
linsa terveyden edistämisen ympäris-tönä ja suomalaisten ravitsemuskas-
vattajina. Tässä artikkelissa haluamme herättää keskustelua ruokapalvelujen 
roolista suomalaisten hyvän syömisen edistämisessä.  Ruokapalvelut eivät 
ole terveyden edistämisen ympäristöissä irrallinen yksikkö vaan yksi toimija 
muiden joukossa. 

RUOKAPALVELUASIAKKAIDEN HYVÄN SYÖMI-
SEN EDISTÄMINEN ON MONIALAINEN SOPPA 
Ruokapalveluita käyttävien ihmisten hyvän syö-
misen edistämiseen tarvitaan uudenlaisia mene-
telmiä, sillä perinteinen ravitsemuskasvatus ei ole 
tuonut pysyviä muutoksia syömistottumuksiin. 
Palvelumuotoilu, sosiaalinen markkinointi ja 
räätälöidyn terveystiedon tuottaminen informaa-
tioteknolo-giaa hyödyntäen ovat toimintatapoja, 

joita on hyödynnetty terveyskasvatuksessa. Me-
netelmät ohjaavat toimimaan asiakaslähtöisesti 
ja monialaisesti. Mamkissa on pilotoitu näitä 
menetelmiä ruokapalveluasiakkaiden terveellisen 
syömisen edistämiseen.

Tässä artikkelissa kuvataan, millaisia koke-
muksia monialaisesta ja moniäänisestä hyvän 
syömisen kehittämisestä ruokapalveluissa on saa-
tu. Tarkastelun tukena käytetään kahta Mikkelin 

Kehittyvät
ruokapalvelut
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ammattikorkeakoulussa toteutettua terveellisen 
syömisen edistämiseen liittyvää hanketta, jotka 
ovat Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen syö-
minen paremmaksi -hanke (jatkossa Äijätiimi-
hanke) ja Älylinjaston kehittämishanke, joka 
on useiden hankkeiden kokonaisuus.  Terveyttä 
edistävästä syömisestä käytetään jatkossa käsitet-
tä hyvä syöminen. 

Ravitsemuskasvatus on osa terveyden edis-
tämistä. Yhteiskuntapolitiikan avulla luodaan 
rakenteita ja ympäristöjä, jotka antavat ihmisille 
mahdollisuudet hallita terveyttään ja siihen vai-
kuttavia tekijöitä (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2015).  Terveyden ja hyvän syömisen edistämi-
nen todentuu käytännössä kouluissa, työpai-
koilla ja muissa ihmisten toimintaympäristöissä 
ja eri alojen ammattilaisten toiminnassa. Hyvän 
syömisen edistämisessä on monia toimijoita, joi-
den rooli ja vaikutus on merkittävä. Monialainen 
toimijajoukko tuli selkeästi näkyville alla kuvat-
tavissa pilottihankkeissa.

Äijätiimihankkeessa (Mikkelin ammatti-
korkeakoulu 2014) on mukana neljä duunari-
työpaikkaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää 
työmiesten työaikaista syömistä.  Hankkeen pi-
lottityöpaikkojen työmiesten työaikaisen hyvän 
syömisen edistämisen toimijoina olivat duuna-
rimiehet ja heidän läheisensä, työpaikkojen työ-
hyvinvoinnista vastaavat esimiehet ja ruokapal-
velujen tuottajat, työterveyshuollon toimijat ja 
elintarvikealan yritykset, joista miehet hankkivat 
eväänsä ja ruokapalvelut raaka-aineet. Äijätii-
mihankkeen duunarityömiehet jäivät kuitenkin 
helposti ”kohteeksi” monien toimijoiden kentäs-
sä. (Tuikkanen & Mäkeläinen 2015.) 

Älylinjasto on Mamkin patentoima, uu-
denlainen ruokapalvelujen itsepalvelulinjasto, 
joka kertoo asiakkaalle hänen linjastosta kokoa-
mansa aterian ravintosisällön heti kokoamisen 
jälkeen  (Tuikkanen & Rautiainen 2013; Mik-
kelin ammattikorkeakoulu 2013). Älylinjaston 
kehittämistyössä on ollut mukana toimijoita, 
jotka eivät perinteisesti ole olleet ruokapalve-

lujen asiakkaiden ravitsemuskasvatuksen etu-
rintamassa. Älylinjasto on tuonut ruokapalve-
lujen asiakkaiden hyvän syömisen edistämisen 
toimijakenttään mukaan ruokapalvelujen itse-
palvelulinjastojen toimittajan, ruokapalvelujen 
tuotannonohjausjärjestelmien toimittajat ja 
IT-asiantuntijat. (Tuikkanen ym. 2015, 7–21.)

Verrattuna Äijätiimihankkeeseen Älylinjas-
ton tulo ravintolan itsepalvelulinjastoksi nosti 
asiakkaan ravitsemuskasvatuksen kohdeasi-
akkaasta omakohtaiseen tietoon perustuvaksi 
toimijaksi ja päätöksentekijäksi sekä ruokapal-
velujen laadun arvioijaksi. Älylinjasto tuottaa asi-
akkaille tietoa, joka on ”heidän” ja ”vain heille”. 
Asiakkaat saavat faktatietoa, jonka perusteella 
he voivat arvioida omaa syömistään ja arvioida 
myös ruokapalveluiden tuottaman ruoan ravitse-
muslaatua. (Tuikkanen & Rautiainen 2013.) 

PALVELUMUOTOILULLA TOIMINTA-
YMPÄRISTÖ KUNTOON
Palvelumuotoilua on hyödynnetty vain vähän 
ruokapalvelujen kehittämisessä ja ei juurikaan 
asiakkaiden terveellisen syömisen edistämisessä, 
vaikka asiakkaalle ruokapalvelut ovat palvelu sii-
nä, missä muukin palvelu. Asiakas toimii ruoka-
palveluissa asioidessaan kuten käyttäessään mui-
takin palveluita. 

Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on 
palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnit-
telu siten, että palvelu vastaa käyttäjien tarpeita. 
Palvelumuotoilussa yhdistetään kulttuurisen, 
sosiaalisen ja inhimillisen vuorovaikutuksen 
osa-alueita. Yksi palvelumuotoilun tärkeimmis-
tä tekijöistä on yhdessä tekemisen (co-creation) 
prosessi. (Tuulaniemi 2011.)  Ruokapalveluissa 
palvelumuotoilun avulla voidaan kehittää ruo-
kapalvelujen toimintaympäristöä, niin fyysistä 
ympäristöä kuin myös palvelua ja ruokatuotteita 
asiakaslähtöisesti tukemaan hyvää syömistä.

Äijätiimihankkeessa on testattu palvelu-
muotoilun menetelmiä duunarimiesten hyvän 
syömisen edis-tämisessä. Työmiesten, työpaikan 

esimiesten, terveydenhoitajien ja ruokapalvelu-
henkilöstön haastattelujen perusteella ja havain-
noimalla toimintaa työpaikalla duunarimiesten 
työaikaisen syömisen palvelupolut on kuvattu ja 
toimintaympäristöanalyysia tehty.  Toimintaym-
päristöanalyysin tulosten perusteella voidaan jo 
nyt esittää, että hyvää työaikaista syömistä voi-
daan työpaikoilla tukea, kun kaikki toimijat ote-
taan mukaan kehittämiseen palvelun käyttäjiä 
(duunarimiehet) unohtamatta. Tästä on hyvänä 
esimerkkinä yhdessä pilottiyrityksessä jo nyt toi-
miva yhteisfoorumi, joita toivotaan muodostetta-
van myös muihin pilottiyrityksiin. (Tuikkanen & 
Mäkeläinen 2015.)

Hankkeessa saatujen tulosten perusteella hy-
vän syömisen esteitä tulee poistaa niin pitkälle 
kuin se on mahdollista, esimerkiksi lisäämällä 

ruokatauon pituutta, jatkamalla ruokalan auki-
oloaikaa ja kehittämällä ruokapalveluita ilta- ja 
yötyövuorolaisille. Hankkeen aikana on tehty 
tarjolla olevia ruokapalveluita näkyvämmiksi teh-
taassa työskenteleville. On mietitty opasteita ruo-
kalaan, opasteita ruoka-automaattien käyttöön, 
on kehitetty ruokapalvelujen markkinointia ja 
tiedotusta sekä asiakaspalautteen keräämistä. 
Yhdessä pilottiyrityksessä miehet saivat ideoida 
uuden terveellisemmän burgerin välipalavalikoi-
maan. Burgerista tehtiin erilaisia versioita, joista 
miehet sitten aistinvaraisten arviointien perus-
teella valitsivat tehtaan oman burgerin. (Tuikka-
nen & Mäkeläinen 2015.) Ruokapalveluasiakkai-
den hyvän syömisen edistäminen on ollut arkisia, 
konkreettisia tekoja miesten työpaikoilla. 

Hanke toi esille, että tietoa hyvän syömisen 
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edistämisestä tulee lisätä kaikille kehittäjäosapuo-
lille, ei ainoastaan työntekijöille työterveyshuol-
lon kautta. Myös työpaikan esimiehet ja ruoka-
palvelujen tuottajat tarvitsevat tietoa, miten hyvä 
työaikainen syöminen mahdollistetaan, mitä ja 
millaisia palveluita tarjotaan, millaisia tuotteita 
ja tiloja halutaan ja miten ruokapalvelujen tuot-
tajien kilpailutus ja seuranta toteutetaan. Työ-
terveyshuollon tulisi ottaa selkeämpi rooli hyvän 
työaikaisen syömisen edistämisessä ja viedä työn-
tekijöiltä saatua viestiä yrityksen johtoon, koska 
yrityksen johto voi vaikuttaa siihen, millaisia 
työaikaiseen syömiseen liittyviä palveluja se ostaa 
ja työntekijöilleen haluaa tarjota. (Tuikkanen & 
Mäkeläinen 2015.)

HYVÄN SYÖMISEN VIESTI EI TAVOITA 
KOHDETTAAN
Ammattialaisten tapa ohjata ihmisiä hyvään 
syömiseen on ollut tiedon jakamista oikeista 
valinnoista ja asiakkaiden suostuttelua muutta-
maan tapojaan. Haasteena on kuitenkin koettu 
asiakkaiden halut-tomuus muuttaa terveyteensä 
haitallisesti vaikuttavia elintapojaan. (Ks. mm. 
Absetz 2010.) Sekä ruokapalvelualan että ter-
veysalan ammattilaiset ovat hyvin tietoisia siitä, 
että terveydestään ja sen edistämisestä ovat kiin-
nostuneita sellaiset henkilöt, joiden ei tarvitsisi 
tehdä muutoksia elintavoissaan.  Tämä tuli esille 
myös Sanna M. Salmelan tutkimuksessa (2012), 
jossa elintapaohjauksen kannalta haasteellisim-
mat ryhmät olivat miehet ja sosioekonomisesti 
heikommassa asemassa olevat henkilöt. Salmela 
esittää, että kynnystä elintapaohjaukseen tulisi 
madaltaa siten, ettei se jää pelkästään terveysalan 
ammattilaisten tehtäväksi. Hänen mukaan erityi-
sesti yksin asuville ja miehille tulisi kehittää paitsi 
houkuttelevampia elintapaohjausinterventioita, 
myös järjestää muita mahdollisuuksia muuttaa 
elintapojaan. (Salmela 2012.) 

Ruokapalvelut kertovat asiakkailleen hyvin-
vointia edistävistä, terveellisistä ruokavalinnoista 
muun muassa käyttämällä julisteita, kuten ruo-

kumppaniksi toiminnan suunnitteluun ja toteu-
tukseen sen eri vaiheissa, jolloin on mahdollista 
saada pysyvämpiä muutoksia käyttäytymiseen. 
(THL 2012.)

POSITIIVISUUTTA JA HYÖTYJÄ KOROSTAEN 
KOHTI HYVÄÄ SYÖMISTÄ
Äijätiimihankkeessa kokeillaan sosiaalista mark-
kinointia perinteisen tiedonjakamisen rinnalle. 
Hankkeessa duunarimiesten haastattelujen pe-
rusteella voitiin tunnistaa kolme eri miestyyppiä, 
kun heitä tarkastellaan hyvän syömisen ja ruo-
kapalvelujen käytön näkökulmasta (taulukko 5).

ka-aineympyröitä, lautasmalleja, “Sydänmerkki” 
-logoa tai ilmoittamalla malliaterian tai sen osien 
ravintosisältötietoja ruokalistassa (STM 2010). 
Tutkimusten mukaan hyvästä syömisestä pe-
rinteisellä tavalla annetulla lisäinformaatiolla ei 
ole välttämättä pysyvää vaikutusta ravintolan 
asiakkaan ruokavalintoihin (Diskrell ym. 2008; 
Absetz ym. 2010). Asiakkaat ymmärtävät anne-
tusta ravitsemustiedosta, esimerkiksi kaloreista ja 
rasvoista, melko vähän, eikä heidän ole helppo 
soveltaa tietoa omaan syömiseensä. 

SOSIAALINEN MARKKINOINTI HAASTAA MYY- 
MÄÄN TERVEELLISYYTTÄ JA SYÖMÄÄN HYVIN
Sosiaalinen markkinointi tuo hyvän syömisen 
kehittämiseen sosiaalisen näkökulman, jossa kes-
kiöön nostetaan neuvotteleva kaupankäynti ja 
asiakkaan tavoittava markkinointi. Sosiaalinen 
markkinointi on järjestelmällinen ja suunni-
telmallinen prosessi, jonka tavoitteena on joko 
yksilön käyttäytymisen muuttaminen tai sen yl-
läpitäminen siten, että se hyödyttää yksilöitä ja 
yhteiskuntaa. Sosiaalisessa markkinoinnissa siis 
”myydään” käyttäytymismuutoksia. Sosiaalista 
markkinointia on hyödynnetty terveyden edis-
tämisessä, kuten tupakoinnin vähentämisessä ja 
diabeteksen ennaltaehkäisyssä (THL 2012). Sitä 
voisi soveltaa myös työaikaisen syömisen paran-
tamiseen.

Sosiaalisessa markkinoinnissa toimenpiteet 
räätälöidään tietylle kohderyhmälle. Tärkeää on, 
että kohderyhmää ymmärretään kokonaisvaltai-
sesti, sen asenteita ja nykyistä käyttäytymismallia, 
jolloin saadaan syvällinen ymmärrys siitä, mikä 
kohderyhmää motivoi ja mitkä asiat vaikuttavat 
käyttäytymiseen. 

Ihmistä ei käsitellä niinkään erillisenä yksilö-
nä vaan osana laajempaa sosiaalista verkostoa ja 
ympäristöä. Kun tarkoituksena on muuttaa koh-
deryhmän käyttäytymistä (esim. terveyden kan-
nalta parempaan suuntaan), pyritään korvaamaan 
ne hyödyt, joita kohderyhmä sai aikaisemmasta 
käyttäytymismallista. Kohderyhmä otetaan myös 

Sosiaalisen markkinoinnin kohteeksi päädyt-
tiin ottamaan miestyyppi, jolla on jo terveyson-
gelmia ja joka selkeästi tarvitsee tukea terveyttä 
edistävään työaikaiseen syömiseen. Hankkeen 
edetessä työpaikkojen ja ruokapalveluiden kans-
sa on yhdessä mietitty pilottiyrityksiin soveltuvia 
sosiaalisen markkinoinnin keinoja. Näitä keino-
ja on muun muassa houkutella miehiä syömään 
ruokalaan joko bonusjärjestelmällä tai positiivi-
sella ja hyötyjä korostavalla mainostamisella. Eh-
dotuksena on noussut myös ”syö kasviksia puoli 
kiloa päivässä”-kampanja, jossa pilottimiehet 
saisivat kuukauden ajan joka päivä puolen kilon 

TAULUKKO 5. Miestyypit terveellisen syömisen ja ruokapalvelujen käytön näkökulmasta  
(Tuikkanen & Mäkeläinen 2015). (Kuvat: FreeDigitalPhotos)

”Minua ei oma terveys ja syöminen kiinnosta”.  

Näille miehille on tärkeää, että he ”saavat mahansa täyteen”  
pienellä rahalla. He eivät syö ruokalan lämmintä ateriaa, koska  
se on liian kallista. Useimmiten näiden miesten ruoka tai eväät 
ovat yksipuolisia tai he käyttävät automaattien tai vitriinien tuot-
teita, jotka ovat hinta/energia–suhteessa sopivia, energiapitoisia 
tuotteita. Osa näistä miehistä ei syö työaikana mitään.

”Nyt on pakko tsempata, jos aikoo pysyä hengissä”.  

Tämän tyypin miehillä on jo terveysongelmia. He kiinnittävät 
omaan syömiseensä huomiota joko ”pakon edessä” tai ymmärtä-
vät että ehkäistäkseen terveysongelmien pahenemista muutosta 
elintavoissa on tapahduttava. Miehet ovat saaneet ruokavalio- 
ohjausta, he pyrkivät noudattamaan ohjeita ja kiinnittävät  
huomiota siihen, mitä he syövät. 

”Hyvä syöminen on hyvän terveyden perusta”.  

Näitä miehiä kiinnostaa terveellinen syöminen ja he katsovat 
tarkasti, mitä he syövät. Heillä voi olla myös omia dieettejä,  
mitä he noudattavat tarkasti. Useimmiten nämä miehet liikkuvat 
paljon tai ovat muuten kiinnostuneita terveydestään. 

TYYPPI 1

TYYPPI 2

TYYPPI 3
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kasvispussit mukaansa. Pilottimiesten odotetaan 
sitoutuvan kokeiluun, jolloin on mahdollista 
seurata kokeilun aikana tapahtuvia muutoksia 
heidän voinnissaan, painossa ja työssä jaksami-
sessaan. Kampanja herättäisi keskustelua ja an-
taisi mallia terveellisistä välipaloista.

DIGITAALISUUS MAHDOLLISTAA  
UUDENLAISTEN HYVÄN SYÖMISEN  
PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN
Älylinjasto tuo ruokapalvelujen asiakasraja-
pintaan digitaalista tietoa asiakkaan aterian ra-

vintosisällöstä. Ensimmäistä kertaa asiakas saa 
omakohtaista tietoa kokoamastaan ateriasta. 
Älylinjastoprototyypin testikäyttäjät kertoivat, 
että linjasto ”opasti hienovaraisesti” kohti hyvää 
syömistä ja osa testaajista kertoi muuttaneensa 
syömistään saamansa tiedon perusteella. Palve-
lun käyttö lisäsi myös keskustelua lounasruoas-
ta ja sen ravintosisällöstä pilottityöpaikalla, niin 
ruokapöydissä kuin vielä toimistoissa, ja kotona-
kin. (AgentIT Finland Oy 2013.)

Älylinjaston palvelukokonaisuutta on myö-
hemmin kehitetty siten, että asiakas voi jakaa 

tietojaan digitaalisesti. Linjastosta tieto tallen-
tuu pilvipalveluun (www.smartmeal.fi), josta 
asiakas saa erilaisia raportteja ja koonteja syö-
misestään ja joka mahdollistaa tiedon jakamisen 
tulevaisuudessa muihin digitaalisiin kanaviin. 
Älylinjaston kokoamaa pilvipalveluun tallen-
nettua asiakaskohtaista, personoitua tietoa on 
tulevaisuudessa mahdollista käyttää erilaisissa 
sosiaalisissa medioissa.  

Ruokapalveluille ateriakohtaisen tiedon ”valu-
minen” sosiaalisen median foorumeille on haaste 
ja mahdollisuus. Älylinjasto mahdollistaa ruoka-
palveluissa hyvän ravintolasyömisen edistämisen 
nykyaikaisesti, asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti. 
Asiakkaiden saama konkreettinen tieto omien ate-
rioidensa ravintosisällöstä haastaa ruokapalveluita 
aivan uudella tavalla miettimään tuotteidensa ravit-
semuksellista laatua, sillä älylinjastokokonaisuut-
ta käyttäessään asiakkaalla on selkeää faktaa siitä, 
mikä ruokapaikan aterioiden ravitsemuslaatu on. 

LOPUKSI
Ruokapalvelujen asiakkaiden hyvän syömisen 
edistäminen tulee olla asiakaslähtöistä, jolloin 
palvelujen suunnitteluun otetaan mukaan eri 
alojen toimijat asiakasta unohtamatta. Ruoka-
palvelut eivät ole irrallaan ihmisten muusta toi-
mintaympäristöstä. Tästä syystä ruokapalvelujen 
kehittäminen pakottaa toimijat tarkastelemaan 
hyvän syömisen edistämistä laajemmin kuin vain 
perinteisenä tiedon jakamisena silloin, kun asia-
kas valitsee ravintolassa ruokaansa. 

Ruokapalveluasiakkaiden hyvän syömisen 
edistäminen on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää, 
sillä ruokapalvelujen käyttö lisääntyy. Syöminen 
siirtyy eri muodoissaan ulos kodeista tai ruoka-
palvelut tulevat koteihin, näin myös ruokapalve-
luasiakkaiden hyvän syömisen tukeminen levit-
täytyy ulos fyysisistä paikoista. Ravintolaruoan 
ravitsemussisältötiedon digivirta reseptiikasta 
asiakkaan lautaselle kokoamaan ateriaan tuo 
ruoan ja sen sisältämät ravintoaineet osaksi so-
siaalisen markkinoinnin ja median foorumeita.

Artikkelissa kuvattujen hyvää syömistä edis-
tävien hankkeiden kautta on saatu tietoa, että 
eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä ihmisen 
syömiskäyttäytymistä ja siihen vaikuttamista voi-
daan tarkastella useista eri näkökulmista. Hyvän 
syömisen edistämisessä voidaan kokeilla eri aloil-
ta tulevia menetelmiä kuten palvelumuotoilua, 
sosiaalista markkinointia ja it-teknologian hyö-
dyntämisestä.  Monialaisissa tiimeissä eri alojen 
käytännön toimijat ja asiantuntijat oppivat toi-
siltaan ja tuloksena syntyy parhaimmillaan aivan 
uusia ideoita ja innovaatioita ruokapalveluasiak-
kaiden hyvän syömisen edistämiseen.

Kuvat: Metos



106 107

LÄHTEET

Absetz, Pilvikki 2010. Mistä motivaatio käyttäytymisen 
muutokseen? Power point esitys Kansanterveyspäivillä. 
https://www.thl.fi/documents/10531/1449887/motivaatio.
pdf/413fae3b-9560-46cb-bdda-ac5ea2232411. Ei päivitys-
tietoja. Luettu 6.10.2015.

Absetz, Pilvikki, Jallinoja, Piia, Suihko, Johanna, Bingham, 
Clarissa, Kinnunen, Marja, Ohrankämmen, Olli, Sahi, 
Timo, Pihlajamäki, Harri, Paturi, Merja & Uutela, Antti 
2010. Varusmiesten ravitsemus ja muut elintavat sekä ter-
veyden riskitekijät palveluksen aikana. Kuuden kuukauden 
seurantatutkimus. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen 
raportti 16.

Agentit Finland Oy 2013. Älylinjaston käytettävyys ja käyt-
täjäkokemus Ravintola Huhmaressa. Julkaisematon raportti.

Driskell, Judy, Schake, Marian & Detter, Hillary 2008. 
Using Nutrition Labeling as a Potential Tool for Changing 
Eating Habits of University Dining Hall Patrons. Journal of 
the American Dietetic Association, 2071 - 2076.

Mikkelin ammattikorkeakoulu 2013. Älykäs lounaslinjasto 
kertoo tarkat ravintoarvot. WWW-dokumentti. http://www.
mamk.fi/tutkimus_ja_kehitys/kestava_hyvinvointi /paatty-
neet_hankkeet /alylinjasto. Luettu 16.11.2015.

Mikkelin ammattikorkeakoulu 2014. Äijätiimillä duunari-
miesten syöminen paremmaksi. WWW-dokumentti. http://
www.mamk.fi/tutkimus_ja_kehitys/kestava_hyvinvointi/ 
kaynnissa_olevat_ hankkeet/aijatiimi. Luettu 16.11.2015.

Salmela, Sanna 2012. Elintapaohjauksen lähtökohtia 
korkeassa diabetesriskissä olevilla henkilöillä Tyypin 2 diabe-
teksen ehkäisyn toimeenpanohankkeessa (D2D). Elintapa-
ohjaus ennen D2D-hanketta, koettu ohjaustarve ja sovitut 
interventiomuodot. Väitöskirja. Studies in sports, physical 
education and health 185. PDF-dokumentti. https://jyx.jyu.
fi/dspace/bitstream /handle/ 123456789/ 40377/978-951-
39-4906-8.pdf?sequence=3. Luettu 6.10.2015.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM). 2010. Joukkoruokailun 
kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehit-
tämistyöryhmän toimenpidesuositus. Selvityksiä 2010:11. 
http://www.stm.fi/julkaisut.

Sosiaali- ja terveysministeriö.  Terveyden edistäminen. 
WWW-dokumentti. http://stm.fi/terveyden-edistaminen. 
Luettu 6.10.2015.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2012. Sosiaalisen 
markkinoinnin ABC. Opas 18. Juvenes Print. Tampereen 
yliopistopaino Oy. 

Tuikkanen, Riitta & Mäkeläinen, Paula 2015. Työmiesten 
työaikaiset ruokapalvelut ja miesten työaikainen syömi-
nen miesten kertomana. Mikkelin ammattikorkeakoulun 
julkaisuja. Painossa.

Tuikkanen, Riitta & Rautiainen, Teija 2013. Ravintolan 
älykäs itsepalvelulinjasto auttaa ruokailijaa kokoamaan 
terveellisempiä aterioita. Bolus 3, 20 – 21.

Tuikkanen, Riitta, Rautiainen, Teija & Turkki, Pekka 2015. 
Smart Buffet – An Open Innovation Process Through 
Collaboration. Teoksessa Kakkonen, Marja-Liisa & Neu-
vonen-Rauhala, Marja-Liisa (toim.) Research Publication 
2015. Mikkeli ja Kotka: Mikkelin ammattikorkeakoulu, 
7 – 21.

Tuulaniemi, Juha 2011. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talen-
tum Media.

Artikkeli kuvaa Mamkin matkailu- ja ravitsemisalalla tehtyä prosessien mallin- 
tamista ja kehittämistä. Kyseessä ei ole kattava läpileikkaus siitä, mitä on 
tehty, vaan kuvaus matkan varrelta saaduista opeista ja huomioista. Proses-
sien kehittäminen on siirtynyt yhden toimialan, ruokapalvelujen, sisältä kohti 
laajempia, useampia toimijoita käsittäviä kokonaisuuksia ja prosessin vuoro-
vaikutusta asiakkaan kanssa. Kestävän hyvinvoinnin painoalalla tämä lähes-
tymistapa tarjoaa mahdollisuuden kehittää kokonaisvaltaisesti hyvinvointia. 

Prosessien kehittäminen –  
mallintamista, yhteistyötä ja  
sujuvaa tiedonkulkua elintarvike-  
ja ruokapalvelualalla
TEIJA RAUTIAINEN
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Tulos tai ulos – kuvaako tämä myös prosessien 
kehittämisen tarvetta? Prosessiajattelun lähtö-
kohtana 1970-luvulta oli edelleen ajankohtainen 
tarve parantaa yritysten tuloksellisuutta. Proses-
siajattelu tarkoittaa tavoitteellista kehittämistä, 
jossa organisaatio tai yritys päättää itse, mitä tu-
loksellisuus tarkoittaa ja millaisia päämääriä ha-
lutaan saavuttaa. 

Prosessin määritelmät tuntuvat usein kovin 
teknisiltä. Niissä käytetään termejä, kuten tois-
tuvat toiminnot, resurssit, syötteet ja tuotteet. 
Määritelmät ovat asianmukaisia ja kuvaavia, 
mutta monesta määritelmästä puuttuu asiakas. 
Prosessi on tekemistä; jotain tehdään, jotta asi-
akkaalle voidaan tarjota se tuote tai palvelu, jol-
le asiakkaalla on tarve. Prosessit ovat siis asiak-
kaalle lisäarvoa luovia tapahtumaketjuja, joihin 
yritys tai organisaatio käyttää resursseja, kuten 
materiaaleja, rahaa, aikaa, välineitä ja osaamista. 
(Martinsuo & Blomqvist 2010, 1–6.) Tulokselli-
suus voi siis tarkoittaa toimivaa tuotanto- ja pal-
veluketjua, joka käyttää resursseja järkevästi, saa 
asiakkaan tyytyväiseksi ja palaa-maan uudelleen. 

PROSESSIEN KUVAAMISELLA ON  
HYVÄ ALOITTAA
Erilaiset näkemykset tavoitteista, erilaiset tavat 
työskennellä, kommunikoida ja ajatella ovat 
tuttuja monessa organisaatiossa. Ne vaikuttavat 
prosessin toimintaan ja näkyvät ongelmatilantei-
na joskus asiakkaalle asti. Prosessien kuvaaminen 
on keino tehdä näitä ongelmia näkyviksi. Esi-
merkiksi kotiaterian toimittamiseen asiakkaalle 
osallistuu kotihoidon, -palvelun, ruokapalvelun, 
kuljetuksen ja laskutuksen henkilöstöä. Jokainen 
hoitaa oman osuutensa, mutta ei välttämättä tie-
dä, miten oma tekeminen linkittyy kokonaisuu-
teen. Siitä voi seurata päällekkäisiä työvaiheita, 
tietämättömyyttä tai mieliharmia. Prosessiku-
vausten tekeminen pakottaa toimijat yli yksik-
körajojen tutustumaan ja keskustelemaan siitä, 
mitä tehdään. Se voi myös käynnistää oppimis-
prosessin ja mahdollistaa paremmat edellytykset 

yhteistyölle jatkossa. (Laamanen 2007, 54–94; 
Hannus 2004, 102–108.) 

Hyvä prosessikuvaus sisältää toiminnan 
kannalta kriittiset asiat ja esittää asioiden väli-
siä riippuvuuksia; mitä tulee olla tehtynä ennen 
seuraavaa vaihetta. Osaprosesseista muodostuu 
prosessin kokonaiskuva, mikä konkretisoi siihen 
osallistuvien roolia ja merkitystä osana kokonai-
suutta. Kuvaukset eivät ole itsetarkoitus, vaan ne 
ovat välineitä. Kuvaukset tuottavat tietoa, jonka 
pohjalta voidaan tehostaa toimintaa, parantaa 
laatua, palvelutasoa ja asiakastyytyväisyyttä, hal-
lita ongelmatilanteita, lisätä yhteistyötä ja saada 
kustannussäästöjä. (JHS 2012; Laamanen 2007, 
54–94; Martinsuo & Blomqvist 2010, 1–6.) 

HALUTTU TAVOITETILA OHJASI PROSESSIEN 
MALLINTAMISEEN
Malli on yksinkertaistettu esitys jostakin ilmiöstä 
tai asiasta ja kuvaa vain osaa sen piirteistä (Luuk-
kanen ym. 2012, 21). Se näkyy hyvin ammat-
tikeittiöiden ruokatuotantoprosesseja kuvaavassa 
mallissa, joka konkretisoi ruokatuotannon suun-
nittelun, toteutuksen ja kehittämisen vaiheita ja 
niissä tarvittavia tietoja (kuva 9).

 

KUVA 9. Prosessikuvaus yksinkertaistaa: malli ja alkuperäinen prosessikuva  

Prosessimalli kuvaa ruokatuotannon iteratii-
vista luonnetta, kun vaihe vaiheelta pyritään var-
mistu-maan ruokatuotannon kannattavuudesta 
ja ruokatuotteiden laadusta. Se edellyttää jatku-
vasti tarkentuvaa suunnittelua, tietojen muok-
kaamista ja täsmentämistä prosessin aikana ja 
palautetta prosessin onnistumisesta. Prosessi on 
vuorovaikutteinen ja tuottaa tietoa. Työntekijöi-
den osaamista tarvitaan prosessin ohjaamiseen, 
jotta prosessista tulee tehokas ja se vastaa asiak-
kaiden tarpeisiin. (Rogers 2011, 477–483; Tas-
kinen 2007; Taskinen ym. 2007, 1246–1266.) 

Mallin tekeminen oli lähtölaukaus palve-
luprosessien kehittämistyölle Mamkin matkai-
lu- ja ravitsemisalan laitoksella. Mallinnustyö 
sai alkunsa, kun Ravintola Tallin ja opetuskeit-
tiön kone-, laite- ja ohjelmistohankintoja varten 
vuonna 2004 tehtiin vaatimusmäärittely. Määrit-
telyssä kuvattiin tulevaisuuden tavoitetila: mitä 
laitteiden ja ohjelmistojen halutaan tekevän nyt 

ja mitä niiden halutaan mahdollistavan tulevai-
suudessa. (Tuikkanen ym. 2005.) 

Vaatimusmäärittely loi hyvän pohjan myö-
hemmälle kehittämistyölle. Toimitusprosessin 
aikana näet selvisi, että laite- ja ohjelmistotoimit-
tajat halusivat saada tarkemman kuvan siitä, mi-
ten ammattikeittiöissä toimitaan. Tiedontarpeel-
le oli kaksi syytä: uusien tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen ja uuden tiedon tuottaminen alan 
ammattilaisille ja opetukseen. Meille mallin teke-
minen kirkasti sen, miten keskeinen osa tiedon-
hallinnalla on prosessien kehittämisessä. 

HYVÄ TIEDONKULKU TURVAA TOIMINNAN 
SUJUVUUDEN
Ovikello soi ja iloinen ruoantuoja saapuu ateria-
laatikon kanssa vanhuksen kotiin, kertoo, mitä 
ruokaa on, ja auttaa ruokailun aloittamisessa. 
Kuulostaa ehkä yksinkertaiselta; ruokien valmis-
tus, pakkaaminen, kuljetus asiakkaalle ja sama 



110 111

huomenna uudelleen. Ennen kuin kotiateria on 
asiakkaalla, on kuitenkin tarvittu ruoanvalmis-
tuksen ja kuljetuksen lisäksi monensuuntaista 
tiedonvälitystä asiakkaan, kotipalvelun ja ruoka-
palvelun kesken. Kun tiedonkulku on sujuvaa, 
myös palveluprosessi toimii. Onhan tekemiseen 
tarvittava tieto ”oikeaan aikaan, oikeassa pai-
kassa, oikeassa muodossa ja oikean henkilön 
käytettävissä”. Aikaa ei tarvitse käyttää tietojen 
etsintään, samojen asioiden tekemiseen kahteen 
kertaan tai yleiseen sähläämiseen. 

Yksittäinen tieto, data, kuten asiakkaan 
nimi, on tiedonkulun perusta. Yksittäinen data 
on harvoin riittävä, vaan siihen liittyvät muut 
tietoyksiköt muodostavat prosessille merkityk-
sellistä tietoa. Tieto iteroituu, muuttuu ja jalos-
tuu sitä mukaan, kun siihen yhdistellään uusia 
tietoyksiköitä ja tietoa tulkitaan. Esimerkiksi 
asiakkaan nimi, osoite ja ruokavalio yhdis-
tettyinä kuljetusauton reittiin ja ruokalistaan 
muodostavat tiedot kuljetusajasta ja siitä, mil-
lainen ateria asiakkaalle valmistetaan. Lista asi-
akkaista ja ruokailupäivistä puolestaan kertoo, 
kuinka monta ateriaa minäkin päivänä tarvitsee 
valmistaa. 

Tiedonkulku tarvitsee välittäjiä ja välineitä, 
siis ihmisiä, menetelmiä, järjestelmiä ja niiden 
yhdistelmiä. Tietoa voidaan välittää puhelimit-
se, kirjallisesti lomakkeilla tai tietojärjestelmien 
avulla. Prosessissa, kuten kotiateriapalvelussa, 
tarvittavan tiedon määrä ja tarkkuus lisääntyy 
koko ajan. Se lisää myös tietojen välittämiseen 
tarvittavaa työmäärää. Parhaimmillaan tietojär-
jestelmät automatisoivat ja nopeuttavat tiedon-
kulkua, kun esimerkiksi tietoja ei tarvitse siirtää 
lomakkeelta toiselle käsin tai varmistaa muutok-
sia puhelimitse. Tietojärjestelmät voivat estää 
sujuvan tiedonkulkua, kun palvelujen tuottami-
seen osallistuvien yksiköillä on eri järjestelmiä, 
jotka eivät osaa keskustella keskenään. Tieto ei 
siis siirry automaattisesti, vaan tarvitaan ihmistä 
kirjaamaan tietoja järjestelmästä toiseen. (Tuik-
kanen & Rautiainen 2015, 24–30.) 

PROSESSI YHDISTÄÄ KETJUN ERI TOIMIJAT
Elintarvikkeiden jäljitettävyydestä on tulossa yhä 
merkittävämpi kilpailutekijä elintarvikealan toi-
mi-joille. Asiakkaita kiinnostaa yhä enemmän se, 
mistä ruokani tulee ja miten se on tuotettu tai val-
mistettu. Kiinnostus vaikuttaa pikkuhiljaa myös 
ostopäätökseen, kun ruokavalintoja tehdään esi-
merkiksi eettisin perustein. Suomen elintarvike-
laki (2006) ja siihen liittyvä asetus edellyttävät, 
että toimijat tietävät, keneltä tuotteita on ostettu 
ja kenelle ne on myyty. Sen lisäksi elintarvikea-
lan toimijat ovat kehittäneet omia jäljitettävyys-
järjestelmiä. Esimerkiksi pakkauksen QR-koodi 
vie lihatuottajan koti-sivuille tai luomubroilerin 
elämää voi seurata live-lähetyksenä. 

Järvikalan toimitusketjun läpinäkyvyys ka-
lastajalta aina kuluttajan saataville, kauppaan 
tai ravintolaan voi tuoda lisäarvoa kaikille ket-
jun toimijoille. Jäljitettävyys on mahdollista to-
teuttaa esimerkiksi seurantajärjestelmällä, jossa 
käytetään mobiilisovellusta, RFID- ja NFC-tek-
niikkaa ja pilvipalvelua. Jotta jäljitettävyystieto 
kattaa koko ketjun, on kaikkien toimijoiden 
osallistuttava tiedon tuottamiseen. (Rautiainen 
2014, 7–19.) 

Jokainen prosessi tarvitsee omistajan, joka 
päättää sen kehittämisestä ja kehittämistyön re-
sursseista. Usean yrityksen läpäisevä toimitusket-
ju ei ole kokonaisuudessaan kenenkään omistuk-
sessa. Kun tällaista prosessia halutaan kehittää, 
on jonkun toimijan otettava vastuu kehittämis-
työstä. Lisäksi tarvitaan yhteinen näkemys siitä, 
mitä prosessin kehittämisellä halutaan saavuttaa. 
Teknisillä ratkaisuilla on helppo saada järvikala-
ketju läpinäkyväksi. Sen vienti käytäntöön vaa-
tii kuitenkin enemmän: kaikkien osapuolien on 
saatava seurantajärjestelmän käytöstä merkityk-
sellistä hyötyä omaan liiketoimintaansa.

PROSESSIN KEHITTÄMINEN ON ITSE ASIASSA 
ENTISESTÄ POISOPPIMISTA
Pk-yrittäjä tuskailee ajan puutetta ja työn pal-
joutta, keittiö on rempallaan, ruokalista perua 

1970-luvulta, ruokasalissa ankea tunnelma, eikä 
henkilöstö tiedä, miten oikein pitäisi tehdä. 
Homma ei toimi — tarvitaanko Jyrki Sukulan 
”Kuppilat kuntoon” hätiin. Ei yhtään huonom-
pi ajatus, ainakin jos jätetään viihdeohjelmafor-
maatti ulkopuolelle ja keskitytään itse asiaan. 
Tarkoittaahan prosessien kehittäminen usein 
asioiden ja tekemisen organisointia uudelle ta-
valla ja päällekkäisten työvaiheiden poistamista. 

Prosessien kuvaaminen tekee muille näky-
väksi prosessissa tarvittavaa osaamista ja hiljaista 
tietoa. Pk- ja mikroyrittäjät vastaavat yritystoi-
minnan kokonaisuudesta yleensä yksin. Silloin 
tekemiseen liittyvä tieto jää helposti vain yrit-
täjän tai esimiehen omaisuudeksi ja tietoon. 
Toimivan prosessin edellytys kuitenkin on, että 
työntekijöillä on käytettävissä tekemiseen tarvit-
tava ohjeistus, asianmukaiset välineet, laitteet ja 
sopiva osaaminen. Ne vähentävät tarvetta ohjeis-
taa ja valvoa työtä ja parantavat mahdollisuuksia 
saavuttaa halutun laatuista lopputulosta. (Mar-
tinsuo & Blomquist 2010,1–6). Kun pk- tai mi-
kroyrittäjä muuttaa oman tekemisensä kirjalli-
siksi tai sanallisiksi ohjeiksi, se tehostaa prosessia, 
kun aikaa ei tarvitse käyttää asiakkaalle lisäarvoa 
tuottamattomaan tekemiseen. 

Työtapojen, toimintamallien ja prosessien 
uudistamisella tavoitellaan usein kustannussääs-
töjä ja kannattavuuden parantamista. Jotta kehit-
tämisen tavoitteet saavutetaan, on ensin opittava 
pois entisistä toimintatavoista. Selkeiden tuotan-
toprosessien ja laiteteknologian avulla voidaan 
ammattikeittiössä saavuttaa kustannussäästäjä 
esimerkiksi energiankulutuksessa. Se edellyttää 
kuitenkin ammattikeittiölaitteiden ominaisuuk-
sien hyödyntämistä monipuolisesti. (Motiva 
2010; Rautiainen 2013.) 

Uudet ammattikeittiölaitteet osaavat paljon: 
ne huolehtivat lämpötilan ja kosteuden säätä-
misestä, halutun paistovärin saavuttamisesta tai 
käynnistyvät automaattisesti aamupuuron kyp-
sennykseen. Kuitenkin turhan usein uusia laittei-
ta käytetään entiseen tapaan ja ammattilaisten ai-

kaa kuluu kypsennyksen valvomiseen, vaikka sitä 
voitaisiin ohjata sen sijaan tuottavaan työhön, 
kuten tuotekehitykseen tai asiakaspalveluun. 

PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN JATKUU 
YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ 
Prosessien kehittämisen polku on vienyt meitä 
yleisen mallintamisen kautta yksityiskohtaisim-
piin kehittämiskohteisiin. Projektit, joissa pro-
sessien kehittäminen on ollut keskeisessä osassa, 
ovat liittyneet jollain tapaa ruokapalvelujen tuot-
tamiseen, ja olemme oppineet niistä itsekin pal-
jon, usein sellaista, mitä emme osanneet odottaa.

Prosessien kehittämisen suurin haaste on 
prosessien jalkauttaminen, vieminen osaksi 
käytäntöä. On ollut ilahduttavaa huomata, että 
projektien tarjoama apu on auttanut toimijoi-
ta saamaan liikkeelle oman kehittämistyönsä ja 
viemään muutoksia käytäntöön asti. Samalla 
ne ovat tuottaneet tutkittua tietoa muidenkin 
organisaatioiden avuksi. Tiedonkulku on ollut 
punaisena lankana, kun olemme kuvanneet ja 
kehittäneet palveluprosesseja. Prosessit ja toimin-
tatavat muuttuvat usein hitaasti. Prosessien ke-
hittäminen lähti liikkeelle ruokatuotantoproses-
sin mallintamisesta ja ammattikeittiön sisäisestä 
toiminnasta. Yhä tärkeämmäksi on sen jälkeen 
noussut asiakkaan merkitys prosessissa: mikä on 
asiakkaan rooli, miten asiakkaan kanssa ollaan 
vuorovaikutuksessa ja miten prosessin toiminta 
palvelee asiakasta. 

Yhteistyön ja yhdessä tekemisen merkitys on 
entisestään korostunut. Se on vaatinut yhdes-
sä tekemistä kohdeorganisaatioissa mutta myös 
meidän toimijoiden kesken. Projektien aikaiset 
tiiviit tapaamiset ja asioiden jäsentäminen on 
ollut antoisaa. Kun esimerkiksi ravitsemis-, ter-
veys- ja it-alan osaajat keskittyvät samaan kehit-
tämiskohteeseen, vie aikaa, ennen kuin löytyy 
yhteinen kieli ja käsitteet. Saman asian tarkastelu 
eri näkökulmista on joskus väsyttävää mutta en-
nen kaikkea avartavaa. Se luo myös pohjaa uu-
sien oivallusten ja ideoiden synnylle.
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Valmistavan teollisuuden toiminnanohjaus on kehittynyt jo vuosikymmeniä. 
Toimivia ohjelmistoratkaisuja on käytössä. Palvelujen toiminnanohjauksen 
käsitteet ja mallit ovat sen sijaan hämäriä kenties siksi, että itse palvelu-
toiminta järjestelmänä on perinteisiä valmistavan teollisuuden järjestelmiä 
monimuotoisempi. Palvelut digitalisoituvat kovaa vauhtia, ja ohjauskin 
edellyttää toimivia ohjelmistoratkaisuja – ei vähiten julkisella sektorilla. 
Puutteelliset mallit voivat johtaa harhaan tietojärjestelmien suunnittelussa 
ja kalliisiin virheinvestointeihin ohjelmistoja hankittaessa. Siksi palvelujen 
toiminnanohjausta pitäisi tarkastella pintaa syvemmältä.   

Palvelujen toiminnanohjaus  
pintaa syvemmältä
PEKKA TURKKI

Toiminnanohjauksessa tarkastelun kohteena on 
toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä on sel-
lainen organisaation osa, joka on olemassa tuot-
taakseen organisaation fyysisiä tuotteita ja/tai 
palveluja. Se tarvitsee luonnollisesti toimiakseen 
resursseja, kuten työpanoksia, raaka-aineita, työ-
tiloja ja pääomia muuntaakseen niistä haluttuja 
lopputuotteita.  Toimintajärjestelmän voidaan 
ajatella koostuvan perättäisistä prosesseista. Se 
saattaa olla hyvinkin pitkä perättäisten proses-
sien ja niiden välisten aktiviteettien ketju tai ver-
kosto, joka ulottuu resurssien alkulähteiltä mo-
nien välivaiheiden kautta lopullisen tuotteen tai 
palvelun käyttäjään. Tällaisessa ketjussa voi olla 
mukana useita toimijoita tai yrityksiä, ja se voi 
olla luonteeltaan tilaus-toimitusketju (Stadtler 
2005). Julkisella sektorilla samantyyppistä toi-
mintajärjestelmää kuvataan käsitteellä palvelu-
ketju. Sillä tarkoitetaan saman asiakkaan tiettyyn 
ongelma- tai tarvekokonaisuuteen kohdistuvaa 
ja organisaatiorajat ylittävää, suunnitelmallista ja 

yksilöllisesti toteutuvaa palveluprosessien koko-
naisuutta (Kuusisto-Niemi 2002).

Palvelujen tuotannossa toimintajärjestelmän 
tuottamat lopputulokset voivat olla aineettomia 
(esim. lakiasiapalvelu) tai osittain aineettomia 
ja osittain aineellisia ns. hybridejä (esim. ravin-
tolapalvelu). Palveluja tuottavassa toimintajär-
jestelmässä asiakas osallistuu tavalla tai toisella 
palvelun aikaansaamiseen, vaikka osa toiminta-
järjestelmän prosesseista voikin olla asiakkaalle 
täysin näkymättömiä. Toimintajärjestelmän nä-
kyvä ja vuorovaikutteinen osa on välittömässä 
yhteydessä asiakkaaseen, ja siinä asiakas osallis-
tuu aktiivisesti palvelun tuottamiseen yhdessä 
asiakaspalvelijoiden kanssa ja kohtaamalla toi-
mintajärjestelmän järjestelmät, rutiinit, tilat ja 
laitteet. (Grönroos 2000.)

Keskeinen ero fyysisiä tuotteita valmistavan 
teollisuuden toimintajärjestelmän ja palveluja 
tuottavan toimintajärjestelmän välillä on, että 
jälkimmäinen on yleensä hyvin ihmiskeskeinen. 
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Merkittävä osa järjestelmän tuottamasta pal-
velusta syntyy asiakkaan ja palvelun tuottajan 
henkilökohtaisen vuorovaikutuksen tuloksena, 
ja palvelun kuluttamisessa on kyse enemmän 
prosessin kuin lopputuotteen kuluttamisesta. 
Erilaisten järjestelmien kategorisointi on kuiten-
kin arveluttavaa, koska perinteisen valmistavan 
teollisuuden järjestelmät voidaan nähdä myös 
palvelujärjestelminä (esim. hissituotannossa 
tuotteen elinkaaren pituinen kunnossapito) tai 
perinteisessä palvelutoiminnassa henkilökoh-
tainen vuorovaikutus voi jäädä hyvin vähäiseksi 
(esim. pankki- tai ateria-automaatit).

ILMAN OHJAUSTA JÄRKEVÄ TOIMINTA ON 
SATTUMAN KAUPPAA
Systeemiteorian kannalta toimintajärjestelmällä 
kuten millä tahansa organisaatioksi luettavalla 
järjestelmällä on jokin tarkoitus, jota se pyrkii 
toteuttamaan resurssejaan käyttämällä. Tästä 
seuraa myös se, että toimintajärjestelmällä oltava 
myös jonkinlainen ohjaustoiminto, jolla se pyr-
kii enemmän tai vähemmän menestyksellisesti 
saavuttamaan tavoitteitaan.

Millainen tuo ohjaustoiminto sitten on? 
Eloranta (1981) esitteli aikanaan niin kiehtovan 
toiminnanohjauksen mallin, että se sai allekir-
joittaneenkin tutkimaan ja soveltamaan sitä ihan 
oman alansa väitöskirjaksi asti (Turkki 1994). 
Mallia tosin sovellettiin aineellisia tuotteita tuot-

tavaan teollisuuteen, mutta mielessäni on kyte-
nyt jo monia vuosia ajatus, voisiko sitä käyttää 
palvelujen toiminnanohjauksen suunnitteluun.  
Esittelen tässä ohjausmallin keskeiset periaatteet 
(kuva 10).

OHJAUKSEN ELEMENTIT: TAVOITTEET, OHJAT-
TAVUUS JA OHJAUSPERIAATTEET
Toimintajärjestelmän ohjaus muodostuu tavoit-
teista, ohjattavuudesta ja ohjausperiaatteista.  
Ilman toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita ei jär-
jestelmän ohjaaminen ole järkevää. Silloin pätee 
vanha totuus: ”Jos et tiedä, minne olet menossa, 
ei kannata mennä minnekään, koska saatat jo olla 
perillä.” Tavoitteet kuvaavat toimintajärjestelmän 
toivottua tilaa tai sen lopputuloksia. Myös ohjat-
tavuus on systeemin tilan tai sen lopputulosten 
ominaisuus. Sillä tarkoitetaan toimintajärjestel-
män tai sen tuotteiden ja palvelujen kykyä saa-
vuttaa tavoitteet nykytilastaan. Ilman järjestel-
män ohjattavuutta ei koko ohjauksessa ole järkeä 
– jos autosi ominaisuuksiin ei kuulu kääntyviä 
etupyöriä, ei ratin pyörittämisestä tai monesta 
muustakaan kuljettajan hallinnasta olevasta kei-
nosta ole hyötyä, vaikka päämäärä näkyisi aivan 
mutkan takana. Ohjausperiaatteet puolestaan 
muodostuvat sellaisista toimintajärjestelmään tai 
sen lopputuotteisiin kohdentuvia syötteitä (toi-
menpiteitä), jotka hyödyntävät ohjattavuutta ja 
saavat aikaan tavoiteltuja lopputuloksia.

KUVA 10. Toiminnanohjauksen elementit

OHJAUS- 
PERIAATTEET

OHJAUKSEN  
TAVOITTEET

JÄRJESTELMÄN  
OHJATTAVUUS

- tilan ohjattavuus
- tuotoksen ohjattavuus

TAVOITTEET
Toiminnanohjauksen tavoitteita voidaan määri-
tellä monella eri organisaatiotasolla. Strategisella 
tasolla tavoitteita määrittelevät omistajat tai hei-
dän edustajansa ja ylin johto. Silloin pohditta-
vana ovat toiminnan perustehtävä ja visio sekä 
niistä johdetut ylemmän tason tavoitteet. Tässä 
tarkastellaan taktisen ja operatiivisella tason ta-
voitteita, joissa keskeistä on toiminnan tuotta-
vuuteen eri osa-alueet. 

Teollisuusyrityksen tuotannonohjauksen ta-
voitteet Eloranta (1981) luokitteli 1) asiakaspalve-
lutavoitteisiin, 2) kapasiteetin käyttöön liittyviin 
tavoitteisiin ja 3) varastoihin liittyviin tavoitteisiin. 
Näillä tavoitteilla pyritään ohjaamaan tuotantoa 
niin, että tuotantojärjestelmä muuntaa käytettä-
vissä olevat resurssit tuotteiksi mahdollisimman 
tehokkaasti ja tuottavasti.  Kyse on tuotantojär-
jestelmän sisäisestä tuottavuudesta. Palvelujen 
tuotannossa järjestelmä on kuitenkin avoin asi-
akkaan osallistumiselle tuotantoprosessiin, joten 

ohjaustavoitteetkin tulee määritellä ns. ulkoinen 
tuottavuus huomioon ottaen. Silloin tavoitellaan 
sitä, miten tehokkaasti järjestelmä luo ulkopuo-
lista mielenkiintoa tuotantoprosessin lopputu-
loksiin. Grönroosin ja Ojasalon (2004) esittämän 
mallin mukaan palvelujen tuottavuus koostuu 
sisäisestä tuottavuudesta, ulkoisesta tuottavuudes-
ta ja kapasiteetin tuottavuudesta. Näitä tekijöitä 
voidaan pitää myös palvelujen toiminnanoh-
jauksen tavoitteiden pääkomponentteina. Myös 
varastojen määrälle tai kiertonopeudelle on syytä 
asettaa tavoitteita sellaisissa hybridijärjestelmissä, 
joissa vaihto-omaisuuden määrä tai varastoitavan 
materiaalin säilyvyys muodostaa kriittisen tekijän 
(esim. varaosien myynti tai ravintolatoiminta). 
Kuvaan 11 olen hahmotellut toiminnanohjauk-
sen tavoitetekijöiden jäsentelyä.  Tavoitetekijät tu-
lisi määritellä niin konkreettisella tasolla, että niille 
voidaan asettaa mitattavia arvoja. Tavoitteet voivat 
olla keskenään ristiriitaisia, jolloin tavoiteasetan-
nassa joudutaan tekemään kompromisseja.
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KUVA 11. Palvelujärjestelmän toiminnanohjauksen tavoitetekijöitä

Läpimenoaika

Tilat

Asiakasmäärä

Ihmistyöpanos

Vajaakäyttö

Apuvälineet ja koneet

Markkinajohtajuus

Osaaminen ym.
aineettomat 
panokset

Ylityöt

Työnkulku

Asiakkaan  
toimituskyky-/  
toimitusaikasieto

Laitteet, tilat  
ym. aineelliset 
panokset

Käytön tasaisuus

Tuoteominaisuudet

Kysynnän
ennustettavuus

Tuotosmäärä Toimituskyky

Palvelun  
tarjoajan panos

Tyytyväisyys 
lopputulokseen

Tuotoksen  
laatu (asiakas- 
tyytyväisyys)

Asiakkaan panos

Tyytyväisyys 
palveluprosessiin

Sisäinen  
tuottavuus
(kustannus-
tehokkuus)

Kapasiteetin
käyttö

Ulkoinen  
tuottavuus

Varastot

OHJAUS- 
TAVOITTEET

Rahoitustilanne

Markkinatilanne

Uudistumiskyky

Osaaminen

Työaika

Motivaatio

Poissaolot

Innovatiivisuus

Vaihtuvuus

Rekrytointi-
mahdollisuudet

Alihankinta-
mahdollisuudet

Tilanne mate-
riaalien ostoissa

Itsepalvelu-
mahdollisuudet

Henkilöstön
määrälliset tekijät

Henkilöstön
laadulliset tekijät

Mahdollisuudet
parantaa asiakkaan
osallistumistaitoja

Fyysiset tekijät

Asiakkaan
osallistumis-
mahdollisuudet

Kapasiteetti-
tekijät

Organisaatio-
tekijät

OHJATTAVUUS

OHJATTAVUUS
Tavoitteisiin pyrittäessä toimintajärjestelmän tulee 
olla ainakin jossain määrin ohjattavissa. Toimin-
tajärjestelmässä ja sen tuotoksissa tulee siten olla 
sellaisia ominaisuuksia, joihin voidaan ohjauksella 
vaikuttaa. Näitä ominaisuuksia sanotaan ohjatta-
vuusominaisuuksiksi. Koska ohjattavuusominai-
suuksiin vaikuttamalla halutaan päästä tavoittei-
siin, ovat ne löydettävissä läheltä edellä kuvattuja 
tavoitetekijöitä. Teollisuustuotantoon suunnitel-
lussa mallissa (Eloranta 1981) päädyttiin siihen, 
että ohjattavuuden pääkomponentit liittyvät 

toimitusajan, kapasiteetin ja materiaalien ohjat-
tavuuteen. Nämä jäsentyvät edelleen lukuisiksi 
yksityiskohtaisiksi ohjattavuusominaisuuksiksi.

Palvelujen toiminnanohjauksessa on ratkai-
sevan tärkeää löytää palvelujen tarjoajan ja asiak-
kaan väliseen vuorovaikutukseen vaikutettavissa 
olevat ominaisuudet. Tästä näkökulmasta jäsensin 
ohjattavuusominaisuudet palveluprosessin kapa-
siteetin, organisaatiotekijöiden ja asiakkaan osal-
listumismahdollisuuksien ohjattavuuteen. Nämä 
pääkomponentit jakautuvat moniin eri osatekijöi-
hin, josta kuvassa 12 on esimerkki.

 

KUVA 12. Palvelujärjestelmän 
ohjattavuusominaisuuksia
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OHJAUSPERIAATTEET
Ohjausperiaatteet määrittelevät ne keinot tai 
strategiat, joilla ohjattavuusominaisuuksiin voi-
daan vaikuttaa ja päästä näin kohti asetettuja 
tavoitteita. Valmistavassa teollisuustuotannossa 
nämä periaatteet on luokiteltu toimitusaikaan 
vaikuttaviksi keinoiksi (asiakasohjautuva/ varas-
to-ohjautuva) sekä materiaalien ja kapasiteetin 
ennakoimista, suunnittelua ja tarkkailua koske-
viksi periaatteiksi (Eloranta 1981).  Palvelujen 
tuotannon erityispiirteiden vuoksi ei näitä oh-
jausperiaatteita voida sellaisenaan käyttää palve-
lujen toiminnanohjaukseen. Ne soveltuvat sen 
sijaan hyvin palvelujärjestelmän ns. back offi  ce 
-toimintojen suunnitteluun ja ohjaukseen, missä 
asiakasvuorovaikutusta ei tapahdu. 

Tiedossani ei ole palvelujärjestelmien toimin-
nanohjaukseen suoraan soveltuvia ohjausperiaat-
teiden typologiaa tai luokitteluja. Brogowicz ym. 
(1990) esittelivät palvelujen laatumallin osana 
jäsentelyn, jossa palvelun tarjoajan ohjauksen 
keinot muodostavat teknisen ja toiminnallisen 
palvelupaketin ja ne yhdessä edelleen palveluko-
konaisuuden, joilla pyritään vastaamaan asiak-
kaan palvelua koskeviin odotuksiin. Tämä jäsen-
tely on enemmän luettelo kuin keinovalikoima, 
mutta kirjallisuudesta löytyy runsaasti lähteitä, 
joissa näitä osa-alueita käsitellään tarkemmin 
toimialakohtaisesti (esim. Rodgers 2005).  Jäsen-
tely sopii melko hyvin edellä esittämieni tavoi-
tetekijöiden ja ohjausperiaatteiden jäsentelyyn. 
Täydensin sitä kuitenkin aineettoman palvelun 
ohessa tarjottavan fyysisen tuotteen osalta, mikä 
useissa muissakin palvelujärjestelmien kuvauksis-
sa unohdetaan. On vaikea kuvitella vaikkapa ra-
vintolaa, jossa aterian laadulla ei olisi vaikutusta 
asiakkaan kokemukseen palvelusta kokonaisuu-
tena. Esimerkki ohjausperiaatteiden luokittelusta 
on kuvassa 13.

KUVA 13. Eräs ohjausperiaatteiden luokittelu Työaika

Tietojärjestelmät

Palkitseminen

Ihmistyöpanos

Teknisten tietojen
ja taitojen 
kehittäminen

Konekapasiteetin
ja kuormituksen
suunnittelu

Raaka-aineiden ja 
tuotteiden hankinta 
ja varastointi

Tuotekehitys ja
tuotteiden hankinta
ja varastointi

Osaaminen ym.
aineettomat pa-
nokset

Laitteet, tilat 
ym. aineelliset 
panokset

Fyysisiä resursseja
koskevat 
periaatteet

Fyysisiä resursseja
koskevat 
periaatteet

Ihmisresursseja
koskevat 
periaatteet

Ihmisresursseja
koskevat 
periaatteet

Toimitila ja 
layoutsuunnittelu

Ympäristön ja
tuotteen ulkoinen
vaikutelma

Saavutettavuus
fyysisesti ja
tietoverkoissa

Tekninen
suorituskyky

Toiminnallinen
suorityskyky

OHJAUS-
PERIAATTEET

Mitä?

Miten?
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OHJATTAVUUSANALYYSI
Palvelujärjestelmän ohjauksen suunnitteluun ja 
kehittämiseen tarvittaisiin menetelmä, jossa oh-
jauksen tavoitteet määriteltäisiin ja järjestelmän 
keskeiset ohjattavuusominaisuudet tunnistettai-
siin. Tältä pohjalta edettäisiin ohjauksen keino-
jen määrittämiseen. Jotta ohjausmallista ei tulisi 
liian monimutkainen, analyysissä tulisi päätyä 
vain ohjauksen kannalta kriittisten tekijöiden 
määrittelyyn vähän samaan tapaan kuin elintar-
viketuotannon turvallisuuden varmistamiseen 
suunnitellussa HACCP-menetelmässä (Hazard 
Analysis Critical Control Point, ks. esim. Morti-
more & Wallace 2013). Systemaattinen menetel-
mä voisi edeltää tietojärjestelmien systeemisuun-
nittelua ja varmistaa, että toimintajärjestelmän 
ohjaukseen kehitettävä tai hankittava ohjelmis-
totuote vastaa käyttäjän vaatimuksia.

KUVA 14. Kotiruokapalveluprosessi (Turkki 2015)

KOMPLEKSISTEN PALVELUJÄRJESTELMIEN 
TOIMINNANOHJAUS – CASE ATERIAPALVELUT
Mallintamisella saadaan parhaimmillaan jon-
kinlaista järjestystä kaaokseen. Kuten edellä on 
käynyt selville, palvelujen toimintajärjestelmä 
voi olla erittäin monimutkainen kokonaisuus. 
Esimerkki tällaisen toimintajärjestelmän mallis-
ta on kuvassa 14. Kyse on ikääntyneille asiak-
kaille kotiin toimitetusta ateriapalvelusta. Ko-
tiateriapalvelut -pääprosessin aliprosesseja ovat 
asiakkuus, tilaus, tuotanto, kuljetus ja laskutus. 
Näistä aterioiden tuotantoprosessi on asiakkaal-
le näkymätön back office -tyyppinen toiminto, 
joka on kotihoitoon nähden alihankkijasuhtees-
sa. Asiakaspalautetta tuotantoprosessi toki saa, 
mutta sitäkin muiden prosessien välityksellä. 
Kaikilla muilla aliprosesseilla on suora kontakti 
asiakkaaseen. 
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Aterian 
tarve*

Ilmoitus
palvelun-
tarpeesta

Ateria- ja
maksu-

päätöksen
vastaanotto

Ilmoitus
tilapäisistä

muutoksista
toimituksiin Ateriat

Ruokailu

Laskutustiedot

Laskun
vastaanottaminen

Kauppa-
ostokset

Asiakkuus
jatkuu?

Kyllä

Ei

ASIAKKUUS TILAUS KAUPPAOSTOSTEN 
KULJETUS

ATERIAKULJETUS

LASKUTUS

TUOTANTO

Ohjausongelman helpottamiseksi on tuotanto-
prosessia käytännöllistä tarkastella erikseen, mutta 
sitä on varottava irrottamasta palveluprosessin 
kokonaisuudesta, jotta asiakasvuorovaikutuksen 
edellyttämät ohjaustavoitteet otetaan huomioon.

Tarkasteltaessa pelkästään tuotantoprosessia on 
Taskinen (2007) laatinut erinomaisen kuvauksen 
ruoanvalmistuksen ja sen suunnittelun prosesseis-
ta ammattikeittiössä. Kun niitä vertaillaan elintar-
viketeollisuuden vastaaviin, on yhdenmukaisuus 
helposti havaittavissa. Suurten ammattikeittiöiden 
tuotannonohjauksessa voitaisiinkin hyödyntää teol-

lisuuden tuotannonohjausmalleja ja niille rakentu-
via suunnittelu-menetelmiä ja ohjelmistoratkaisuja 
(MRP I, MRP II, ERP ja APS). Valmistavaan teol-
lisuuteen kehitetyn Lean-menetelmän periaatteita 
on jo sovellettukin menestyksellisesti ruoanvalmis-
tuksen tuotannonohjaukseen ammattikeittiössä 
(Høy Engelund ym. 2009). Muille aloille kehitet-
tyjä menetelmiä käyttöönotettaessa on erityisesti 
otettava huomioon elintarvikemateriaalien ja tuot-
teiden biologinen luonne (laadunvaihtelu ja pilaan-
tuvuus) ja tuotteiden moninaisuus (Turkki 1994; 
Rodgers 2004; Lütke Entrup 2005). 
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Elintarvikevalvonta on Suomessa tunnetusti korkeaa tasoa. Jopa niin, että 
kuluttajat ja toimijat joskus hermostuvat byrokratiaviidakkoon ja kaikenlai-
siin määräyksiin, ohjeisiin ja sääntöihin. Lainsäädäntö tähtää kriisitilantei-
den hallitsemiseen. Se turvaa kuluttajien asemaa, kun terveydelle vaaralli-
set tuotteet poistetaan nopeasti markkinoilta. Lainsäädäntö turvaa myös 
toimijoita, kun virhe voidaan löytää ja korjata nopeasti. 

Jäljitettävyyttä ja pakkausmerkintöjä 
ruokapalveluissa – pilkunviilausta vai 
kuluttajien turva?
TAINA HARMOINEN JA TEIJA RAUTIAINEN

Suomessa elintarvikkeet ja ruoka ovat turval-
lisia nauttia. Puhdas ja turvallinen ruoka ei 
kuitenkaan ole itsestäänselvyys vaan tahdon ja 
työn tulos. Tuoteturvallisuus on elintarvikealan 
toimijoille liiketoiminnan keskeistä osaamista. 
Lisäksi viranomaiset ja muut alan toimijat ovat 
mukana varmistamassa, että kuluttajat saavat 
turvallista ruokaa. 

Kuluttajat ovatkin entistä kiinnostuneempia 
ruoasta. Lähiruoka on jo trendiruokaa, luomu-
ruoan kysyntä kasvaa ja ruoan alkuperä kiin-
nostaa. Ruokaketjun läpinäkyvyydestä ja jälji-
tettävyydestä on tulossa tärkeä kilpailutekijä. 
Pakkausmerkinnät ja elintarvikkeista ostohetkel-
lä saatava tieto ovat merkittäviä tekijöitä osto-
päätöstä tehtäessä. (Haikonen 2013; Ringsberg 
2013; Kotro 2014.)  Kuitenkin eurooppalaisista 
joka kolmas ei usko elintarvikkeiden pakkaus-
merkintöjen tietoihin (De Lange 2013). Vali-
tettavasti oikeellisuusepäilykset eivät ole aiheet-
tomia. Suomen tullilaboratorion vuonna 2014 
suorittamissa tuontielintarvikkeiden tutkimuk-
sissa havaittiin eniten määräysten vastaisuutta 

pakkausmerkinnöissä (Suomen Tulli 2015). 
Suomessa elintarviketurvallisuudesta vastaa 

elintarviketurvallisuusvirasto, joka suunnittelee 
ja valvoo elintarvikevalvontaa. Tarkka lainsää-
däntö tuo toimijoille paljon velvoitteita, joiden 
mielekkyyttä kyseenalaistetaan ja joiden teettämä 
työ tuntuu joskus turhalta. Byrokratiaa byrokra-
tian takia, mutta ei mitään positiivista lopputu-
losta taikka liiketaloudellista hyötyä, saattaa yrit-
täjä ajatella.

Kolikolla on kuitenkin aina kääntöpuoli. 
Hyvä tuote, ateria tai pakattu elintarvike, josta 
kerrotaan vähän enemmän kuin on pakollista, 
puhuttelee tämän päivän kuluttajaa. Elintarvik-
keista ja ruoasta on tärkeää kertoa, mitä ne sisäl-
tävät, mutta ”free-from” -elintarvikkeiden trendi 
vahvistuu ympäri maailmaa. Free-from kertoo 
nimensä mukaisesti, mitä tuote ei sisällä, ei lihaa, 
ei gluteenia, ei laktoosia tai korostaa soveltuvuut-
ta vegaani- tai FoodMap-ruokavalioon. Näiden 
tuotteiden markkinaosuuden ennustetaan kas-
vavan edelleen. (Innovamarketing 2015.) Nämä 
asiat tulisi ilmetä pakkaus- ja ateriamerkinnöistä.

Ammattikeittiöiden tuotannonohjaukseen 
suunniteltuja ohjelmistopaketteja on jo markki-
noilla. Tuikkasen ym. (2005) laatimassa oppaassa 
on tietojärjestelmien hankintaan liittyvää ohjeis-
tusta ammattikeittiöille, mutta perusteellisempaa 
ohjattavuusanalyysiin perustuvaa metodiopasta 
tarvittaisiin. Ohjelmistoja käyttöönotettaessa ja 
kehitettäessä on syytä tarkasti harkita, voidaanko 
sillä vaikuttaa tuotantoprosessin ja sen lopputuot-
teen ohjaamisessa sellaisiin kohteisiin, jotka joh-
tavat tavoiteltuihin lopputuloksiin.  Erityisesti on 

huomioitava, että edellä mainitut ohjelmistorat-
kaisut eivät ota huomioon loppuasiakkaan osal-
lisuutta palveluprosessiin tai tekevät sen hyvin 
rajoitetusti. Tässä kuvattuja kotiateriapalveluja 
kuten minkä tahansa palvelun toimintajärjestel-
män liiketoimintaprosessia on ohjattava lopulli-
seen asiakkaaseen päättyvänä prosessina. Palvelun 
näkymättömästä osasta asiakas kokee vain tulok-
sen, mutta näkyvän osan hän kokee ja pystyy ar-
vioimaan pienimpienkin yksityiskohtien osalta.
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TAVOITTEENA TURVALLINEN RUOKA
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa ohjeita 
kuntien elintarvikeviranomaisille ja elintarvikeyri-
tyksille siitä, miten lainsäädäntöä tulkitaan samalla 
tavalla ja tasapuolisesti. Valvonnan ja rajoituksien 
taustalla on tarve varmistua, että elintarvikkeet 
ovat laadukkaita ja turvallisia ja että eläimet ja kas-
vit voivat hyvin. Käytännön valvontatyöstä vas-
taavat kunnissa terveystarkastajat, mutta vastuu 
turvallisesta elintarviketuotannosta ja ruokapalve-
luista on alan yrityksillä. (Evira 2015a.)

Elintarvikealan toimijoilla, yrittäjillä, yrityk-
sillä ja organisaatioilla, on vastuu pysyä ajan ta-
salla muuttuvista säädöksistä. On siis tiedettävä, 
mikä muuttuu, miten muuttuu ja miten muutos 
täytyy omassa toiminnassa huomioida. Se ei aina 
ole kovin yksinkertaista. Tietoa ei löydä tai osaa 

etsiä, viranomaiskielellä kirjoitetut ohjeet eivät 
avaudu, eikä aikaa säännöksiin perehtymiseen 
tahdo kaiken muun tekemisen keskeltä löytyä. 
Erityisesti tämä ongelma koskee pk- ja mikroyrit-
täjiä, joilta puuttuu tietoa välittävä organisaatio. 
Terveystarkastaja toki neuvoo valvontakäyntien 
aikana, mutta moni yrittäjä hoitaisi asian kun-
toon mielellään heti, kun säännökset muuttuvat. 

Tässä saumassa on ammattikorkeakoulul-
la merkittävä rooli tiedonvälittäjänä ja tie-
donkääntäjänä viranomaisten ja toimijoiden 
välillä. Viranomaisille on rajallisesti aikaa ja 
resursseja lainsäädännöstä tiedottamiseen ja 
alan pk-toimijoilla puolestaan rajallisesti aikaa 
tiedon etsintään ja tulkintaan. Tutkimus- ja 
kehittämisprojektien, koulutustilaisuuksien tai 
tiedottamisen avulla voimme edesauttaa oman 

alueemme yrittäjiä toimimaan niin kuin kuuluu 
ja löytämään siitä positiivista etua yritystoimin-
taan. Ammattikorkeakoulu voi paikata tarvetta 
lainsäädännön ”kansantajuistamiselle” ja tuoda 
helposti omaksuttavia malleja yritysten kulut-
tajaviestintään. Lisäksi ammattikorkeakoulun 
kuulu olla ”trendihaukka” ja välittää tietoa 
uusista ruokatrendeistä ja ilmiöistä sekä niihin 
liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista oman 
alueen yritystoimintaan. Tällöin korostuu am-
mattikorkeakoulun rooli aluekehittämisen, tut-
kimuksen ja käytännön linkittäjänä.

RUOAN TURVALLISUUS ON 
ASIAKKAALLE TÄRKEÄÄ
Ruoka-aineallergioiden määrä on lisääntynyt vii-
me vuosina. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 

arvioiden mukaan erilaisista ruoka-allergioista 
kärsii 10 - 15 % imeväis- ja leikki-ikäisistä, 5 - 
10 % peruskoululaisista ja noin 3 - 5 % aikui-
sista. Periaatteessa mikä tahansa ruoka-aine voi 
aiheuttaa allergisen reaktion. Siksi tarvitaan yhä 
tarkempaa tietoa ruoka-aineiden sisällöstä. 

Elintarvikelainsäädännön mukaan elintarvi-
keketjun toimijat ovat vastuussa valmistamiensa 
ja myymiensä elintarvikkeiden määräysten mu-
kaisuudesta. Nykyinen elintarvikeasetus edellyt-
tää allergeenien ilmoittamista selvästi elintarvike-
pakkauksissa. 

Allergeenien ilmoittaminen myös pakkaa-
mattomasta ruoasta tuli pakolliseksi huhtikuus-
sa 2015. Pakkaamaton ruoka tarkoittaa ravin-
toloissa, kahviloissa, liikenneasemilla ja muissa 
ammattikeittiöissä valmistettavia, tarjoiltavia ja 
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myytäviä ruoka-annoksia ja kahvileipiä. Asetus 
edellyttää, että elintarvikkeesta ilmoitetaan nimi 
ja allergeenit, joita ovat muun muassa maito, 
kananmuna, selleri, pähkinät, kala ja äyriäistuot-
teet. Asiakkaan tulee saada tieto kirjallisesti ruoan 
läheisyydessä, tai asia on voitava tarkistaa ainakin 
henkilökunnalta. (Elintarviketieto-opas 2014.)

Ammattikeittiön jakama monipuolinen tie-
to valmistamiensa ruokien sisällöstä on hyvää ja 
vastuullista asiakaspalvelua eikä vain lainsäädän-
nön tuoma välttämätön velvoite. Vapaaehtoinen 
tiedottaminen eri viestintäkanavia käyttäen on 
aitoa toimintaa asiakkaan parhaaksi ja toimii 
samalla yrityksen laadukkaana markkinointivies-
tintänä.  Tieto uudesta velvoitteesta ei ole kuiten-
kaan tavoittanut alan toimijoita, eikä allergeenejä 
ole juuri merkitty. 

JÄLJITETTÄVYYSTIEDOLLE ON TILAUSTA
Maailman elintarvikemarkkinoilla liikkuu mo-
nenlaista toimijaa. Esimerkiksi luomutuotteista 
elintarvikemarkkinoilla usein saatava parempi 
hinta kiinnostaa ruokaväärentäjiä. Luomuelin-
tarvikkeen pakkausmerkinnät voivat olla väärällä 
tavalla ilmoitettuja, mutta myös itse elintarvike 
voi olla väärennetty. Eniten ruokaväärennök-
siä Euroopassa kohdistuu oliiviöljyyn, kalaan ja 
luomutuotteisiin (De Lange 2013). Pakollisten 
pakkausmerkintöjen lisäksi elintarvikkeiden oi-
keellisuutta varmistetaan erilaisilla vapaaehtoisilla 
merkeillä. Niitä ovat esimerkiksi EU:n nimisuoja-
järjestelmän merkit (SAN, SMN, ATP), kestävän 
kalastuksen sertifikaatti MSC ja EU:n luomuleh-

timerkki. Nämä merkinnät kertovat elintarvik-
keesta enemmän kuin pelkät pakkausmerkinnät 
kuvatessaan elintarvikkeen tuotantotapaa, toimi-
tusketjua tai vaikutuksia ympäristöön. Laatujär-
jestelmien ja niitä kuvaavien merkkien käytöllä 
pyritään ehkäisemään väärinkäytöksiä ja anta-
maan elintarvikkeelle sen ansaitsema arvostus. 

AuthenticFood (Core Organic II -tutki-
mushanke 2011–2015) tutkimusten mukaan 
luomuelintarvikkeen aitouden todentamisessa 
ja ruokaväärennösten vähentämisessä oleellinen 
keino on lisätä toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja 
jäljitettävyysjärjestelmää. Oikeanlaisella kulutta-
javiestinnällä ja koko tuotantoketjun jäljitettä-
vyydellä voidaan varmistaa, että kaupan hyllyllä 
luomuna myytävä tuote tai ruokapalvelujen tar-
joama luomuruoka on varmasti luomua.

Jokaista elintarvikealan toimijaa koskee jäl-
jitettävyyden yksi eteen - yksi taakse -vaatimus. 
Se tarkoittaa, että toimijan on tiedettävä, kenel-
tä raaka-aineet ja tuotteet on hankittu ja kenelle 
myyty. Lainsäädäntö ei edellytä loppukuluttajan, 
siis ruokailijan tai asiakkaan, tunnistamista. Joi-
takin elintarvikkeita, kuten naudanlihaa, meri-
kalaa tai luomutuotteita, koskee tiukempi lain-
säädäntö, joka edellyttää koko toimitusketjun 
aikaista jäljitettävyyttä. (Evira 2015b.)

Mikkelin ammattikorkeakoulun Järvikalan 
jäljitettävyyden, laadunhallinnan ja saatavuu-
den kehittäminen rfid-teknologiaa hyödyntäen 
-hankkeessa (2011 - 2013) testattiin järvikala- 
erien seurantaa. Kalan matka ja säilytyslämpötila 
pyynnistä kuluttajalle asti tehtiin läpinäkyväksi. 
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Kuva: Manu Eloaho

Pilotointiin osallistuneiden mukaan jäljitettävyys 
ja läpinäkyvyys tuovat lisäarvoa kaikille kalaket-
jun toimijoille. Koko ketjun jäljitettävyys edel-
lyttää, että kaikki osallistuvat systeemin raken-
tamiseen, saavat siitä hyötyä, eikä järjestelmän 
käyttö ole monimutkaista tai kallista. 

MITEN VIESTIN OIKEIN?
Jäljitettävyyteen liittyvää tietoa voidaan kuluttajal-
le näyttää eri tavoin. Aina ei ole tarpeen tai edes 
kiinnostavaa tietää ruoan kulkemaa reittiä aika- ja 
lämpötilaleimoineen. Silti tieto alkuperästä, mil-
tä tilalta ateriassani käytetyt perunat ovat tulleet 
tai millainen kasvattaja tämän lihan on tuottanut, 
tuo jotain lisää ruokailuun. Myös yksityiskohdat 
tuotannosta, eläinten hyvinvoinnista tai vähähii-
lisestä toimintatavasta kuvaavat hyvin elintarvike-
tuotannon taustalla olevaa työtä. Jäljitettävyyslain-
säädäntö tähtää turvalliseen ruokaan. Sitä tekevät 
myös vapaaehtoiset pakkauksissa olevat merkinnät 
ja logot. Kun vielä lisätään pakettiin ravintolasta 
saatava ”kenen tuottamaa ruokaa syön”, on meillä 
kuluttajilla jo hyvä kuva siitä, mitä syön. 

Luomukahvila, luomulounas, luomuburgeri, 
luomuruisleipä. Luomuun liittyvän positiivisen 
imagon myötä luomu-sanaa käytetään helposti 
markkinoinnissa. Luomu on luomua vain, jos 

noudatetaan luomutuotantoon ja elintarvike-
lainsäädäntöön liittyviä määräyksiä. Ei ole ole-
massa ”melkein luomua”.  Luomuruisleipä ei ole 
aina luomuruisleipää, jos se leivotaan luomuruis-
jauhoista, vaikka monet näin luulevat. Leipo-
monkin tulee liittyä luomuvalvontaan. 

Luomuviestintä kaipaa jämäkkyyttä. Mikke-
lin ammattikorkeakoulun Luomua vai ei -pro-
jektissa vuonna 2014 ammattikeittiöille tehdyssä 
kyselyssä vastaajista joka neljäs totesi, ettei am-
mattikeittiön asiakkaille kerrota luomutuotteiden 
käytöstä millään tavalla.  Luomutuotteen aitou-
den varmistamiseksi tehtävä asiakirjaselvitys oli 
vieras noin 65 %:lle vastaajista. Luomutuotteiden 
aitous voidaan varmistaa virallisilla luomumer-
kinnöillä. Ammattikeittiöille tehtyyn kyselyyn 
108 vastanneesta noin 16 % ilmoitti, ettei luo-
mutuotteiden aitoutta varmisteta millään tavalla. 

Mikkelin ammattikorkeakoulun Viesti luo-
musta oikein -hanke vastaa luomutoimijoiden 
tiedontarpeeseen. Luomu Road Show -tilaisuuk-
sissa tuodaan konkreettista luomuviestintätietoa 
15 paikkakunnalle. Viestinnässä ensisijaisena 
kohteena ovat ammattikeittiöt ja kaupat, jotta 
luomutuotteiden jäljitettävyysjärjestelmä saa-
daan kuntoon ja että asiakkaat saavat tietoa luo-
muelintarvikkeiden käytöstä. 
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Artikkelissa kuvataan kahta ikäihmisille suunnattua yhteisruokailukokeilua, 
joiden tavoitteena oli tarkastella ikäihmisten ruokailua sosiaalisena tapah-
tumana mutta myös laajemmin hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Ikäihmis-
ten, vanhusten, kasvava väestönryhmä myös Etelä-Savossa haastaa ope-
tuksen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan uudenlaisiin avauksiin 
ja kokeiluihin. Myönteistä tässä kokeilussa oli se, että kehittämisidea oli 
lähtöisin ikäihmisiltä itseltään.

Ikääntyvien yhteisöllinen ruokailu
MARJA-LIISA LAITINEN

”Hyvvää päivää! Minä olen Vilhelmiina ja 
asun Mikkelissä ikäihmisille tarkoitetussa asu-
misyksikössä. Minulla on kaikenlaista vaivaa 
ja kremppaa, mutta iloisena ihmisenä yritän 
unohtaa ne ja olla kiitollinen kaikesta, mitä 
minulla vielä on – nyt olen löytänyt sisältöä 
päivieni ketjuun ja käyn kaksi kertaa viikossa 
asuinpiirimme yhteisissä tiloissa syömässä lou-
nasta. Yhdessä lounaalla! Muina päivinä kau-
pungin ruokapalvelu tuo ruuat kotiin, mutta 
tiistaisin ja perjantaisin pääsen nauttimaan 
ruuasta muiden asukkaiden kanssa. Ja voi että 
kun meillä on hauskaa! Ruoka on hyvää, seura 
on hyvää ja kaikki jutut – ne ovat kyllä paras-
ta! Ninatoka wapi Karjala, on swahilin kieltä 
ja tarkoittaa, että olen kotoisin Karjalasta. Tä-
män minä opin kenialaiselta professori Edwin 
Sawelta, joka kävi myös lounaallamme. ” 

YHTEISÖLLISEN RUOKAILUN TAVOITE
Tulevaisuudessa, ja osittain jo tänäkin päivä-
nä, ikäihmisten arvioidaan haluavan vaikuttaa 
enemmän itse siihen, millaista ruokaa he mil-
loinkin haluavat syödä, missä, milloin ja kenen 
kanssa. Tämä tarkoittaa nykyistä monipuolisem-
paa ravitsevien aterioiden ja niitä täydentävien 
ruoka-aineiden tarjontaa sekä mahdollisuuksia 
eri tiloihin ja yhteisöihin.

Kasvavaan palvelun tarpeeseen tulee vastata 
määrän lisäksi myös laadullisesti esimerkiksi tar-
joamalla erilaisia vaihtoehtoja ruokailla yhdessä. 
Tarve käydä laajempaa ruokakulttuurista keskus-
telua yhteisöllisten ja sosiaalisten ulottuvuuk-
sien merkityksestä hoitotyössä on ajankohtaista. 
(Perttula ym. 2015.)

Ruoan oleellisin elementti ei aina ole se, mitä 
syödään vaan miten se syödään. Syömmekö yk-
sin, kotona yhdessä perheen kanssa, ulkona ystä-
vien seurassa; syömmekö pikaruokaa, laitosruo-
kaa, valmisruokaa, pelkkiä voileipiä, perinteistä 
suomalaista kotiruokaa vai aikaa vaativia lounaita 
ja päivällisiä. Tapakulttuuri ei enää aseta turhan 
tiukkoja vaatimuksia ruokailutavoillemme. Silti se, 
mitä syömme, puhuttaa ihmisiä alati. Asia herät-
tää kiihkeitä tunteita ja henkii selvästi sääntöjen tai 
yleisten periaatteiden kaipausta. (Sillanpää 1999.)

Syöminen yhdessä, yhteisöllisesti, on varmas-
ti meille kaikille tuttua ja arkipäiväistä, mutta se, 
että yhteiset ruokailut voisivat toimia vanhusten 
hyvinvointia lisäävänä tekijänä, on ajatuksena 
varsin uutta. Joku kysyikin ideaa esitellessämme, 
olemmeko keksineet lounaan uudelleen. Kuiten-
kin esimerkiksi Helsingissä Kinaporin palvelu-
keskuksessa on järjestetty yhteisöllistä ruokailua 

jo aiemmin (Puranen 2015). Maailmalta löytyy 
myös tietoa verkostoista, joissa esim. eläkkeellä 
olevat miehet ovat kokoontuneet yhdessä syö-
mään (Retired old men eating out 2015). 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisu 
”Kropsua, hunajaa ja puutarhan tuotteita” Ruo-
kakulttuuri osana ikäihmisten hyvää elämää on 
hyvä ja läheinen viitekehys tähän yhteisölliseen 
ruokailukokeiluun ja myös ikääntyvien ruokailun 
kehittämiseen laajemmin (Perttula ym. 2015).

Ruokailun sosiaalisesta merkityksestä ja ruo-
kailuympäristön mahdollisesta vaikutuksesta hy-
vinvointiin voisi mainita mm. La Lunette -nimi- 
sen ikäihmisille suunnitellun ja upeasti toteute-
tun senioritalon kahvilan Hollannissa Zutphenen 
kaupungissa (Laitinen & Seppänen 2013). Se- 
nioritalon Brasserie, kahvila, on arkkitehtuuril-
taan ja toimivuudeltaan kaunista katseltavaa ja 
ikäihmisten ruokailu juomatarjoiluineen varsin 
mielenkiintoinen kokemus.

RAVINNON MERKITYS VANHUKSILLE
Riittävän ravinnon syöminen päivittäin on elä-
män perusta. Hyvä ravitsemustila auttaa ylläpi-
tämään fyysistä, kognitiivista ja psykososiaalista 
toimintakykyä, edistää itsenäistä kotona asumis-
ta ja vaikuttaa myönteisesti elämänlaatuun. Riit-
tävä ja monipuolinen ravinto edistää terveyttä ja 
nopeuttaa toipumista sairauksista. Vanhenemi-
seen liittyvien fysiologisten muutosten ja toimin-
takyvyn hidastumisen seurauksena energiantarve 
pienenee ja ruokahalu heikkenee. Liikunnan 
väheneminen, asuminen ja yksin syöminen sekä 
sairaudet saattavat vähentää ruokahalua. Iäkäs 
voi jättää syömättä mauttoman tai mielestään 

Kuva: Marja-Liisa Laitinen
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huonolta maistuvan ruoan tai ruokalajin, jota ei 
ole tottunut syömään. (Kivelä & Vaapio 2011.)

Ravinto on yksi tärkeimmistä hyvän vanhe-
nemisen tekijöistä; ruoka ei vaikuta merkittävästi 
pelkästään fysiologiseen hyvinvointiin, se vai-
kuttaa myös sosiaaliseen, kulttuuriseen ja psy-
kologiseen elämänlaatuun (American Dietetic 
Association 2000).

Vanhukset tarvitsevat aikaa ja osa heistä myös 
apua syömiseen. Ruokailun pitäisi olla rauhalli-
nen ja kiireetön, iloinen ja mielihyvää tuottava 
tapahtuma. Parantaisiko sekä ruokailun että 
ruoan laatua se, että laitosten henkilökunta söisi 
yhdessä asiakkaiden kanssa? Vanhusten kanssa 
ruokailu voisi olla tärkeä osa hoitotyötä. (Kauha-
nen-Simanainen 2009.)

YHTEISRUOKAILUKOKEILUJA IKÄIHMISILLE
Mikkelin ammattikorkeakoulun ruokapalvelu 
-hankkeessa toteutettiin ikäihmisten kanssa ns. 
tulevaisuusverstas (Rautiainen ym. 2014). Vers-
taan yhtenä ideana nousi esille se, että ikäihmiset 
haluaisivat syödä yhdessä. Toisaalta yhdessä syö-
misen idea nousi esiin myös Mikkelin kaupungin 
kotihoidon ateriapalvelun henkilökunnan halus-
ta kehittää omaa työtään (Puntanen 2015). 

Yhteisruokailukokeiluja järjestettiin kaksi. 
Molemmissa ruokailuissa pyrittiin yhteisöllisyy-
teen niin, että ruokailu tapahtuisi yhdessä, jutel-
len ja keskustellen yhteisistä asioista ja muistellen 
mukavia tarinoita. Tavoitteena oli vähentää yksi-

näisyyttä, lisätä terveellistä ja säännöllistä ruokai-
lua ja kohentaa toimintakykyä ja terveyttä.

Yhteisöllisessä ruokailussa ja lounastreff eillä 
pyrittiin mahdollisimman rauhalliseen, kodik-
kaaseen ja välittömään tunnelmaan. Ruokai-
luympäristöllä on vaikutusta myös kokemuk-
sesta ruokailuun ja ruokaan. Puhutaan myös 
hyvinvoinnin esteettisestä kokemuksellisuudesta. 
(Perttula ym. 2015.) 

Yhteisöllistä ruokailua kokeiltiin Mikkelin 
kaupungin kotihoidon asiakkaille Laurinpuiston 
asumisyksikössä, jonne kaupungin ateriapalvelu 
toimittaa päivittäin aterioita. Lounastreffi  t jär-
jestettiin kaikille avoimessa kahvilassa Ramin 
konditoriassa, jonne oli helppo ja esteetön mah-
dollisuus tulla.

Laurinpuiston ruokailussa kävi säännöllisesti 
5 - 7 henkilöä. Yhteisöllinen ruokailu järjestettiin 
kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin klo 
11 alkaen. Asukkaat ilmoittivat osallistumisensa 
ruokailuun aina edellisellä lounaskerralla.  Ruoka-
kuljetuksesta, kattauksesta, astioiden huollosta ja 
siivouksesta vastasi kotiateriapalvelun työntekijä. 

Lounastreffi  t järjestettiin Ramin konditorian 
normaalina lounasruokailuna. Kohderyhmäksi 
valittiin eläkkeellä olevat ikäihmiset Rokkalas-
sa tai lähialueella. Konditoriaan varattiin kaksi 
nurkkapöytää lounastreff ejä varten. Pöydälle lai-
tettiin myös vieraskirja, jota kävijät saivat täyttää. 
Lounastreff eillä kävijöitä oli epäsäännöllisesti 1 - 
2 henkilöä päivässä.

YHTEISÖLLISEN RUOKAILUN VAIKUTUKSET
Mitä sitten käytännössä tapahtui, kuinka pal-
jon yhteiset lounaat kiinnostivat vanhuksia ja 
mitä mieltä he olivat kokeilusta? Ruokailijoilta 
pyydettiin arviota ajankohdasta, ruokailutilasta, 
järjestelyistä, ruuasta, omista odotuksista ruokai-
luun liittyen sekä ruokailuun liittyvistä arvoista 
ja merkityksistä.

Laurinpuiston yhteisölliseen ruokailuun osal-
listujat, joista suurin osa oli 70-vuotiaita naisia, 
kävivät erittäin innokkaasti mukana yhteisöllisel-
lä lounaalla. Osallistujat olivat tyytyväisiä ajan-
kohtaan, ympäristöön, järjestelyihin ja ruokaan. 
Ajankohta, ympäristö ja ruoka olivat osallistuji-
en mielestä onnistuneita. Yhteisöllisen lounaan 
odotukset liittyivät lounaan lisäksi seurusteluun. 
Kysyttäessä ruuan merkityksestä osallistujat halu-
sivat panostaa ruuan terveellisyyteen, ruokailuun 
liittyvään seurusteluun ja ruokailun nautinnol-
lisuuteen. Kehittämiskohteita kuitenkin löydet-
tiin, mm. ruokailukalusteista ja akustiikasta.

Keskusteluteemoista, jotka liittyivät tervey-
teen ja sairauksiin, ruokailuun ja ruokatapoi-
hin, eri kulttuureihin ja uusiin asioihin, kuten 
tietotekniikkaan, pidettiin eniten. Yhteisölliseen 
ruokailuun liittyvät odotukset täyttyivät kaikil-
la, ja ruokailu vähensi yksinäisyyden tunnetta. 
Osallistujat aikovat ehdottomasti jatkaa yhtei-
söllistä ruokailua jatkossakin. Suurin osa koki, 
että lounaalle tulo lisäsi myös liikunta-aktiivi-
suutta ja toimintakykyä. Ruokaa pidettiin hyvä-

nä ja ruokaa oli riittävästi tarjolla ja ruoka oli 
katettuna kauniisti.

Ramin konditorian lounastreff eillä kävijät 
olivat myös suurimmaksi osaksi yli 70-vuotiai-
ta ja naisia. Lounastreffi  -ilmoitus oli herättänyt 
kiinnostusta ja uteliaisuutta, myös kannustusta 
lähtemiseen oli saatu läheisiltä. Lounastreffi  paik-
ka ja sen ruoka arvioitiin hyväksi. Osa kävijöistä 
olisi halunnut tulla syömään myöhemmin ilta-
päivällä. Suurin osa tuli lounastreff eille yksin, ja 
suurimmalla osalla oli toiveena seuran löytymi-
nen. Ruokailun merkityksessä kävijöille korostui 
syömisen välttämättömyys ja ruokailuun liittyvä 
nautinto. Lounastreffi  paikka ja sen ruoka arvi-
oitiin hyväksi. Kävijät ihmettelivät lounastreffi  -
kävijöiden vähäistä määrää. Yksi Laurinpuiston 
ruokailijoista innostui käymään keskiviikkoisin 
myös lounastreff eillä Ramin konditoriassa. AS-
KO-projektin projektityöntekijä piti molempien 
lounastapahtumien tunnelmista ja keskusteluai-
heista blogia, joka on luettavissa linkistä: https://
tkiblogi.wordpress.com/category/asko/ 

YHTEENVETOA KOKEILUISTA
Yhteisöllisestä ruokailusta saatiin kokeilujen 
kautta kaksi kuvaa: Laurinpuiston yhteisöllinen 
ruokailu ja Ramin konditorian lounastreffi  t. 
Hankkeessa oli tarkoitus kokeilla yhteisöllistä 
ruokailua myös muissa Mikkelin kaupungin ko-
tihoidon ateriapalvelun valitsemissa kohteissa ja 
muiden kahvilayrittäjien kanssa, mutta aikatau-

Kuvat: Marja-Liisa Laitinen
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lusyistä näistä tavoitteista luovuttiin. Kokeiluissa 
oli tavoitteena tarkastella ruokailua sosiaalisena 
tapahtumana mutta myös laajemmin hyvinvoin-
tia lisäävänä tekijänä.

Laurinpuiston yhteisöllisen ruokailun voidaan 
arvioida onnistuneen erinomaisesti. Asiakkaat, 
lounaalla käyneet ikäihmiset, ruokailun toteutta-
jat ja arvioijat, vieraat niin kotimaasta kuin ulko-
mailtakin, olivat ruokailutilanteesta innostuneita 
ja kiinnostuneita (alareunan kuvat). Myös kau-
pungin ruokapalvelun ruuanjakelu ja tarjoilu on-
nistui erinomaisesti. Lounas oli aina ajallaan, kau-
niisti katettuna ja terveellistä. Lounaalla oli hyvä 
tunnelma, iloinen puheensorina, ja mikä parasta, 
ruoka maistui ikäihmisille. Yhteisöllistä ruokailua 
tullaan jatkamaan asumisyksiköissä kokeilun jäl-
keenkin (Reinikainen 2015; Puntanen 2015.)

Lounastreffi  t erosivat Laurinpuiston yhteisöl-

lisestä ruokailusta siinä, että se tapahtui yleisessä 
kahvilassa, täysin omalla kustannuksella ja ilman 
yhteisöä. Lounastreffi  en tarkoituksena oli kui-
tenkin yhteisöllisyyden tunteen lisääntyminen 
kävijöiden keskuudessa.

Lounastreffi  en yhteisöllisyys jäi saavuttamat-
ta todennäköisesti syystä, ettei yhteistä, vakiintu-
nutta lounastreffi  aikaa päässyt syntymään kokei-
lun aikana. Lounastreffi  t tarvitsevat yleistyäkseen 
vielä kehittämistä. Lounastreff eissä on aineksia 
niin ikäihmisten sosiaalisen elämän virkistämi-
seen kuin yrittäjien liikevaihdonkin lisäämiseen. 
Tutkijat kannustavat yrittäjiä laajentamaan asia-
kaskuntaansa myös ikäihmisiin, sillä ikäihmiset 
ovat paikkauskollisempia kuin nuoret, pitävät 
tuttavallisista ravintoloista ja ovat hyvinkin tyy-
tyväisiä saamaansa palveluun (DongHee Kima & 
SooCheong (Shawn) Jang 2015, 111–119).

KUVA 15. Yhdessä syömisen sosiaalisuus

Molempien ruokailujen keskustelut olivat 
niin ruokailijoille kuin muilla mukana olleille-
kin arvokas kokemus. Ikäihmiset saivat muistella 
ja kertoa omista nuoruuden ja entisajan koke-
muksistaan, ja kuulijat saivat tietoa siitä, miten 
ennen elettiin. Keskusteluissa tuli esille se, miten 
kulttuurierot ovat ruokailussa voineet toisaalta 
olla hyvinkin paikallisia tai yleisiä. Olkoon esi-
merkkinä vaikkapa erot Juvan ja Kangasniemen 
talkkunajauhoissa, Juvalla jauhot ovat olleet kar-
keampia. Toinen keskusteluesimerkki voisi olla 
maustesuola. Pohjois-Savossa syntyneet eivät 
ole kuulleetkaan maustesuolasta, mutta Kangas-
niemellä se on ollut hyvinkin yleisesti käytetty 
ruuan mauste. 

Yhteinen keskustelu voi tutustuttaa meitä 
myös perinneruokiin; me kaikki suomalaiset 
tunnemme karjalanpiirakat, mutta harva tulee 
miettineeksi, että piirakat on leivottu riisillä vas-
ta viime sotien jälkeen. Ennen sotia karjalanpii-
rakat täytettiin ohralla ja perunalla. Ruualla on 

täten oma historiansa, ruoka muuttuu ajan ku-
luessa ja eri ikäpolvet kohtaavat sen kulttuurisen 
kehityksen tuloksena.

KOHTI KOLMANNEN SUKUPOLVEN 
RUOKAYMPYRÄÄ?
Yhteisöllinen ruokailu -kokeiluissamme vahvis-
tui käsitys siitä, että ruuan oleellisin elementti ei 
ole se, mitä syödään vaan miten syödään ja kenen 
kanssa syödään. Kokeilujen aikana keskusteltiin 
ruuan terveellisyydestä, mutta se ei ole ollut asi-
akkaille tärkein syy osallistua. Ruokailijoiden ta-
voitteena oli kokoontua yhteen ja vaihtaa päivän 
tärkeitä kuulumisia toisten kanssa. Havaintojen 
perusteella tärkeäksi elementiksi nousi myös itse-
määräämisoikeus; asiakkaan itse valitsema aika, 
milloin osallistuu yhteisölliseen ruokailuun, ke-
nen viereen käy pöydässä istumaan ja mistä ai-
heesta on milloinkin halukas keskustelemaan. 
Myös se, että asiakas on voinut itse ottaa ruuan 
noutopöydästä, on ollut merkityksellistä.
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Yhteisöllisen ruokailun kokeilu houkuttelee 
esittämään perinteisestä ruuan lautasmallista tai 
ruokaympyrä laajemman kuvan (kuva 16). Mal-
li ottaa huomioon ruuan ravintoarvojen lisäksi 
myös ruokailuun/ruokailusta siirtymisen, ruo-
kailuun liittyvän ympäristön ja ihmiset ja kokoaa 
ne hyvinvointia ja terveyttä kokoavaksi ruoka- ja 
hyvinvointiympyräksi.

JATKUVUUS
On tärkeää, että projekteissa tehdyt onnistuneet 
kokeilut jäävät elämään ja toisaalta kesken jää-
neitä kokeiluja jatketaan projektin päättymisen 
jälkeenkin. Laurinpuiston yhteisöllinen ruokailu 
jatkuu, ja uudenlaisia ruokailukokeiluja jatke-

taan muissakin kaupungin kotihoidon yksiköissä 
(Puntanen 2015). Laurinpuistossa loppuvuodes-
ta alkava tilojen remontointi antaa vielä lisäväriä 
yhteisöllisen ruokailun kehittämiseen ympäris-
tön ja tilojen osalta (Reinikainen 2015).

Myös lounastreffejä jatketaan Ramin kondi-
toriassa. Lounastreffien järjestämisessä riittääkin 
haastetta, kun tiedetään, että tällaisessa avoimes-
sa palvelussa on vielä paljon ratkaisemattomia ja 
tutkimattomia tekijöitä, kuten toimijat, asiakkaat, 
muutosprosessit, arvot, esteet, toimintaympäristö 
ja muutoksenedistäjät (Linturi 2015). Ramin kon-
ditoria panostaa lisää markkinointiin ja pyrkii sitä 
kautta saamaan ikäihmiset liikkeelle nauttimaan 
terveellisestä lounaasta ja voimaan paremmin. 
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Luontoympäristö voi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin monin tavoin. 
Useat tutkimukset osoittavat luontoympäristöillä olevan myönteisiä psyyk-
kisiä, fyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia. Psyykkisen hyvinvoinnin osalta 
tärkeinä asioina on tullut esille virkistyminen ja elpyminen.  Lyhytkin oles-
kelu ja kevyet aktiviteetit luonnossa vaikuttavat myönteisesti mielialaan ja 
itsetuntoon. Myös keskittymiskyky paranee ja stressi helpottuu. Vaikutuksia 
on hyödynnetty kestävän hyvinvoinnin painoalalla sekä sosiaali- ja terveys-
alalla että matkailualalla.

Luonnon terveys- ja 
hyvinvointivaikutukset
HELKA SARÉN JA LEENA UOSUKAINEN 

Hyvinvointia
luonnosta

Luonnon palauttavan vaikutuksen mekanismeis-
ta on olemassa kaksi keskeistä teoriaa. Pasasen 
ja Korpelan (2015, 4 - 9) artikkelissa tuodaan 
esille nämä Ulrichin (1983, 1991) ja Kaplanin 
(2005) ajatukset elpymisestä. Ulrichin mukaan 
elpyminen voidaan käsittää sekä psykologisten 
että fysiologisten stressioireiden helpottumiseksi. 
Kaplanin mukaan silloin, kun ärsykkeisiin väsy-
nyt mieli elpyy tahattomasti ja ponnistelematta, 
on kyseessä niin sanottu tarkkaavaisuuden elpy-
minen. Luontoympäristöt näyttäisivät edistävän 
hyvin elpymistä näillä kummallakin tavalla. 

Elpymiskokemukset näyttävät olevan vah-
vimpia silloin, kun liikutaan vesielementin si-

sältävissä metsä- tai peltoympäristöissä (Korpela 
& Paronen 2011, 80–89). Vesielementin on to-
dettu vähentävän stressiä ja parantavan mielialaa. 
Erilaisia kokemuksia ja tuntemuksia vesistöistä 
ja vedestä voi saada liikkumalla siellä esimerkiksi 
soutaen, purjehtien, meloen tai uiden. Vesiym-
päristöön luonnollisena toimintana voi liittää 
vaikkapa kalastuksen. Veden äärellä voi myös 
rauhoittua esimerkiksi katsellen veden liikettä 
ja kuunnellen veden aiheuttamia ääniä. (Völker 
ym. 2011, 449 - 460)

Luontoympäristöllä on todettu olevan 
myönteisiä fysiologisia vaikutuksia sydän- ja 
verenkiertoelimistöön, muun muassa verenpai-

Kuva: Leena Uosukainen
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neen ja sykkeen alentumisena (Sandifer 2015, 
3). Luontoliikunnan jälkeen verenpaine laskee 
perustasolle nopeammin kuin kaupunkimaisissa 
olosuhteissa tehdyn liikunnan jälkeen. Sykevaih-
telun on todettu kasvavan sekä luonnon tarkkai-
lun että luonnossa kävelyn vaikutuksesta. Syke-
vaihtelun kasvu kertoo autonomisen hermoston 
hyvinvoinnista, jolla on todettu olevan yhteys 
myös sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöi-
den vähentymiseen. (Gladwell ym. 2013, 1 - 7.) 
Autonomiseen hermostoon kohdistuvat myön-
teiset vaikutukset näkyvät pääasiassa sen elimis-
tön toimintaa kiihdyttävän sympaattisen osan 
toiminnan vähenemisenä ja elimistön toimintoja 
pääasiassa rauhoittavan parasympaattisen osan 
toiminnan lisääntymisenä. Hormonien osalta 
kortisolitason on todettu laskevan. Näillä kaikil-
la tekijöillä on merkitystä myös stressin ja stres-
siperäisten sairauksien vähentymisessä. (Sandifer 
ym. 2015, 1 - 15.) 

Hartig tutkimusryhmineen (2014, 21.1 - 21.22) 
on koonnut yhteenvedon luontoa ja terveyttä 
koskevista tutkimuksista. Heidän mukaansa kes-
keisimmät tutkimuksissa esiintyneet luonnon ja 
terveyden väliset yhteydet liittyvät fyysiseen ak-
tiivisuuteen, sosiaaliseen yhteisöllisyyteen, stres-
sin vähentymiseen ja ilman laatuun. Fyysinen 
aktiivisuus sinällään edistää fyysistä terveyttä ja 
mielenterveyttä koko elämänkaaren ajan. Suu-
rimpia nämä vaikutukset ovat vähän liikkuvilla 
henkilöillä, jotka lisäävät fyysisen aktiivisuutensa 
määrää. Luontoympäristö voi vaikuttaa yksilöi-
den aktiivisuuteen toimia, myös elämykset ja ko-
kemukset ulkona voivat houkutella liikkumaan 
sinne. Jo pelkästään luontoon pääseminen edel-
lyttää yleensä jonkinlaista fyysistä aktiivisuutta, 
kuten kävelyä. Tärkeä edellytys luonnossa liik-
kumiseen on yksilön kokema turvallisuus. Asui-
nalueella olevat viheralueet näyttävät lisäävän 
sosiaalista yhteisöllisyyttä ja asukkaiden mielen-
terveyttä. Luontoyhteydet näyttävät vähentä-
vän stressiperäisiä sairauksia ja lisäävän yleistä 
hyvinvoinnin tunnetta. Puut, pensaat ja muu 

kasvillisuus voivat vaikuttaa ilman laatuun niin 
myönteisesti, kuten saasteita vähentäen, kuin 
kielteisestikin, esimerkiksi hiilidioksidia luovut-
taen. Puista, ruohosta ja muista kasveista vapau-
tuvat aineet voivat pahentaa oireita allergioista 
tai astmasta kärsivillä henkilöillä. 

Liikunta jo sinällään saa aikaan monipuolisia 
terveysvaikutuksia. Luonnossa tapahtuvan olei-
lun ja fyysisen aktiivisuuden vaikutusta tervey-
teen on tutkittu luonnon katselun ja kuuntelun, 
luonnon läheisyydessä olemisen ja luonnossa 
tapahtuvan aktiivisen tekemisen näkökulmista. 
Luonnossa liikkumisen koettuja vaikutuksia ovat 
hyvinvoinnin tunteen lisääntyminen, fyysisen 
terveyden ja kunnon parantuminen, lisääntynyt 
mielihyvä ja virkistyminen sekä parantunut so-
siaalinen kanssakäyminen. Pelkkä osallistuminen 
luontoliikuntaan vaikuttaa myönteisesti mielia-
laan riippumatta lajista, liikunnan kestosta tai 
sen tehosta. Kokemuksena liikunta samalla te-
holla ulkona koetaan kevyemmäksi kuin liikunta 
sisällä. (Gladwell 2013, 1 - 7; Laukkanen 2010.)

Vaikka luontoliikunnan terveyttä edistäviä vai-
kutuksia voidaan pitää vahvana ulkoisena motivaa-
tiokeinona liikuntaan, niin kaikkia tämä ei motivoi. 
Ihmiset motivoituvat liikuntaan useista eri syistä: 
jotkut saa toimimaan ulkoinen motivaatio, esimer-
kiksi se, mitä muut ajattelevat. Osa ihmisestä on 
sisäisesti motivoituneita, ja heillä syyt liikkua luon-
nossa liittyvät esimerkiksi nautintoon tai elämyk-
siin. Joillakin osallistumiseen vaikuttavat terveyteen 
liittyvät tekijät ja osalla sosiaaliset tekijät. Fyysiseen 
toimintaan osallistumiseen vaikuttavat enemmän 
sosiaaliset ja ajanvietteeseen liittyvät tekijät kuin 
terveyteen liittyvät tekijät.  (Gladwell 2013, 1 - 7.)

LUONTOVOIMAA JA LUONTOHOIVAA  
ERILAISIIN PALVELUIHIN
Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia voi-
daan hyödyntää erilaisissa palveluissa. Voidaan 
puhua luontovoimasta ja sen hyödyistä, kun 
luontoa käytetään esim. matkailussa tai muissa 
sellaisissa palveluissa, jotka eivät suoranaises-

ti liity hoito- tai hoivatyöhön. Tavoitteelliset 
luontolähtöiset hyvinvointipalvelut sekä luon-
tolähtöiset harrastus-, kasvatus-ja opetuspalvelut 
kuuluvat myös luontovoiman palveluihin. Näitä 
palveluja ei ole lainsäädännöllä säädelty, paitsi 
kasvatuspalveluja. Luontohoivan käsite taas liite-
tään sellaiseen toimintaan, joka on sosiaali- tai 
terveydenhuollon toimintaa. Tällöin toimijana 
on sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saanut 
henkilö ja toimintaan liittyvät erilaiset luonto-
lähtöiset menetelmät. (Soini 2014.)

Luontolähtöisiä menetelmiä on historian 
kuluessa hyödynnetty eri tavoin. Esimerkiksi eri-
laisten lääkeyrttien käyttö, puutarhan ja eläinten 
hoito osana psykiatristen sairaaloiden toiminta-
terapiaa, on tuttua. Nykyisin erotellaan kolme 
luontolähtöisten menetelmien pääsuuntausta: 
puutarhan ja luontoympäristön käyttö, hoivamaa-
taloustoiminta sekä eläinavusteiset menetelmät. 
(Yli-Viikari ym. 2009.) Tavoitteelliset luontoläh-
töiset hyvinvointipalvelut sekä luontolähtöiset 
harrastus-, kasvatus- ja opetuspalvelut kuuluvat 
luontovoiman palveluihin. Näitä palveluja ei ole 
lainsäädännöllä säädelty, paitsi kasvatuspalveluja. 
Tuottajina luontovoimaa hyödyntävissä menetel-
missä voivat olla erilaiset tahot. (Soini 2014.)

Green Care -käsite liittyy luontolähtöisiin 
menetelmiin. Käsite tuli Suomeen vuonna 2006 
MTTK:n ansiosta, ja vuonna 2010 perustettu 
Green Care Finland ry on toiminut käsitteen 
määrittelijänä ja kriteereiden luojana Green Care 
-toiminnalle. Tietoisuus luontolähtöisistä me-
netelmistä onkin lisääntynyt viime vuosina, ja 
Suomessa on ollut useita aiheeseen liittyviä ke-
hittämis- ja tutkimushankkeita, joiden ansiosta 
luontolähtöisiä menetelmiä käytetään nykyisin 
sekä yksityisissä että julkisissa hoitolaitoksissa ja 
palvelutaloissa.

Tällä hetkellä on Mamkissa kaksi hanket-
ta, joissa hyödynnetään luontoa: Luonnon ter-
veys- ja hyvinvointivaikutusten tuotteistaminen 
(LUOTUO)- ja Hoivafarmi -hankkeet, joista on 
omia artikkeleita tässä julkaisussa.
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Luonnon hyvinvointivaikutuksia on mitattu sekä kansain-
välisissä että suomalaisissa tutkimushankkeissa eri näkö-
kulmista, erilaisissa interventioissa ja asiakasryhmissä.
 Artikkeli käsittelee suomalaisia tutkimushankkeita ja 
Hoivafarmi-hanketta, joiden tutkimukselliseen osioon on 
sisältynyt asiakasvaikutustutkimuksia. Mikkelin ammatti-
korkeakoulu (Mamk) hallinnoi Etelä-Savossa vuosina 
2011–2014 toteutettua Luontohoiva-hanketta, jonka 
jatkona parhaillaan toteutetaan vuoden 2016 lokakuussa 
päättyvää Hoivafarmi-hanketta. Tarkastelunäkökulmana 
tässä artikkelissa on luontolähtöisen toiminnan asiakas-
vaikutusten mittaaminen hankkeessa.

Luonnon hyvinvointi-
vaikutusten mittaaminen 
Hoivafarmi-hankkeessa
JOHANNA HIRVONEN JA LEENA UOSUKAINEN 

Luontolähtöisten palvelujen kehittämisen rinnal-
la tarvitaan tietoa toiminnan vaikutuksista asiak-
kaiden toimintakykyyn. Arvioinnissa voidaan so-
veltaa olemassa olevia toimintakykymittareita tai 
kehittää arviointiasetelmaan omia ad hoc  -mit-
tareita. Kehitettyjä ja testattuja mittareita löytyy 
muun muassa toimintakyvyn mittaamisen ja 
arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston yl-
läpitämästä TOIMIA-tietokannasta. Tietokanta 
sisältää kansallisia ja kansainvälisiä mittareita, 
jotka mittaavat fyysisen ja psykososiaalisen toi-
mintakyvyn sekä työkyvyn osa-alueita (Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos 2015). Mittareista 
osa soveltuu luonnon hyvinvointivaikutusten 

mittaamiseen. Tietokantaa on hyödynnetty suo-
malaisissa luonnon terveys- ja hyvinvointivai-
kutuksia tutkivissa hankkeissa ja myös Mamkin 
hallinnoimassa Hoivafarmi-hankkeessa. 

Luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
mittaamiseen liittyviä tutkimushankkeita näyttää 
yhdistävän se, että tutkimuksissa on huomioitu 
fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin sekä kognitiivi-
siin taitoihin liittyviä toimintakyvyn osa-alueita, 
ja hyvinvointitietoa on kerätty määrällistä tietoa 
tuottavien strukturoitujen kyselyjen lisäksi myös 
laadullisilla aineistonkeruumenetelmillä. Yksi 
keskeinen asiakasvaikutuksiin liittyvä julkaisu 
on Careva-hankkeen tutkimusraportti (Soini 

2014), jota on hyödynnetty monissa nykyisissä 
tutkimuksissa ja myös Mamkin hallinnoimissa 
hankkeissa. Esimerkiksi Luontohoiva-hankkeen 
asiakasvaikutustutkimuksesta on julkaistu ra-
portti, jota hyödynnettiin nykyisen Hoivafar-
mi-hankkeen tutkimusosuuden suunnittelussa 
(Hirvonen 2014).

Luonto-, eläin- ja maatila-avusteisten mene-
telmien käyttöönottoa hyvinvointi- ja terveys-
palveluissa edistävä valtakunnallinen Green Care 
Finland ry järjesti kesäkuussa 2015 asiakasvaiku-
tusten mittaamiseen liittyvän seminaarin. Semi-
naari antoi hyvän kuvan viimeaikaisista luonnon 
hyvinvointivaikutuksiin liittyvistä tutkimus-

hankkeista maassamme. Seminaarissa esiteltiin 
myös Hoivafarmi-hankkeessa tehtävää luonto-
lähtöisen toiminnan hyvinvointivaikutusten ar-
viointia (Uosukainen 2015). 

Valtakunnallisen vaikuttavuusseminaarin yh-
teydessä esiteltyjen tutkimusten tutkimusasetel-
mat perustuivat usein luontolähtöisen toiminnan 
asiakasvaikutuksiin liittyvään havainnointiin eri 
näkö-kulmista, tyypillisesti asiakkaan ja ohjaajan 
näkökulmista. Joissakin hankkeissa on toteutettu 
myös fysiologisia mittauksia. Tästä esimerkkinä 
FirstBeat-mittari, jota on sovellettu sydämen 
sykkeen mittaamiseen. Helppokäyttöinen mit-
tari perustuu sydämen sykevälivaihteluihin ja 
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soveltuu muun muassa stressiin liittyvän kuor-
mittuneisuuden sekä voimavaroja palauttavien 
vaiheiden todentamiseen. (Myllymäki 2015.)  

Yksi esimerkki seminaarissa esillä olleista 
hankkeista oli Senni-hanke, jossa Itä-Suomen 
yliopisto on ollut kehittämässä hyvinvointivai-
kutusten arviointimittaria. Lähtökohtana hank-
keessa oli arviointi, jossa edistymistä seurattiin 
asiakaskohtaisesti valittujen tavoitteiden mukai-
sesti. Arvioinnin toteutukseen oli luotu helppo-
käyttöinen Excel-sovellus. Senni -hanke tähtäsi 
green care -yrittäjyyden tukemiseen, ja kohde-
ryhmään kuului muun muassa syrjäytymisvaa-
rassa olevia nuoria. (Nurminen 2015.) 

Luontolähtöistä toimintaa vaikeissa elämän-
tilanteissa olevien ihmisten tueksi kehittävässä 
Vihreä Veräjä -hankkeessa oli puolestaan kerät-
ty sekä asiakastason palautetta että lähityönte-
kijöiden kokemuksia green care -toiminnasta. 
Erityisesti oli mietitty, miten palautteen kerää-
minen onnistuu silloin, kun asiakkaan ilmaisu-
kykyyn liittyy rajoitteita. Lisäksi oli pohdittu, 

miten palautteen kerääminen ei häiritsisi varsi-
naista kuntoutusta tilanteissa, joissa palautetta 
toiminnan vaikutuksista kerätään useaan ottee-
seen. (Salovuori 2015.) 

Seminaarissa esiteltiin toimintakyvyn muu-
tosten ilmaisemiseen soveltuvana vaihtoehtona 
sosiaalisen osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn 
arviointimenetelmää Kykyviisaria, joka on sovel-
lettavissa ESR-rahoitteisiin hankkeisiin osallistu-
vien, erityisesti työelämän ulkopuolella olevien 
henkilöiden, työ- ja toimintakyvyn arvioinnis-
sa. Lisäksi seminaarissa esiteltiin Kirsi Salosen 
määrittelemiä luonnon hyvinvointivaikutusten 
osa-alueita, jotka liittyvät erityisesti tunnetason 
muutoksiin ja joita voidaan arvioida elpymisen 
kokemusten ja luontoyhteyden muodossa.

MAATILATOIMINTAAN OSALLISTUVIEN 
ASIAKKAIDEN TOIMINTAKYVYN MITTAAMINEN 
Mamkin hallinnoimassa Hoivafarmi-hankkeessa 
arvioidaan luontolähtöisen toiminnan asiakas-
vaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää 

työllistymistä tukevaa luonto- ja eläinavusteista 
päivä- ja työtoimintaa, tuottaa tutkimustietoa 
luontolähtöisen toiminnan vaikutuksista työ- ja 
toimintakykyyn ja selvittää toiminnan maaseu-
tuvaikutuksia. Luontolähtöistä toimintaa kehi-
tetään erityisesti eteläsavolaisilla maatiloilla, ja 
keskeisinä osallistujaryhminä ovat kehitysvam-
maiset, mielenterveyskuntoutujat ja ikäihmiset. 

Luontolähtöisen toiminnan hyvinvointi-
vaikutusten arviointia on toteutettu jo Hoi-
vafarmi-kehittämistyötä edeltäneessä Luonto-
hoiva-hankkeessa. Tuolloin selvitettiin, mitä 
hyvinvointivaikutuksia luontolähtöisillä green 
care -toimintatavoilla/palvelukonsepteilla on pal-
velua käyttävälle asiakkaalle ja miten työmenetel-
millä voidaan tukea lastensuojelun piirissä olevia 
lapsia ja nuoria, kehitysvammaisia aikuisia, ikäih-
misiä sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia. 

Hoivafarmi-hankkeeseen sisältyvän maati-
loilla toteutettavan päivä- ja työtoiminnan asia-
kasvaikutusten arvioinnissa lähtökohtana on 
kokonaisvaltaisen toimintakyvyn määritelmä 
kattaen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kogni-
tiiviset ulottuvuudet. Toimintakyvyn mittaami-
nen toteutuu kaksivaiheisesti: ennen luontoläh-
töiseen toimintaan osallistumista sekä vuoden 
päästä toiminnan käynnistymisestä. Luontoin-
terventiona on maatilalla tapahtuva työskentely, 
joka toteutuu kerran kahdessa viikossa neljän 
tunnin mittaisena työpäivänä. Toimintakyvyn 
arviointi perustuu sekä asiakkaan itse tekemään 
arviointiin että ohjaajan tekemään arviointiin. 

Jo kehitettyjen toimintakykymittareiden lä-
pikäyminen osoitti, että saatavilla ei ole useita 
varta vasten luontolähtöiseen toimintaan erilai-
sissa luontoympäristöissä kehitettyjä mittareita. 
Mittareita läpikäydessämme vastaan tuli yksi 
terapeuttiseen puutarhatyöskentelyyn kehitetty 
englanninkielinen, kyselylomakkeen muodos-
sa oleva mittari (New York University Medical 
Center 1998), jonka käänsimme suomeksi. Sekä 
luontolähtöiseen toimintaan osallistuva asiakas 
että hänen ohjaajansa täyttävät kyselylomakkeen 

kaksi kertaa. Asiakkaan toimintakyvystä riippu-
en kyselyyn vastataan avustettuna. Mittari jakau-
tuu viiteen osa-alueeseen: fyysinen toimintakyky,
 kognitiiviset taidot, sosiaalinen vuorovaikutus, 
tunnetila ja mieliala sekä ammatillinen kiinnos-
tus luontolähtöistä toimintaa kohtaan. 

Toimintakyvyn mittaamisessa sovellettavat 
mittarit voidaan jakaa (sairaus)spesifeihin mit-
tareihin ja geneerisiin elämänlaadun mittareihin. 
Spesifi t mittarit on kehitetty tietyn sairauden, 
toimintakyvyn vajeen tai arvioitavan toiminnan 
erityispiirteiden pohjalta, ja mittarit tuottavat 
nämä erityispiirteet huomioivaa tietoa toiminta-
kyvystä. Esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien 
toimintakykyä mittaava spesifi  mittari keskittyy 
arvioinnin kohteena olevan mielenterveyden 
häiriön tai ongelman erityispiirteisiin ja mittaa 
näitä psyykkisen toimintakyvyn ulottuvuuksia. 
Spesifi en mittareiden puutteet liittyvät niiden 
kapea-alaiseen toimintakyvyn määrittelyyn jät-
täen kokonaisvaltaisemman hyvin-voinnin huo-
mioimatta. 

Spesifi en mittareiden kapea-alaista mittaus-
laajuutta täydentämään on kehitetty kokonaisval-
taisemmin ihmisen toimintakykyä, elämänlaatua 
tai hyvinvointia mittaavia geneerisiä mittareita. 
Geneeristen mittareiden vahvuus on niiden tuot-
tamassa laaja-alaisemmassa toimintakykytiedos-
sa (Sintonen 2007, 98). Geneerisiä mittareita 
ei ole kehitetty vain tietyn rajatun sairauden tai 
toimintakyvyn osa-alueen arvioimiseksi, vaan 
laaja-alaisen toimintakyky- ja elämänlaatutiedon 
tuottamiseksi eri potilas- ja asiakasryhmissä ja 
laajemminkin erilaisissa väestötutkimuksissa. 

Yksi keino kattavan arviointitiedon saami-
seksi on yhdistää toimintakyvyn mittaamisessa 
(sairaus)spesifi t ja geneeriset mittarit. Tätä tavoi-
tellaan myös Hoivafarmi-hankkeen asiakasvai-
kutusten arvioinnissa. Erityisesti terapeuttiseen 
puutarhatyöskentelyyn sovellettavan edellä ku-
vatun toimintakykymittarin rinnalla käytetään 
geneeristä Maailman terveysjärjestön kehittämää 
WHOQOL-BREF -elämänlaatumittaria.  

Kuva: Johanna Hirvonen



144 145

Kolmantena toimintakyvyn mittarina Hoi-
vafarmi-hankkeessa hyödynnetään hankkeen tar-
peisiin laadittua ohjaajan kunkin toimintapäivän 
jälkeen täyttämää arviointilomaketta. Mittari on 
muodoltaan visuaaliasteikko, jonka ääriarvoina 
ovat huono päivä ja hyvä päivä. Tällä jatkumolla 
ohjaaja arvioi asiakkaan työskentelyn eri ulottu-
vuuksia, kuten tehtävistä suoriutumista ja työ-
välineiden käyttöä, ohjeiden vastaanottamista ja 
ohjeiden mukaan toimimista, työtehtäviin kes-
kittymistä, vuorovaikutusta ohjaajan ja muiden 
ryhmäläisten kanssa sekä kiinnostusta työskente-
lyä kohtaan. Lisäksi ohjaaja kirjoittaa sanallisen 
kuvauksen asiakkaan työskentelystä tekemistään 
havainnoista.  

KANSALLINEN KOORDINAATIO 
VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN TUKENA 
Luontolähtöisen toiminnan asiakasvaikutusten 
mittaaminen nykyisessä Hoivafarmi- ja sitä edel-
täneessä Luontohoiva-hankkeessa on osoittanut 
kansallisen tason kehittämis- ja koordinointitar-
peen. Toimintakyvyn mittaamisen tueksi on saa-
tavilla lukuisia mittareita. Luontolähtöisen toi-
minnan vaikuttavuustutkimuksen edistämiseksi 
olisi kuitenkin tärkeää, että arviointitutkimusta 
tekevillä tutki-joilla ja kehittäjillä olisi foorumi 
eri alueilla toteutettavien arviointitutkimusten 
tuottaman tiedon jakamiseksi. Yhteisesti jaettua 
tietoa ja suuntaviivoja tarvitaan sekä olemassa 
olevien, jo kehitettyjen ja standardoitujen toi-
mintakykymittareiden soveltuvuudesta luonto-
lähtöisten menetelmien arviointiin että erityisesti 
luontolähtöisten menetelmien arvioinnissa sovel-
lettavan spesifi n mittarin kehittämiseen. 

Luontolähtöisiä menetelmiä käytetään muun 
muassa heikossa asemassa olevien ihmisten hy-
vinvoinnin edistämiseksi tehtävässä ja kuntoutta-
vassa työssä. Rajoitteet toimintakyvyssä asettavat 
omat vaatimukset toimintakykymittareille. Alus-
tavat käyttökokemukset Hoivafarmi-hankkeessa 
soveltamistamme mittareista ovat osoittaneet 
WHOQOL-BREF-mittarin olevan kyselylo-

makkeen pituuden vuoksi vaativa ja raskas asiak-
kaan täytettäväksi jopa avustettuna. Sama viesti 
välittyi green care -toiminnan asiakasvaikutuksia 
käsitelleessä valtakunnallisessa seminaarissa, jossa 
käydyissä keskusteluissa nousi esiin tarve vaihtaa 
kokemuksia asiakasvaikutusten mittaamisesta ja 
luoduista mittareista. 

Voimavarojen yhdistäminen ja jo kehitet-
tyjen mittareiden jatkojalostaminen yhdessä 
valtakunnallisesti olisi hyödyllistä luonnon hy-
vinvointivaikutusten arviointitutkimuksen sys-
tematisoimiseksi ja vakiinnuttamiseksi osana 
ammatillista green care -menetelmiä hyödyn-
tävää asiakastyötä. Kansainvälisiä mittareita on 
myös olemassa ja niiden käyttö on perusteltua, 
jos ne soveltuvat käytettäväksi asiakasvaikutusten 
arviointia sisältäviin ohjaustilanteisiin. Kehittä-
mishaasteena luontolähtöisen toiminnan vaikut-
tavuuden arvioinnissa on arviointitutkimuksen 
kansallinen koordinaatio, jossa yksittäisissä ar-
viointihankkeissa tehtävien vaikuttavuusmit-
tareiden kokeilujen, soveltamisen ja kehittelyn 
rinnalla toteutuisi kansallisella tasolla koordinoi-
tu vaikuttavuusarvioinnin yhteiskehittäminen 
aihealueen tutkijoiden kesken.  
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Luonnon katselun, siellä oleskelun ja luonnossa tapahtuvan fyysisen aktiivi- 
suuden on todettu saavan aikaan myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiimme. 
Elimistön toimintaa voidaan myös mitata ja arvioida monin eri tavoin – 
mutta miten nämä kaksi asiaa voitaisiin liittää toisiinsa ja valjastaa yhä 
lisääntyvän hyvinvointimatkailun käyttöön? Tähän haasteeseen pyritään 
vastaamaan Etelä-Savossa kehittämällä ja testaamalla uusia matkailu- 
palveluja yhteistyössä yritysten ja Mamkin asiantuntijoiden kanssa.

Luonnon hyvinvointivaikutuksista  
matkailutuotteita
HELKA SARÉN JA VILJO KUULUVAINEN 

Luonnon myönteisistä kokonaisvaltaisista vai-
kutuksista ihmisen psyykkiseen, fyysiseen ja so-
siaaliseen hyvinvointiin tiedetään yhä enemmän 
myös tutkimusten valossa. Tämä on lisännyt 
yleistä kiinnostusta luontoa kohtaan erityisesti 
hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna. Lii-
kuntaympäristönä luonto on monelle tuttu, ja 
yhä useammin sieltä haetaan vastapainoa kii-
vastahtiselle arjelle. Luonto on tulossa vahvasti 
näkyvämmäksi osaksi esimerkiksi kuntoutusta ja 
terveyden edistämistä. 

Matkailun osalta hyvinvointimatkailupalve-
luiden kysynnän odotetaan kasvavan entisestään 
(Global Wellness Institute 2013), ja luonnon hy-
vinvointivaikutukset voivat osaltaan vauhdittaa 
tätä kehitystä. Nopeasti kehittyvä hyvinvointi-
teknologia antaa uusia mahdollisuuksia mitata 
erilaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Mie-
lenkiintoista onkin hypätä matkailualan saappai-
siin ja pohtia, minkälaisia mahdollisuuksia luon-
non hyvinvointivaikutukset ja erityisesti niiden 

mittaaminen hyvinvointiteknologiaa hyödyn-
täen voisivat tarjota matkailualaa ajatellen.

LUONTOKOKEMUKSIA ON MONENLAISIA
Luonto on läsnä ihmisten elämässä eri tavoin. 
Suomessa tilanne on erityisen hyvä, sillä suuri 
osa ihmisistä asuu lähellä luontoa ja heillä on 
hyvät mahdollisuudet liikkua ja päästä ulkoile-
maan metsiin, rannalle, pelloille tai kaupungeissa 
rakennettuun puistoon. (Sievänen & Neuvonen 
2011.) Luonnon kokeminen ei kuitenkaan aina 
edellytä liikkumista ulkona luontoympäristössä. 
Rakennusten sisällä olevien viherkasvien, maa-
lausten, videoiden ja ikkunasta näkyvien mai-
semien avulla voidaan tuoda luontoelementtejä 
lähelle arkipäivää. Näin luontokokemuksia voi-
daan saada esimerkiksi työpaikoilla, kouluissa ja 
sairaaloissa olematta fyysisesti läsnä luonnossa. 
(Keniger ym. 2013, 913–935.) Matkailupalve-
luiden tarjoajat voisivat myös hyödyntää toimin-
nassaan tätä näkökulmaa entistä enemmän.

Kaupunkimaisemassa luontoelementtejä tar-
joavat puistot, kadun varrella olevat puut ja istu-
tukset sekä kaupunkien lähistöllä olevat metsiköt 
ja muut viheralueet. Maaseudulla on metsää, 
peltoja ja muuta luontoa kaupunkialueita enem-
män. Luonnonmukaiset alueet, joissa ihmisen 
käden jälki ei juurikaan näy, tarjoavat aidoim-
man kokemuksen luonnosta. Tällaisia alueita 
ovat muun muassa korpi- ja erämaa-alueet, jär-
vet, joet ja luonnonpuistot. Luontokokemukset 
tällaisilla alueilla edellyttävät tarkoitushakuista 
menemistä sinne esimerkiksi vaeltamaan. (Keni-
ger ym. 2013, 913–935.)

MATKAILU LUONTOKOKEMUSTEN LÄHTEENÄ
Matkailu on monelle yksi keino saada aitoja 
luontokokemuksia. Kun luonnon kokeminen, 
sen havainnointi tai aktiviteettien harrastaminen 
luontoympäristössä on matkan tarkoituksena, 
puhutaan luontomatkailusta. Luontokokemus-
ten perässä saatetaan matkustaa niin kotimaassa 
kuin kaukokohteisiinkin. Luonnosta saatava hy-
vinvointi on myös monen hyvinvointimatkaili-
jan tavoitteena. Esimerkiksi suomalainen hyvin-
vointimatkailu perustuu suurelta osin luonnon 
tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Usein luonto- ja hyvinvointimatkailu suun-
tautuu alueille, joiden läheisyydessä on erityisiä 
luontonähtävyyksiä, kuten kansallispuistoja tai 
muita suojelualueita. Lähtökohtaisesti voisi olet-
taa, että mitä vaikuttavampi luontokokemus, sitä 
vahvempi on myös hyvinvointikokemus. Keske-
nään erilaisten luontoympäristöjen vaikutuksista 
ihmisen hyvinvointiin ei ole kuitenkaan vielä 
tehty merkittävästi tutkimusta. Tulevaisuudessa 
toivottavasti saamme tästä asiasta lisää tutkimus-
tietoa. Joka tapauksessa matkailussa jo irtautumi-
nen arkiympäristöstä tukee hyvinvointia. 

Hyvinvointimatkailussa luontolähtöiset hy-
vinvointipalvelut ovat nouseva trendi samoin 
kuin hyvinvoinnin mittaaminen teknologian 
avulla (Spafinder Wellness 365, 2014 & 2015). 
Näiden trendien leikkauskohdista on mahdollis-

ta löytää uutta näkökulmaa hyvinvointimatkai-
lun palveluihin.

HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN TODENTAMISEN 
VÄLINEET – TEKNOLOGIA JA MUUT MITTARIT
Oman hyvinvoinnin ja terveyden tarkkaileminen 
ja seuranta on tullut aikaisempaa helpommaksi, ja 
sen suosio on sitä myöten kasvanut (Salmi 2013, 
30 - 33). Älypuhelimet ja niiden lisääntynyt käyt-
tö on tuonut mittaamisen yhä suuremman jou-
kon ulottuville (Hankonen 2015, 24–27). 

Mittaajia ja mittareita on moneen lähtöön. 
Peruskäyttäjällä voi olla käytössään sykemittari 
tai mittanauha. Edistyneempi mittarien käyttä-
jä voi olla liikunnan harrastaja, joka seuraa esi-
merkiksi koti-EKG-laitteella tai muulla sopival-
la mittarilla sydänkäyräänsä tai muita välineitä, 
joiden välittämän tiedon avulla voi tunnistaa 
elimistön rasitustilaa ja stressiä. Lisäksi tällai-
nen henkilö voi kirjata tekemiään harjoituksia 
mobiilisovelluksiin ja täyttää ravintopäiväkirjaa. 
Biohakkerit ovat erityisen kiinnostuneita kehon-
sa toiminnoista ja käyttävät mittaamalla saatua 
tietoa itsensä kehittämiseen. Heille mittaaminen 
on elämäntapa, joka sisältää työhön ja vapaa-ai-
kaan liittyviä asioita. Vapaa-ajan osalta mitataan 
liikuntaan ja harjoitteluun sekä uneen ja palautu-
miseen liittyviä asioita. (Salmi 2013, 30–33; Jabe 
2014, 35–37.)

Perussykemittareiden avulla voidaan mitata 
sydämen sykettä. Syketieto auttaa esimerkiksi 
liikkumaan oikealla ja tarkoituksenmukaisella 
teholla. Aktiivisuusrannekkeiden avulla saadaan 
tietoa muun muassa otettujen askelten määräs-
tä, kuljetun matkan pituudesta ja unen aikaisesta 
liikkumisesta. Rannekkeet voivat myös kannus-
taa liikkumaan, jos aktiivisuuden määrä on jää-
nyt vähäiseksi. Sydämen sykevälivaihtelua mit-
taavien laitteiden avulla saadaan tietoa elimistön 
kuormittumisesta, stressistä ja palautumisesta. 
Myös sydämen rytmiä voidaan tutkia kotona. 
Älyvaaka kertoo painon lisäksi myös esimerkiksi 
kehon rasvaprosentin. Tarkemman tiedon kehon 
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koostumuksesta voi saada kehonkoostumusmit-
tareiden avulla. (Salmi 2013, 30–33; Tutki sydä-
mesi rytmit itse 2013.)

Älypuhelimeen ladattavilla sovelluksilla voi 
saada itsestään monenlaista tietoa. Sovellukset 
voivat toimia yksinään puhelimessa tai yhdessä 
jonkin muun mittalaitteen, kuten sykettä mit-
taavan anturin, kanssa. Ladattavat sovellukset 
voivat opastaa kulkijaa esimerkiksi kansallis-
puistoissa ja kaupungeissa. (Salmi 2013, 30–33; 
Mobiilisovellus opastaa kulkijaa Lapin kahdessa 
kansallispuistossa 2015.) Erilaisia ladattavia mo-
biilisovelluksia on saatavilla lukuisiin eri tarkoi-
tuksiin. Niiden avulla voidaan luoda tunnelmaa 
ja mielikuvia, esimerkiksi äänet ja taustakuvat, 
hallita harjoituksen aikana käytettyä aikaa, opas-
taa harjoituksia tai seurata käyttäjän ominai-
suuksia, kuten tunnetilaa, stressiä tai energian 
kulutusta. (Lagus 2014.)

Kehon lihastoiminnan avulla aktiivisuuden 
ja monen muun asian mittaamiseen on kehitetty 
älyvaatteita. Esimerkiksi suomalaisen yrityksen 

kehittämät älysortsit mittaavat lihasaktiivisuutta 
reisilihaksista. Lisäksi tietoa saa muun muassa 
sykkeestä ja nopeudesta. (Enqvist 2015, 13 - 16.)

 
KÄYTTÄJÄKOKEMUS JA MITTAAMISEN 
HYÖDYT RATKAISEVASSA ASEMASSA
Koivusen (2014, 75 - 77) tekemän tutkimuksen 
mukaan monet tekijät vaikuttavat omaa toimin-
taa mittaavan palvelun käyttöönottoon ja käytöstä 
saatuihin kokemuksiin. Palvelujen omaksumista 
edistäviä tekijöitä ovat palvelun helppokäyttöi-
syys, toimintojen selkeys, saadun tiedon ymmär-
rettävyys ja luotettavuus. Palvelun käyttöä estäviä 
tekijöitä puolestaan ovat muun muassa hankalat 
tai epäselvät teknologiset ominaisuudet. 

Palveluiden käyttäjien ilmoittamia hyvin-
vointivaikutuksia olivat lähinnä psyykkiseen 
hyvinvointiin liittyen hyvän mielen kokemuk-
set, jotka johtuivat myönteisistä tai kehittyneis-
tä suoritustuloksista. Sosiaalisen hyvinvoinnin 
alueelle kuuluivat osallistujien merkittävät koke-
mukset, joita jaettiin muiden kanssa. Varsinaiset 

oman kehon toimintaan liittyvät tulokset halut-
tiin kuitenkin pitää henkilökohtaisena tietona. 
Fyysiseen hyvinvointiin mittareilla tai niihin 
liittyvillä palveluilla ei koettu olevan vaikutus-
ta, koska käyttäjillä ei ollut varsinaisesti fyysistä 
suorituskykyä lisääviä tavoitteita. Vaikutukset 
fyysiseen hyvinvointiin koettiin tulevan lähin-
nä liikuntasuorituksista eikä niinkään kehon 
toimintoja mittaavien teknologioiden käytöstä. 
(Koivunen 2014, 75 - 77)

Matkailun näkökulmasta tarkasteltuna hyvin-
vointivaikutusten mittaamisesta voi olla hyötyä 
ainakin kahdelle taholle – matkailijalle ja toisaal-
ta matkailuyritykselle. Hyvinvointimatkailija on 
lähtökohtaisesti kiinnostunut hyvinvoinnistaan 
ja siten myös siitä, kuinka luonto siihen vaikut-
taa. Tällöin mittaaminen voi havainnollistaa näi-
tä vaikutuksia ja auttaa matkailijaa ymmärtämään 
paremmin hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä. 
Tätä tietoa hän voi hyödyntää sitten omassa elä-
mässään hyvinvointinsa edistämiseksi. Toki mat-
kailijalle on tärkeää myös elämyksellisyys, ja myös 

mittaamisella tulisi pyrkiä tuottamaan hänelle 
mieleen painuvia kokemuksia. Se tarkoittaa myös 
sitä, että mittauksien tuottama tieto on ymmär-
rettävää ja helposti saatavilla olevassa muodossa. 

Matkailuyrityksen näkökulmasta katsottuna 
tärkeä motiivi hyvinvointitiedon keräämiselle 
on markkinoinnillinen ja viestinnällinen. Yritys 
voi hyödyntää kerättyä tietoa esimerkiksi siten, 
että se markkinoi omia palveluitaan hyvinvointia 
edistävinä.

HELPOSTI KÄYTETTÄVIÄ MITTAREITA 
LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN 
TODENTAMISEEN?
Luonnossa liikkuminen lisää fyysisen aktiivisuu-
den määrää, liikuntaa tulee huomaamatta enem-
män ja fyysisen aktiivisuuden kuormittavuus 
koetaan vähäisemmäksi kuin liikuttaessa muual-
la. Näiden asioiden mittaamiseen ja arviointiin 
on mahdollista käyttää erilaisia aktiivisuusmit-
tareita, joiden avulla saa tietoa muun muassa 
askelten määrästä ja kuljetun matkan pituudes-

Kuvat: Viljo Kuuluvainen
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ta sekä kulutetusta energiamäärästä. Elimistön 
kuormittumisesta saa tietoa mittaamalla sykettä. 
Mittausvälineenä voi käyttää sykemittaria, aktii-
visuusranneketta ja erillistä sykevyötä tai aktii-
visuusranneketta, joka mittaa sykkeen suoraan 
ranteesta. Fyysistä aktiivisuutta voi seurata myös 
älypuhelinsovelluksilla, jotka antavat tiedon sii-
tä, missä on kuljettu ja kuinka pitkä matka on 
kuljettu.

Luonnossa vietetyn ajan vaikutukset psyyk-
kiseen hyvinvointiin näkyvät esimerkiksi stressin 
vähentymisenä, mikä näkyy elimistössä useal-
la eri tavalla. Stressin vähentymisestä kertovat 
sykkeen ja verenpaineen madaltuminen sekä 
muutokset sydämen sykevaihtelussa. Verenpai-
neen mittaamiseen on useita mittareita, jotka 
ovat helppoja käyttää ja soveltuvat kotikäyttöön. 
Elimistön kuormittumisesta, stressitasosta ja pa-
lautumisesta saa tietoa käyttämällä sydämen sy-
kevaihtelua mittaavia välineitä. Mittaustulokset 
kertovat myös unen laadusta ja palautumisesta 
unen aikana. Pelkästään yöllä tapahtuvaan unen 
laadun mittaamiseen on välineitä, jotka sijoite-
taan patjan alle. Unen laatu on hyvinvointimat-
kailun näkökulmasta mielenkiintoinen mittaus-
kohde, ja unen laadun parantamiseen keskittyviä 
hyvinvointilomia onkin jo tarjolla markkinoilla.

Psyykkiseen hyvinvointiin liittyvät muun 
muassa mieliala ja elpyminen, joiden mittaami-
seen soveltuvat esimerkiksi sellaiset älypuhelinso-
vellukset, joihin syötetään tietoa omasta tunne-
tilasta. Kehitteillä on ollut myös uusia välineitä, 
joiden avulla voi saada tietoa tunnetilasta suo-
raan syöttämättä omia tuntemuksia sovelluksiin. 
Tämä mittaustapa vaikuttaa mielenkiintoiselta ja 
helpolta toteuttaa käyttäjän näkökulmasta. Tek-
nologisten ratkaisujen lisäksi ja rinnalla on jär-
kevää käyttää tarkoitukseen sopivia kyselyjä sekä 
nopeita ja helppoja mittareita, kuten ”hymynaa-
ma”-arviointia. Matkailussa asiakkaan kannalta 
hyödyllisin ja mielenkiintoisin mittaustieto syn-
tyy varmasti eri mittaustapojen yhdistelmänä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, 

että matkailija pääsee vertailemaan teknologisten 
mittareiden tuottamaa tietoa omaan kokemuspe-
räiseen tietoonsa.

Luontoympäristöillä on todettu olevan 
myönteisiä vaikutuksia myös sosiaaliseen hyvin-
vointiin. Sosiaalinen yhdessäolo perheen tai har-
rastusyhteisön kanssa, mahdollisuus olla yksin 
tai tutustua uusiin ihmisiin lisäävät hyvinvointia. 
Näiden asioiden selvittämiseen sopivat parhaiten 
kyselytyyppiset mittausmenetelmät.

Mitattavia vaikutuksia ja mittausmenetelmiä 
on monenlaisia. Haasteena jatkossa onkin löytää 
tarkoitukseen sopiva mittauskohde ja sitä mit-
taava suhteellisen helppokäyttöinen ja selkeitä 
tuloksia antava mittari. Tulosten avulla saatu pa-
laute on hyvä keino kehittää entistä parempia toi-
mintoja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUSTEN  
MITTAAMINEN OSAKSI MATKAILUPALVELUITA
Vauhdilla kehittyvä hyvinvointiteknologia tar-
joaa monipuolisia tapoja luonnon hyvinvoin-
tivaikutusten mittaamiseen. Yksi esimerkki 
teknologian soveltamiskohteesta tässä tarkoituk-
sessa on matkailu ja erityisesti sen alalaji hyvin-
vointimatkailu, jossa matkailijan ensisijaisena 
motiivina on oman hyvinvoinnin edistäminen. 
Teknologiaa voidaan hyödyntää osana erilaisia 
matkailupalveluita esimerkiksi apuvälineenä 
luonnon tuottamien hyvinvointivaikutusten 
havainnollistamisessa. Suomalainen hyvinvointi-
matkailu perustuu pääosin luonnosta saatavaan 
hyvinvointiin. Luonto hyvinvoinnin lähteenä 
kiinnostaa ihmisiä ja siten kyseisten hyvinvoin-
tivaikutusten näkyväksi tekemiselle on olemassa 
potentiaalista kysyntää. 

Miksi hyvinvointiteknologian kehitys sitten 
tulisi ylipäätään ottaa huomioon matkailualalla? 
Yksinkertaisesti siksi, että puettavan teknologian 
kehitys ja yleistyminen on maailmalla erittäin 
vahvasti kasvava trendi. Teknologian markkinoi-
den kasvun ja sitä kautta käyttäjäkunnan kasvun 
uskotaan olevan tulevina vuosina erittäin nopeaa 

(NPD Group 2015). Suurimmat mahdol-
lisuudet puettavan hyvinvointiteknologian so-
veltamisessa nähdään juuri hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämisessä. Esimerkiksi suomalaisten 
keskuudessa muun muassa aktiivisuusrannek-
keiden käyttö on kasvanut nopeasti, puhumat-
takaan esimerkiksi jo pitkään laajalle levinneistä 
sykemittareista.  

Teknologian käyttäjäkunta laajenee myös ko-
vaa vauhtia molempiin sukupuoliin, eri ikäryh-
miin ja tuloluokkiin (NPD Group 2015). Enää 
ei ole kyse vain biohakkereista, vaan hyvinvoin-
nin mittaaminen on entistä enemmän luonteva 
osa arkipäivää. Osa hyvinvointiteknologiaan liit-
tyvästä huumasta on todennäköisesti liioiteltua, 
mutta joka tapauksessa sen merkitys ihmisten 
elämässä näyttää olevan kasvusuunnassa.

Hyvinvointiteknologian liittäminen hyvin-
vointimatkailun palveluihin tarjoaa vielä tässä 
vaiheessa mahdollisuuden erottautua edelläkävi-
jänä ja hakea sitä kautta kilpailuetua. Matkailun 
näkökulmasta katsottuna hyvinvointiteknolo-
gian käytettävyyden ja muotoilun kehittyminen 
on keskeisessä asemassa. Esimerkiksi erilaisiin 
luonnossa toteutettaviin ohjelmapalveluihin on 
jatkossa entistä helpompi liittää teknologiaa, kun 
sen käyttäminen ei vaadi enää erityishuomio-
ta eikä tuo mukanaan stressitekijöitä. Toisaalta 
helpottunut ja yleistynyt teknologian käyttö voi 
luoda mahdollisuuksia hyvinvointiloman yksi-
lökohtaisten vaikutusten havainnollistamiseen, 
kun vertailuaineistoa saadaan asiakkaan arjesta. 
Erilaisilla laitteilla kerättävää tietoa hyvinvointi-
lomien vaikuttavuudesta voidaan hyödyntää nii-
den markkinoinnissa ja myynnissä.

Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten 
tuotteistaminen (LUOTUO) -hankkeessa py-
ritään kehittämään ja testaamaan matkailupal-
veluja, joihin on osaltaan kytketty hyvinvointi-
teknologiaa. Tämä työ on alkuvaiheessa, mutta 
hankkeessa järjestetyn avoimen ideointityöpajan 
perusteella mahdollisuudet ovat moninaisia.

Työpajan osallistujat kiinnittivät huomiota 

kohderyhmän valintaan. Teknologiasta ja mittaa-
misesta kiinnostuneet ovat selkeä kohderyhmä, 
ja on tärkeää löytää keinot heidän tavoittamisek-
si. Toisaalta jo lähes jokainen meistä on jo aina-
kin kokeillut hyvinvointiteknologian käyttöä, 
joten teknologialle altistunut kohderyhmä laaje-
nee koko ajan. Tärkeänä tekijänä nostetiin esiin 
hyvinvointiteknologian huomaamattomuus, 
jolloin siitä ei tule liian keskeistä tekijää eikä se 
siten häiritse luontokokemusta. Mittauksen koh-
teena luontolähtöisissä hyvinvointipalveluissa 
voivat olla esimerkiksi stressitaso tai unen laatu 
hyvinvointilomalla. Lisäksi mittaamalla on mah-
dollista havainnollistaa luonnon tunnettuja vai-
kutuksia sykkeeseen ja verenpaineeseen. Laajem-
masta näkökulmasta katsottuna taas teknologia 
mahdollistaa hyvinvointikokemusten jakamisen 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Mittaamisesta puhuttaessa on tärkeää muis-
taa, ettei mittaaminen sinällään ole itseisarvo 
vaan sen kautta pyritään luomaan asiakkaalle li-
säarvoa. Tämä arvo voi syntyä esimerkiksi siitä, 
että matkailija kokee ahaa-elämyksen luonnon 
vaikutuksista hyvinvointiinsa. Tai mittaaminen 
voi tuoda näkyväksi sen, minkä matkailija on ali-
tajuisesti jo kokenut luonnossa ollessaan. Luon-
non tuomien hyvinvointikokemusten havain-
nollistaminen mittaamalla voi myös motivoida 
matkailijaa liikkumaan säännöllisesti luonnossa 
myös arkielämässään.

Luontoa hyödyntävissä matkailupalveluissa 
luonto ja sen kokeminen eri aistein tulee jat-
kossakin säilymään pääasiana. Tästä huolimatta, 
kun kiinnostus oman hyvinvoinnin seurantaan 
koko ajan kasvaa, samaan aikaan tutkimustieto 
luonnon hyvinvointivaikutuksista lisääntyy ja 
teknologinen kehitys tuo yhä uusia mittaamis-
mahdollisuuksia, miksemme hyödyntäisi tätä 
kehitystä hyvinvointivaikutusten havainnollista-
misessa ihmisille.
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Britanniassa ollaan pitkällä sosiaalisessa ja terapeuttisessa puutarhatoimin-
nassa. Thrive on englantilainen maanlaajuinen järjestö, jonka työntekijät 
ja vapaaehtoiset toteuttavat terapeuttista ja kuntouttavaa puutarhatyös-
kentelyä. Työskentelin syksyn 2014 ajan järjestön terapiapuutarhassa 
Lontoossa tarkoituksenani saada ideoita ja näkemyksiä luontolähtöisten 
hyvinvointipalveluiden kehittämiseen Etelä-Savossa. Ammatillisesti oh-
jattua sosiaalista ja terapeuttista puutarhatyöskentelyä voitaisiin tarjota 
esimerkiksi maatilojen yhteydessä edellyttäen, että puutarhatyöskentelyä 
ohjaavien työntekijöiden koulutus, asiakastyön osaaminen ja vastuut sekä 
toiminnan rahoitus toteutuvat ja palveluntuottajalle on määritelty rooli 
sosiaali- ja terveysalan palvelukentässä. 

Kuntouttavaa green care -toimintaa 
oppimassa - toimintaympäristönä 
englantilainen terapiapuutarha
JOHANNA HIRVONEN

LÄHTEET

Enqvist, Essi 2015. Älyvaatteen koko-oppaan ja kokolaji-
telman toimivuuden tutkiminen mittatutkimuksen avulla 
Myontec Oy. Lahden ammattikorkeakoulu. Tekstiili- ja 
vaatetustekniikka. Opinnäytetyö. 

Global Wellness Institute 2013. Th e Global Wellness Tou-
rism Economy. WWW-dokumentti. http://www.esteswell-
ness.com/assets/wellness_tourism_economy_exec_sum_fi -
nal_10022013.pdf Ei päivitystietoja. Luettu 12.11.2015.

Hankonen, Riitta 2015. Mittarimaniaa. TEHY 4, 24–27.

Jabe, Marjatta 2014. Hakkeroi omaa elämääsi. WWW-do-
kumentti. http://www.talouselama.fi /tyoelama/hakke-
roi+omaa+elamaasi/a2265290. Ei päivitystietoja. Luettu 
16.9.2015.

Keniger, Lucy E., Gaston, Kevin J., Irvine, Katherine N. & 
Fuller, Richard A. 2013. What are the Benefi ts of Interacting 
with Nature?  International Journal of Environmental 
Research and Public Health 10, 913–935.

Koivunen, Sanna 2014. Dataa itsestä – kriittiset tekijät 
omaa toimintaa mittaavan teknologiapalvelun käyttöön-
otossa. Jyväskylän yliopisto. Tietojärjestelmätiede. Pro gradu 
-tutkielma. 

Lagus, Krista 2014. Looking at Our Data—Perspectives 
from Mindfulness Apps and Quantifi ed Self as a Daily 
Practice.  Appeared in: Proc. Th e Role of Quantifi ed Self for 
Personalized Healthcare QSPH’14). Belfast.

Mobiilisovellus ohjaa kulkijaa kahdessa Lapin kansallispuis-
tossa. 2015. Lapin Kansa 27.5.2015. WWW-dokumentti. 
http://www.lapinkansa.fi /arkisto/?cid=1194982898083. 
Luettu 4.6.2015.

NPD Group 2015. Th e Demographic Divide: Fitness 
Trackers and Smartwatches Attracting Very Diff erent 
Segments of the Market, According to the NDP Group. 
WWW-dokumentti. https://www.npd.com/wps/portal/npd/
us/news/press-releases/2015/the-demographic-divide-fi t-
ness-trackers-and-smartwatches-attracting-very-diff erent-se-
gments-of-the-market-according-to-the-npd-group/. Luettu 
12.6.2015.

Salmi, Virpi 2013. Me mittaajat. Hyvä terveys 13, 30–33.

Sievänen, Tuija & Neuvonen, Marjo 2011. Luonnon virkis-
tyskäytön kysyntä 2010 ja kysynnän muutos. Virkistykseen 
sopivien alueiden saavutettavuus. Teoksessa Sievänen, Tuija 
ja Neuvonen, Marjo (toim.) Luonnon virkistyskäyttö 2010. 
Metsäntutkimuslaitos, 37–78. Vantaa.

Spafi nder Wellness 365, 2014. Trends Report. Top 10 
Global Spa and Wellness Trends Forecast. WWW-do-
kumentti. http://www.spafi nder.co.uk/newsletter/trend-
s/2014/2014-trends-report.pdf. Ei päivitystietoja. Luettu 
12.11.2015.

Spafi nder Wellness 365, 2015. Trends Report. Top 10 Glo-
bal Spa and Wellness Trends Forecast.  WWW-dokumentti. 
http://cdn.spafi nder.com/2015/10/2015-trends-report1.
pdf?_ga=1.134666609.1230634102.1432287068. Ei päivi-
tystietoja. Luettu 12.11.2015.

Tutki sydämesi rytmit itse. 2013. WWW-dokumentti 
http://kotimikro.fi /uutiset/uusi-tekniikka/tutki-sydame-
si-rytmit-itse. Ei päivitystietoja. Luettu 1.6.2015.

Kuva: Johanna Hirvonen



154 155

Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta 
on esimerkki työmuodosta, jossa luontoa hyö-
dynnetään kuntouttavan, ennaltaehkäisevän tai 
kasvatustyön osana. Luonnon hyödyntämismah-
dollisuuksiin hyvinvointipalveluissa kohdistuu 
laajaa kiinnostusta. Suomessa toteutetaan tällä 
hetkellä useita tutkimus- ja kehittämishankkeita, 
joiden tavoitteena on ammatillisen luontolähtöi-
sen toiminnan edistäminen. 

Tavoitteellista luontolähtöistä toimintaa 
kuvaavaksi käsitteeksi on yleistynyt green care 
– vihreä hoiva tai luontohoiva. Kuntouttavalla 
green care -toiminnalla tarkoitan erilaisia luon-
to- ja eläinavusteisia menetelmiä ja palveluita, 
joita hyödynnetään ammatillisen, tavoitteellisen, 
toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän kuntout-
tavan työn osana (ks. green care -termin määri-
telmä Yli-viikari ym. 2009; Soini 2014). 

Esimerkkejä kuntouttavista green care -pal-
veluista ovat erilaiset eläinavusteiset menetelmät, 
sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatyöskentely 
sekä kuntoutusta ja työtoimintaa tarjoavat hoiva-
maatilat. Palveluja voidaan suunnata sosiaali- 
ja terveydenhuollon eri asiakasryhmille, kuten 
psyykkisistä ongelmista kärsiville asiakkaille, 
päihdekuntoutujille, vangeille, kehitysvammai-
sille, vanhuksille, lapsille ja nuorille. 

Saadaksemme Etelä-Savossa käynnissä ole-
van green care -kehittämistyön tueksi käytännön 
kokemustietoa ammatillisesta luontolähtöisestä 
toiminnasta toteutin syksyn 2014 aikana opetta-
jien ammatillisen työelämäjakson lontoolaisessa 
terapiapuutarhassa, jossa työskentelin kolmen 
kuukauden ajan vapaaehtoisena puutarhurina 
(volunteer gardener). Terapiapuutarhalla työs-
kenteli päivittäin ohjatusti ihmisiä osana heidän 
kuntoutumistaan. Kuntoutumisen tarpeet joh-
tuivat erilaisista oppimisvaikeuksista, kehityshäi-
riöistä, kuten autismista, mielenterveyden ja sosi-
aalisista ongelmista ja sairauksien tai vammojen, 
kuten aivohalvauksen, aiheuttamista toimintara-
joitteista. Työskentelyn tavoitteena oli vahvistaa 
toimintaan osallistuvien fyysistä, psyykkistä ja 

sosiaalista toimintakykyä, kognitiivisia taitoja ja 
itsenäistä arjessa selviytymistä. 

Britanniassa ollaan pitkällä terapeuttisessa 
puutarhatyöskentelyssä, mistä osoituksena on 
sosiaaliseen ja terapeuttiseen puutarhatyösken-
telyyn pohjautuvien palveluiden kasvu 2000-lu-
vulla, kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän 
kautta kanavoituva tuki kehittämistyölle sekä 
asiakkaiden ohjautuminen terveydenhuollon 
henkilöstön lähetteillä puutarhatyöskentelyyn. 
(Sempik & Aldridge 2015, 2.) Alan keskeisiä toi-
mijoita maassa on 1980-luvulta saakka sosiaalista 
ja terapeuttista puutarhatoimintaa harjoittanut 
Th rive-niminen järjestö, jonka palveluksessa syk-
syn ajan työskentelin. Tässä artikkelissa tarkas-
telen kyseisellä puutarhalla toteutettavaa sosiaa-
lista ja terapeuttista puutarhatyöskentelyä ennen 
kaikkea siitä näkökulmasta, miten ammatillisuus 
toteutui työssä ja miten käytäntöjä voisi soveltaa 
Suomen oloissa. 

GREEN CARE -OHJAUSTYÖ ON 
AMMATILLISTA TYÖTÄ
Green care -toiminnan yleistyminen hyvinvoin-
tipalveluissa tekee ajankohtaiseksi toiminnan 
am-mattitaitovaatimusten määrittelyn. Mitkä 
ovat green care -osaamista tuottavan koulutuk-
sen sisällöt, painopistealueet, laajuus ja organi-
sointitavat? Kyse on sen määrittelystä, kuka voi 
ja millä taustalla toteuttaa ammatillista green 
care -toimintaa. Yksi ammattitaitovaatimusten 
määrittelyä ohjaava tekijä on osaamisen paino-
pisteiden rajaaminen. Onko osaamisen perusta-
na luonnonvara-alaan (esimerkiksi puutarhatalo-
us, maaseutuelinkeinot tai maisemasuunnittelu) 
pohjautuva ammatillinen ydinosaaminen, joka 
täydentyy sosiaali-, kasvatus-, hoito- tai kuntout-
tavan työn osaamisella, kasvatus-, sosiaali- tai 
terveysalan tutkinto vai kenties oma itsenäinen 
koulutus, jossa yhdistyvät luonnonvara-alan sekä 
sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan osaamisalueet?

Th rive-järjestön terapiapuutarhalla ohjaajien 
ammatillisessa taustassa oli erilaisia painotuksia. 

Ohjaajat työskentelivät terapeutin nimikkeellä. 
Tästä huolimatta heidän koulutus- ja työtaustan-
sa vaihtelivat. Yhteinen ammatillinen vaatimus 
terapeuteille oli, että heillä tuli olla koulutus- ja 
kokemustaustaa sekä puutarha-alasta että sosi-
aali-, kasvatus- tai terapiatyöstä. Molemmat alat 
yhdistävällä koulutuksella saatua yhtenäistä tut-
kintonimikettä heillä ei kuitenkaan ollut. Yhdellä 
terapeutilla oli kokemusta sosiaalialalta, hän oli 
työskennellyt puutarhasuunnittelun tehtävissä ja 
kouluttautui parhaillaan psykoterapeutiksi. Erään 
toisen terapeutin polku oli edennyt puutarhurin 
avustavista tehtävistä työskentelyyn oppimisvai-
keuksista kärsivien henkilöiden asumisyksikössä, 
edelleen opetustehtäviin vankilassa ja sieltä puu-
tarhatyöskentelyn ohjaamiseen Th rive-järjestössä.

Mitä laajemmin green care -toimintamuodot 
yleistyvät ja vakiintuvat hyvinvointipalveluissa 
myös Suomessa, sitä suurempi tarve on löytää 
valtakunnallisesti yhteneväiset koulutukselliset 
polut, jotka tukevat green care -toiminnan to-
teuttamista ja kehittämistä ammatillisena työnä. 
Tältä osin yksi green care -toiminnan kansalli-
nen kehittämistehtävä on määritellä, millainen 
olisi suomalaisen hyvinvointipalvelu- ja koulu-
tusjärjestelmän erityispiirteet huomioiva koulu-
tuksellinen kokonaisuus, joka tuottaa sekä luon-
nonvara-alan että sosiaalisen, kasvatuksellisen ja 
terapeuttisen ohjaustyön ammatillista osaamista.

VAPAAEHTOISTOIMINTA AMMATILLISEN 
TYÖN TUKENA
Terapiapuutarhassa työskenteli asiakkaita, joita 
kutsuttiin puutarhureiksi (gardener) sekä vapaa-
ehtoistyöntekijöitä. Tyypillinen päivän kokoon-
pano oli 2 terapeuttia, 7–10 puutarhuria sekä 
3–4 vapaaehtoistyöntekijää. Vapaaehtoistyöllä 
oli merkittävä rooli päivittäin puutarhoilla toteu-
tetuissa aktiviteeteissä, ja vapaaehtoistyöntekijät 
tukivat puutarhureiden työskentelyä heidän toi-
mintakyvystään ja tuen tarpeistaan riippuen.

Sosiaaliseen ja terapeuttiseen puutarhatyös-
kentelyyn osallistuvien henkilöiden tuen tarpeet 
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voivat vaihdella hyvinkin paljon. Osa henkilöistä 
pystyy työskentelemään täysin tai lähes itsenäi-
sesti, osa tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja asioiden 
näyttämistä kädestä pitäen. Ryhmämuotoisen 
työskentelyn ollessa kyseessä vapaaehtoisten avus-
tajien työpanos voi olla jopa edellytys toiminnan 
toteutumiselle. 

Terapiapuutarhalta saatujen kokemusten 
valossa Suomessa green care -toimintaa ke-
hitettäessä yhtenä kehittämiskohteena olisi 
luontolähtöiseen toimintaan painottuvan va-
paaehtoistoiminnan kehittäminen esimerkiksi 
laitospalveluiden tai päivä- ja työtoimintaa tar-
joavien hoivamaatilojen yhteydessä. Lähiluontoa 
hyödyntävä, maatilavierailuja tai eläinavusteista 
toimintaa sisältävä ystävä- tai tukihenkilötoi-
minta ikäihmisten parissa on esimerkki luon-
tolähtöisen vapaaehtoistoiminnan muodoista. 
Kulttuuritoiminnan puolelta esimerkkejä kult-
tuurikaveritoiminnan muodossa löytyy jo eri 
puolelta Suomea. 

SUUNNITELMALLISUUS JA TAVOITTEELLISUUS 
TYÖTÄ OHJAAVINA PERIAATTEINA
Ammatillinen green care -toiminta edellyttää 
luontolähtöisen työskentelyn sitomista asiakkaan 
kuntoutumisen tavoitteisiin. Kuvassa 1 olen 
avannut tavoitteellisen työskentelyn vaiheita, 
jotka erottavat hyvinvointia lisäävän ja elvyttävän 
luonnossa tapahtuvan toiminnan ammatillisesti 
ohjatusta kuntouttavasta ja terapeuttisesta luon-
tolähtöisestä toiminnasta. 

Terapiapuutarhalla ammatillisen työskentelyn 
vaiheet todentuivat siten, että puutarhatyöskente-
lyn tavoitteet kirjattiin asiakkaan kuntoutussuun-
nitelmaan ja puutarhalla tehtävät työt kohdennet-
tiin näiden tavoitteiden pohjalta. Työskentelyn 
tavoitteena saattoi olla vuorovaikutustaitojen 
vahvistaminen, fyysisen kunnon parantaminen, 
motoristen taitojen kehittäminen tai ongelman-
ratkaisutaitojen ja itsenäisen selviytymisen vah-
vistaminen. Sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistamiseksi työskenneltiin pienryhmissä tai 

pareittain. Vastaavasti silmän ja käden koordinaa-
tion vahvistamiseksi terapeutti saattoi ohjata asia-
kasta käsittelemään kasveja erilaisilla työvälineillä 
tai ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseksi asi-
akasta tuettiin eri työvaiheita sisältävien tehtävien 
tavoitteellisessa toteuttamisessa.  

Suunnitelmalliseen asiakastyöhön kuului 
tavoitteiden asettamisen ja niiden pohjalta koh-
dennettujen työtehtävien lisäksi jatkuva asiak-
kaan etenemisen seuranta ja dokumentointi. 
Seurannan työvälineinä käytettiin asiakkaiden 
itse päivän lopuksi kirjoittamia tai kuvittamia 
päiväkirjoja, terapeuttien ja vapaaehtoisten päi-
vän lopuksi käymiä asiakaskohtaisia reflektio-
keskusteluja, terapeutin jokaisesta asiakkaasta 
toimintapäivän jälkeen tekemää numeerista toi-
mintakyvyn arviointia sekä asiakkaan kuntou-
tussuunnitelman tarkistamista ja päivittämistä 
puolen vuoden välein. 

Seurannan välineiden monipuolisuus osoit-
taa green care -lähtöisen asiakastyön kehittä-
misen tarpeet Suomessa. Luontolähtöisten toi-
mintaympäristöjen ja -sisältöjen kehittämisen 
rinnalla tulee huomioida työskentelyn tavoitteel-
lisuus, jatkuva arviointi ja green care -työtapo-
jen ja menetelmien kehittäminen systemaattisen 
seurantatiedon pohjalta. Luontolähtöisen toi-
minnan kehittämis- ja opetustyö on osoittanut, 
että luonnon hyödyntäminen asiakastyössä he-
rättää helposti innostusta ja aiheelle ollaan vas-
taanottavaisia. Mikäli luontolähtöistä toimintaa 
halutaan kehittää ammatillisen työn osana, tulee 
määritellä tavoitteiden toteutumisen seurannan 
keinot, kehittää luontolähtöisiä työtapoja tavoit-
teiden pohjalta ja vakiinnuttaa jatkuva seuranta 
ja arviointi osaksi asiakastyötä.

 

KUVA 17. Tavoitteellisen  
green care -työskentelyn eteneminen

TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI SOSIAALISESSA 
JA TERAPEUTTISESSA PUUTARHATOIMINNASSA
Terapiapuutarhassa asiakkaiden toimintakykyä 
arvioitiin numeerisella toimintakykymittarilla, 
joka sisälsi kuusi osa-aluetta: sosiaalinen vuoro-
vaikutus, työtehtävistä suoriutuminen, motivaa-
tio, levottomuus, muistitoiminnot ja kognitii-
viset taidot. Toimintapäivän lopuksi terapeutti 
arvioi tekemiensä havaintojen sekä vapaaehtois-
työntekijöiden kanssa käymänsä keskustelun 
pohjalta jokaisen asiakkaan työskentelyn. Nu-
meerisen toimintakykymittaamisen vahvuus on 
sen tuottama pitkittäis- ja seurantatieto. Jokaisen 
toimintapäivän jälkeen tietokantaan kirjatut arvi-
oinnit tuottavat jo varsin lyhyessä ajassa asiakas-
kohtaista tietoa siitä, millä osa-alueilla on tapah-
tunut muutosta huonompaan, millä tavoiteltuun 
suuntaan tai missä asioissa toimintakyvyssä ja 
suoriutumisessa ei ole tapahtunut muutosta. 

Numeeriseen arviointiin sisältyy tiedon luo-
tettavuuteen liittyviä ongelmia. Ensinnäkin, 
kuntouttavassa työssä, kuten sosiaalisessa ja te-
rapeuttisessa puutarhatyöskentelyssä, muutos ei 
välttämättä ole työskentelyn ainoa vaikutuksen 
kuvaaja. Se, että asiakkaan toimintakyky pysyy 
entisellä tasolla voi jo sinällään olla osoitus toi-
minnan vaikutuksista. Puutarhalla työskennelles-
säni vahvistui näkemys myönteisistä muutoksis-
ta, mutta myös elämäntilanteen vakiintumisesta, 
takaiskuista ja pitkistä, jopa useiden vuosien mit-
taisista asiakkuuksista, jolloin numeerisesti osoi-
tettava positiivinen muutos toimintakyvyssä ei 
riitä osoitukseksi toiminnan vaikutuksia. 

Toinen rajoite toimintakykymittarin sovel-
tamisessa liittyy mittarin skaalaan ja siitä teh-
täviin tulkintoihin. Asiakasta saattoi eri päivinä 
ohjata eri terapeutti. Kuinka paljon terapeuttien 
näkemykset eroavat toisistaan? Entä jos yksi 
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terapeutti näkee asiakkaan motivaation olleen 
päivän aikana tasoa 4, kun toisen terapeutin 
mielestä asiakkaan motivaatiota kuvaa parem-
min taso 6? Jos sovelletaan numeeriseen mittaa-
miseen perustuvaa toimintakykyasteikkoa, tulisi 
arviointia tekevien henkilöiden kesken yhteisesti 
määritellä mittarin skaala; mitä tarkoittaa esi-
merkiksi ero lukeman 4 ja 6 välillä, ja miten tuo 
ero käytännössä näkyy asiakkaan motivoitumi-
sessa työskentelyyn.

Lisäksi numeerisessa toimintakyvyn mittaa-
misessa tulee huomioida mittaamisen ulkopuo-
lelle jäävät elementit. Numeerinen toimintaky-
vyn mittaaminen on yksi työväline asiakkaan 
tukemisessa ja muutoksen seuraamisessa. Koko-
naisvaltaisemman ymmärryksen saamiseksi työs-
kentelyn vaikutuksista tarvitaan rinnalle myös 
laadullista ja asiakkaan itse tuottamaa tietoa. 

YKSITTÄISISTÄ LUONTOKOKEILUISTA KOHTI 
JATKUVAA TYÖSKENTELYÄ
Jatkuvuus kuntouttavassa luontolähtöisessä toi-
minnassa merkitsee asiakkaan tulevaisuuden 
jäsentämistä ja luontolähtöisen toiminnan to-
teuttamista polkuna entistä itsenäisempään elä-
mään. Tällaisia toiminnalla tavoiteltavia pitkän 
aikavälin tavoitteita voivat olla työ- tai harjoitte-
lupaikan löytäminen, opintojen aloittaminen tai 
itsenäinen asuminen. Terapiapuutarhalla puutar-
hatyöskentelyn jatkuvuus näkyi ennen kaikkea 
työhön kuntouttavien määräaikaisten puutarha-
ohjelmien muodossa. 

Työelämään kuntouttavissa ryhmissä puu-
tarhatyöskentelyn tavoitteena oli osallistujan 
toimintakyvystä riippuen jatkokoulutus- tai jopa 
työpaikan löytäminen avoimilta työmarkkinoil-
ta. Kyseisissä ryhmissä toimivien asiakkaiden toi-
mintakyky oli sen verran hyvä, että suoritettuaan 
puolen vuoden mittaisen henkilökohtaisten ta-
voitteiden pohjalta laaditun kuntoutus- ja kou-
lutusohjelman terapiapuutarhassa asiakkaalla oli 
mahdollisuus kouluttautua edelleen, työllistyä 
esimerkiksi avustaviin puutarha-alan tehtäviin 

tai jatkaa järjestössä vapaaehtoistyöntekijänä. 
Sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatyöskente-
ly tarjosi mahdollisuuden vuorovaikutustaitojen 
vahvistamiseen, työkyvyn arviointiin, omien 
vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden tunnis-
tamiseen sekä työelämätaitojen kehittämiseen. 

Etelä-Savossa luonto on yksi alueen vah-
vuuksista ja tarjoaa vaihtelevia toimintaympä-
ristöjä green care -toiminnalle. Maakunnassa 
voitaisiin laajemminkin pohtia, millaisia työ-
hön kuntouttavia ammatillisen ja sosiaalisen 
kuntoutuksen palvelukonsepteja on mahdollis-
ta luoda luontolähtöisen toiminnan ympärille. 
Parhaimmillaan luontolähtöinen toiminta käyn-
nistyy kuntouttavan ja terapeutti-sen toiminnan 
muodossa, mutta asiakkaan toimintakyvyn pa-
rantuessa voi tarjota jopa työhön ja opintoihin 
kuntouttavan väylän.  
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Maatilalta toiminnallisuutta  
sosiaalialan työhön
SEIJA NISSINEN

Sosiaalialan työn ydintä on ihmisen kokonaisval-
taisen hyvinvoinnin tukeminen ja toimintakyvyn 
vahvistaminen; sitä, että arki sujuu, on ihmissuh-
teita ja ystäviä sekä tunnetta siitä, että elämä on 
hallinnassa ja merkityksellistä. Sosiaalialan työ on 
luonteeltaan muutostyötä, työn tavoitteena on tu-
kea ihmistä löytämään omat voimavaransa ja mah-
dollisuutensa sekä sitä kautta etenemään kohti tar-
vittavaa muutosta. (Mäkinen ym. 2009, 100-101). 

Sosiaalialan työtä tehdään usein kuntout-
tavalla työotteella. Kuntouttava työote voidaan 
nähdä asenteena ja toimintatapana hyvässä hoi-
dossa, hoivassa ja sosiaalityössä. Kuntouttavassa 
työotteessa huomioidaan ihmisen voimavarat 
ja vahvuudet sairauksista tai toiminnallisista 
rajoitteista huolimatta. Lähtökohtana on, että 
jokaisesta löytyy aina voimavaroja, joiden poh-
jalta edetä. Myös asiakkaan osallistuminen ja 
vaikutusmahdollisuudet omissa asioissaan ovat 
tärkeitä kuntouttavan työn lähtökohtia. Kun-
touttavalla työotteella työskennellessä käytetään 

asiakkaan elämänhallintaa ja omatoimisuutta tu-
kevia toimintoja, myös fyysistä toimintaa koros-
tetaan. Yhdessä tekeminen ja mallintaminen ovat 
ominaista kuntouttavalle työotteelle, työntekijä 
ohjaa ja kannustaa, eikä tee asioita asiakkaan 
puolesta. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 14-23.) 

Sosiaalialan työssä asiakkaan ja työntekijän 
välinen työskentely rakentuu usein puheeseen 
perustuvaan vuorovaikutukseen. Monille asiak-
kaille vahvin tapa ilmaista itseään, tunteitaan, 
kokemuksiaan ja tarpeitaan ei välttämättä kui-
tenkaan ole kielellinen ilmaisu. (Salovuori 2014, 
85.) Mm. tästä on noussut tarve vahvistaa entistä 
enemmän ”perinteisten” toimintamallien rin-
nalle uudenlaista toiminnallisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa sosiaalialan työhön ja kuntout-
tavaan työhön. Myös yhteisöjen ja ihmisten ar-
kielämän monimutkaistuvat ongelmat luovat 
sosiaalialan työlle uudistumisen tarvetta, entisillä 
työtavoilla ei välttämättä kyetä ratkaisemaan yhä 
moniulotteisempia hyvinvointia ja toimintaky-
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kyä uhkaavia haasteita. Lisäksi lainsäädännölliset 
muutokset, kuten uudistunut Sosiaalihuoltolaki 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014), luovat tarvetta 
asiakkaan osallisuutta tukeville ja asiakaskeskei-
syyttä lisääville työtavoille. 

Sosiaalialan työtä tehdään paljon sisätiloissa, 
toimistoissa ja laitoksissa (Mäkinen ym. 2009, 
100-101). Erilaisten toimintaympäristöjen, ku-
ten luonnon ja luontoympäristön käyttö sosiaa-
lialan työssä on löytänyt jalansijaa ja vahvistunut, 
sillä on katsottu olevan positiivisia vaikutuksia 
asiakkaan hyvinvointiin sekä osallistavan ja tasa-
vertaisen työskentelysuhteen syntymiseen asiak-
kaan ja työntekijän välillä (Viialainen 2010, 41).

 
TOIMINNALLISUUDESTA JA 
TOIMINNALLISUUDEN MERKITYKSESTÄ
Ihminen on toimiva olento, toimintaa voidaan 
ajatella ihmisen perustarpeena. Jokainen ihmi-
nen tarvitsee fyysistä, sosiaalista ja henkistä toi-
mintaa minuutensa ja mielensä sekä tietojensa, 
taitojensa ja osaamisensa rakentamiseksi. Ihmi-
nen kiinnittyy ympäristöönsä ja olemassa ole-
vaan todellisuuteen toiminnan kautta. Toimintaa 

tarvitaan myös arjesta selviytymiseen. (Hautala 
ym. 2011, 45-48; Kiviniemi ym. 2014, 92-100.) 

Toiminnan merkitys liittyy siis ihmisen ko-
konaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mielentervey-
den ylläpitämiseen. Kaikenlainen liikkuminen ja 
toiminta luovat edellytyksiä myös aivoterveydel-
le. Aivotutkija Minna Huotilaisen (Yle Uutiset 
2013) mukaan ”Ihminen on konkreettinen otus, 
joka ajattelee osittain käsillään ja kehollaan.” 
Kahdella kädellä tekemisellä ja käsien käytöllä yli-
päänsä on myönteinen vaikutus ihmiseen, aivot 
virkistyvät, oivallukset syntyvät ja muisti paranee. 

Myös tulevaisuudentutkija Marty Neumeier 
(Tekniikka&Talous 2015) korostaa tekemis-
tä yhtenä viidestä tulevaisuuden perustaidosta. 
Tekemisellä Neumeier tarkoittaa konkreettista 
käsillä tekemistä, kuten piirtämistä, käsitöitä ja 
kaikenlaista näpertelyä, kuten linnunpöntön 
rakentamista. Neumeierin mukaan ihminen on 
biologisesti kädellinen olento, aivot ohjaavat kä-
siä ja käsien käyttö muovaa aivoja ja sitä kautta 
vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. 

Kehollisuus ja liike ovat jääneet länsimaisissa 
kulttuureissa kuitenkin vähemmälle huomiolle 

ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa. Itämaisissa 
kulttuureissa psyyke ja keho ovat yhtä ja liikkeen 
ja liikunnan terapeuttisuus on tunnistettu. Lii-
kunnan ja kehon merkitystä hyvinvoinnin pe-
ruspilarina tulisi korostaa enemmän. Tutkimus-
ten mukaan liikunnalla ja liikkumisella voidaan 
vähentää ahdistusta, masennusta ja muita psyyk-
kisiä oireita. Liikunnalla on suora vaikutus mm. 
aivojen dopamiini-, endorfi ini- ja serotoniinipi-
toisuuksiin, jotka puolestaan säätelevät aivotoi-
mintaa ja mielialaa. (Vilén ym. 2008, 328-331.)  

Venkulan (2005, 8) mukaan mielentervey-
songelmat, uupuminen ja masennus voivat olla 
merkkejä siitä, että ihminen tekee yhä vähemmän 
fyysistä ponnistelua vaativaa työtä tai toimintoja, 
joissa yhdistyy kehon ja eri aistikanavien käyttä-
minen. Ihminen tarvitsee tekemistä ja elämyksiä, 
jotka vaativat myös fyysistä ponnistelua. Ihmisen 
merkityksellisyyden tunne kumpuaa tekemises-
tä, ihmiselle pitää luoda mahdollisuuksia sellai-
seen toimintaan, jossa hän kokee olevansa tärkeä 
ja tarpeellinen yksilöllisenä itsenään. Venkula 
(2005) pohtii, vähenisikö uupumus ja masennus, 
jos ihminen saa mahdollisuuden tehdä sellaisia 

tekoja ja kehittää sellaisia taitoja, jotka mahdol-
listavat näitä merkityksellisyyden kokemuksia. 
Omin käsin tehty tuotos tai tulos luo lisäksi elä-
mäniloa, nautintoa ja sisältöä elämään. 

Sosiaalialan työssä toiminnallisuudesta pu-
huttaessa tarkoitetaan yleensä toiminnallisia 
työtapoja tai toiminnallisia menetelmiä. Toimin-
nallisia menetelmiä ovat erilaiset luovat aiheet 
(musiikki, kuvataiteet, tanssi, teatteri), valokuva-
us, luova kirjoittaminen ja kulttuuri. (Mäkinen 
ym. 2009, 157-158.) Kiviniemi ym. (2014, 95) 
tosin määrittelevät toiminnallisiin menetelmiin 
kuuluvan myös päivittäiseen elämään sisältyvien 
toimien harjoittelemisen, kuten ruuan laitto, sii-
voaminen tai vuoteen sijaaminen. Toiminnallisia 
menetelmiä käytetään esimerkiksi työntekijän ja 
asiakkaan välisen vuorovaikutuksen synnyttämi-
seen, sitä kautta voi avautua uusia vuorovaiku-
tuksen tasoja asiakkaan ja työntekijän väliseen 
suhteeseen sekä asiakkaalle uudenlaisia mahdol-
lisuuksia työstää omia kokemuksia, tuntemuksia 
ja tunnetiloja.  (Mäkinen ym. 2009, 157.)

Monella sosiaalialan asiakkaalla on itsetun-
non vajetta ja horjuvaa uskoa omiin mahdolli-

Kuvat: Seija Nissinen
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suuksiinsa ja voimavaroihinsa, mikä voi pahim-
millaan saada ihmisen vetäytymään toiminnasta 
ja sosiaalisista suhteista. Työntekijän sanalliset 
vakuuttelut itsetunnon kohottamiseksi tai omien 
mahdollisuuksien näkemiseksi voivat olla te-
hottomia. Sen sijaan konkreettisen toiminnan 
ja tekemisen kautta asiakkaan usko omiin ky-
kyihinsä ja mahdollisuuksiinsa voi vahvistua. 
Toiminnallisuus vahvistaa parhaimmillaan asi-
akkaan käsityksiä omasta pystyvyydestään ja 
toimintansa tarpeellisuudesta muille ihmisille. 
Kun oman tekemisen ja työn jäljet ovat konk-
reettisesti näkyvissä, voikin se vahvistaa asiakasta 
tehokkaammin, kuin työntekijän sanalliset kan-
nustukset ja palaute. (ks. Salovuori 2014.) Tästä 
näkökulmasta katsottuna sosiaalialan työssä on 
siis oleellista mahdollistaa sellaisia kokemuksia ja 
toimintamahdollisuuksia, joiden avulla ihmisen 
luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu. 

MAATILAT TOIMINNALLISINA YMPÄRISTÖINÄ
Luontoympäristöjä on hyödynnetty ihmisen 
hyvinvoinnin tukena jo kauan, tietoiseksi ja ta-
voitteelliseksi toiminnaksi sosiaali-, terveys- ja 
kasvatusalan työssä se on kehittynyt erityisesti vii-
mevuosina. Ihmisen hyvinvointia ja toimintaky-
kyä edistävästä luontolähtöisestä toiminnasta on 
ryhdytty käyttämään käsitettä Green Care. (Soini 
ym. 2011.) Maatilat kuntouttavina ympäristöinä 
ovat yksi Green Care -toiminnan muoto, puhu-
taan hoivamaatiloista. Keski-Euroopassa ja Poh-
joismaissa hoivamaatilat (social farms, care farms) 
ovat yleisiä. Maatilojen kuntouttavasta toimin-
nasta on hyviä kokemuksia esimerkiksi Ruotsis-
sa. Fyysinen työ edistää hyvää vuorokausirytmiä 
sekä parempaa unta ja tervettä väsymistä. Ulkona 
oleminen sekä mielekäs tekeminen vaikuttavat 
kokonaisvaltaisesti kuntoon ja toimintakykyyn. 
Osalla maatilatoiminnassa olevista kuntoutujista 
on voitu vähentää lääkitystä ja osalla on ylipaino 
vähentynyt. (Yli-Viikari ym. 2010.)

Maatilan kuntouttavassa käytössä palataan 
ikään kuin juurilleen, Suomessa maataloustyöt 

ja puutarhanhoito kuuluivat 1900 -luvun alku-
puoliskolla useiden hoitolaitosten, kuten van-
hainkotien, lastenkotien tai vankiloiden arkeen. 
Toiminnan taustalla oli usko työn kuntouttavaan 
merkitykseen sekä tarve varmistaa elintarvik-
keiden saanti hoitolaitoksen omaan käyttöön. 
1950 -luvulta alkaen ja hyvinvointivaltion ke-
hittymisen myötä vahvistui käsitys, että hoiva-
laitosten asukkaiden ei enää tarvitse osallistua 
ruuantuotantoon. Maatilan ja puutarhan työt 
kuntouttavina toimintoina saivat väistyä erilais-
ten terapioiden, lääkkeiden ja muiden kuntout-
tavien toimintojen tieltä. Nykyisellään maatiloja 
tai luontoympäristöön perustettuja hoitokoteja 
ja asumisyksiköitä on paljonkin, esimerkiksi las-
tensuojelun ja vanhustyön asiakkaille. (Salovuori 
2014, Yli-Viikari ym. 2009.) Sellaisia hoivamaa-
tiloja on kuitenkin varsin vähän, jotka tarjoavat 
kuntouttavaa päivä- tai työtoimintaa tilan ulko-
puolelta tuleville asiakkaille. Aiheen ympärille 
on kuitenkin virinnyt kehittämistoimintaa, mm. 
Mikkelin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa 
Hoivafarmi -projektissa kehitetään maatilalla ta-
pahtuvaa kuntouttavaa päivä- ja työtoimintaa eri 
asiakasryhmille. Kiinnostus hoivamaatalouteen 
on maatila- ja maaseutuyrittäjien lisäksi nähtä-
vissä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjien sekä 
maaseudun kehittäjien keskuudessa.

Maatilat ovat hyviä ja monipuolisia toimin-
taympäristöjä kuntouttavaan työhön. Maatila on 
enemmänkin kuin toiminnallinen menetelmä, 
se tarjoaa kokonaisvaltaisen aisteja, kehollisuutta 
sekä kognitiivisia, sosiaalisia ja psyykkisiä taito-
ja harjaannuttavan toimintaympäristön. Green 
Care -toiminnan hyvinvointivaikutusten on 
todettu syntyvän luonnon, toiminnallisuuden 
ja yhteisöllisyyden kautta. (Vehmasto 2014.) 
Maatilalla mahdollistuu kaikkien näiden hyvin-
vointia lisäävien elementtien käyttö.  Maatila ja 
sitä ympäröivä luonto sekä eläimet vahvistavat ja 
edistävät kuntoutustoiminnalle asetettuja tavoit-
teita. Eläimet ovat monipuolisia kuntouttajia, ne 
avaavat tehokkaasti ihmisten välistä vuorovaiku-

tusta sekä mahdollistavat hoivan ja hellyyden an-
tamisen. Eläinten avulla voidaan harjoitella eri-
laisia taitoja ja mallintaa sellaisia tilanteita, joissa 
kuntoutuja tarvitsee tukea. Ne asiat, mitä maa-
tilalla opitaan eläinten kanssa toimiessa, voivat 
olla siirrettävissä arkeen maatilan ulkopuolella, 
esimerkiksi omien tunteiden tunnistaminen ja 
niiden hallinta, pitkäjänteisyys tai toisten ihmis-
ten seurassa oleminen. (Salovuori 2014.) 

Toiminta, toiminnallisuus ja kokemukselli-
suus ovat merkittäviä tekijöitä Green Care -toi-
minnan vaikuttavuudessa. Toiminta on luonteva 
osa maatilan arkea. Arkeen kuuluvat työt piha-
piirissä, puutarhassa, pelloilla ja metsässä sekä 
tuotanto- ja lemmikkieläinten kanssa tarjoavat 
touhua ja tekemistä kuntoutujalle. Tärkeää on, 
että kuntoutujan maatilalla tekemät työt ovat 
todellisia ja arjessa muutenkin tapahtuvia, tätä 
kautta syntyy myönteinen kokemus oman työ-
panoksen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä. Oman 
toiminnan merkityksellisyyttä tukee myös se, että 
aloitetut työt tehdään loppuun. Kun esimerkiksi 
aidataan lehmille uutta laidunaluetta, tehdään 
aitaushommat loppuun ja lopuksi päästetään 
karja syömään uudelle laitumelle. (vrt. Hirvonen 
2014, 42, Yli-Viikari ym. 2010.) Vastuu eläin-
ten hyvinvoinnista, kasvien kasvattamisesta tai 
sadonkorjuusta vahvistavat tunnetta omasta tar-
peellisuudesta, eläintä ei voi jättää ruokkimatta 
tai porkkanapenkkiä kastelematta. Oman vas-
tuualueen tai eläimen hoitaminen toimii myös 
motivaattorina niinä päivinä, kun kuntoutujan 
motivaatio tai mieliala eivät ole korkealla ja toi-
mintaan sitoutuminen voi tuntua takkuiselta. 
Maatilan töissä liikkumista, kävelyä, kumartelua, 
nostelua ja venyttelyä tulee kuin itsestään. Toi-
minnallisuuden kautta motoriset taidot, fyysinen 
kunto ja kehonhallinta paranevat. 

Työn ja tekemisen aikana käy helposti niin, 
että omat ajatukset ja huomio kiinnittyvät sen 
hetkiseen tekemiseen, eikä itseen ja omien tunte-
musten tarkkailuun. Kolotukset ja säryt saattavat 
unohtua tai ahdistava olo hälvetä hetkeksi. Maa-

tilan työt voivat imaista mennessään ja aktivoida 
ihmisen suoriutumaan ja selviytymään ihan huo-
maamattaan. (ks. Hirvonen 2014, 41-42.)

Maatilalla mahdollistuu oma rauha ja rytmi. 
Töiden tekeminen on joustavaa, huonompana 
päivänä tehdään vähemmän ja työskennellään 
rauhallisemmin. Lähtökohtana on, että jokainen 
tekee sen, mihin sillä hetkellä pystyy. (ks. Soini 
ym. 2014.) Liian tulostavoitteellinen tekeminen 
ei välttämättä edistä asiakkaan kuntoutumista. 
Toki on tärkeää mahdollistaa myös tilanteita, 
joissa asiakas pääsee ylittämään itsensä ja me-
nemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. 
Sitä kautta syntyy onnistumisen kokemuksia.  

Monet sosiaali- ja terveysalan asiakkaista ovat 
olleet useiden kuntouttavien toimenpiteiden 
kohteena, lukuisia kuntoutus- ja asiakassuunni-
telmia on tehty ja kuntoutumisen toteutumista 
on arvioitu. Näille asiakkaille ”vapaa tila” ilman 
tiukkoja kuntouttavia tavoitteita saattaa olla tär-
keä hyvinvointia edistävä asia. (Salovuori 2014, 
85-86). Luontolähtöistä kuntoutusta ja maatila-
toiminnan hyvinvointivaikutuksia asiakkaalle on 
toki tärkeää mitata ja arvioida. Silmin havaittavia 
vaikutuksia ja asiakkaan kertomia kokemuksia 
ei kuitenkaan ole syytä unohtaa. Green Care 
-toiminnan peruslähtökohtana on, että luonto 
virkistää ja tekee työtä puolestamme, siihen on 
hyvä luottaa kuntouttavassakin toiminnassa. (ks. 
Salonen 2005.) 

Maatilalla työskentelyssä korostuu yhteisölli-
syys ja yhdessä tekeminen. Laitoksessa tai palve-
luasunnossa asuessa sosiaaliset suhteet saattavat 
kaventua ja arjen rytmissä mahdollisuudet konk-
reettiseen tekemiseen voivat vähentyä. Maatila 
tarjoaa laitosympäristön tai kodin lisäksi uusia 
sosiaalisia suhteita. Yhdessä työskentely ja arkis-
ten toimien tekeminen yhdistettynä rentoon ja 
kannustavaan tunneilmastoon ovat hyviä lähtö-
kohtia yhteisöllisyydelle. Yhteinen tekeminen ja 
kuuluminen maatilan yhteisöön mahdollistavat 
myös osallisuuden ja ryhmään kuulumisen tun-
teen. Yhteisöllisyyttä tukee myös se, että kuntou-
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tujat ohjaavat ja opastavat toisiaan töiden teke-
misessä, opastamiseen ei aina tarvita maatilan 
väkeä tai ohjaajaa.

Maatilaympäristö virittää luonto- ja maa-
tilaympäristö tarjoaa tasapuolisen ympäristön 
asiakkaan ja työntekijän väliseen kohtaamiseen, 
siellä ikään kuin luonnostaan riisuutuu ulkoiset 
merkit ja valtasuhteet asiakkaan ja työntekijän 
väliltä. Maatilan töissä ja töiden kuntouttavassa 
käytössä roolit voivat mennä joskus väärinpäin, 
kuntoutuja onkin neuvonantajan tai kannusta-
jan roolissa ohjaajalle tai maatilan väelle. Yhtei-
sen tekemisen kautta kuntoutuja voikin alkaa sa-
noittamaan omaa tilannettaan tai tuen tarvettaan 
spontaanisti, ilman että työntekijä on aloittanut 
keskustelua. 

LOPUKSI
Tässä artikkelissa maatilaa on käytetty esimerkki-
nä kuntouttavasta toiminnallisesta ympäristöstä. 
Yhtälailla toimintaympäristönä voi olla metsä, 
puutarha, piha-alue tai sisätilat. Tärkeintä on ra-
kentaa tavalliseen arkeen perustuvaa toimintaa ja 
”oikeaa” tekemistä, johon kuntoutuja voi osallis-
tua. Sitä kautta kuntouttavan työn keskeinen ta-
voite, aktivoituminen omatoimisuuteen ja omien 
voimavarojen löytyminen, mahdollistuvat. ”Me 
kaikki tarvitaan työtä ja tekemistä ja jokaisella on 
oltava joku oma vastuualue, jossa voi olla tärkeä” 
toteaa Hoivafarmi- projektin yrittäjä ja kiteyttää 
samalla kaiken oleellisen.

Vieraantuminen luonnosta hyvinvointia 
tuottavana ja kuntouttavana ympäristönä on 
osaltaan johtanut siihen, että kehitämme am-
mattialalla monimuotoisia sisätiloissa käytettäviä 
kuntouttavia työmenetelmiä ja terapioita. Eril-
liset ”toiminnalliset menetelmät” saattavat kun-
toutumisen sijasta pikemminkin irrottaa ihmisen 
kokonaisvaltaisesti toimintaan haastavasta ja eri 
aisteja aktivoivasta ympäristöstä. Luontoympä-
ristö ja erityisesti maatila toimii ”täyden palvelun 
hoitolaitoksena”. Toiminta maatilalla on koko-
naisvaltaista, siellä on toteutettavissa kaikki tuen 

ja kuntoutuksen muodot, jotka normaalisti saa-
tetaan joutua hakemaan yksi kerrallaan erilaisista 
hoito- ja kuntoutuslaitoksista. (Soini 2012, 252-
253.) Toki on muistettava, että luontolähtöinen 
toiminta ei sovi kaikille asiakkaille eikä sovellu 
kaikkiin tuen tarpeisiin.         

Tässä teoksessa olevat artikkelit (kuten Saren 
ja Uosukainen) ja lukuisat tutkimukset ovat teh-
neet näkyväksi luonnon hyvinvointivaikutuksia 
ja merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Olisiko 

jo aika mittaamisen ja luonnon hyvinvointivai-
kutusten todistelun sijaan ryhtyä entistä määrä-
tietoisemmin hyödyntämään luontoympäristöjä 
hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukena niin jul-
kisissa, yksityisissä kuin järjestöjenkin tuottamissa 
palveluissa? Tutkimustiedon oheen tarvitsemme 
luottamusta siihen, että luonnossa tai maatilalla 
tapahtuva toiminta on merkittävää ihmisen hy-
vinvoinnin kannalta, luonto kyllä hoitaa ja tekee 
työtä puolestamme, kun mahdollistamme sen. 

Kuvat: Seija Nissinen
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Syrjäseudulla asuvien nuorten palvelujärjestelmää tutkitaan muun muassa 
Itä-Suomessa. Nuorten näkökulmasta palveluissa on puutteita ja tarjonta 
niukkaa. Syrjäseutujen nuorten ongelmat ovat rakenteellisesti samankaltai-
sia kaikkialla Euroopassa, sillä maaseudut autioituvat muuallakin ja kotiseu-
duilleen jääviä asukkaiden elinoloja pyritään parantamaan esimerkiksi sosi-
aalipoliittisin toimenpitein. Samanaikaisesti palvelujärjestelmää koettelevat 
taloushuolet pakottavat uudistamaan myös nuorten palvelujen rakenteita 
ja käytäntöjä. Yksilökeskeisen suuntauksen vakiinnuttaminen palveluihin 
asettuu osaksi laajempia uudistamisen prosesseja, jolloin myös kolmatta 
sektoria on mahdollista hyödyntää aiempaa paremmin.

Yksilön vai järjestelmän ehdoilla? 
Syrjäseutujen nuorten palvelut 
kansainvälisten suuntausten valossa
SUSAN ERIKSSON

Nuorten hyvinvointi
ja sen edistäminen

Palvelujärjestelmän merkitys on olennainen 
modernin yksilön hyvinvoinnille. Kuitenkaan 
esimerkiksi suomalaisissa hyvinvointitutki-
muksissa nuorten kokemuksia palveluista ei ole 
huomioitu kovin laajamittaisesti. Kiinnostus on 
kohdistunut viime vuosina pääasiassa syrjäyty-
misvaarassa olevien nuorten palvelujärjestelmään 
(mm. Aaltonen ym. 2015), mutta nuorten näke-

mykset palveluista yleisesti ovat jääneet vähem-
mälle huomiolle. Viimeisimmässä Itä-Suomen 
nuorisopuntarissa tutkittiin nuorten mielipiteitä 
asuinpaikkakuntansa palveluista, ja se tarjoaa tä-
hän mennessä laajimman katsauksen palvelujen 
merkitykseen ainakin Itä-Suomen nuorten elä-
mässä (Eriksson 2015).

Alueellinen tutkimus osoittaakin, että syr-

Kuva: Gredi
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jäseuduilla elävät nuoret ovat erityisen haavoit-
tuvassa asemassa sen suhteen, millaisista sosiaa-
lisista mahdollisuuksista he pääsevät osallisiksi. 
Palveluja on vähemmän kuin suurilla paikkakun-
nilla, ja tarve juuri nuoria erityisesti huomioiville 
palveluille olisi kova (Ronkainen 2015, 26 - 27). 
Huonoja liikenneyhteyksiä palvelujen äärelle pi-
detään yhtenä suurimmista ongelmista. Nuoret 
käyttävät kaikista julkisista palveluista eniten 
juuri joukkoliikennettä, ja puutteet liikennever-
kossa vaikeuttavat entisestään nuorten mahdolli-
suuksia. Päivi Harisen (2013) mukaan syrjäseu-
duilla eli ”Hylkysyrjällä” maito- tai mattolaiturin 
on vain riitettävä nuorten kokoontumistilaksi, 
kun muitakaan mahdollisuuksia ei ole. Nuorten 
elämänkäytännöt ovat pitkälti sidoksissa asuin-
paikkakunnan tarjoamiin vaihtoehtoihin tai nii-
den puutteisiin. 

Kansainvälisessä mittakaavassa tilanne on 
hyvin samankaltainen syrjäseuduilla. Maaseu-
tu autioituu kaikkialla. Esimerkiksi Venäjällä 
rakennemuutos agraariyhteiskunnasta työnja-
oltaan eriytyneempään kaupunkiyhteiskuntaan 
on vähentänyt maanviljelyyn liittyviä ammat-
tiasemia tai niihin liittyviä koulutuspaikkoja, 
mikä on kaventanut maanviljelyksestä kiinnos-
tuneiden nuorten mahdollisuuksia (Gur´iano-
va 2013). Yhteiskunnalliset rakennemuutokset 
ovat samansuuntaisia muuallakin Euroopassa, 
ja nuorten poismuutto syrjäseuduilta parempien 
koulutus- ja työmahdollisuuksien perään on tut-
kittu fakta kaikkialla (esim. Pilkington & John-
son 2005). 

Vaikka koulutusalojen ja eri ammattien hou-
kuttelevuus vaihtelee paljon kansainvälisesti riip-
puen ammatin palkkauksesta ja arvostuksesta, 
yhteiskunnallinen kehitys on melko yhteneväis-
tä ympäri Eurooppaa. Palvelujen kaikkoaminen 
syrjäseuduilta on aiheutunut työnjaon eriyty-
miseen sekä elinkeino- ja ammattirakenteiden 
muutoksiin liittyvästä kaupungistumisesta, joka 
kasvattaa muuttoliikettä maaseudulta. Nuoril-
le keskeisiä ovat juuri koulutuspalvelut, jolloin 

koulutusmahdollisuuksien puute kotiseudulla 
ajaa heitä kaupunkeihin (esim. Penttinen 2013; 
Farrugia ym. 2014.) Syyt nuorten poismuuttoon 
liittyvät juuri mahdollisuuksien vähäisyyteen 
syrjäseudulla, kun nuoret suunnittelevat tulevai-
suuttaan (Penttinen 2013; esim. Kjeldgaard & 
Askegaard 2006; Pilkington 2012).

AUTIOITUVIEN SYRJÄSEUTUJEN PALVELUJEN 
KEHITTÄMINEN
Rakennemuutoksista johtuva kaupungistuminen 
on autioittanut syrjäseutuja, mikä on eurooppa-
laisissa yhteiskunnissa luonut huolen syrjäseu-
duille jäävien ihmisten hyvinvoinnista. Julkisen 
sektorin resursseja on kuitenkin yhä niukemmin 
jaettavaksi palveluihin. Nuorten palveluissa se 
tuntuu ennen muuta vapaa-ajan palvelujen vä-
hentymisenä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa tehtiin 
laajoja sosiaalipalvelujen leikkauksia jo 1990-lu-
vulla, joka on vaikuttanut kolmannen sektorin 
merkityksen kasvuun hyvinvointipalvelujen yl-
läpitämisessä. Tätä nykyä kolmas sektori on jo 
monilla kentillä syrjäyttänyt julkisen sektorin esi-
merkiksi palvelujen vaikuttavuudessa ja laadussa 
Iso-Britanniassa (esim. Hatton & Waters 2013). 

Kolmas sektori on Iso-Britanniassa vahva, 
ja se vahvistuu edelleen paineista paikata julki-
sen sektorin puutteita hyvinvointipalveluissa. 
Esimerkiksi järjestöjen ja niiden yksittäisten 
aktiivikansalaisten rooli on ollut huomattava 
sellaisten toimintamallien luomisessa, jossa sosi-
aalista pääomaa on voinut valjastaa hyvinvoinnin 
tukemiseen. Yhteisön ja kollektiivisen toimin-
nan merkitys on nähty tärkeänä nuorten hyvin-
voinnin kannalta siellä ja Yhdysvalloissa. (Esim. 
McLaughlin 2000; Davies 2015.) 

Suomessa nuorisotyössä puhutaan ruo-
honjuuritason toiminnasta, jolloin yksittäisiä 
harrastustoiminnan tai vapaa-ajanvieton muo-
toja pyritään tukemaan esimerkiksi osana nuo-
risojärjestökenttää, nuorisotointa tai koulujen 
kerhotoimintaa. Kolmannen sektorin merkitys 
on Suomessa kuitenkin paljon vähäisempi ver-

rattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan, jossa sen 
rooli hyvinvointipalvelujen tuottajana on osa 
hallituksen virallista hyvinvointipolitiikkaa. Jul-
kisen sektorin kustannussäästöjen suunnitelmat 
Suomen uudessa hallitusohjelmassa vaikuttavat 
kuitenkin myös nuorten palveluihin, joten tääl-
läkin paineet kolmannen sektorin kasvulle ovat 
samankaltaiset.

Hyvinvointipalvelujen kehittämisen suun-
taukset liittyvät uusiin toimintamalleihin myös 
palvelujen rahoittamiseksi, josta esimerkkeinä 
ovat direct payments -mallit ja henkilökohtai-
nen budjetointi, jossa palvelun käyttäjä päättää 
omista palveluistaan ja hallinnoi itse esimer-
kiksi sosiaalipalveluihinsa suunnattua budjettia 
(esim. Hatton & Waters 2013). Myös nuoriso-
palveluissa  erilaiset vaikuttavuuteen perustuvat 
toimintamallit on nähty kehittämisen arvoisik-
si. Mikäli esimerkiksi syrjäytymisvaarassa oleva 
nuori saa avun sosiaalipalveluista niin, että pal-
velun vaikuttavuus kyetään osoittamaan hänen 
kohdallaan joillakin perusteilla, myönnetään 
palveluntuottajalle tulospalkkioita, joille näiden 
palveluiden rahoituspohja voisi perustua (esim. 
Jones 2015.) Vastaaville uusille rahoitusmalleil-
le on ollut myös Suomessa kasvavaa kiinnostus-
ta, mutta toistaiseksi kokeiluja ei ole vielä tehty 
nuorten palveluissa.

Erilaiset yhteisöllisyydelle perustuvat toimin-
tamallit nähdään kuitenkin keskeisinä nuorille 
myös kasvatuksellisessa ja opinnollisissa merki-
tyksissä, vaikka toiminta perustuisi vapaaehtoi-
suuteen. Amerikkalaisissa yhteisöllisten palvelu-
jen malleissa (community-based organizations) 
hyödynnetään esimerkiksi maaseutuyhteisöjen 
sosiaalisia verkostoja ja rahoitetaan toimintaa 
lahjoitusvaroilla. (Esim. McLaughlin 2000.) Suo-
messakin yhteisöllisyyteen perustuvat toiminta-
mallit ovat rivakassa kasvussa, mikä kertoo erilais-
ten sosiaalisten siteiden ja kuulumisen tarpeista. 
Esimerkiksi uudenlaiset vaihdantatalouden ja 
kollektiivisen omistamisen muodot ovat lisään-
tymässä ja sosiaalinen media on ollut merkittävä 

yhteisöllisen toiminnan organisoitumisen väline. 
Maaseudulla kulttuuriset käytännöt ja sosi-

aaliset rakenteet vaikuttavat kansainvälisestikin 
yhteneväisellä tavalla siihen, millaisia verkostoja 
nuorten tukemiseksi muodostuu. Esimerkiksi 
harrastuspiirit muodostuvat pitkälti kulttuuris-
ten ominaispiirteiden mukaan, kuten hirviporu-
kat tai käsityökerhot. Lienee kuitenkin eri asia, 
kuinka maaseutukulttuurille tyypilliset yhtei-
söllisyyden muodot vastaavat modernin nuoren 
tarpeisiin. Muun muassa tällä sektorilla tehdään 
parhaillaan tutkimusta syrjäseutunuorten parissa 
(ks. esim. Pöysä & Tuuva-Hongisto 2015).

NUORTEN OMAT PALVELUT JA KANKEA  
JÄRJESTELMÄ
Nuorisopalvelut ovat kansainvälisessäkin mitta-
kaavassa järjestyneet opinnollisen, kasvatuksel-
lisen ja vapaa-ajan toiminnan ympärille. Nuori-
solle suunnattuihin erillisiin tiloihin järjestynyt 
toiminta on tyypillistä etenkin Euroopassa. Esi-
merkiksi Suomessa puhutaan nuorisotaloista ja 
Iso-Britanniassa nuorisokeskuksista ja -kerhoista 
(youth centers, youth clubs). Suomessa monissa 
pienissä kunnissa on nuorisotalo, mutta niiden 
toiminnassa ei välttämättä tavoiteta kaikkia nuo-
ria. Kuitenkin syrjäseuduilla nuorisotalo voi olla 
paikkakunnan ainoa nuorisotoiminnan muoto 
ja silloin, kun muita harrastusmahdollisuuksia 
puuttuu, nuorisotalojen käyttöaste on korkeam-
pi kuin suuremmilla paikkakunnilla. (Eriksson 
2015, 12 -13.) 

Iso-Britanniassa satoja nuorisotaloja on jou-
duttu sulkemaan nuorisotoimeen suunnattujen 
rahoitusleikkausten vuoksi (esim. Mason 2015). 
Leikkaukset ovat pakottaneet nuoria etsiytymään 
muualle, ja pelkona on, että samalla nuoret me-
netetään. Toiminta nuorisotiloissa on nuoria mo-
nella tavalla tukevaa, ja tilat henkilökuntineen 
ovat nuorille keskeinen tukipilari. Nuorten pal-
veluihin suunnattujen resurssien väheneminen 
kurjistaa tilannetta ja voi etenkin syrjäseuduilla 
johtaa lisääntyvään päihteidenkäyttöön, joka 
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on realiteetti monissa Euroopan maissa (esim. 
Edwards ym. 2009). Sosiaalisten ongelmien 
lisääntyminen on suora seuraus yleisestä näkö-
alattomuudesta, joka syrjäseuduilla johtuu juuri 
vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien puutteesta.

Syrjäseuduilla sosiaalisen kiinteyden aste 
on kuitenkin korkeampi, mikä tarjoaa nuorille 
luontaisia sosiaalisen tuen muotoja. Palvelujär-
jestelmässä se näkyy siten, että eri sektoreiden 
työntekijät tuntevat asiakkaansa ja toisensa niin 
hyvin, että oikea-aikaista tukea on helpommin 
saatavilla, koska ammatillinen verkosto on pie-
nempi ja kiinteämpi. Uusi Itä-Suomen nuoriso-
puntari osoittaa kuitenkin, että syrjäseuduilla 
nuoret kokevat tukipalveluissa erittäin suuria 
puutteita. Vaikka esimerkiksi etsivän nuoriso-
työn roolia on vahvistettu useissa kunnissa ja se 
koetaan työmenetelmiltään hyvin yksilölähtöi-
seksi myös nuorten keskuudessa, se ei kunnissa 
yksin riitä sosiaalista tukea tarjoavaksi palvelutoi-
minnaksi. (Eriksson 2015; Miettinen & Pöyry 
2015.) Palvelu, jossa nuorella on rinnalla kulkija, 
ymmärtäjä ja kuuntelija, olisi nuorten näkökul-
masta kaikkein tärkein palvelumuoto, mutta to-
teutuakseen se vaatii työntekijöiltä ennen muuta 
kiireettömyyttä ja aikaa. Aika on kuitenkin osoit-
tautunut myös syrjäseutujen kunnallisissa palve-
luissa kaikkein rajallisimmaksi resurssiksi. (Esim. 
Aaltonen ym. 2015; Miettinen & Pöyry 2015.)

Vaikka nuorisotyön asiakaskunta on pienem-
pi ja yksilöllisen tuen antaminen siten helpom-
paa syrjäseuduilla, on silti osoitettu, ettei am-
matillisen verkoston yhteistoiminnan sujuvuus 
välttämättä riipu paikkakunnan koosta. Ammat-
tikuntien väliset rajat ja ”tonttien” ylläpitäminen 
saattaa vaikeuttaa yhteistyötä myös syrjäseutujen 
palveluissa. (Esim. Miettinen & Pöyry 2015.)

Nämä tekijät ovat esimerkiksi Suomessa 
keskeisiä, sillä ne liittyvät vahvoihin professio-
naalisiin ammattirakenteisiin ja -kulttuureihin. 
Samalla ne jäykistävät palveluprosesseja ja luovat 
niihin valta- ja hierarkkisia suhteitaan. Niin suo-
malaisessa kuin kansainvälisessäkin kontekstissa 

on tullut havaituksi, että palvelujärjestelmässä 
vastaavat työorganisaatioihin liittyvät jäykistävät 
rakenteet voivat muodostaa esteen palvelujen 
yksilöllisyydelle. (Esim. Eriksson 2014; Fuller 
& Ord 2011; Pohjola 2010.) Institutionaaliset 
hierarkkiset järjestelmät toimivat pahimmillaan 
uudistusten ja innovaatioiden jarruina, ja myös 
julkista palvelusektoria tulisi uudistaa sisältäpäin 
antamalla työntekijöille mahdollisuuksia kehit-
tää toimintaa – vaikka sitten yhteistoiminnassa 
kolmannen sektorin, kuten järjestöjen kanssa 
(ks. myös Rimpelä & Rimpelä 2015). 

YKSILÖKESKEISET PALVELUT JA  
NUORTEN TARPEET
Yksilöllisten palvelukäytäntöjen kehittäminen 
erilaisissa organisaatioissa ei siis ole välttämättä 
helppoa johtuen asiantuntijavallalle perustuvis-
ta ammattikulttuureista, niiden totutuista käy-
tännöistä ja hierarkiasuhteista (esim. Eriksson 
2014). Yksilön tarpeita vastaavien palvelukäytän-
töjen kehittäminen on yksi laajamittaisimmista 
ja keskeisimmistä suuntauksista palvelujärjestel-
mässä. Sosiaalipalvelusektorilla yksilöllistymisen 
suuntaus (personalisation) on merkinnyt erittäin 
suurta murrosta. Näissä käytännöissä palvelun-
käyttäjä tai asiakas saa enemmän valtaa päättää 
elämäänsä tai palvelujaan koskevia asioista. Pal-
velujärjestelmässä asiakasta koskevan päätöksen-
teon ja palveluratkaisujen pitäisi entistä voimak-
kaammin perustua hänen yksilöllisille tarpeilleen, 
toiveilleen ja elämänsuunnitelmilleen. 

Yksilökeskeisten palvelukäytäntöjen kehit-
tämisen suuntaus on lähtöisin Iso-Britanniasta, 
ja yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen 
nähdään nuorten palveluissa tärkeänä muualla-
kin (esim. Davies 2015). Yksilökeskeisen palve-
lujärjestelmän kehittäminen on siis kansainvä-
lisesti keskeistä, mutta vaihtelee erittäin paljon 
eri maissa, millä tasoilla yksilölähtöisyys huomi-
oidaan. Suomessa uuteen sosiaalipalvelulakiin 
on kirjattu lasten ja nuorten kohdalla vaatimus 
yksilöllisten mielipiteiden huomioonottamisesta 

(Sosiaalihuoltolaki 3011/2014, 32. §). Palve-
lukäytäntöjen tasolla tuo vaatimus voi merkitä 
kuitenkin hyvin eri asioita eri sektoreilla. Vaikka 
esimerkiksi uudet sosiaalipalvelujen rahoitus-
muodot, kuten henkilökohtainen budjetointi, 
nähdään osana yksilökeskeisyyden suuntausta, 
työkäytäntöjen ja työotteiden kehittämistä yk-
silöä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan huo-
mioivaksi on pidetty kaikkein olennaisimpana. 
(Esim. Beresford ym. 2011.)

Työn kenttätasolla yksilölähtöinen työote 
nähdäänkin olennaisena työn osaamisen osateki-
jänä. Esimerkiksi etsivässä nuorisotyössä yksittäi-
set työntekijät tietävät omien työkäytäntöjensä 
tasolla, miten esimerkiksi nuorta tulee käsitellä 

ammatillisesti niin, että hän kokee tulevansa 
kuunnelluksi ja eteenpäin autetuksi. Asiakas-
työn käytäntöjen kehittämiseksi yksilölähtöisiksi 
tarjolla ei kuitenkaan ole koulutusta esimerkiksi 
nuorisopalveluissa. Yksilölähtöisyyden merkitys 
nuorisopalveluissa lienee tätä nykyä pääasiassa 
ruohonjuuritason tietoa siitä, miten nuori koh-
dataan ammatillisesti niin, että hän kokee jon-
kun olevan perillä asioistaan, toimivan rinnalla 
kulkijana ja ymmärtävän yleisesti nuorten asioita 
(Eriksson 2015).

Nuorisotyössä, kuten tukipalveluissa, kou-
lunuorisotyössä tai kulttuurisessa nuorisotyössä, 
tulisi vastata niihin toiveisiin, joita nuorilla on. 
Vaikka työ ei kaikilta osin voi olla yksilöllistä tai 
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kasvokkaista eikä se kaikissa nuorisopalveluissa 
ole aina tarkoituksenmukaistakaan, keskeisim-
pinä kehittämisen kohteina nähdään palveluiden 
kohdentaminen nuorten tarpeisiin. (McGrath 
2001.) Näillä vaateilla on myös empiiristä tukea, 
sillä viimeisimpien tutkimusten mukaan nuoret 
yleensä toivoisivat palvelujärjestelmältä ennen 
muuta sitä, että asuinpaikkakunnan palvelut vas-
taisivat paremmin juuri nuorten tarpeita (Ron-
kainen 2015). Syrjäseutujen nuoret eivät muo-
dosta tässä poikkeusta muihin nuoriin nähden, 
vaikka nuorten palvelujärjestelmän keskeisim-
mät puutteet ovat syrjäseuduilla ennen muuta 
palvelujen saavutettavuuden ongelmat sekä pal-
velutarjonnan niukkuus.

PERIFERIAN MAHDOLLISUUDET JA  
NUORISOKULTTUURIN RESURSSIT
Syrjäseutujen elävöittämiseksi on tehty sosi-
aalipoliittisia toimenpiteitä useissa Euroopan 
maissa. Esimerkiksi Kreikassa syrjäisille alueil-
le on pyritty kohdentamaan tulonsiirtoja, jotta 
muun muassa nuorille luotaisiin monipuolisem-
pia mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja elinkeinon 
harjoittamiseen (esim. Alexopoulos ym. 2009). 
Monet näistä pyrkimyksistä liittyvätkin juuri 
uudentyyppisten mahdollisuuksien luomiseen 
syrjäseuduilla, jolloin väestöllä olisi paremmat 
edellytykset jäädä kotiseuduilleen. Syrjäseutujen 
nuoret tarvitsevat kuitenkin myös muita mah-
dollistavia rakenteita, jotka liittyvät virallisiin re-
sursseihin, sosiaalisiin suhteisiin ja käytäntöihin 
(McGrath 2001). Se tarkoittaa mahdollisuuksia 
ja vaihtoehtoja koulutuksen, työn, mielekkään 
tekemisen, yhteisöjen ja kollektiivien, harrastus-
ten ja vapaa-ajanvieton alueella. ”Hylkysyrjällä” 
sijaitseva maitolaituri ainoana kokoontumis-
paikkana ei riitä nuorten tarpeisiin, vaan nuoria 
varten tulisi rakentaa vaihtoehtoja. Diskurssi 
periferiasta, jolta puuttuvat kaikki mahdollisuu-
det, kuvaa nuorten elämismaailmaa syrjäseudulla 
myös kansainvälisesti (esim. Kjeldgaard & Aske-
gaard 2006). 
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Mahdollisuuksien puutteista huolimatta 
syrjäseutujen nuoret kykenevät ammentamaan 
mielekkääseen elämään myös kotiseutunsa 
kulttuurin ominaispiirteistä, kuten esimerkiksi 
Grönlannin periferia-alueilla luodusta omasta 
rock-kulttuurista (emt.). Nuorisokulttuurin eri-
laiset muodot ja niiden puitteissa muodostetut 
elämäntavat ovat nuorille tärkeitä ja nuorisokult-
tuureissa toimiminen keskeinen arjen selviytymi-
sen keino. Syrjäseutujen nuorille tarjoaa mielek-
kään elämän mahdollisuuksia myös kehittyvän 
teknologian myötä saavutettu tila, jossa globaa-
lit ja lokaalit rakenteet ja resurssit yhdistyvät, 
muuntuvat, vaihtavat paikkaa ja niiden kanssa 
on mahdollisuus leikitellä (esim. Pilkington 
2012). Esimerkiksi nuorten pelaamiskulttuurille 
on tyypillistä Skype-puhelu toiselle puolelle maa-
palloa, kun toimitaan yhdessä internetissä jossa-
kin kiinnostavassa pelisovelluksessa. Pelikult-
tuuri edustaa nuorten omilla ehdoilla toimivia 
mielekkäitä yhteisöllisyyden muotoja, joista olisi 
ammennettavissa hyvinvointia tukevia resursseja 
laajassakin mielessä.

Nuorisokulttuuriset ryhmittymät ovat sosi-
aalisia verkostoja, jotka tuottavat hyvinvointia 
nuorten omilla ehdoilla. Senkaltaiset rakenteet 
ja resurssit, joiden puitteissa nuoret kykenisivät 
yhdessä tekemällä ja harrastamalla luomaan elä-
mänkäytännöilleen mielekkäät raamit, tukisivat 
muutakin yhteisöä.



174 175

Nuorten palveluissa tulee keskittyä ennaltaehkäisevään ja monialaiseen 
työskentelyyn sekä nuoren osallisuuteen ja palveluiden yksilöllisyyteen. 
Nuorten palveluita täytyy kehittää määrätietoisesti eri toimijoiden yhteis-
työnä. Mikkelin ammattikorkeakoulussa nuorten palveluiden kehittäminen 
on oleellinen osa kestävän hyvinvoinnin edistämistä. Artikkeli pohjautuu 
vahvasti Vaikeimmin työllistyvät nuoret palvelujärjestelmässä -hankkeessa 
tehtyyn kehittämistyöhön, joka keskittyi nuorten asemaan palveluissa sekä 
palveluiden toimivuuteen ja kehittämiseen.

”Ei tää oo yksin pelaamista,  
vaan yhteistyötä sen nuoren kanssa”  
– Nuorten palveluiden  
kehittämissuuntia
SONJA MIETTINEN

Syrjäytymisprosessi käynnistyy varhain, ja en-
simmäiset merkit ovat nähtävillä jo lapsena. 
Parhaimmillaan nuorten palvelut ovat ennalta-
ehkäiseviä. Palveluiden tuottamisessa painopiste 
tulisi konkreettisesti siirtää korjaavista palveluis-
ta ehkäisevään työhön. Varhainen puuttuminen, 
palveluiden porrastus ja oikea-aikaisuus sekä 
nuoren ohjaaminen välittömästi oikeaan pal-
veluun voivat säästää paljon niin yksilön kehi-
tyksen kannalta kuin rahassa mitattuna. Ennal-
taehkäisevää työtä tulee tehdä ilman ikärajoja 
keskittyen nuoren itsensä lisäksi hänen kasvu- ja 
kehitysympäristöihinsä (Hastrup ym. 2013).

Oppilaitokset ovat merkittävä kasvuympäristö 
nuoren elämässä, ja peruskoulut tavoittavat lähes 
jokaisen nuoren. Tämä korostaa oppilaitosten 
tuottamien palveluiden merkitystä niin opetuk-

sessa kuin oppilashuollossa. Elämäntaitojen kar-
tuttaminen on yleissivistyksen ohella merkittävä 
tehtävä, ja opetussuunnitelmien toteuttamisen li-
säksi kouluissa tulisikin keskittyä entistä vahvem-
min lapsen tai nuoren sosiaaliseen kasvattamiseen.

Nuoret tarvitsevat kouluissa muutakin kuin 
oppimiseen liittyvää tukea ja ohjausta. Kouluissa 
tehtävä nuorisotyö olisi helposti lähestyttävä ja 
hyvä tuki nuoren elämän osa-alueilla. Nuoriso-
työ kouluissa voisi tukea nuorten osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä, ja nuorisotyön menetelmin voi-
taisiin monipuolistaa ja tukea opetusta. Nuoriso-
työn toimintaedellytykset kouluissa tulee varmis-
taa opetussuunnitelmien ja resurssisuunnittelun 
yhteydessä.

Nuori tarvitsee arjessaan aikaa ja huomio-
ta useilta turvallisilta aikuisilta. Yksityiselämän 

verkostojen lisäksi nuorella tulee palveluissa olla 
mahdollisuus tuttuun aikuiseen, johon voi ra-
kentaa luottamuksellisen suhteen. Palvelu täytyy 
pystyä suhteuttamaan nuoren vallitsevaan elä-
mäntilanteeseen ja tarpeisiin, ja palvelutoimijan 
on tärkeää voida tarvittaessa irrottautua omasta 
toimenkuvastaan kulkiessaan nuoren rinnalla 
palveluviidakossa. Esimerkiksi etsivä nuorisotyö 
on tätä kautta löytänyt tärkeän paikan monen 
nuoren elämässä, mutta toimintaa vaikeuttaa 
jatkuvuuden puute. Kunnissa tulisi tunnustaa et-
sivän nuorisotyön merkitys ja löytää keinoja va-
kiinnuttaa toiminta, jotta se ei olisi riippuvainen 
valtionhallinnon tuulisista olosuhteista ja vaihte-
levasta rahoitusrakenteesta.

Myös peruspalveluilla on edelleen paikkansa. 
Universaalit, kaikille tarkoitetut palvelut muo-
dostavat pohjan uudistamiselle. Nuoriso- ja va-
paa-ajan palveluilla, kuten nuorisotaloilla, kir-
jastoilla ja liikuntapaikoilla, on merkittävä rooli 
nuorten vapaa-ajassa. Nuorten harrastamisen 
muuttuneet muodot edellyttävät kuitenkin uusia 
nuorisotyön, kulttuuripalveluiden ja liikunnan 
muotoja. Esimerkiksi liikuntapalveluita kehitet-
täessä tulisi huomioida uudet ja harvinaisemmat 
liikuntalajit, kuten skeittaus, parkour ja kiipeily. 
Myös järjestöjen tuottamat vapaa-ajan palvelut 
ovat nuorille tärkeitä. Kolmannen sektorin ja 
vapaaehtoistoimijoiden toimintaedellytyksiä ja 
nuorten tukemisen mahdollisuuksia tulee vahvis-
taa.  (Hastrup ym. 2013, Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö 2014, Eriksson 2015, Liikanen 2015.)

PALVELUT YHDEN OVEN JA MATALAN  
KYNNYKSEN TAAKSE
Nuori ei hahmota palvelujärjestelmää kokonai-
suutena, eikä tiedä tai osaa selvittää, mistä kaik-
kialta apua voisi saada (Aaltonen ym. 2015, 56). 
Tiedonpuute, palvelujärjestelmän hahmotto-
muus ja väärät mielikuvat ovat merkittäviä syitä 
siihen, että nuoret ovat palveluiden ulkopuolella. 
Palveluiden tulee olla helposti lähestyttäviä.

Nuoret kaipaavat lisää matalan kynnyksen 
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palveluita ja monipuolista toimintaa paikoissa, 
jotka ovat nuorten näköisiä ja joihin voi vain kä-
vellä sisään. Näissä paikoissa nuorelle voitaisiin 
tarjota palvelua, jota tämä ei edes tiedä tarvitse-
vansa. Palveluiden käyttäminen ei myöskään saa 
leimata nuorta.  Ideaalitilanne on, että nuoren 
kävellessä palvelupisteen ovesta sisään ulkopuo-
linen ei arvaa, onko tämä menossa psykologin 
vastaanotolle vai pelaamaan lautapelejä ystävien-
sä kanssa. 

Nuorten palveluiden on hyvä sijoittua koko-
naisuuksiin, joissa on tarjolla monenlaisia vaih-
toehtoja vapaa-ajan palveluista sosiaalisen tuen 
palveluihin. Palveluissa nuori pääsee kohtaa-
maan muita samassa elämäntilanteessa olevia ja 
voi keskustella asiantuntijoiden kanssa. Nuoret 
tarvitsevat vertaistukea ja ryhmätoimintaa niin 
ammattilaisten ohjaamina kuin nuorten itsensä 
toteuttamina. 

Yhden luukun palvelut selkeyttävät yhteis-
kunnallista palvelujärjestelmää ja mahdollistavat 
joustavan asiakaspalvelun. Nuorisotakuun myötä 
kehitetty valtakunnallinen Ohjaamo-malli pyrkii 
vastaamaan tähän tarpeeseen. Toimintamalli ra-
kentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta 
ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnona-

lojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkos-
tosta. Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivel-
vaiheissa olevia nuoria ja auttaa heitä pääsemään 
koulutukseen ja työelämään. Nuorten osallisuus 
on merkittävä osa Ohjaamo-toimintaa, ja nuoret 
ovat mukana kehittämässä ja tuottamassa Ohjaa-
mo-palvelua esimerkiksi vertaisryhmätoiminnan 
kautta. (Savolainen ym. 2015, 52–53.)

Ohjaamo-toimintaa ja muita monialaisia 
nuorten palveluita kehitettäessä on huomioita-
va toiminnan yhtymäkohdat muiden nuorten 
palveluiden kanssa. Esimerkiksi etsivistä nuo-
risotyöntekijöistä ei saa palveluiden monialais-
tumisen myötä tulla pelkkiä taksikuskeja nuoren 
ja Ohjaamon välillä, vaan etsiville on edelleen 
mahdollistettava aito suhde nuoreen. Yhteistyön 
nuorten työpajojen kanssa tulee olla tiivistä, ja 
Ohjaamojen ja työvoiman palvelukeskusten toi-
minnan rajapintoihin on kiinnitettävä huomio-
ta, jotta resurssit hyödynnetään mahdollisimman 
tehokkaasti ja ilman päällekkäisyyksiä.

NUORILLE TARJOLLA VERKKO PALVELUITA JA 
VERKKOPALVELUITA
Nuoret ovat tiiviissä symbioosissa mobiililaittei-
den kanssa ja elävät erilaisissa tietoverkoissa ja 

KUVA 18. Ohjaamot palvelevat 
kaikkia alle 30-vuotiaita nuoria Kuva: Gredi

sosiaalisissa medioissa. Verkosta on tullut nuo-
risotyön arjen työväline (Kuikka 2011). Verkko-
perustainen nuorisotyö edellyttää monipuolista 
ammattiosaamista, jotta informaatioteknologiaa 
voidaan asianmukaisesti soveltaa. Työntekijöille 
tulee tarjota koulutusta ja ohjausta mm. media-
kasvatukseen, verkko-ohjaukseen ja erilaisten 
medioiden ja teknologioiden hyödyntämiseen. 
Riittävät välineet ovat lähtökohta verkossa teh-
tävälle työlle, mutta ne eivät saa viedä huomiota 
työn kasvatuksellisista tavoitteista. (Fedotoff  & 
Pietilä 2011, Huttunen & Merikivi 2011.)

Uudet lapsi- ja nuorisukupolvet sosiaalis-
tuvat populaari- ja mediakulttuuriin ja uuteen 
teknologiaan (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2014, 17). Nuoret ovat verkkopalveluiden käyt-
täjinä aina askeleen aikuisia edellä. Tämä vaatii 
nuorisotyöntekijöiltä ja muilta palvelutoimijoilta 
salapoliisintaitoja: miten pystyä ennustamaan, 
mihin medioihin nuoret päätyvät?

Pienillä paikkakunnilla monia tukipalvelui-
ta, kuten Kelan ja työvoimahallinnon palvelut, 
on resurssi- ja saatavuussyistä siirretty verkkoon 
(vrt. Eriksson tässä kirjassa). Sähköiset palvelut 
voivat toisaalta madaltaa kynnystä käyttää palve-
lua, mutta ne ovat palvelumuotoina kasvottomia 

ja usein epämuodollisiin mediaympäristöihin 
tottuneille nuorille vaikeita käyttää. Verkkopal-
veluilla ei voi täysin korvata henkilökohtaista 
palvelua, vaan palveluista tulisi saada maksi-
maalinen hyöty henkilökohtaisen ja digitaalisen 
palvelun yhdistelmällä (Aaltonen ym. 2015, 55). 
Sähköisiä palveluita tulisi suunnitella yhteistyös-
sä nuorten kanssa, jotta nuorilla olisi edellytykset 
hyödyntää niitä täysipainoisesti.

YKSILÖLLISYYTTÄ JA JOUSTOA PALVELUIHIN
Nuorten palvelutarpeet ovat yksilöllisiä, ja palve-
luratkaisujenkin tulee olla henkilökohtaisia (ks. 
Eriksson tässä kirjassa). Jokainen nuori ansaitsee 
tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Asiantuntijoiden 
työaika pitäisi pystyä käyttämään asiakkaan koh-
taamiseen, ei byrokratiaan. Palvelutoimijat tarvit-
sevat riittävät resurssit henkilökohtaiseen ohjauk-
seen, ja palvelukentällä tulee olla riittävästi nuoren 
näkökulmasta laadukkaita vaihtoehtoja, joihin 
ohjauksesta siirtyä (Savolainen ym. 2015, 55).

Nuoren oma mielipide tulee huomioida pal-
veluissa ja sitä täytyy kunnioittaa. Nuoren osal-
lisuus palveluissa ja häntä koskevissa päätöksissä 
on ensisijaista, ja tukee nuoren henkilökohtaista 
kasvua.  Parhaat kokemukset nuorilla on ihmis-
läheisistä palveluista, kun taas osa palveluista on 
nuorten mielestä byrokraattisia ja kasvottomia. 
Liian moni nuori tuntee olevansa vain numero 
paperilla tai komponentti liukuhihnalla.

Jokaisella palvelujärjestelmän toimijalla tulisi 
olla mahdollisuus ja riittävästi resursseja tehdä 
myös jalkautuvaa työtä. Useissa palveluorgani-
saatioissa palvelurakenne on kuitenkin jäykkä 
ja toimintakulttuuri tiukan perinteen sanelema. 
Tarvitaan asennemuutosta ja organisaatiouudis-
tuksia, jotta palvelut pystyvät vastaamaan nuor-
ten yksilöllisiin tarpeisiin ja liikkumaan nuoren 
omissa kasvuympäristöissä.

VASTUU KEHITTÄMISESTÄ ON YHTEINEN
Nuorten palveluiden kehittäminen vaatii ha-
lukkuutta, sinnikkyyttä ja yhteistyötä niin pal-
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velutyötä tekeviltä kuin heidän esimiehiltään ja 
poliittisilta ja päättäjiltä. Nuorten syrjäytymisen 
ehkäisyyn on oltava paikallisesti, alueellisesti ja 
kansallisesti vahva tahtotila ja poliittinen sitou-
tuminen, joka näkyy myös käytännössä. (Tuusa 
ym. 2014, 34–35.) Toiminta nuorten hyväksi ei 
saa olla riippuvainen kulloinkin vallassa olevasta 
hallituksesta, ja kansallinen nuorisotakuu vaa-
tii pitkäjänteistä kehittämistä (Savolainen ym. 
2015, 54).

Jotta työ on sujuvaa ja tuloksellista, tarvitaan 
yhteisiä pelisääntöjä, vastuunjakoa, kumppa-
nuutta ja sitoutumista (Tuusa & Ala-Kauhaluo-
ma 2014, 60). Palvelujärjestelmän toimijoilla on 
suuri vastuu toimintakulttuurin muutoksesta ja 
oman työnsä organisoimisesta niin, että sen tu-
lokset tavoittavat mahdollisimman monen nuo-
ren. Jokainen on vastuussa oman työnsä ja työta-
pojensa kehittämisestä.

Palvelujärjestelmältä odotetaan koko ajan 
aiempaa parempia tuloksia samoilla tai jopa ai-
empaa pienemmillä resursseilla. Kuntien ja pal-
veluita tuottavien organisaatioiden tehtäviä ei 
kuitenkaan voida määrättömästi lisätä. Hajanai-
sia palveluita yhdistämällä voidaan muodostaa 
asiakkaille ehyitä ja heidän tarpeitaan vastaavia 
kokonaisuuksia, mikä mahdollistaa päällekkäi-
syyksien poiston ja katvealueiden kattamisen. 

Näin monialaisen verkoston voimavarat voidaan 
käyttää nykyistä tarkoituksenmukaisemmin, vai-
kuttavammin ja taloudellisemmin. (Hastrup ym. 
2013.)  Esimerkiksi Ohjaamo-palveluiden pe-
rustaminen pakottaa kunnat ja palveluntuotta-
jat sekoittamaan palvelupakan ja organisoimaan 
palvelut täysin uudella tavalla. Uutta perustetta-
essa on todennäköisesti karsittava jostain muusta 
samaan palveluperheeseen kuuluvasta toimin-
nasta, ja Ohjaamo-toimintakin päätynee sateen-
varjomallina lopulta täysin korvaamaan joitain 
yksittäisiä palveluita.

Palveluita kehitettäessä merkittävää on asia-
kaslähtöinen palvelukokonaisuus, jossa toteutuu 
hallintokuntien sekä perus- ja erikoistason työn 
välinen yhteistyö. Eri elämänvaiheiden palve-
luiden yhteensovittaminen on tärkeää, jotta ni-
velvaiheissa yksilöt eivät putoa pois palveluista. 
Monialainen yhteistyö ja verkostotyö on tärkeää. 
(Hastrup ym. 2013.)

Palveluiden tulisi huomioida paremmin 
nuorten omat tarpeet, ja nuorten täytyy voida vai-
kuttaa käyttämiinsä palveluihin (Penttinen 2015, 
Ronkainen 2015). Palveluita ja erilaisia osalli-
suuden toimintatapoja tulee kehittää yhdessä 
nuorten ja näiden lähipiirin kanssa. Palvelujen 
kehittyminen edellyttää tietoa palvelutarpeista ja 
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 kohtaamisen varmistamiseksi

- Vahvaa verkostoyhteistyötä

Kaikessa toiminnassa

- Byrokratian vähentäminen

- Sektoriajattelusta kohde- 

 ryhmäkeskeisyyteen

- Projektit ja pilotit pysyväksi  

 toiminnaksi
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palvelukokemuksista. (Kurttila & Metso 2013.) 
Palveluiden kehittämisessä kannattaa kuitenkin 
hyödyntää myös erilaisia toiminnallisia asiakas-
osallisuuden menetelmiä. Esimerkiksi asiakasraati 
tai nuorista koostuva ohjausryhmä voi olla arvo-

kas tapa saada tietoa, kehittää palveluita ja samalla 
kasvattaa yksilöitä yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Parhaiten palvelut kehittyvät, kun kehittämiseen 
osallistuvat kaikki prosessin osapuolet.

(Miettinen 2015, 16)
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Artikkelin taustalla on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yli- 
opiston yhteinen Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -tutkimushanke, 
jossa tutkittiin kolmen vuoden ajan suomalaisten nuorten harrastamia 
vaihtoehto- ja elämäntapalajeja. Uuden liikunnan syntymisessä korostuvat 
tilan luova käyttö, sosiaalisuus ja elämykset. Artikkelissa esitetyt elämän- 
tapaliikkujien lainaukset ovat peräisin tutkimuksen kysely- ja haastattelu- 
aineistosta.

Nuorten liikunta muuttuu –  
mitä siitä voidaan oppia?
VELI LIIKANEN

Julkinen keskustelu nuorten liikunnasta on ol-
lut jo pitkään huolen ja uhkakuvien läpäisemää. 
Liikunta herättää suuria tunteita kilpaurheilun 
ulkopuolellakin: kuten ruokaan, liikuntaankin 
kytkeytyy vahvoja käsityksiä terveydestä, kun-
nollisuudesta, hyvästä elämästä ja suomalaisesta 
kulttuurista. Havainnot nuorten liikkumisen vä-
häisyydestä suosituksiin nähden ovat säännölli-
sesti kansallisen huomion kohteina. 

Eräänlaisen huipun liikuntahuoli saavutti Ur-
heilusanomien keväällä 2015 julkaisemassa laa-
jassa reportaasissa nuorten liikunnasta; reportaa-
sia mainostettiin sanoilla ”lue kauhutarina lasten 
liikuntapommista tästä”. Lehden esimies toteaa 
kommenttikirjoituksessaan: ”Juttu kertoo liikun-
tapommista, jonka tikitykseen jokaikisen suomalai-
sen pitäisi herätä: isän, äidin, lapsen, nuoren, opet-
tajan, veronmaksajan ja poliitikon.” Jutun mukaan 
liikkumattomuus aiheuttaa valtiolle ja kunnille 
noin 3–4 miljardin euron kustannukset, jotka ot-
sikoissa liitettiin suoraan nuoriin. (Pirinen 2015.)

Kiinnostavaa on, että liikuntapommi tikittää 

aikana, jolloin liikunnan opetus ja ohjaus ovat 
muuttuneet jatkuvasti entistä ammattimaisem-
miksi toiminnaksi, jossa yhä useampi valmentaja 
on koulutettu ja tekee työtä korvausta vastaan. 
Liikunnan rakennetut olosuhteet ovat myös 
luultavasti parempia kuin koskaan. Osaltaan 
nämä kehityskulut näkyvät myös voimakkaas-
ti nousseiden harrastuskustannusten muodossa 
(Puronaho 2014). On nähtävissä, että nuorten 
liikuntakulttuuri on järjestäytyneen liikuntatoi-
minnan osalta aikuisvetoisempaa ja ammattimai-
semmin orientoitunutta kuin aiemmin. Koski 
ja Tähtinen (2005) kysyivät jo vuosikymmen 
sitten: ”Onko liikuntajärjestelmän pedagoginen 
vakavuus hämärtänyt yhteyttä leikkiin?” 

ELÄMÄNTAPALAJIT HEIJASTELEVAT  
LIIKUNTAKULTTUURIN MUUTOSTA
Keskustelussa liikuntapommista kuullaan har-
voin nuorten omia näkemyksiä. Nuorisotutki-
joiden puheenvuoroissa on nostettu esiin yhä 
nuorempien liikuntaharrastukseen liittyviä 

Kuva: Carlos Marko-Tapio
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suorituspaineita, sitoutumisen vaatimuksia ja 
puheita ”viimeisistä hetkistä” lajiharrastuksen 
aloittamisen suhteen (Lehtonen 2013). Toisaalla 
tutkimus on osoittanut, että murrosikäisten seu-
raliikunnan lopettamisen taustalla ovat esimer-
kiksi kaverien valinnat, huono keskusteluyhteys 
valmentajiin sekä vajavaiset itsensä toteuttamisen 
mahdollisuudet (Tiirikainen & Konu 2013). 

Nuorten liikunnan kentällä on kuitenkin 
myös uusia tulokkaita: liikuntamuotoja, joiden 
suosio on kasvanut nopeasti ilman aikuisten val-
vovaa silmää, usein nuorelta toiselle leviämällä. 
Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa skeit-
taus, parkour, boulderointi, sirkus ja katutanssi-
lajit. Näitä lajeja kutsutaan usein elämäntapaur-
heiluksi, koska ne ovat harrastajalleen enemmän 
kuin harrastus. 

Elämäntapalajeissa korostuvat tyypillisesti 
uudet välineet, tyyli, elämykset, luovuus, uusien 
tilojen käyttö ja vastahankaisuus perinteistä kil-
pailullisuutta kohtaan. Elämäntapaurheilullisten 
lajien nousu heijastelee yleisiä, myös aikuisia 
koskettavia yhteiskunnallisia trendejä, yksilöllis-
tymiskehitystä ja yhä moninaisemmista palasista 
koostuvaa jälkimodernia elämää: 

“- - jälkimodernissa liikunnassa keskeisintä 
ovat urheilun ja liikkumisen tuottamat elä-
mykset, haasteet ja niiden jakaminen muiden 
samanhenkisten ihmisten kanssa” (Kotro & 
Pantzar 2005).

Liikunnan muotojen muuttuessa nuoret ei-
vät pysy paikallaan vaan äänestävät jaloillaan. 
Liikunnan elämäntapalajeja tarkastelemalla 
voidaan nähdä välähdyksiä liikuntakulttuurin 
muutoksesta, josta on syytä oppia, mikäli liikun-
tapommi halutaan purkaa.

UUSIA TILOJA LIIKUNTAKÄYTÖSSÄ
Mitä nuorten elämäntapalajit opettavat liikun-
nan kehittämistyötä tekevälle? Vaatiiko nuorten 
liikuttaminen kaiken vanhan hylkäämistä? Voi-

daanko uusien lajien pohjalle rakentaa kestävästi 
nuoria liikuttavia käytänteitä, vai onko kysymys 
vain vaihtuvista muotioikuista?

Nuoria elämäntapaliikkujia tarkastelemal-
la voidaan löytää asioita, joiden huomioiminen 
parantaa mahdollisuuksiamme saada entistä suu-
rempi osa nuorista liikkumaan. Nuorten liikun-
nasta on tehtävä helpompaa, houkuttelevampaa 
tai hauskempaa – tai kaikkia näitä yhtä aikaa. 

Kolme keskeistä asiaa uuden liikunnan syn-
tymisessä ovat tila, sosiaalisuus ja elämykset. 
Liikunnan hyvinvointivaikutusten kannalta 
olennaista on säännöllisesti arjessa läsnä oleva 
liikkuminen. Liikuntapommin ehkäisemisek-
si vaadittavan fyysisen aktiivisuuden ei tarvitse 
olla tarkoituksellista urheilua tai kuntoilua; se 
voi hyvin tapahtua hyötyliikuntana muita arjen 
askareita tehtäessä tai toteutua vaikka hengailun 
tai pelien pelaamisen ohessa. Usein nuoria akti-
voivaa liikettä ei mielletä liikunnaksi ollenkaan. 

Elämäntapalajeissa liikkuja ei välttämättä näe 
lajiaan urheiluna tai edes harrastuksena. Skeit-
taajalle, longboardaajalle tai parkouraajalle lajiin 
kuuluva liikkuminen voi olla vain luonnollista 
liikkumista läpi kaupungin. Lajeja harjoitetaan 
sekä rakennetuissa liikuntapaikoissa että tiloissa, 
joita ei ole korvamerkitty liikunnan harjoittami-
seen: parkkipaikoilla, jalkakäytävillä ja pihamailla. 
Liikunnan monimuotoistuvat tilat ja tavat -tutki-
mushankkeessa kuvaa liikkuva nuori asiaa näin:

”Kesällä skeittaaminen on siellä ainutlaatuista: 
paikan päälle mennään iltapäivällä ja siinä 
sitten skeitataan, välillä syödään ja skeitataan 
lisää ja puhutaan paskaa. Paikka on siis myös 
sosiaalinen kohtauspaikka. Illan hämärtyessä 
suunnataan jokilaivoille juomaan limpparia.” 
(24-vuotias skeittaaja)

Kun nuoret käyttävät yhteisiä julkisia tiloja 
elämäntapaliikuntaan kuuluvaan temppuiluun, 
syntyy usein kamppailuja tilan käytöstä ja käyt-
tötarkoitusta. Nuorten näkyminen ja kuulumi-

nen koetaan monesti aikuisten toimesta paikal-
lishäirinnäksi, jota yritetään suitsia säännöillä ja 
rajauksilla. Vastaavasti liikuntapaikkarakentami-
sen priorisoinneissa uusien lajien harrastuspaikat 
jäävät säännöllisesti paitsioon. Rovaniemeläisen 
kolumnistin pisteliäs kirjoitus kuvaa varsin tyy-
pillistä asetelmaa:

”Rovaniemellä pitää hiihtää, vaikka ei olisi 
edes lunta. Sen vuoksi Rovaniemellä käytetään 
joka syksy noin 80 000 euroa ensilumenladun 
rakentamiseen. Luit aivan oikein: ensilumen-
latuun käytetään vuosittain sama summa, jol-
la voisi kertainvestointina rakentaa betonisen 
skeittiparkin.” (Talvensaari 2015.)

Nuorten arjen läpäisevä liikunta vaatii arjessa 
läsnä olevien tilojen maksimaalista hyödyntä-
mistä. Julkisessa tilassa kannattaa edistää tilan 
jakamista sovittelevasti, toisia huomioiden, myös 
liikuntakäyttöön. Ja liikuntatarjonnan monipuo-
listamiseksi liikuntapaikkoihin on investoitava 
nykyistä tasapuolisemmin.

NUORET LIIKKUVAT MUIDEN  
NUORTEN PERÄSSÄ
Tavallisimmin elämäntapalajeja harrastavat nuo-
ret ovat löytäneet lajin kavereiden tai tuttujen 
kautta. Samaa kavereiden ja vertaisten perässä 
ohjautumista näkyy kaikessa nuorten liikun-
taharrastuksessa. Monenlaisten tarjolla olevien 
vapaa-ajan vaihtoehtojen keskellä nuorille on 
tavallista tehdä yhteisiä valintoja vertaisryhmissä: 
mikäli jokin harrastus ei miellytä osaa vertais-
ryhmän jäsenistä, koko porukka vaihtaa toiseen 
vaihtoehtoon. Tutkija Päivi Berg (2015) kutsuu 
tätä ilmiötä nuorten sosiaalisiksi jaloiksi. Elämän-
tapaliikkujien näkökulmasta nämä sosiaaliset ja-
lat saattavat olla tärkeämpiä kuin fyysiset jalat:

”Oon mie nähny niitä videoita, missä joku 
skeittaa, millä ei oo jalkoja ollenkaan, niin ei 
se mitenkään estä sitä. Eikä, eikä nyt muuten-

kaan. Paitsi ehkä se, jos ei oo sitä porukkaa ta-
vallaan, tai kavereita, mitkä skeittaa. Se saat-
taa olla vähän ongelma. Tai sitten, jos kaverit 
lopettaa skeittaamisen, nii pitäs yksin skeitata, 
se ei välttämättä kiinnosta kaikkia yksin skeita-
ta.” (17-vuotias skeittari)

Nuorten liikunta on sosiaalista toimintaa. 
Elämäntapalajien yhtenä vahvuutena on yh-
teisöissä korostuva keskinäisen kunnioituksen 
ja vertaisoppimisen kulttuuri. Kun liikuntaa 
harrastetaan ilman aikuisten ohjausta, yhteisöt 
muodostavat omia normejaan, joilla ristiriitoja 
yritetään ehkäistä ja sopuisaa tilaa turvata. Mo-
net elämäntapalajit vaativat harrastajilta toisten 
harrastajien, vertaisten, kunnioitusta ja reilua 
kohtelua. Ja kun aikuisvalmentajia ei ole, harras-
tajat opettavat ja ottavat mallia toisiltaan.

Parhaimmillaan nämä piirteet tekevät elä-
mäntapalajeista erilaisuuteen positiivisesti suh-
tautuvia, moninaisia yhteisöjä, joissa harras-
taminen on turvallista ja houkuttelevaa myös 
liikuntaa aiemmin harrastamattomille tai vaik-
kapa sukupuolisiin, seksuaalisiin, etnisiin tai 
vammaisiin vähemmistöihin kuuluville nuorille. 
Käytännössä elämätapalajien yhteisöissäkin näyt-
tää kuitenkin olevan kynnyksiä ja hierarkioita, 
joiden ylittäminen ei ole kaikille yhtä helppoa. 

Tärkeää on, että vertaisuus ja keskinäiset 
sosiaaliset suhteet käsitetään elämäntapalajeissa 
keskeiseksi osaksi liikuntaharrastusta. Nuorten 
liikkumisen edistämisessä kannattaa hyödyntää 
vertaisohjausta, monipuolisia lajiesittelyjä ja ma-
talan kynnyksen kokeilujen tarjoamista. Nuorten 
keskinäinen kohtaaminen, aktiivinen keskustelu 
ja ristiriitojen ratkominenkin on olennainen osa 
liikuntaharrastusta. 

ELÄMYKSET POHJAUTUVAT TYYLIIN,  
TAITOON JA LUOVUUTEEN
Joitakin elämätapaurheilun lajeja kutsutaan ang-
loamerikkalaisessa maailmassa extreme sportik-
si. Vaaran ja jännityksen tunteet ovat osalle har-
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rastajista olennainen osa lajin viehätystä. Vielä 
suuremmalle joukolle harrastajista tärkeitä ovat 
kokemukset fl ow-tiloista, ympäristön näkemi-
sestä uusin silmin ja taitojen hiomiseen kuulu-
vasta pöhinästä.

”Sen vaan sanon, että ei todellakaan mitään 
tanssia! Taistelua, fyysistä mutta myös henkis-
tä treeniä, kulttuuria, musiikkia, rytmitajua, 
uutta kieltä, uusia kavereita, parempi koordi-
naatio ja kehonhallinta.” (Capoeirasta)

Nämä elämykset ovat tuttuja myös perinteis-
tä kilpaurheilua harrastaville nuorille. Vahvan 
kilpailurakenteen omaavissa lajeissa pärjäämisen 
rima kuitenkin nousee tasaisesti vuosien karttu-
essa. Kun lajin vaatimat panostukset kasvavat, 
kasvaa myös epätyydyttävien kokemusten riski. 

Suuri osa elämäntapalajeista torjuu tiukat 
kilpailurakenteet. Harrastamisen ytimessä on 
yhtä lailla tyyli kuin taito, ja oma kehittyminen 
nähdään tärkeimpänä mittapuuna pärjäämiselle. 
Lajeissa saatavat elämykset pohjautuvat uusiin 
kokemuksiin, vauhtiin, itsensä ylittämiseen, 
median käyttöön ja kokemusten jakamiseen. 
Lajiharrastuksessa on mukana myös monenlai-
sia nuorisokulttuurisia elementtejä, kieltä, sym-
boleja ja tarinoita. Liikkuminen voi kytkeytyä 
vahvasti esimerkiksi valokuvaamiseen, kirjoitta-
miseen, pelaamiseen, keräilyyn tai hengailuun 
ilman, että siinä on lajissa pärjäämisen kannalta 
mitään eriparista.

Nuorten liikuntaan innostamiseksi liikunta-
harrastukseen syytä sisällyttää mahdollisuuksia 
monenlaisten elämysten kokemiseen. Liikuntaan 
osallistumisen muotoja kannattaa monipuolistaa 
myös lajien sisäpuolelta käsin, luovuuteen tukeu-
tuen. Nopeasti suosiotaan kasvattaneeseen rol-
ler derbyyn osallistuu täysipainoisesti pelaajien 
lisäksi suuri joukko tuomareita ja toimitsijoita, 
valokuvaajia ja graafi sia suunnittelijoita, manage-
reita ja tapahtumanjärjestäjiä. Kaikilla on lajiyh-
teisössä tarpeellinen ja tunnustusta tarjoava rooli.

MUUTOKSEN KELKASSA
Viime vuosiin saakka nuorten liikunnan lisäämi-
sessä on turvauduttu ennen kaikkea perinteisen 
seuratoiminnan ja liikuntapaikkarakentamisen 
vahvistamiseen. Urheiluseurat ovatkin lasten ja 
nuorten yleisin liikunnan harrastusympäristö. 
Iän karttuessa yhä useampi nuori kuitenkin lo-
pettaa seuraliikunnan harrastamisen. Lisäksi on 
merkittävä joukko nuoria, jotka eivät ole kos-
kaan seuraliikuntaan kiinnittyneetkään. 

Nuorten liikuntamaailma onkin monipuo-
listunut monien uusien elämäntapaurheilullis-
ten lajitulokkaiden myötä. Nuorten liikunnan 
muutokset heijastelevat laajoja yhteiskunnallisia 
kehityskulkuja, joiden kelkka ei ole kääntymässä. 
Liikunnan kentillä on nähty merkittäviä suosion 
muutoksia, ja lisää nousuja ja laskuja on varmasti 
tulossa. Liikuntaharrastusten uudistamisen paine 
näkyy, mutta vaikka nuorten liikunnan kenttä 
muuttuu, monet liikunnan peruspiirteet ja toi-
mijat säilyvät.

Liikkuvien nuorten määrän kasvattaminen 
vaatii entistä monipuolisempaa erilaisten liikku-
misen tapojen ja liikuntaharrastusta valikoimaa. 
Liikuntapommin purkamiseksi on ymmärrettä-
vä, että nuorten liikuttamiseen ei ole yhtä muot-
tia. Elämäntapalajeista nousevaa kolmea keskeis-
tä asiaa – monenlaisten tilojen käyttöä, nuorten 
sosiaalisia jalkoja sekä mahdollisuutta erilaisiin 
elämyksiin – voidaan monessa paikassa hyödyn-
tää nuorten liikunnan kehittämistyössä. Elämän-
tapaurheilusta saadaan oppia myös perinteisen 
liikuntakasvatuksen ja seuraliikunnan kentillä. 
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Maahanmuuton lisääntyessä yksi keskeisimmistä 
kestävän hyvinvoinnin haasteista liittyy erilaisuuden 
ymmärtämiseen, hyväksymiseen ja hyödyntämiseen. 
Tulevaisuuden ammattilaiset tarvitsevat vahvaa ja 
reflektoitua monikulttuurista osaamista, jonka varaan 
kansainvälistyvän yhteiskunnan hyvinvointipalveluita 
voidaan rakentaa.

”Pitäisi olla avoin ja uskaltaa”  
– Monikulttuurisuus,  
nuoret ja hyvinvointi
MARKO KANANEN

Suomen nopea kansainvälistyminen ja muuttuva 
katukuva kiinnostavat ja kiehtovat nuoria, mutta 
ne myös aiheuttavat huolta ja epävarmuutta. 

”Siellä harjoittelussa oli ne kaksi tummaa tyt-
töä. Ja kyllä minä tiedän, että pitäisi olla avoin 
ja uskaltaa. Ja olisihan se hienoa mennä juttele-
maan. Mutta jotenkin se vain jännittää ja ah-
distaa. Mitä minä niille edes sanoisin? Ai ’ka-
toitteko eilen Putouksen’ vai? Ja entäs jos ne ei 
puhu suomea? Jotenkin kiusallista ruveta siinä 
sitten sönköttämään englantia. Mutta olihan se 
tosi harmi, että kukaan ei oikein ottanut niitä 
mukaan. Olisi edes minun pitänyt…”

Näin kansainvälistymisen konkreettisia 
haasteita kuvaili monikulttuurisuutta käsitel-
leelle verkkokurssille osallistunut Mikkelin 
ammattikorkeakoulun opiskelija. Eikä hän ole 
ajatuksineen yksin. Esimerkiksi Mikkelin am-
mattikorkeakoulun toteuttamassa nuorisopunta-

rissa (Penttinen & Ronkainen 2013) Itä-Suomen 
nuoret näkivät lisääntyneessä maahanmuutossa 
paljon hyvää, kuten kielitaidon, kulttuurin ja 
osaamisen monipuolistumisen, mutta siihen 
liittyi myös monia pelkoja, kuten työttömyyden 
mahdollinen kasvu ja outojen ja erilaisten tapo-
jen leviäminen Suomeen. 

Erilaisuuden kohtaamiseen ja monikulttuuri-
sessa ympäristössä toimimiseen liittyvät kysymykset 
ovat erityisen tärkeitä tämän päivän nuorille. Vaik-
ka ulkomaisia vaikutteita onkin ollut maassamme 
aina, on nykyisenkaltainen maahanmuutto kui-
tenkin varsin tuore ilmiö aiemmin lähinnä maas-
tamuuttomaana tunnetussa Suomessa. Muutoksen 
nopeutta kuvaa hyvin se, että vieraskielisten ihmis-
ten määrä Suomessa on yli kymmenkertaistunut 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tä-
män myötä kylmää ja sateista kesäsäätä sadatellaan 
Suomessa nykyisin arviolta noin 150 eri äidinkielel-
lä. (Tilastokeskus 2014.) Tällainen muutos näkyy ja 
kuuluu väistämättä nuorten arjessa. 

Sekä yhteiskunnan että yksilöiden kestävän 
hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että maa-
hanmuuttajia ja heidän jälkeläisiään ei syrjäyte-
tä yhteiskunnan marginaaleihin vaan että heille 
taataan tasa-arvoiset osallistumis- ja vaikutta-
mismahdollisuudet. Tämän monikulttuurisen 
yhteiskunnan saavuttamisen edellytyksenä on, 
että nuoret oppivat käsittelemään erilaisuutta ja 
toimimaan luontevasti ja rakentavasti kansain-
välisessä ympäristössä. Ja kuten alun sitaatista 
ja nuorisopuntarin kaksijakoisista tuloksista käy 
ilmi, tämä tavoite voi vaatia monien totuttujen 
toiminta- ja ajattelutapojen kyseenalaistamista ja 
muuttamista. 

MITÄ MINÄ NIILLE EDES SANOISIN?
Millaista osaamista ja millaisia palveluita moni-
kulttuurisessa yhteiskunnassa sitten tarvitaan? Ai-
van ensimmäiseksi tarvitaan tietoa ja ymmärrystä 
erilaisista kulttuureista ja kansallisuuksista. Keitä 
monikulttuurisessa Suomessa oikein asuu, mistä 

he tulevat ja kuinka he hahmottavat maailmaa? 
Mikkelin ammattikorkeakoulun nuorisoalan tut-
kimus- ja kehittämiskeskus Juvenian monet tut-
kimushankkeet vastaavat tähän huutoon tuotta-
malla tietoa eri vähemmistöjen elämästä ja arjesta 
suomalaisessa yhteiskunnassa. Parhaillaan käyn-
nissä olevissa hankkeissa käsitellään esimerkiksi 
somalimaahanmuuttajien (Harinen ym. 2013) ja 
nuorten Suomi-Venäjä kaksoiskansalaisten Suo-
messa kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia.  

Vaikka tieto eri kulttuureista ja käytännöistä 
auttaakin hahmottamaan muuttuvaa elinympä-
ristöä, se ei kuitenkaan yksinään takaa menestyk-
sekästä navigointia monikulttuurisessa arjessa. 
Sen lisäksi tarvitaan myös omien kulttuuristen 
toiminta- ja ajattelutapojen kriittistä arviointia. 
Monikulttuuriseen tietoisuuteen liittyykin ym-
märrys siitä, että meidän tapamme nähdä ja tul-
kita maailmaa ei ole ainoa mahdollinen. Päinvas-
toin, ihmiset tarkastelevat maailmaa aina omien 
kulttuuristen linssiensä läpi, ja niiden linssien 

Kuvat: Marko Kananen
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läpi katsottuina asiat näyttävät luonnollisilta ja 
itsestään selviltä. (Lynch & Hanson 1998.) Mitä 
enemmän nuoret ovat tekemisissä eri kulttuuri-
en ja toimintatapojen kanssa, sitä paremmin he 
oppivat hahmottamaan sekä omien että muiden 
ryhmien kulttuuristen linssien vaikutusta heidän 
toiminta- ja ajattelutapoihinsa.

KUKAAN EI OIKEIN OTTANUT NIITÄ MUKAAN
Monikulttuurisessa yhteiskunnassa toimiminen 
siis edellyttää, että asioita osataan katsoa ja tulkita 
myös toisten ihmisten ja ryhmien arvomaailman 
ja toimintatapojen viitekehyksestä. Yleinen on-
gelma on kuitenkin se, että vaikka vieraita tapoja 
"suvaitaankin”, ei niitä pidetä välttämättä yhtä 
oikeina tai tasa-arvoisina suomalaisten tapojen 
kanssa. Tämän seurauksena erilaisuutta mitataan 
ja arvotetaan Suomessa usein kotoisista lähtö-
kohdista käsin. Tällöin esimerkiksi kotouttamis-
palveluissa huomio kiinnittyy maahanmuutta-
jien voimavarojen ja potentiaalin sijaan heidän 
puutteisiinsa. Sen sijaan että maahanmuuttajilta 
kysyttäisiin, mitä he osaavat, heille kerrotaan, 
mitä he eivät osaa ja mitä heidän täytyy oppia.  
(Kananen & Sotkasiira 2015.)

Tämän vinoutuneen arvottamisen muuttami-
nen ei ole helppoa, koska usein se ei ole näkyvää 
tai edes tiedostettua. Viime aikoina tätä ilmiötä 
on tutkittu mikroaggression käsitteen kautta. Mi-
kroaggressio on syrjinnän hienovarainen muoto, 
jossa sanatonta tai sanallista viestintää käytetään 
tiettyjen ryhmien marginalisoimiseen. (Wing Sue 
2010.) ”Tytöttely” ja ”pojittelu” ovat varsin tun-
nettuja esimerkkejä tällaisesta ”hyväntahtoisesta” 
vähättelystä. Monien Suomeen muuttaneiden ja 
heidän täällä syntyneiden lastensa kohdalla vas-
taava esimerkki on heihin pysyvästi lyöty ”maa-
hanmuuttaja"-leima, jonka avulla heidät sulje-
taan täysivaltaisen kansalaisuuden ulkopuolelle. 

Esimerkiksi somalimaahanmuuttajien koh-
dalla huomiota on herättänyt se, että vaikka 
somalit ovat perinteistä yrittäjäkansaa, ei heitä 
kotouttamispalveluissa ohjata yrittäjyyteen tai 

usein edes kerrota yrittämisen mahdollisuuk-
sista. Taustalla on tavallisesti hyvää tarkoittava 
ajatus siitä, että kielitaito-, koulutus- ja lupavaa-
timusten takia tie yrittäjyyteen olisi somalimaa-
hanmuuttajille liian pitkä ja vaikea. (Joronen & 
Abdirizak 2015; Ronkainen 2014.)

Sen lisäksi, että tämän hyvää tarkoittavan 
maahanmuuttajien suojelemisen myötä huka-
taan paljon potentiaalia ja voimavaroja, se voi 
johtaa myös tietyn ryhmän alati pahenevaan 
syrjäytymisen kierteeseen. Kun usko omiin ky-
kyihin ja mahdollisuuksiin horjuu, syrjäytymis-
riski kasvaa. Yksi merkittävä ero somalimaahan-
muuttajien tilanteessa Suomessa ja esimerkiksi 
Yhdysvalloissa liittyykin juuri tähän. Siinä missä 
Suomessa somalit nähdään usein ainoastaan hy-
vinvointipalveluiden käyttäjinä, Yhdysvalloissa 
heidät on otettu vakavasti myös näiden palvelui-
den tuottajina. 

Somalinuoret ovat esimerkiksi perustaneet 
monia palveluohjausta maahanmuuttajille tarjo-
avia yrityksiä. Sen lisäksi, että tämä on lisännyt 
heidän ja muiden maahanmuuttajien työllis-
tymismahdollisuuksia, se on myös parantanut 
maahanmuuttajien palveluihin hakeutumista ja 
lisännyt luottamusta maahanmuuttajien ja viran-
omaisten välillä. Esimerkiksi Lewistonin pikku-
kaupungissa maahanmuuttajat alkoivat käyttää 
mielenterveyspalveluita vasta somalinuorten pe-
rustaman ohjaamon kautta.  Välittömien hyöty-
jen lisäksi maahanmuuttajien yrittäjyys ja näkyvä 
osallistuminen on tärkeää myös yleisellä tasolla. 
Se lisää maahanmuuttajien uskoa omiin mah-
dollisuuksiin ja toimii kannustavana esimerkkinä 
muille maahanmuuttajille. Tämän lisäksi se mur-
taa vallitsevia stereotypioita maahanmuuttajien 
osaamisesta ja heidän roolistaan yhteiskunnassa.  
(Kananen & Ronkainen 2014.)

OLISI EDES MINUN PITÄNYT
Vaikka maahanmuuttoon ja monikulttuuri-
suuteen liittyvät haasteet ovatkin suuria, lähtee 
muutos usein pienistä teoista. Kulttuurisen kom-

petenssin keskeisin opetus onkin, että jokainen 
ihminen on vastuussa monikulttuurisuudesta ja 
vähemmistöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien 
puolustamisesta. Kuten Unescon (2001) julis-
tuksessa todetaan, kulttuurisen moninaisuuden 
puolustaminen on erottamaton osa ihmisarvon 
kunnioittamista. Vaikka syrjintään liittyvät ky-
symykset nähdäänkin usein vain tiettyjen vä-
hemmistöjen ongelmina, koskettavat ne meitä 
kaikkia. Jos monikulttuurisuutta tai erilaisuutta 
ei ymmärretä tai puolusteta, kenestä tahansa voi 
tulla suvaitsemattomuuden seuraava uhri. 

Tämän vuoksi monikulttuurisuuskeskuste-
lun yhteydessä puhutaankin usein biodiversi-
teetistä. Aivan kuten luonnon ekosysteemi, joka 
kukoistaa, kun eri lajien välillä on terve tasapai-
no, ja päinvastoin kärsii, jos yksi laji saa ratkai-
sevan ylivallan, myös ihmisten luoma maailma 
tarvitsee monimuotoisuutta toimiakseen. (Pretty 
2009.) Monimuotoisuus luo hyvinvointia takaa-
malla jokaiselle ihmiselle mahdollisuuden toimia 
omien päämäärien ja arvojen mukaisesti. Tällä 
tavoin monimuotoisuus toimii myös luovuuden 
lähteenä. Hyvinvointia ja innovaatioita ei luoda 
pakottamalla ihmisiä yhteen muottiin tai rajoit-
tamalla heidän mahdollisuuksia. Päinvastoin, 
sitä luodaan antamalla heille mahdollisuuksia ja 
resursseja toteuttaa omaa näkemystään ja omaa 
tapansa elää. 
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Ideaali keskustelu kansalaisuuden tulevaisuudesta koskettaa etupäässä 
nuoria, mutta toisaalta nuoret suljetaan usein pois vaikutusmahdollisuuk-
sistaan kansalaisina. Kanssalaisuus on yhteistoimijuuden vahvistamista ja 
ymmärrystä siitä, että olemme kaikki samassa veneessä.

Nuoret ja kansalaisuus
JUSSI RONKAINEN

Nuoruus ja kansalaisuus liittyvät kiinteästi toi-
siinsa. Nuoruus voidaan nähdä elämänvaiheena 
tai sukupolvikysymyksenä (Harinen 2000, 14). 
Se on vaihe, jossa kansalaisuuteen kasvetaan ja 
jossa sen tuomien oikeuksien ja velvollisuuksien 
piiriin myös siirrytään. Toisaalta nuoret usein 
suljetaan pois vaikutusmahdollisuuksistaan kan-
salaisina, vaikka ideaali keskustelu kansalaisuu-
den tulevaisuudesta koskettaa etupäässä juuri 
heitä. Nuoriin liitetään usein kvasikansalaisuus, 
sillä he jäävät monesti täyden kansalaisuuden ul-
kopuolelle (esim. Bynner ym. 1997).

Suomessa nuoret ikäluokat pienentyvät, mut-
ta toisaalta kulttuurinen monimuotoisuus nuor-
ten parissa lisääntyy koko ajan maahanmuuton 
seurauksena. Nuoret oppivat monikulttuurisuu-
teen ja kohtaavat sen eri tavalla kuin edeltävät su-
kupolvet. Nuoret kasvavat myös saumattomasti 
ja globaalisti verkottuneessa ja digitalisoituneessa 
maailmassa. Nämä tekijät muuttavat keskeisesti 
myös heidän suhdettaan kansalaisuuteen ja sen 
muotoihin ja sisältöihin.

Kansalaisuus käsitteenä on kansallisvaltioi-
den aikana viitannut valtion täysivaltaiseen jä-
senyyteen ja sen mukana tuleviin oikeuksiin ja 
velvollisuuksiin. Vaikka kansalaisuuden rajat 
ovat merkittävästi muuttuneet ja laajentuneet, 
kansalaisuus tiivistyy edelleen vahvasti valtion ja 

yksilön väliseksi vuorovaikutteiseksi suhteeksi ja 
yksilöiden kuulumisen tunteeksi johonkin ”ku-
vitteelliseen yhteisöön” (Anderson 1983), joka 
toimii tietyn hallinnollisen rakenteen puitteissa 
(Ronkainen 2011). 

Tätä määritystä ei tule unohtaa puhuttaessa 
kansalaisuudesta, mutta toisaalta kansalaisuuden 
typistäminen tähän määritykseen antaa myös 
täysin väärän käsityksen kansalaisuuden ulot-
tuvuuksista, sisällöistä ja merkityksistä. Kansa-
laisuus on erityisesti sosiaalista, taloudellista ja 
kulttuurista osallistumista, toimintaa ja identi-
fioitumista yhteiskuntaan. 

Kansallisvaltioiden myötä kansalaisuutta on 
pyritty kiteyttämään myös vain kuulumiseksi ja 
identifioitumiseksi yhteen valtioon ja sen muo-
dostamaan yhteisöön. Kansalaisuus kuulumise-
na, osallistumisena ja vaikuttamisena kiinnittyy 
entistä enemmän paikallisiin ja alueellisiin lä-
hiyhteisöihin (denationalismi) ja toisaalta valti-
oiden rajat ylittäviin yhteisöihin (postnationa-
lismi). Kansalaiset voivat olla virallisesti useiden 
valtioiden kansalaisia (monikansalaisuus), tuntea 
kuuluvansa useisiin kansallisiin yhteisöihin ja 
myös haluavansa toimia ja vaikuttavansa useiden 
valtioiden asioihin yhtä aikaa (poliittinen trans-
nationalismi). (Ks. Ronkainen 2011.) 

Monien nuorten kohdalla tämä todellisuus 

on paljon vahvempaa ja arkisempaa kuin heitä 
kasvattaneilla sukupolvilla. Toisaalta monille 
nuorille nämä ovat myös kaikkein kaukaisimpia 
asioita, mikä korostaa nuorten kokemusmaail-
mojen merkittäviä eroja. Jotta nuorten kansalai-
suutta voidaan tukea ja ymmärtää, nämä lähtö-
kohdat on otettava huomioon.

KANSALAISUUSKASVATUSTA JO LAPSILLE
Kansalaisen oikeuksien ja velvollisuuksien täyttä-
minen vaatii kansalaisuuden sisäistämistä, kansa-
laisuuteen kasvamista sekä kansalaisuuden opet-
telua ja harjoittelua. Pohjimmiltaan emme puhu 
juridisesta jäsenyydestä johonkin hallinnolliseen 
yhteisöön, vaan solidaarisuudesta, sosiaalisesta 
luottamuksesta ja toimimisesta yhteiskunnassa. 
Suomessa on panostettu vahvasti viime vuosina 
nuorisotakuun ja yhteiskuntatakuun muodossa 
siihen, että nuoret eivät syrjäytyisi koulutus- ja 
työmarkkinoilta. Nuorten aktiivisen kansalaisuu-
den edistäminen on vastavoima yhteiskunnalli-
selle syrjäytymiselle. Aktiiviseen kansalaisuuteen 
kasvaminen kannattaisi aloittaa mahdollisimman 
varhain, jo osana varhaiskasvatusta.

Mikäli panostuksia laitetaan oikein perhei-
den tukeen, varhaiskasvatukseen ja kouluun, tar-
ve nuorisotakuun kaltaisille toimenpiteille voisi 
vähentyä tulevaisuudessa tai ainakin nuorisota-
kuun kaltaisten toimenpiteiden piiriin siirtyvien 
nuorten määrä voisi olla pienempi. Taloustieteen 
Nobel-palkinnon voittaneen professori James 
Heckmanin (2013) mukaan varhaiskasvatukseen 
satsatut rahat tuovat kansantaloudelle erinomai-
sen panos-tuottosuhteen. 

Myös Sipilä ja Österbacka (2013) muistut-
tavat, että kansainvälisen tutkimuksen valossa 
lasten ja nuorten ongelmien ehkäiseminen on 
miltei aina tuloksellista ja taloudellisti kannat-
tavaa. Ongelmien ehkäisemisen keinoista lasten 
kouluvalmiuksien tukeminen nousee vahvimmin 
esille. Varhaiskasvatuksen kustannusvaikutta-
vuus on tulosten mukaan hyvin korkea erityisesti 
huono-osaisten perheiden kohdalla. (Ronkainen 

2014.) Ennaltaehkäisevistä palveluista karsimi-
nen johtaa vain merkittävästi nouseviin sosiaali- 
ja terveyspuolen erityispalvelumenoihin. 

Esimerkiksi Israelissa on viimeistelyssä malli, 
jolla on tarkoitus edistää lasten osallisuutta ja ke-
hittää heidän valmiuksiaan aktiiviseen kansalai-
suuteen. Mallissa päiväkotien/esikoulujen lapset 
miettivät ja paikantavat yhdessä (hoitajien oh-
jauksessa) heitä ryhmänä askarruttavia ongelmia 
ja mahdollisia ratkaisuja näihin. Yhteisten haas-
teiden ratkaisusta heidän tulee itse neuvotella, 
kerätä ideoita, miettiä eri ratkaisumalleja ja myös 
pohtia, mitä lisäapua ja neuvoja he tarvitsevat 
ja mistä, jotta ratkaisu saadaan. Sitten lapset to-
teuttavat valitsemansa ratkaisun opittuaan ensin, 
mitkä ovat oikeita etenemistapoja/proseduureja. 
Mallilla ei pyritä vain yhden tietyn casen ratkai-
suun vaan yleiseen toimintamalliin, jolloin päi-
väkodissa voisi olla useita lasten hankkeita yhtä 
aikaa, joista toisten ratkaisu vie pidempään (viik-
koja) kuin toisten. 

Tavoitteena on ”kaikkien kansalaisuuden” 
vahvistaminen, ei vain edustuksellisen demo-
kratian imitointi, kuten lasten parlamentissa, 
oppilaskuntatoiminnassa jne., joissa suurin osa 
lapsista/nuorista jää ulkopuolisiksi ja passiivisiksi 
toimijoiksi. Lasten osallisuuden ja kuulemisen 
vahvistaminen ovat osa konstruktivistista var-
haiskasvatusta ja demokraattisten arvojen toteu-
tumistavoitteita. Näissä lähestymisissä korostuu 
kuitenkin usein aikuisnäkökulma ja aikuisen 
ammattilaisen suhde lapseen. Kasvatus keskittyy 
myös enemmän yksilön kehitykseen eikä huomi-
oi tarpeeksi yksilöä osana sosiaalista päätöksen-
tekoa. Esitetyssä mallissa vahvistettaisiin aidosti 
lapsinäkökulmaa sekä lasten keskinäisiä vertais-
suhteita, ammattilaisen ja lapsen suhdetta unoh-
tamatta.

Lasten kansalaisuuskasvatusmallin avulla voi-
taisiin: a) vahvistaa lasten itsetuntoa, b) edistää 
heidän sosiaalisia ja dialogisia taitojaan, c) edistää 
heidän ongelmanratkaisutaitojaan, d) vahvistaa 
heidän ensimmäisiä kokemuksiaan olla merki-
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tyksellinen osa yhteiskuntaa, e) vahvistaa heidän 
ensimmäisiä kokemuksiaan vastuuntuntoisesta 
ja muut huomioon ottavasta kansalaisuudesta, f ) 
luoda pohjaa ja edellytyksiä peruskoulun demo-
kratia- sekä globaalikasvatukselle. Vastuullisen 
kansalaisuuden systemaattinen opettelu päiväko-
deissa kehittäisi lasten valmiuksia koulujen kan-
salaiskasvatukseen sekä myöhempään toimintaan 
aktiivisina kansalaisina.

Mallin onnistunut levittäminen voisi osal-
taan vaikuttaa siihen, että lapset olisivat aikuisina 
kansalaisina entistä vastuuntuntoisempia, muut 
huomioon ottavia, itseensä uskovia ja sosiaalises-
ti taitavampia. Tälle on selvä yhteiskunnallinen 
ja sosiaalinen tarve. Pitkällä tulevaisuuden visi-

olla mallin tehokkaalla levittämisellä ja kaikkien 
kouluasteiden toimintakulttuurin vahvistamisel-
la esitettyyn suuntaan voisi olla myös kansanta-
loudellista merkitystä. 

Kansalaisuuskasvatus ei voi olla vain yhteis-
kunnallisten ja poliittisten rakenteiden ja insti-
tuutioiden sekä historian passiivista opettelua (eli 
ei education about citizenship) vaan toimintaa, 
osallistumista, paikallisia kehittämisprojekte-
ja, vaikuttamista ja perehtymistä konkreettisiin 
yhteisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuihin (edu-
cation for citizenship). Parhaimmillaan kansalai-
suuskasvatuksessa yhdistyvät edellä mainitut osa-
alueet: lapsille ja nuorille pystytään tarjoamaan 
tarvittavat kansalaistaidot ja -tiedot, joita he voi-

vat itse harjoittaa ja kehittää aktiivisina kansalai-
sina konkreettisissa kehittämistehtävissä (educa-
tion through citizenship). (Ks. Kerr 2000.)

POLITIIKKA PALAUTETTAVA KOULUIHIN
Kansalaisuus palautetaan harmillisen usein ainoas-
taan suoraan poliittiseen vaikuttamiseen ja äänes-
tämiseen. Toisaalta esimerkiksi nuorten äänestä-
minen ja tiedot yhteiskunnallisista asioista ovat 
selkeitä mittareita tarkastella heidän kiinnostus-
taan demokratiaan ja yhteiskunnallisiin asioihin.

Kansainvälisten vertailujen mukaan suoma-
laiset nuoret tuntevat poliittisen järjestelmän toi-
minnan, tavat ja ilmiöt erittäin hyvin verrattuna 
muiden maiden nuoriin. Heidän äänestämisensä 

on kuitenkin passiivista verrattuna moniin mui-
hin maihin. Toisaalta Suomessa nuorten äänestä-
minen näyttäytyy omana vapaaehtoisena valinta-
na verrattuna moniin korkean äänestysprosentin 
maihin, joissa koti, perhe ja lähipiiri vaikuttavat 
nuorten äänestämiseen ja joissa myös hylättyjen 
äänien määrä on Suomea korkeampi. (Paakku-
nainen & Hoikkala 2007, 139.) Nuorten po-
liittista osallistumista on näyttänyt heikentävän 
epäusko omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Sen 
lisäksi puoluepeliä on pidetty suurten ikäluokki-
en asiana, eikä ehdokkaiden ole katsottu ajavan 
nuorten asioita.

Nuorten poliittinen passiivisuus ja politii-
kan heikompi tietämys verrattuna vanhempiin 
ikäpolviin on suurelta osin seurausta siitä, että 
koulut on järjestelmällisesti siivottu poliittisesta 
keskustelusta. Yhden seminaaripuheeni jälkeen 
eräs nuori kommentoi, ettei hän ollut ajatellut, 
että politiikan pitäisi koskettaa kaikkia. Hän ja 
hänen ystävänsä olivat ajatelleet, että politiikka 
on erityisesti siihen koulutuksen saaneita am-
mattilaisia varten, professiodemokratiaa. (Ron-
kainen 2012.)

Demokratian ja kansalaisuuden paluulle kes-
keistä on, kuinka ja miten paljon kouluissa kä-
sitellään politiikkaa ja yhteiskunnallisia asioita. 
Yksilöllistä (pakko)valintaa, keskinäistä kilpailua 
ja asiantuntijuutta korostava yhteiskunnallinen 
toiminta- ja puhetapa, jossa politiikkaa käsit-
teellistetään muusta yhteiskunnasta irrallisena 
lohkona, ei palvele ajatusta politiikasta yhteisten 
yhteiskunnallisten asioiden neuvottelukenttänä. 
(Ronkainen 2012.)

SYRJÄYTYMINEN ON LUOTTAMUSPULAA
Kansalaisuus on kokemusta yhteiskunnan jäse-
nyydestä sekä identifi oitumista tähän jäsenyy-
teen. Syrjäytyminen tai syrjäyttäminen jostakin 
on samalla ulossulkemista kansalaisuudesta. 
Nuorten syrjäytymisestä tai syrjäyttämisestä on 
puhuttu paljon. Syrjäytyneen määritelmäksi on 
vakiinnutettu työmarkkinalähtöisesti nuori, jolla 
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ei ole toisen asteen koulutusta ja joka ei ole työt-
tömänä työnhakijana (Myrskylä 2009). Nuoret 
itse nostavat syrjäytymisessä esiin koulukiusaa-
misen ja yksinäisyyden. Syrjäytetty nuori kaipaa 
myös välittävää aikuista ja mielekästä harrastusta. 
Eteläsavolaisilta vaikeimmin työllistyviltä nuoril-
ta kerätyn aineiston pohjalta kokemus syrjäyty-
misestä tiivistyy lauseeseen: syrjäytyminen on 
luottamuspulaa. (Miettinen & Pöyry 2015.)

Kansalaisuuden ytimessä onkin sosiaalinen 
luottamus. Luottamus toisiin syntyy jo hyvin 
varhaisessa vaiheessa, usein vanhempiin tai mui-
hin merkittäviin aikuisiin. Laaja varhaiskasvatus 
on paras tae synnyttää ja kasvattaa sosiaalista 
luottamusta niihin lapsiin, joille läheiset aikuiset 
eivät tätä pysty tarjoamaan. Päiväkodit ja koulut 
ovat avainasemassa luottamuksen synnyttämi-
sessä: luottamus toisiin lapsiin, merkittäviin ai-
kuisiin, järjestelmään, yhteiskuntaan ja valtioon 
syntyy arjessa mutta myös näiden instituutioiden 
piirissä. Jos luottamus on horjunut jo lapsena, 
eikä sitä ole pystytty vahvistamaan nuorena, sen 
palauttaminen vie todella pitkään tai ei korjaudu 
kenties koskaan. Luottamuksen ja solidaarisuu-
den puute synnyttävät vihaa, katkeruutta, apati-
aa ja radikalisoitumista.

Valtiokoneiston pyrkimyksenä on aina tie-
tynlainen ohjaus ja kontrolli suhteessa kansalai-
siin, jota toteutetaan hallinnolla, kulttuurisilla 
perinteillä, koulutuksella ja lainsäädännöllä. 
Suomalaisessa yhteiskunnassa valtio on perus-
tanut suhteen kansalaisiinsa pitkälti valistuk-
sen perinteeseen, jossa kansalaisia pitää sivistää, 
opastaa ja ohjata oikeanlaisiin elämäntapoihin, 
käyttäytymiseen ja valintoihin. Projekti on ollut 
verraten onnistunut, sillä Suomi on usein listattu 
hyvin korkean sosiaalisen luottamuksen maihin. 

Toisaalta voidaan esittää, että valtion suhde 
kansalaisiin on perustunut myös epäluottamuk-
seen siitä, että kansalaiset eivät kykene oikeisiin 
valintoihin itse tai että heidän omat valintansa 
ovat valtion intressien vastaisia. Nykyisin yk-
silöiltä vaaditaan korostuneesti vastuunottoa 

itsestään, mutta toisaalta epäluottamus on silti 
näkyvää. Kansalaisten terveyteen, elintapoihin, 
koulutukseen ja työhön liittyviä valintoja halu-
taan ohjata, jotta heidän kansalaiskelpoisuutensa 
varmistettaisiin. Nuorelta vaaditaan paljon, mut-
ta toisaalta häneen ei luoteta. 

Elämme aikaa, jota korostuneesti leimaa 
kasvava epäluottamus talouteen, tulevaisuuteen, 
päättäjiin sekä eri taustoista ja eri tavoilla ajat-
televiin ihmisiin. Vetäydymme elämään rinnak-
kaiskuplissa toivoen, ettei meidän edes tarvitsisi 
koetella omaa luottamustamme toisiin. Tämän 
keskellä osa nuorista etsii luottavaa ja solidaarista 
yhteisöä myös niistä ideologisista ryhmistä, joi-
den toiminta on ihmisoikeuksien vastaista.

Luottamuksellisen suhteen luominen on ää-
rimmäisen keskeistä myös erilaisissa palvelutilan-
teissa. Palvelut eivät toimi, jos nuori menettää 
luottamuksen. Luottamus syntyy siitä, että nuori 
kohdataan kokonaisena ihmisenä vahvuuksineen 
ja heikkouksineen. Liian usein palvelut kohdistu-
vat tiettyihin sektoreihin puristettuun nuoren on-
gelmaan, kuten työttömyyden tai kouluttamatto-
muuden hoitamiseen, eikä nuoren yksilölliseen 
kohtaamiseen tai tukemiseen. Etsivä nuorisotyö 
on yksi erinomainen esimerkki ammattilaisista, 
joiden ydintehtävänä on ja tulisi olla luottamuk-
sen vahvistaminen kaikkien nuorten parissa toi-
mivien tahojen ja henkilöiden välillä.

Luottamus kiinnittyy myös nuorten osallisuu-
den vahvistamiseen. Nuorisovaltuustojen perusta-
miselta putoaa pohja pois, jos nuorten aloitteita 
ei oteta vakavasti, jos heihin ei luoteta. Näin kyl-
vetään vain lisää epäluottamusta. Toimiva yhteis-
kunta rakentuu lopulta luottamuksen varaan. So-
siaalisen luottamuksen vahvistamisen pitäisi olla 
jokaisen kansalaisvelvollisuus, jokaisen palvelun 
kehittämisen keskiössä ja jokaisen organisaation 
strategian pohjana. Kun perusluottamus on kun-
nossa, voimme olla asioista eri mieltä ja meillä on 
hyvä syy olla aktiivisia kriittisiä kansalaisia, kasvat-
tajia ja työntekijöitä. Epäluottamus on hyvä syy 
olla tekemättä itsekkäästi mitään tai radikalisoitua.
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KANSALAISUUS JA SUOMALAISUUS
Kansalaisuus Suomessa kietoutuu vahvasti myös 
käsityksiin suomalaisuudesta. Suomalaisuutta voi-
daan määritellä erilaisin kielellisin, kulttuurisin tai 
etnisin painotuksin, se voidaan sitoa syntymä- tai 
asuinpaikkaan tai sitä voidaan mitata vaikkapa 
erimuotoisilla lojaalisuustesteillä. Jollain tavoilla 
nämä kaikki viittaavat virallisesti tai epävirallisesti 
kansalaisuuteen, ja monen mielestä ainakin Suo-
men kansalainen on myös suomalainen. 

Monissa maissa kansallisuus etnisyytenä ja 
kulttuurisena kuulumisena kiinnittyy natio- al-
kuisiin sanoihin, kun taas kansalainen yhteis-
kunnallisena toimijana viittaa porvaristoon tai 
kaupungin jäseneen, etnisyydestä riippumatta 
(citizen, citoyen, bürger, medborgare jne.) (Steni-
us 2003). Kun Suomessa mietittiin suomennosta 
medborgarelle, päädyttiin kansalaisuuteen osin 
siitä syystä, että haluttiin korostaa kansalaisuu-
den yhtäläisyyttä kansallisuuteen. Kansalaisuus 
yhteiskunnallisena toimintana ja kansallisuus 
tietynlaisena etnisyytenä ja kulttuurisena kuu-
lumisena haluttiin sitoa toisiinsa. Jos käsitteiden 
eroja ei huomioida, tuotetaan todellisuutta, jossa 
vain tietyt etniset ryhmät voivat olla hyväksyttyjä 
kansalaisia. Esimerkiksi saamelaiset ja romanit 
jäivät tämän prosessin seurauksena täyden kansa-
laisuuden ulkopuolelle pitkäksi aikaa.

Suomen kansakunnan yhtenäisyyttä ja kan-
sallista identiteettiä on totuttu etsimään yhtei-
sestä historiasta ja myyteistä. Nira Yuval-Davis 
(2007) on huomauttanut, että yhtälailla kan-
sakuntaa ja sen yhtenäisyyttä voisi rakentaa yh-
teisen tulevaisuuden ja sen haasteiden varaan. 
Inklusiivisen kansalaisyhteisön kannalta on 
tärkeää, että kaikilla etnisestä ja kulttuurisesta 
taustasta riippumatta on mahdollisuus osallistua 
keskusteluun suomalaisen yhteiskunnan tulevai-
suudesta, normeista, säännöistä, oikeusjärjestyk-
sestä, poliittisista periaatteista ja kansakunnan 
rajoista. Tämä ei tarkoita sitä, että suomalaisen 
yhteiskunnan perusarvot muuttuisivat tai että ne 
olisivat vaarassa. Jos näin ei toimita, on vaarana, 

että osa yhteiskunnan toimijoista jää kokonaan 
kansalaisuuden ja sen moniäänisen arvopohjan 
ulkopuolelle. 

KOHTI KANSSALAISUUTTA
Kansalaisuuden pohja luodaan arjen vuorovaiku-
tuksessa kansalaisyhteiskunnan yhteisenä toimi-
juutena ja käytäntöinä, kanssalaisuutena (esim. 
Niemelä 2004) ja vasta toissijaisesti poliittisena 
ja oikeudellisena siteenä. Yhteisön jäseniä tulisi 
tarkastella saman sosiaalisen, ’diskursiivisen ti-
lan’ (Delanty 2000, 102) yhdistäminä ja jakavina 
kanssalaisina ja demokratian lähteinä, jotka käy-
vät kulttuuriset rajat ylittävää ja yhdistävää vuo-
ropuhelua (ks. esim. Saukkonen 2006, 218 - 221; 
vrt. Modood 2007, 117 - 154), eikä eri kulttuuri-
en erottamina hallinnoitavina ryhminä.

Kanssalaisuuden vahvistaminen ja kehittämi-
nen lähtevät muun muassa lasten kansalaisuus-
kasvatuksesta ja koulujen kansalaisuus-, globaali- 
ja demokratiakasvatuksen sisällöistä (education 
for ja through citizenship). Digitaalisuuden mer-
kitys tulisi ymmärtää sekä kanssalaisuuden vah-
vistamisen menetelmien kehittämisessä että koko 
sosiaalisen todellisuuden ja vuorovaikutuksen 
muokkaajana ja jäsentäjänä. Uuden nuorisolain 
luonnoksessa (Nuorisolain uudistaminen 2015) 
on esitetty uusi määritelmä nuorisotoiminnasta. 
Kansalaisuuden vahvistamisen ytimessä olevalla 
määritelmällä viitataan nuorten itsensä luomaan 
toimintaan, jossa nuoret ovat toiminnan varsi-
naiset sisällön tuottajat ja / tai tekijät. 

Keskitymme hyvin paljon myös yksilöllisten 
taitojen kehittämiseen, joita voidaan käyttää kil-
pailussa muita vastaan. Kanssalaisuudessa näitä 
yksilöllisiä taitoja kehitetään ja käytetään yhteis-
toimijuuden näkökulmasta ja yhteiseksi hyväksi.  
Kansalaisuuden pohjana tulee olla myös sosiaali-
sen luottamuksen vahvistaminen kaikilla tahoilla 
ja tasoilla.
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Suomalaisen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuottavuus on vuonna 
2015 ollut poliittisen keskustelun pääaiheita. Suomen julkisen kilpailukyvyn 
kannalta tulisi suomalaisen työn tuottavuutta parantaa. Perinteinen keino 
tuottavuuden parantamisessa tuntuu olevan kustannusten alentaminen; 
jos tekee saman työn pienemmillä kustannuksilla, niin kyllähän siinä tuot-
tavuus kasvaa. Toinen – ja selkeästi parempi – ratkaisu olisi tehdä samassa 
ajassa enemmän! Avain tähän on laaja-alainen työhyvinvoinnin kehittämi-
nen. Lähestyn tässä artikkelissa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden teemaa 
kahdesta näkökulmasta: työhyvinvoinnin johtamisen ja henkilöstötuot-
tavuuden sisällön kautta. Haluan lähteä siitä, mistä pitää lähteä: ilmiön 
johtamisesta. Sen jälkeen pureudun siihen, mitä henkilöstötuottavuus on ja 
miten se tukee liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Työhyvinvoinnilla ja tuottavuudella 
Suomi nousuun
OSSI AURA

Työhyvinvointia tarkastellaan Suomessa liian yk-
sipuolisesti pelkän ilmiön näkökulmasta. Määri-
tetään, mitä työhyvinvointi on ja mitä se mahdol-
lisesti vaikuttaa työhön ja työn tuloksiin. Monet 
ovat lisäksi sitä mieltä, että työhyvinvointi on or-
ganisaatioiden ominaisuus, joka tapahtuu ajassa. 
Siis se vain tapahtuu, ja siihen ei voi vaikuttaa. 
Itse olen vakuuttunut, että työhyvinvointia voi-
daan johtaa ja että johtaminen tuo myös tuloksia.

Työhyvinvoinnin johtamista olen päässyt tut-
kimaan kovan tutkijatiimin kanssa, mukana ovat 
olleet Guy Ahonen, Juhani Ilmarinen ja Tomi 
Hussi (Aura ym. 2014). Tällä kokoonpanolla 
olemme mallintaneet hyvinvoinnin johtamisen 
mallia, jonka viimeistelty versio julkaistaan kir-
jassamme tammikuussa 2016 (Aura & Ahonen 
2015). 

Kestävyys,
hyvinvointi ja

tuottavuus
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Hyvinvoinnin johtamisen malli kuvaa kel-
taisilla laatikoilla strategisen hyvinvoinnin joh-
tamistekijöitä. Näiden sisältöä voidaan kuvata 
seuraavasti: Hyvinvoinnin strateginen perusta, 
joihin kuuluvat työhyvinvoinnin vastuut, mit-
tarit, raportointi sekä rahalliset investoinnit. 
Hyvinvointi johdon toiminnoissa pitää sisällään 
työhyvinvoinnin sisällöt, tavoitteet ja suunnitel-
mat sekä työhyvinvoinnin huomioon ottamisen 
johdon eri prosesseissa. Esimiestyö ja henkilös-
töhallinnon toiminnot sisältävät esimiesten roo-
lit ja vastuut sekä työhyvinvoinnin huomioon 

KUVA 19. Hyvinvoinnin johtamisen malli (Aura & Ahonen 2015)

KUVA 20. Strategisen hyvinvoinnin johtamisen kehitystasojen %-osuudet vuosina 2009 - 2014

ottamisen HR:n eri prosesseissa. Työhyvinvoin-
nin tukitoimintoihin kuuluvat työterveyshuolto, 
työsuojelu, terveellisten elämäntapojen edistämi-
nen, henkilöstöedut sekä sisäisen viestintä. 

Hyvinvoinnin johtamisen mallin mukaan 
organisaation toiminnat vaikuttavat ihmisten 
ja työyhteisön työhyvinvointiin, joka heijastuu 
sekä kustannussäästöjen vähenemiseen että hen-
kilöstötuottavuuden kasvuun. Nämä puolestaan 
tukevat organisaation tulosta, yrityksissä talou-
dellista tulosta ja julkisen sektorin työpaikoilla 
tuottavuutta.
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JOHTAMISTEKIJÄT TULOKSET

INNOVAATIO, OPPIMINEN, JATKUVA KEHITTÄMINEN

Hyvinvoinnin
strateginen

perusta

33%

Hyvinvointi 
johdon 

toiminnoissa

22% Työyhteistason
tulokset; 
ilmapiiri, 

sitoutuminen

Henkilöstö-
tuottavuuden
taloudelliset 

tulokset:

Tuotanto-
prosessin

tehokkuus,

puutteellisen
työhyvinvoinnin

kustannukset

Liiketoiminnan
tuloksellisuus,
kannattavuus,

kokonais-
tuottavuusYhteistyötulokset; 

työkyky,
osaaminen,
motivaatio

Työhyvinvoinnin
tukitoiminnot

25%

Esimiestyö ja 
HR:n toiminnot

20%

MITEN TYÖHYVINVOINTIA JOHDETAAN 
SUOMESSA
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomes-
sa -tutkimussarjassa olemme tutkineet työhy-
vinvoinnin johtamista vuodesta 2009 alkaen. 
Seitsemän toimialan organisaatioissa tehty seu-
ranta osoittaa, että eteenpäin on menty – työ-
hyvinvoinnin johtaminen on kehittynyt. Kuva 
2 osoittaa kuitenkin, että parhaan ryhmän osuus 
on pysynyt n. 10 %:n paikkeilla, kehitys on ta-
pahtunut heikoimman ryhmän laskun ja toiseksi 
parhaan ryhmän nousun kautta.

Kuva 20 esittää strategisen hyvinvoinnin 
johtamisen tasoluokat riittävällä tasolla. Yleisin 
taso sisältää keskitasoisen työterveyshuollon ja 
henkilöstön liikuntaedun. 40 % suomalaisista 
työskentelee näissä organisaatioissa.

Toinen tulos työhyvinvoinnin johtamisesta 
käsittelee johtamisen ja kehittämisen painopis-
tettä. Kyse on pelkistetysti siitä, tavoitellaanko 
toiminnalla kustannussäästöjä vai kehitetäänkö 
tuottavuutta. Kustannussäästöjen tavoitteet kul-
minoituvat työkykyriskin ja sairauspoissaolojen 
hallintaan, tuottavuuden kehittämisessä pääpai-
no on johtajuuden, osaamisen ja yhteisöllisyyden 
toiminnoissa. Lähes kahden tuhannen organisaa-
tion toimintatavat jaettiin näiden tavoitteiden 
mukaan, minkä jälkeen laskettiin indikaattorit 
kustannussäästöjen ja tuottavuuden kehittämi-
sessä. Tulos on kuvassa 21.
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Kuva 21 osoittaa selkeästi, että suurin osa 
organisaatioista panostaa enemmän kustan-
nussäästöjen alentamiseen kuin tuottavuuden 
kehittämiseen. Panostetaan esimerkiksi enem-
män esimiesten varhaisen tuen prosessiin kuin 
esimiesten osaamisen johtamisen kyvykkyyteen. 
Kustannussäästöihin panostaminen luo koko or-
ganisaatiolle arvopohjan, joka ei välttämättä tue 
tuottavuuden kehittämistä. Kustannussäästöjen 

KUVA 21. Kustannussäästöjen ja tuottavuuden johtamisen ja kehittämisen indikaattoreiden yhteys 
organisaatioittain vuosien 2009 - 2014 aineistossa (Aura & Ahonen 2015)

Kuvan 22 viesti on selkeä: kun toiminnalle on 
asetettu tavoitteet ja kun johto ottaa asian osaksi 
strategiatyötään, on toiminnan taso hyvä. Karri-
koiden voidaan sanoa, että jos toiminnalla ei ole 
yhteisesti linjattuja tavoitteita eikä johto ole siitä 
kiinnostunut, niin mitään ei tapahdu. Tämä esi-
merkki kuvaa hyvin työhyvinvoinnin johtamista: 
johtamisen peruselementit määrittävät hyvin pit-
kälti toiminnan tason. Toisella tavalla ilmaistuna 
tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisten ja irrallisten 
prosessien toteuttaminen ei onnistu. 

TYÖHYVINVOINNIN TARKENNUS 
HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEKSI
Virallisen Työterveyslaitoksen tekemän määritel-
män mukaan "Työhyvinvointi tarkoittaa turval-
lista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammat-

KUVA 22. Tuottavuuden johtamisen ja kehittämisen indikaattorin keskiarvot strategisen hyvinvoinnin 
tavoitteiden ja johdon strategiatyön työhyvinvointipainotteisuuden mukaan

hallinta on tärkeä asia, mutta se ei saisi peitota 
alleen tuottavuuden kehittämistä. Tasapaino on 
tässäkin asiassa paras tilanne.

Kun analysoidaan tuottavuuden johtamisen 
eroja organisaatioiden välillä, nousevat esiin työ-
hyvinvoinnin johtamisen peruselementit. Tär-
keimmät tuottavuuden johtamisen tasoa selittävät 
tekijät ovat työhyvinvoinnin tavoitteet ja johdon 
strategiatyön työhyvinvointipainotteisuus. 

titaitoiset työntekijät ja työyhteisöt tekevät hyvin 
johdetussa organisaatiossa. Työntekijät ja työyh-
teisöt kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevak-
si, ja heidän mielestään työ tukee heidän elämän-
hallintaansa." (Anttonen & Räsänen 2009). 

Tuo määritelmä on kattava ja laajuudessaan 
myös haastava. Tämän takia olen itse korostanut 
henkilöstötuottavuuden ilmiötä konkreettisem-
pana toiminnan tavoitteena. Määritelmämme 
mukaan (Aura ym. 2015) henkilöstötuottavuus 
koostuu ihmisen työkyvystä, osaamisesta ja 
motivaatiosta. Nämä kolme aluetta muodosta-
vat kokonaisuuden, jonka tasoa voidaan mitata 
vakioidun henkilöstökyselyn avulla. Kyselyn 
vastausten perusteella lasketaan henkilöstötuot-
tavuusindeksi (HTI), jonka jakauma eri ikäryh-
missä on esitetty kuvassa 23.



204 205

Kuvan 23 tulos on mielenkiintoinen, henki-
löstötuottavuus on heikoimmillaan alle 40-vuo-
tiailla. Yli 60-vuotisten ryhmässä tosin osa työvä-
estöstä on jo siirtynyt eläkkeelle, heistä eritoten 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet parantavat 
tulosta. Oleellista on se, että työkyvyn hieman 
heiketessä ikääntyneet kompensoivat tilannet-
ta paremman osaamisen ja motivaation kautta. 
Tämä antaa hyvät suuntaviivat myös työhyvin-
voinnin johtamiseen.

Henkilöstötuottavuusindeksi kuvaa siis ih-
misen kyvykkyyttä, johon vaikuttaa hänen ym-
päristönsä. Tehdyn analyysin mukaan (Aura ym. 
2015) henkilöstötuottavuusindeksin vaihtelua 
sekä yksilö- että yritysdatassa selittivät koettu esi-
miestyö ja työyhteisön toimivuus. Koetussa esi-
miestyössä tärkeimmäksi selittäväksi muuttujaksi 

KUVA 23. Henkilöstötuottavuusindeksin jakaumat eri ikäryhmissä

nousivat esimiehen leadership-ominaisuudet, ku-
ten kannustavuus ja henkilökohtainen tuki. 

HENKILÖSTÖTUOTTAVUUS TUKEE 
LIIKETOIMINNAN TULOKSELLISUUTTA
Eläkevakuutusyhtiö Eteran kanssa tehty tutki-
mus (Aura ym. 2015) antoi mahdollisuuden hen-
kilöstötuottavuusindikaattorin lisäksi analysoida 
yritysten taloudellisia tunnuslukuja. Rakentami-
sen toimialan pk-sektorin yritysotannalla tehty 
analyysi osoitti, että ihmisten henkilöstötuotta-
vuus selitti yritysten henkilöstötuottavuusarvosta 
31 %. Henkilöstötuottavuusarvo kuvastaa hen-
kilöstön tuottamaa taloudellista lisäarvoa suh-
teessa palkkakustannuksiin. Käytännössä kyse 
on henkilöstökulujen ja käyttökatteen summasta 
prosentteina henkilöstökuluista.
 

KUVA 24. Henkilöstötuottavuusarvon keskiarvot henkilöstötuottavuusindeksin eri tasoluokissa rakentamisen toimialalla

Kuva 24 osoittaa sen, että henkilöstötuotta-
vuus on vahvasti yhteydessä taloudelliseen tu-
lokseen. Regressioanalyysin selitysosuus oli 31 
%, jota voidaan pitää korkeana. Henkilöstötuot-
tavuuden ohella yritysten tuloskuntoa selittävät 
mm. paikallinen kilpailutilanne, teknologiset 
erot sekä rahoituksen saantiin liittyvät tekijät. 

Kun tutkimuksessamme (Aura ym. 2015) ana-
lysoitiin henkilöstötuottavuusarvoon vaikuttavia 
tekijöitä henkilöstötuottavuusindeksin lisäksi, nou-
si esiin esimiestyö. Hyväksi ja huonoksi koetun esi-
miestyön vaikutus henkilöstötuottavuusarvoon oli 
melkoinen, käytännössä se tarkoitti 3 - 5 %-yksikön 
eroa käyttökatteessa. Se on erittäin paljon yrityksis-
sä, joissa käyttökatteen keskiarvo oli vajaa 7 %.

VAHVA KETJU TYÖHYVINVOINNIN 
JOHTAMISESTA TUOTTAVUUTEEN
Olen tässä artikkelissa esittänyt tutkimustulok-
sia, jotka vahvistavat tietoa työhyvinvoinnin ja 

tuottavuuden yhteydestä. Työhyvinvoinnin joh-
tamisessa on tärkeää laaja-alaisuus sekä selkeät 
tavoitteet ja vastuut. Tuottavuuden johtamisessa 
ydinasioita ovat työhyvinvoinnin konkreettiset 
tavoitteet sekä työhyvinvoinnin huomioon otta-
minen johdon strategiatyössä. 

Organisaation tuottavuuden taustalla on 
ihmisten kyvykkyys, henkilöstötuottavuus. Se 
voidaan konkretisoida henkilöstötuottavuusin-
deksiksi, joka koostuu työkyvystä, osaamisesta 
ja motivaatiosta. Nämä ovat asioita, joita tulee 
kehittää. Ja kehittämisessä ylivoimaisesti tärkein 
rooli on esimiehillä, heidän omaan kyvykkyy-
teensä kannattaa siis panostaa. 

Henkilöstötuottavuus tukee yrityksen talou-
dellista tulosta – se on vahvan ketjun viimeinen 
lenkki. Rakennusalan tutkimus osoitti kiistatto-
masti henkilöstötuottavuuden merkityksen. Ja se 
myös kirkastaa työhyvinvointitoiminnan tavoit-
teen: tavoite on se, että yrityksen tulos paranee! 
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Hyvinvointimatkailu on hyvinvointia edistäviä palveluita tarjoava matkailun 
ala, jonka palveluiden kehittämistä tarkastelemme tässä artikkelissa. Kes-
keisenä näkökulmana on sekä uuden palvelutarjonnan että koko yrityksen 
liiketoiminnan kehittäminen palvelumuotoilun keinoin asiakaslähtöisesti. 
Erityisenä mielenkiinnon kohteena on se, kuinka palvelumuotoilua voidaan 
hyödyntää luontomatkailupalvelujen asemoimisessa hyvinvointimarkkinoil-
le. Käytännön tasolla tätä työtä tehdään Etelä-Savon matkailuyritysten ja 
Mamkin yhteistyönä Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteista-
minen (LUOTUO) -hankkeessa.

Palvelumuotoilu hyvinvointialalla  
– luontomatkailupalvelusta  
hyvinvointimatkailupalveluksi
VILJO KUULUVAINEN JA VILJA LAAKSONEN
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seinen kehityssuunta on luonut kysyntää pal-
velumuotoilulle, jonka Tuulaniemi (2011, 24) 
kiteyttää ”osaamisalaksi, joka tuo muotoilusta 
tutut toimintatavat palveluiden kehittämiseen ja 
yhdistää ne perinteisiin palvelun kehityksen me-
netelmiin”. Palvelumuotoilu ei ole sinänsä uusi 
asia vaan tapa yhdistellä vanhoja asioita uudella 
tyylillä. Keskeistä siinä on asiakkaan kokemus, 
asiakkaan roolin tunnistaminen palvelutapah-
tumassa ja asiakkaan osallistaminen palveluiden 
kehittämiseen. Kaiken taustalla ja tavoitteena on 
se, että paremmin muotoiltujen palvelujen usko-
taan johtavan useampiin ja säännöllisempiin os-
toihin tai asiakasuskollisuuteen. Palvelumuotoilu 
voi olla kilpailuedun ja tuottavuuden lähde niin 
yrityksille, järjestöille kuin julkiselle sektorille-
kin. (Tuulaniemi 2011.)

Marc Stickdorn (2010) kuvaa palvelumuotoi-
lua yrityksen eri toimintoja, kuten markkinoin-
tia, suunnittelua ja myyntiä, yhdistäväksi filoso-
fiaksi. Perinteisesti nämä osa-alueet ovat ikään 
kuin puhuneet omaa kieltänsä, mutta palvelu-
muotoilu voidaan nähdä näitä kaikkia yhdistä-
vänä ajattelutapana. Myös Stickdorn lähtee siitä, 
että asiakaskeskeisyys on palvelumuotoilun ydin-
tä. Se ei kuitenkaan tarkoita vain asiakkaan näke-
myksiin hirttäytymistä. Palvelun kehittäminen ja 
tuotanto vaatii organisaation sisällä saumatonta 
yhteispeliä sekä sidosryhmien osallistamista. Pal-
velumuotoilussa tärkeä rooli on palvelutapahtu-
mien visualisoinnilla eli näkymättömän tekemi-
sellä näkyväksi. Eri menetelmin voidaan kuvata 
esimerkiksi asiakkaan palvelupolun vaiheita tai 
palvelun tuotantoon liittyviä tehtäviä.

Palvelumuotoilun periaatteet ovat hyvin-
vointialalla lähtökohtaisesti yhteneväisiä muiden 
palvelualojen kanssa. Jos mahdollista, hyvin-
vointialalla korostuu asiakkaan rooli palvelun 
kehittämisessä sekä näkymättömän tekeminen 
näkyväksi. Tämä johtuu siitä, että hyvinvointiin 
käsitteenä liittyy aina subjektiivinen elementti 
ja se on vaikeasti konkretisoitavissa oleva käsite. 
Toisaalta juuri tästä johtuen palvelumuotoilun 

keinot vastaavat erityisen osuvasti hyvinvointi-
palvelujen tuotteistamisen haasteisiin. 

Käytännön palvelumuotoiluprosessin sisäl-
löt vaihtelevat hieman näkökulman ja lähteen 
mukaan, mutta eri malleissa on silti paljon yh-
täläisyyksiä. Stickdornin (2010) mallissa on 
neljä vaihetta: tutkimus, luominen, reflektointi 
ja toteutus. Tutkimusvaiheeseen sisältyy esimer-
kiksi palveluideaan liittyvä markkinatutkimus, 
asiakkaiden haastatteluita ja kerätyn tiedon ana-
lysointia. Luomisvaihe on idean kehittämistä 
palveluaihioksi, jota voidaan jo ensi kertaa tes-
tata asiakkailla. Reflektointi taas tarkoittaa sitä, 
että edellisessä vaiheessa saadut kokemukset pu-
reskellaan ja palvelua muokataan valmiimmaksi 
lanseerausta silmällä pitäen. Toteutusvaiheessa 
tehdään viimeiset testaukset, haetaan tarvitta-
vat hyväksynnät ja viedään palvelu markkinoille 
edelleen kehitettäväksi. Tuulaniemen (2011) ku-
vaama palvelumuotoiluprosessi on hyvin saman-
kaltainen muodostuen viidestä vaiheesta, jotka 
ovat määrittely, tutkimus, suunnittelu, palvelu-
tuotanto ja arviointi. Näitä osa-alueita on vielä 
paloiteltu pienemmiksi, mutta asiakasymmär-
ryksen ympärille kietoutuva palvelumuotoilun 
punainen lanka on tässäkin mallissa selkeä.

Onnistuneen palvelumuotoiluprosessin kes-
kiössä on aina arvon tuottaminen asiakkaalle.  
Edelläkävijätoimijat eivät pelkästään vastaa asiak-
kaan tämänhetkisiin tarpeisiin vaan he pyrkivät 
tunnistamaan, mitä asiakas ei ymmärrä tarvitse-
vansa tai ei osaa vielä haluta. Käytännön esimerkit 
hyvinvointi- ja matkailualalta osoittavat, että me-
nestyneet palveluinnovaatiot pohjaavat toimialan 
tavoista poikkeaviin tai eri toimialoja yhdistele-
viin ratkaisuihin, varhaiseen pilotointiin ja proak-
tiiviseen myyntiin. Kiinnostava ratkaisu ei yksin 
riitä, jos palvelu ei tavoita oikeaa asiakasryhmää. 

HYVINVOINTIMATKAILU JA LUONTO- 
MATKAILU OSANA HYVINVOINTIALAA
Hyvinvointimatkailu on kansainvälisesti yksi 
voimakkaimmin kasvavia matkailun muotoja. 

Käytännössä hyvinvointimatkailu käsitteenä tar-
koittaa matkailua, jonka tavoitteena on jollain 
tapaa oman hyvinvoinnin ylläpito tai edistämi-
nen Käsitteen alle mahtuu erilaisia suuntauksia, 
joissa hyvinvoinnin edistäminen voi perustua 
esimerkiksi kuntoiluun, henkiseen kasvuun, kyl-
pylähoitoihin, spirituaalisuuteen tai luonnossa 
liikkumiseen. Hyvinvointimatkailun voimakasta 
kasvua ajaa eteenpäin se, että siinä yhdistyy kaksi 
merkittävää kasvavaa globaalia trendiä – hyvin-
voinnista huolehtiminen ja matkailu. Lähitule-
vaisuudessa hyvinvointimatkailusektorin odo-
tetaan kasvavan puolet nopeammin verrattuna 
koko matkailusektoriin. Segmentin merkittä-
vyyttä liiketoiminnan näkökulmasta lisää se, että 
hyvinvointimatkailija kuluttaa matkallaan rahaa 
yli kaksinkertaisesti verrattuna keskivertomatkai-
lijaan. (Global Wellness Institute 2013.)

Hyvinvointimatkailu on luonteeltaan ennal-
taehkäisevää, ja se pitää sisällään niin henkisen 
kuin fyysisen hyvinvoinnin edistämiseen suun-
nattuja matkailupalvelukokonaisuuksia. Suoma-
lainen hyvinvointimatkailu rakentuu vahvasti 
luonnosta saatavaan hyvinvoinnin ympärille. 
(Hyvinvointimatkailustrategia 2014–2018.)

Vaikka suomalainen hyvinvointimatkailu 
perustuu luontoon, se ei ole suoranaisesti luon-
tomatkailua. Käsitteillä on toki yhtymäkohtia, 
mutta luontomatkailu muodostaa kuitenkin 
oman kokonaisuutensa. Luontomatkailu voidaan 
määritellä esimerkiksi aktiviteettien kautta siten, 
että luontoa hyödynnetään keskeisenä vetovoima-
tekijänä tuotteessa ja luonto tarjoaa elämyksiä ja 
toimintaympäristön tuotteelle. Asiakkaan motiivi 
on tärkeä määrittävä tekijä, sillä luontomatkailija 
haluaa ensisijaisesti tutustua luontoon ja aktivi-
teetit tarjoavat uuden tavan luonnon kokemiseen. 
(Kesän luontoaktiviteettien kehittämisstrategia 
2015–2018; Petäjistö & Selby 2014.)

Luontomatkailijan motiivit ovatkin ehkä 
merkittävin erottava tekijä hyvinvointimatkai-
luun, jossa asiakkaan keskeisin tavoite on oman 
hyvinvoinnin edistäminen. Tietenkin se voi olla 

Matkailu liiketoimintana kasvaa globaalisti, ja 
ala on myös Suomessa jatkanut viime vuosi-
na kasvu-uralla vastoin kansantalouden yleistä 
trendiä (ks. Työ- ja elinkeinoministeriö 2015). 
Matkailun alalajeina luontomatkailu ja hyvin-
vointimatkailu kehittyvät nopeasti ja niihin koh-
distetaan kansallisella tasolla suuria odotuksia. 
Hyvinvointialaan luettava hyvinvointimatkailu 
on kansainvälisesti tarkasteltuna yksi voimak-
kaimmin kasvavia matkailun muotoja. Suomessa 
luonnon merkitys hyvinvointimatkailun moot-
torina on hyvin tiedostettu mutta heikommin 
hyödynnetty.

Luonto pelkkänä voimavarana ei kuitenkaan 
elätä, vaikka kuinka tunnistaisimme sen merki-
tyksen. Tarvitaan luonnon kestävää hyödyntä-
mistä ja tuotteistamista ostettaviksi palveluiksi ja 
elämyksiksi. Vain uusien palvelukonseptien avulla 
on mahdollista erottautua kilpailijoista niin koti-
maassa kuin ulkomailla ja kehittää sitä kautta alan 
kannattavuutta. Käytännössä se tarkoittaa ympä-
röivässä yhteiskunnassa nousevien trendien tun-
nistamista ja niistä mahdollisesti syntyvien liiketoi-
mintamahdollisuuksien arviointia. Yksi tällainen 
selkeä trendi on luonnon hyvinvointivaikutukset 
ja niiden hyödyntäminen eri tavoin. Laajemmassa 
katsannossa tämä suuntaus kiinnittyy omasta hy-
vinvoinnista huolehtimisen trendiin. Strategisella 
tasolla nämä kehityskulut on maassamme jo tun-
nistettu, sillä Suomi tavoittelee asemaa parhaana 
luonnollisen hyvinvoinnin matkailumaana (Hy-
vinvointimatkailustrategia 2014–2018).

HYVINVOINTIPALVELUJEN MUOTOILU
Palvelumuotoilu on ajankohtainen käsite, joka 
nostaa asiakaskokemuksen palveluiden kehittä-
misen keskiöön. Seuraavaksi tarkastelemme sitä, 
minkälaista uutta näkökulmaa palvelumuotoilu 
on tuonut liiketoiminnan kehittämiseen ja mitä 
se tarkoittaa erityisesti hyvinvointialalla. 

Palveluiden merkitys yhteiskunnassamme ja 
niiden osuus kaikesta taloudellisesta toiminnasta 
kasvaa koko ajan (ks. Tilastokeskus 2015). Ky-
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myös luontomatkailijan tausta-ajatuksena, mut-
ta hyvinvointimatkailija etsii juuri hyvinvoinnin 
edistämisen näkökulmasta paketoituja matkoja 
ja palveluja. Käytännössä kotimaisen luontomat-
kailutarjonnan ja hyvinvointimatkailutarjonnan 
välinen ero on monin paikoin veteen piirretty 
viiva. Tämä johtuu pitkälti siitä, että luontoläh-
töisten hyvinvointimatkailupalvelujen tarjonta 
on vielä ohutta. Harva yritys on määrätietoisesti 
perehtynyt oman kohderyhmänsä tarpeisiin ja 
profi loinut palvelujaan hyvinvointimatkailijalle. 
Asiakasprofi ilien erojen tunnistaminen eri mat-
kailun alalajien välillä on kuitenkin olennaista 
palvelumuotoilun onnistumisen kannalta.

Mutta miksi ylipäätään olisi tarpeen havitella 
hyvinvointimatkailijoita? Luontomatkailulla on 
maassamme kiistämättömiä vahvuuksia, mutta 
liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna myös 
monia haasteita. Haasteet liittyvät esimerkiksi 
asiakastuntemukseen, tuotteistamisen puuttei-
siin, palvelujen saavutettavuuteen ja markki-
nointiin ja kaiken tämän yhteisvaikutuksesta 
johtuvaan heikkoon kannattavuuteen. Luonto-
matkailuyrittäjyys perustuu Suomessa pääosin 
osa-aikaisuuteen ja niin sanottuun elämänta-
payrittäjyyteen. Ongelmia muodostavat alan 
kausiluontoisuus, kotimaisten asiakkaiden halut-
tomuus maksaa ohjatuista palveluista ja talouden 
taantuma viime vuosina. (Kesän luontoaktivi-
teettien kehittämisstrategia 2015–2018; Petäjis-
tö & Selby 2014; Susiluoma 2015.)

LUONTOMATKAILUPALVELUSTA 
HYVINVOINTIMATKAILUPALVELUKSI
Suomalainen luontoon perustuva matkailupal-
velutarjonta on luonteeltaan pääosin luontomat-
kailua, ei niinkään hyvinvointimatkailua. Luon-
tomatkailun palvelutarjonnalla on pidemmät 
perinteet kuin hyvinvointimatkailulla. Kysynnän 
kasvunäkymät ovat hyvinvointimatkailussa erityi-
sen herkulliset (Global Wellness Institute 2013). 
Myös luontomatkailussa on selkeää kasvupotenti-
aalia. Erilaisten palveluiden tarjoajia on kuitenkin 

luontomatkailun alalla asiakasmääriin nähden 
runsaasti, sillä alalle tulon esteet ovat verrattain 
matalat. Tämä taas on johtanut kilpailun kiris-
tymiseen, ja erottautumisen ollessa esimerkiksi 
ohjelmapalveluissa melko hankalaa, hinta kilpai-
lukeinona nousee usein merkittävään rooliin.

Luontomatkailualan yrityksillä on usein mer-
kittävää sisältöosaamista esimerkiksi ohjelmapal-
velujen tuottamisessa. Tästä osaamispohjasta oli-
si rakennettavissa jopa melko pienin muutoksin 
palvelumuotoilua hyödyntäen palveluja täysin 
toisenlaisille, hyvinvointimatkailun kohderyh-
mille. Luontomatkailun alalla on selkeä tarve 
löytää erottautumisen ja profi loitumisen keinoja. 
Vain uusien palvelukonseptien avulla on mah-
dollista erottautua kilpailijoista niin kotimaassa 
kuin ulkomailla ja saavuttaa sitä kautta parem-
pia katteita. Asemoimalla matkailupalveluita 
enemmän hyvinvointivetoisille kohderyhmille 
voidaan päästä irti kireimmästä kilpailusta ja saa-
vuttaa oma erilaistettu asema markkinoilla – eli 
niin sanottu sininen meri. Sinisen meren strate-
gialla viitataan siihen, että uusilla innovaatioilla, 
kilpailijoista erottautumisella ja oman toiminnan 
kehittämisellä pyritään luomaan jopa aivan uusia 
markkinoita (Chan Kim & Mauborgne 2015). 
Tällöin vältytään kovimmalta kilpailulta ja pys-
tytään toimimaan jopa erittäin kannattavasti. 
Palvelumuotoilu on yksi keino, jolla yritys voi 
asemoitua aivan uudelleen markkinoilla.

Suomalaisella matkailulla on nyt mahdolli-
suus tarttua luonnon hyvinvointivaikutuksiin 
kaupallistamisen näkökulmasta. Aiheen saama 
näkyvyys mediassa ja yhteiskunnallisessa keskus-
telussa luo potentiaalista kysyntää, mutta palve-
lujen tuotteistaminen vaatii toimia käytännön 
tasolla. Esimerkiksi kansallispuistokävijät arvi-
oivat käyntinsä hyvinvointivaikutukset yli 200 
euron arvoisiksi (Vähäsarja 2014). Monet yleis-
hyödylliset organisaatiot pyrkivät edistämään 
kansalaisten terveyttä luonnon avulla, ja aiheen 
pariin on jo syntynyt yritystoimintaa esimerkiksi 
hoiva-alalle sekä luonnontuotealalle. Merkittä-

vimpien kotimaisten matkailukeskusten ja luon-
tomatkailukohteiden palvelutarjonnassa luon-
non hyvinvointivaikutukset ovat vielä sivuosassa, 
mutta edelläkävijät ovat jo heränneet aiheen hyö-
dyntämiseen (ks. Kuuluvainen 2015).

Yrityksen näkökulmasta palvelun muotoilu 
luontomatkailupalvelusta hyvinvointimatkailu-
palveluksi konkretisoituu asiakasymmärrykseen. 
Potentiaalinen hyvinvointimatkailija ja hänen 
tarpeensa on tunnettava, jotta on mahdollista tar-
jota tätä puhuttelevia palveluja. Toki se, pyrkiikö 
yritys tavoittelemaan luontomatkailijoita vai hy-
vinvointimatkailijoita, on jo strategisen tason ky-
symys. Ennen asiakasymmärryksen syvällisempää 
kartuttamista on siis tehtävä päätöksiä siitä, mille 
markkinalle yritys palvelujaan tarjoaa ja miten 
sen oma osaaminen palvelee tätä valintaa.

Kuvassa 25 on havainnollistettu palveluyri-
tyksen bisneskonseptin laadintaa palvelumuo-
toilun näkökulmasta. Asiakas on muotoilun 
keskiössä ja häneen peilautuvat myös kokonai-
suuden muut elementit, kuten sähköisten palve-
luympäristöjen valinnat ja palvelun eri moduu-
lit. Pääviesti kuviossa on se, että yritys pystyy 
strategisilla valinnoilla, asiakkaan tuntemisella, 
palvelun kohdentamisella ja palvelukonseptiaan 
hiomalla vahvistamaan omaa kilpailuetuaan. 
Luontolähtöisen hyvinvointipalvelun kehittämi-
sen tavoitteena voi olla esimerkiksi korkeamman 
lisäarvon ja paremman kannattavuuden palve-
lutuote, joka kuitenkin pystytään rakentamaan 
lähes samoille osaamiselementeille kuin luonto-
matkailun palvelut.

Kuva: Viljo Kuuluvainen

VINKIT MATKAILUTOIMIJOILLE:

Tunnista potentiaalisen 

hyvinvointimatkailijan  

tarpeet, toiveet ja 

käyttäytymismallit

Erotu muista toimijoista

omalla osaamisellasi ja   

löydä oma erilaistettu 

positio hyvinvointi-

markkinoilta

Panosta digitaaliseen

palveluympäristöön ja 

hyödynnä digitaalisen   

myynnin ja markkinoinnin   

mahdollisuudet

Tee palvelusi 

ostaminen  

helpoksi 

asiakkaalle
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Miten asiakkaan näkökulmasta katsottuna 
eroaa se, käyttääkö hän luontomatkailun vai hy-
vinvointimatkailun palveluita? Yksi merkittävä 
ero luontomatkailijan ja hyvinvointimatkailijan 
välillä piilee heidän matkailumotiiveissaan – toi-
nen on hyvinvoinnin ja toinen luontokokemus-
ten perässä. Ensimmäisen ja ehkä tärkeimmän 
kosketuksen palveluun asiakas saa markkinointi-
viestin ja palvelukuvauksen kautta. Hyvinvointi-
matkailijalle suunnatun palvelun viestinnässä on 
tietenkin tärkeää nostaa kärjeksi luonnosta saata-
vat monipuoliset hyvinvointivaikutukset, joiden 
tueksi on saatavilla paljon tutkimustietoa.

Tyypillinen hyvinvointimatkailija kaipaa 
turvallista vierailua luontoon ilman, että joutuu 
liian kauaksi tasokkaista palveluista. Hän haluaa 
miellyttävän luontokokemuksen ilman siihen 
usein liitettyjä vähemmän houkuttelevia puo-
lia, kuten esimerkiksi palelemista tai kastumista. 

Hyvinvointipalvelun sisältö tulee myös rakentaa 
siten, että se havainnollistaa ja tuottaa asiakkaalle 
monipuolisia hyvinvointikokemuksia luonnossa. 

Luontomatkailijan kiinnostuksen kohteena 
voivat sen sijaan olla esimerkiksi erilaiset luonto-
ympäristöt, ja hän saattaa kaivata jo lähtökohtai-
sesti yön yli kestävää retkeä. Hyvinvointimatkailija 
taas on todennäköisesti tottunut esimerkiksi kyl-
pylöiden palvelutasoon, ja hän odottaa palvelul-
taan helppoa saavutettavuutta, tasokkaita oheis-
palveluita ja panostusta yksityiskohtiin. Edellä 
mainitut asiat asiakkaan tarpeista ovat oletuksia, 
mutta syvällisen asiakastuntemuksen varaan ra-
kennetussa hyvinvointipalvelussa kokemus muo-
dostuu tarkkaan mietittyjen osa-alueiden kautta. 
Tässä tulee ottaa huomioon sekä palvelun fyysinen 
että sähköinen toimintaympäristö (ks. kuva 25).

Tietenkin luontomatkailupalveluiden koh-
dentaminen hyvinvointimatkailijoille tuo useim-
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KUVA 25.  
Palvelukonseptin osa-alueet  
(mukaillen CreaMentors 2015)

ASIAKAS

1. Asiakastarve 
- segmentointi
- asiakasprofiili,
 ihanneasiakas

2. Käyttöliittymät 
- fyysinen palvelu-
 ympäristö
- sähköinen palvelu- 
 ympäristö

3. Palvelutarjonta 
- palvelut
- sähköiset palvelut

5. Palvelutuotanto 
- palveluprosessit
- tapa toimia
- myynnin ja  
 ostamisen mallit

4. Palvelumoduulit 
- elementit, joista 
 palvelu koostuu

missa tapauksissa mukanaan entistä kovemmat 
vaatimukset palvelun laadulle. Yrityksen olisi 
hyvä kiinnittää erityishuomiota palvelun laadun 
monipuoliseen kehittämiseen. Riskit siihen, että 
yritys ei täytä asiakkaan palvelulle asettamia vaa-
timuksia, kasvavat sitä mukaa, mitä korkeam-
man laatuprofiilin ja hintatason palveluita se tar-
joaa. Kokonaisvaltaisia palveluja tarjottaessa on 
lisäksi huolehdittava, että palvelun tuotantoon 
osallistuvat kumppaniyritykset täyttävät asetetut 
laatuvaatimukset.

Liiketoiminnan kehittämiseen liittyy aina ris-
kejä. Eikä se, että luontomatkailun ammattilainen 
ryhtyy tarjoamaan myös hyvinvointimatkailijalle 
palveluita, tarkoita sitä, että hänen pitäisi luo-
pua olemassa olevista kannattavista palveluistaan. 
Luontoon perustuvat hyvinvointimatkailupalve-
lut tulee nähdä ennen kaikkea mahdollisuutena 
asemoitua uudelleen sekä kehittää ja kasvattaa 
liiketoimintaa. Nämä uudenlaiset markkinat ovat 
tavoitettavissa suhteellisen pienillä panostuksilla 
hyödyntämällä palvelumuotoilun työkaluja.
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Kestävää hyvinvointia kehitettäessä ihminen ja hänen lähiympäristönsä 
huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Kehittämisen kohteina voivat olla ihminen 
ja hänen hyvinvointinsa keskeiset tekijät, mutta myös hyvinvoinnin raken-
tumiseen yhteydessä oleva ympäristö, elinkeinoelämä ja talous. Muutokset 
yhteisöissä, yhteiskunnassa ja elinympäristöissä muuttavat ihmistä ja hä-
nen suhdettaan ympäristöönsä. Samalla ihmisen hyvinvointi, sen kokemus 
ja mittaaminen muuttuvat.

Kestävyys, hyvinvointi ja tulevaisuus
ANU HAAPALA

Kestävän hyvinvoinnin kehittämisen keskeisin 
tavoite on hyvän elämän edistäminen taloudelli-
set, ekologiset, eettiset sekä sosiaaliset ja kulttuu-
riset näkökulmat huomioiden. Näin hyvinvoin-
nin edellytykset voidaan taata myös seuraaville 
sukupolville. Kestävyys yhdistettiin ensimmäisiä 
kertoja laajasti poliittiseen ja yhteiskunnalliseen 
keskusteluun 1987 Yhdistyneiden kansakuntien 
julkaisemassa raportissa. Tämän jälkeen kestä-
vyys on ollut yhteiskunnallisen keskustelun lisäk-
si myös tutkimuksen kohteena ja näkökulmana. 
Heikkurinen (2014, 10) korostaa kestävyydestä 
puhuttaessa sen merkityssisältöä käyttäjien, käyt-
tötapojen ja käyttötarkoitusten mukaan. Erilais-
ten merkitysten ymmärtäminen on tärkeää yh-
teisen keskustelun edistämiseksi. 

Suomalaisittain kestävyys ja hyvinvointi on 
viime vuosina ollut keskeinen teema erityisesti 
Sitran edistämässä keskustelussa. Lähtökohtana 
on ymmärrys hyvän elämän tavoittelusta maapal-
lon kantokyvyn mahdollistamissa rajoissa (Sitra 
2014a). Hyvinvoinnin kestävyys on tärkeää eri-
tyisesti nyt, kun yhä moninaistuva yhteiskunta, 
arvostusten kyseenalaistamiset ja taloudellinen 

paine pakottavat tarkastelemaan hyvinvoinnin 
tukemisen ja edistämisen tapoja uusilla tavoilla. 

Hämäläinen (2013, 7 - 12) on listannut kes-
keisimpiä kestävän kehityksen ja kestävän hyvin-
voinnin edistämisen haasteita sekä yksilöiden, 
yhteiskunnan että globalisaation näkökulmista. 
Materialistinen kulutuskulttuuri, asenteelli-
set ja osaamiseen liittyvät haasteet teknologian 
käyttöönotossa luovat haasteita yksittäisen kan-
salaisen kestävän hyvinvoinnin kehittämiselle. 
Yhteiskunnalliset haasteet taloudessa, tuotta-
vuudessa ja julkisen velan määrässä, ikäraken-
teen muutos sekä hallinnon, instituutioiden ja 
demokratian kriisit muodostavat haasteellisen 
toimintakentän hyvinvointipalvelujen tarjontaan 
ja kehittämiseen. Globaalisti kestävän kehityksen 
haasteita ovat ilmastonmuutos ja riippuvuus uu-
sista luonnonvaroista sekä globalisaatioon vaadit-
tava rakenteellinen sopeutuminen. 

HYVINVOINNISTA RAHAA, RAHALLA  
HYVINVOINTIA
Resilienssi eli ”joustava reagointi ja palautumi-
nen toimintakykyiseksi” on Sitran työpaperin 

(2014a, 6 - 7) mukaan kestävän hyvinvoinnin 
yhteiskunnan periaatteita läpileikkaava tavoite. 
Yksi työpaperissa mainituista neljästä resilienssiä 
vahvistavasta teemasta on hyvinvoinnin ja talou-
den suhde.  Toki ihmisten hyvinvoinnin ja talou-
dellisen kehityksen on nähty riippuvan toisistaan 
vuosisatojen ajan. 1800-luvulla kuolleisuus oli 
suurta ja keskityttiin sairauksiin sekä niiden hoi-
tomuotojen kehittämiseen lääketieteellisesti ja 
teknologisesti. Tämä perustui näkemykseen siitä, 
että vain hyvinvoivat ihmiset olivat työkykyisiä ja 
siten tuottavia yhteiskunnalle. 

Sama ajatusmalli on nähtävissä edelleen: ta-
loudellinen kasvu ja kilpailukyky ei ole kestävää, 
ellei ihmisten hyvinvoinnista samalla huolehdita. 
Tämä näkyy erityisesti viime vuosien satsauksissa 
ja keskustelussa työelämän kehittämisestä, työhy-
vinvoinnista ja työkykyisyydestä. Kuitenkin yhä 
enenevässä määrin keskusteluun on noussut se, 
ettei hyvinvoinnin rakentamiselle ole edellytyk-
siä ilman vakaata ja kestävästi kasvavaa taloutta. 
Erityisesti tämä näkökulma on hallinnut viime 
vuodet julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämiseen liittyvää keskustelua.

Taloudellisen kestävyyden ja hyvinvoinnin 
eri ulottuvuuksien jäsentämiseksi SOSTE – Suo-
men sosiaali ja terveys ry. lanseerasi yhdistyksen 
perustamisvaiheessa vuonna 2012 käsitteen hy-
vinvointitalous. Käsitteellä haluttiin haastaa eri 
tahoja keskusteluun sosiaali- ja terveyspolitiikan 
ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Tätä kes-
kustelua on sittemmin jatkettu muun muassa 
Sosten julkaisemassa kirjassa Hyvinvointitalous, 
jossa ihmisten hyvinvoinnin ja talouden keski-
näistä riippuvuutta tarkastellaan eri tieteenalojen 
näkökulmista (Särkelä ym. 2014). Myös verkossa 
hyvinvointitalouteen liittyvää keskustelua on tie-
toisesti edistetty. Tämän tarkoituksena on ollut 
ennen kaikkea nostaa esille se, miten monisyinen 
on hyvinvoinnin ja talouden yhteys.

Hyvinvointi on siis nähty joko talouden edel-
lytyksenä tai julkisen talouden rahareikänä. Hy-
vinvointipalvelujen koko ajan kasvava kysyntä on 

kuitenkin tehnyt hyvinvoinnista vahvaa bisnestä. 
Rahalla halutaan ostaa hyvinvointia yhä enem-
män. Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala 
sekä hoiva-ala ovat nopeimmin kasvavia toimi-
aloja Suomessa. Kasvu näkyy erityisesti erilaisissa 
sosiaalipalveluissa, kuten lastensuojelussa sekä 
ikääntyneille, vammaisille ja mielenterveyson-
gelmaisille kohdennetuissa yksityisissä palvelu-
talo- ja asumispalveluissa. (Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö 2012c: 4; Sosiaalialan Työnantajat 2014, 
34.) Toisaalta myös oman terveyden edistäminen 
ja hyvinvointi luovat tarpeen näiden palvelujen 
tarjoamiselle. Hyvinvointipalveluille sekä hyvin-
vointi- ja terveysteknologialle nähdään mahdolli-
suuksia myös vientiteollisuuden tuotteina.

Eteläsavolaisen hyvinvointialan yrittäjyyden 
tulevaisuutta selvitettiin vuoden 2013 lopussa 
kyselyllä (Hirvonen & Laitinen 2014). Kyselyyn 
vastasi 95 alueen yrittäjää lastensuojelun, ikään-
tyneiden ja vammaisten palveluita tarjoavista 
yrityksistä sekä fysioterapiayrityksistä. Tulosten 
perusteella alueen sosiaali- ja terveysalan yrit-
täjien tulevaisuus näyttää vakaalta ja kasvuun 
suuntautuvalta - liiketoiminnan kasvattamista 
suunnitteli noin 40 prosenttia yrittäjistä. Osa 
yrittäjistä on kuitenkin huolissaan ammattitai-
toisen työvoiman saatavuudesta. Toiveita koh-
distui myös yrittäjyyttä tukeviin neuvontapal-
veluihin, joihin toivottiin enemmän sosiaali- ja 
terveysalan asiantuntemusta. Tulokset vastaavat 
hyvin valtakunnallisten kartoitusten tuloksia (ks. 
esim. Haapa-aho 2014).

Sitran työpaperin (2014a, 7) mukaan hy-
vinvointiin liittyvä talous tulisi saada uudista-
vaksi ja yhteisölliseksi. Yksi uudenlainen toi-
mintamalli tähän on vaikuttavuusinvestointi, 
jolla lisätään julkisen ja yksityisen sektorin sekä 
järjestöjen yhteistyötä. Yhteistyössä yksityistä 
pääomaa investoidaan hyvinvointia edistäviin 
projekteihin, joiden ensisijaisena tavoitteena on 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus (social impact 
bond). Investoinnin vaikuttavuus arvioidaan ja 
sille maksetaan tuottoa vain, jos asetetut tavoit-
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teet saavutetaan. Vaikuttavuusinvestointia on 
käytetty maailmalla esimerkiksi työttömyyden 
hoidossa, vankien kotiutumisen tukemisessa, 
lastensuojelussa sekä yksinhuoltajaäitien opiske-
lumahdollisuuksien edistämisessä.

KESTÄVIÄ HYVINVOINTIPALVELUJA
Hyvinvoinnin kestävä kehittäminen tarkoittaa 
kestävyyden eri ulottuvuuksien varmistamisen 
lisäksi myös hyvinvointipalvelujen kehittämis-
tä ja uusien toimintamallien löytämistä. Työ- ja 
elinkeinoministeriö julkaisi alkuvuodesta 2015 
tutkimuksen, jossa oli kartoitettu hoito- ja hoi-
vapalvelualan tilaa ja tulevaisuudennäkymiä 
(TEM 2015). Tutkimuksen johtopäätöksenä 
listattiin neljä merkityksellisintä toimenpideko-
konaisuutta hoito- ja hoiva-alan kehittämiseksi 
ja tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Yksi 
näistä liittyy yksityisen sektorin roolin hallit-
tuun kasvattamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuotannossa. Vaikka julkinen sektori muodostaa 
hyvinvointipalvelujen perustan, toivottiin tutki-
muksessa yksityistä sektoria tuomaan toimialalle 
lisää innovaatioita, uusia tapoja toimia sekä te-
hokkuutta.

Yksityisten palvelujen lisäksi jo pitkään on 
ollut esillä järjestöjen ja yhdistysten tuottamat 
hyvinvointipalvelut. Julkisten ja yksityisten pal-
velujen yhdistäminen eri kuitenkaan ole ollut 
ongelmatonta. Hokkasen, Pirisen ja Kuitusen 
(2014) tekemässä selvityksessä tarkasteltiin ete-
läsavolaisten vapaaehtoistoimijoiden näkemyksiä 
omasta roolistaan ja toimintansa edellytyksistä 
suhteessa eteläsavolaisten hyvinvointiin, osalli-
suuteen ja hyvinvointipalveluiden tuottamiseen 
nyt ja tulevaisuudessa. Tulosten mukaan yhteis-
työrakenteiden synnyttäminen toisaalta järjes-
töjen välille ja toisaalta kunta-järjestöyhteistyön 
kehittämiseksi on yksi merkittävä kehittämistä 
vaativa alue. Toimenpiteitä tarvitaan myös yhtei-
sillä toimintakentillä toimivien ennakkoluulojen 
ja asenteiden muokkaamiseksi sekä vastuukäy-
tänteiden ratkaisemiseksi. Joitakin hyviä kansal-

lisia ja kansainvälisiä käytänteitä käytössä olevista 
toimintamalleista on koottu Hokkasen, Pirisen 
ja Kuitusen (2014, 85 - 98) selvitykseen.

Kalland (2014, 82 - 88) korostaa, että jo nyt 
järjestöillä on ollut iso rooli hyvinvoinnin tuot-
tamisessa. Tällä viitataan siihen, että järjestöt 
toisaalta tuottavat toiminnallaan hyvinvointia 
muille mutta toisaalta vapaaehtoistyöhön osal-
listuvat saavat toiminnastaan sellaista sosiaalista 
pääomaa, joka on merkityksellistä vapaaehtois-
toimijoiden omalle hyvinvoinnille. Vapaaehtois-
työllä on näin merkittäviä kansantaloudellisia 
vaikutuksia. On kuitenkin huomattava, että kol-
mannen sektorin vaikuttavuuden mittaaminen 
on haasteellista. Hokkanen, Pirinen ja Kuitu-
nen (2014) suosittavatkin, että vaikuttavuuden 
mittaamiseksi ja todentamiseksi olisi otettava 
käyttöön uudenlaisia menetelmiä ja kehitettä-
vä siihen soveltuvia työkaluja. Vaikuttavuuden 
osoittaminen loisi entistä parempia perusteita 
rahoituksista päätettäessä ja järjestöjen tekemän 
työn laadun hallinnan kehittämisessä.

Yksityisten palvelujen kehittämisen lisäksi 
työ- ja elinkeinoministeriön tutkimuksessa nos-
tettiin esille tarve toimenpiteille, joilla määritel-
lään uudelleen hoito- ja hoiva-aloilla toimivien 
ammattiryhmien toimenkuvia ja pätevyysvaati-
muksia työvoimapulan ennaltaehkäisemiseksi. 
Tutkimuksen mukaan kokonaistyötä voitaisiin 
tehostaa ja muuttaa merkittävästi järkevämmäk-
si, jos tehtävät voitaisiin jakaa osaamis- ja kyvyk-
kyysperusteella sen sijaan, että ne jaetaan tutkin-
totodistusten mukaan (TEM 2015, 35). Lisäksi 
tutkimuksessa esitetään, että kustannusjohtami-
seen tulisi panostaa paljon entistä vahvemmin. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi palvelu-
jen priorisointia (TEM 2015, 36). 

Priorisointia voidaan kuitenkin lähestyä mo-
nella eri tavoin. Sitran (2014a, 11) vastaus prio-
risointiin on tarpeiden täyttämisen tasavertaisuus 
ja siihen perustuvat yhdenvertaiset ja tasa-arvoi-
set palvelut. Taloudellinen kestävyys tulee sitä 
kautta, että ihmisillä on oikeus saada tarpeitaan 
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vastaavia palveluita sen mukaan, mitä verovaroin 
on päätetty kattaa. Keskeistä on asiakas- ja tar-
velähtöisyys, joiden perusteella eri asiakasryhmil-
le on räätälöity erilaisia palveluja. Tavoitteena on 
myös löytää paljon ja laajasti palveluita käyttävät 
asiakkaat, niin kutsutut suurkuluttajat. Uhkaku-
vana on, että yhä yksilöllisemmät ja räätälöidym-
mät hoitomuodot voivat johtaa myös terveyden 
eriarvoisuuden kasvuun. On siis huolehdittava 
myös siitä, että terveydestään vähemmän kiin-
nostuneet saataisiin tarttumaan näihin entistä 
parempiin mahdollisuuksiin itsestään huoleh-
timiselle. Joka tapauksessa erilaisten asiakas- ja 
riskiryhmien tunnistamisen tärkeys lisääntyy en-
tisestään. (Sitra 2014b, 8 - 12.)

TEM (2015, 36) puolestaan korostaa tarvet-
ta asiakkaan valinnanvapauden kasvattamiselle. 
Perinteisesti julkisella sektorilla on asiakkaan 
puolesta päätetty valtaosin siitä, missä asiakasta 
hoidetaan ja kuka tätä hoitaa. Tulevaisuudessa 
asiakkaan valinnanvapaus tulee lisääntymään. 
Kestävän hyvinvoinnin kehittämisessä tämä luo 
tarpeen entistä vahvemmille asiakaslähtöiselle 
palvelujen muotoilulle, kansalaislähtöiselle toi-
minnan kehittämiselle ja tiedolla johtamisel-
le. Sitrassa (2014b, 12) tietojohtamisen mallin 
nähdään koostuvan asiakasanalyysin mallista ja 
hyvinvointi-indikaattoreista. Asiakasanalyysin 
mallin avulla voidaan tarkastella asiakasryhmi-
en sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden 
käyttöä ja kustannuksia sekä muodostaa uusia 
seurattavia ja ennustettavia asiakasryhmiä. Hy-
vinvointi-indikaattoreiden avulla puolestaan voi-
daan seurata ja ennakoida palvelujen tuottajien 
toimintaa ja toiminnan vaikuttavuutta. 

KESTÄVÄSTI HYVINVOIVA IHMINEN  
TULEVAISUUDESSA
Ihmisen elinympäristössä on tapahtunut ja ta-
pahtuu koko ajan muutoksia. Pitkän linjan tu-
levaisuudentutkija Linda Groff on analysoinut 
globaalisti elinympäristön ja yhteiskunnan muu-
toksia ja määritellyt yksityiskohtaisesti, mitkä 

tekijät luovat tätä evoluutioperustaa. Analyysin 
perusteella hän on mallintanut 12 erilaista tek-
nologiseen, biologiseen, ekologiseen, kulttuu-
riseen ja tietoisuuden evoluutioon perustuvaa 
mahdollista tulevaisuutta ihmiselle ja ihmisyy-
delle. (Groff 2015.) Hyvinvointi määrittyy näis-
sä tulevaisuuskuvissa eri tavoin. Jotta yksilön 
hyvinvoinnin tulevaisuus olisi yhtä sukupolvea 
kestävämpää, on tarkasteltava ihmistä ja hänen 
elinympäristöään myös tällaisesta laajemmasta 
näkökulmasta. Groff (2015) esittää myös, miten 
tekijöihin olisi mahdollista halutessaan vaikuttaa 
evoluution suunnan muuttamiseksi. Tähän vaa-
ditaan yhteistä tiedostamista kehityskulusta sekä 
arvovalintoja. 

Tiedostettu vaikuttaminen hyvinvoinnin 
tulevaisuuteen ja yksilön hyvinvoinnista kes-
kusteleminen arvovalintojen tekemiseksi vaatii 
jäsentyneen määrittelyn sille, mitä hyvinvointi 
ylipäätään on, miten sitä voidaan määritellä ja 
mitata. Vaikka hyvinvointitutkimusta tehdään 
paljon ja uusia hyvinvoinnin mittaamisen indi-
kaattoreita rakennetaan jatkuvasti, ei juurikaan 
ole teoreettisesti mallinnettuja hyvinvointike-
hyksiä, joissa ihminen ja hänen hyvinvointinsa 
huomioitaisiin kokonaisuutena. Keskusteluun 
on noussut kokemuksellinen hyvinvointi, mutta 
ratkaisuesityksiä sen kokonaisvaltaiseen mallin-
tamiseen on vasta muutamia. 

Yksi tällainen jäsennys kestävän hyvin-
voinnin kokonaisvaltaisesta mittaamisesta on 
Hämäläisen (2014, 23 - 26) malli, jossa hyvin-
vointiviitekehyksessä yhdistetään hyvinvoinnin 
perinteiset materiaaliset ja objektiiviset tekijät 
sen henkisempiin ja subjektiivisempiin ulot-
tuvuuksiin. Mallinnuksen lähtökohtina ovat 
käytettävissä olevat resurssit ja valmiudet, eli-
nympäristöjen laatu, arkipäivän toiminnot ja ko-
kemukset sekä yksilöiden psykologiset, materiaa-
liset ja sosiaaliset perustarpeet. Mitattava terveys 
nähdään mallissa resurssina ja kapasiteettina, jota 
suhteutetaan hyvinvoinnin kokemukseen.

Palveluja kehitettäessä ja yksilön hyvinvoin-

tia tuettaessa uudenlaiset kokemuksellisuuteen 
perustuvat tiedon jäsentämisen tavat tulevat 
olemaan välttämättömiä. Yhteiskunnan näh-
dään muuttuvan yhä enemmän perustarpeiden 
tyydyttämisestä elämys- ja kokemusyhteiskun-
naksi, jossa tietoa on käytössä kaikille, jotka sitä 
haluavat hyödyntää. Wevolve-toimisto (Tikka & 
Gävert 2014) on mallintanut yksilöiden henki-
lökohtaisia terveyssysteemejä ja toimintamalleja 
tulevaisuudessa. Mallinnuksen lähtökohtana on 
käytetty terveyden määritelmien ja merkitysten 
jakautumista sekä yhdistäviä tekijöitä toimin-
nallisista ryhmistä (esimerkiksi hyötyliikkujat tai 
geenitiedon hyödyntäjät) perinteisten demogra-
fisten ja ulkoisten piirteiden sijaan (esimerkiksi 
miehet, naiset, eri ikäryhmät). Näitä jäsennettiin 
kahden ulottuvuuden avulla toimijatyypeiksi. 
Tyyppiä määritteli se, ymmärtääkö yksilö oman 
terveytensä ja hyvinvointinsa atomistisesti selit-
tämällä omaa terveyttä ensisijassa osien kautta 
vai holistisesti niin, että omaa terveyttä selitetään 
ensisijassa kokonaisuuksien kautta. Toisaalta 
tyyppiä määritteli henkilökohtaisen terveyden ja 
hyvinvoinnin kokemisen tavoite joko balanssin 
saavuttamisena vai kaaoksen hallintana. 

Mallintamisen lopputuloksena saatiin neljä 
erilaista toimijatyyppiä, jotka hahmottavat eri-
laisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
liittyviä käyttäytymismalleja. Ensimmäinen toi-
mijatyyppi on elämän optimoija, joka pyrkii it-
sensä asiantuntijaksi mittaamalla ja seuraamalla 
terveytensä ja hyvinvointinsa kehitystä jatkuvan 
dataseurannan avulla. Tavoitteena on yleensä 
suunnitelmallinen elämäntapamuutos, jonka 
apuna toimivat tehostettu itseanalyysi, yhteisön 
apu ja ennenäkemättömän tarkka ymmärrys 
oman kehon ja mielen toiminnasta. (Tikka & 
Gävert 2014.) Hyvinvointipalvelujen kehittämi-
sen näkökulmasta omaehtoisesti kerätyn terveys-
tiedon hyödyntämisen väylät ja mahdollisuudet 
tulee käyttää liiketoiminnan kehittämiseen ja 
palvelujen kohdentamiseen yksilön omaehtoi-
sesti kerättyä tietoa hyödyntäen. Tietokantojen 
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kehittäminen toisiaan tukeviksi ja omaehtoista 
dataa hyödyntäväksi palvelee myös tehokkuutta.

Toinen toimijatyyppi on harmonian etsijä, 
joka lisää hyvinvointiaan kaikilla elämän alueilla. 
Hänen terveydessään ja hyvinvoinnissaan koros-
tuu kokonaisvaltainen tasapaino. Terveys ja hy-
vinvointi on matka, ei päämäärä, johon yksilö on 
valmis satsaamaan paljon aikaansa ja rahojaan. 
Harmonian etsimisessä voidaan jouhevasti yhdis-
tellä erilaisia perinteitä ja ymmärretään ihmisen 
olevan osa laajempaa luonnon ekosysteemiä. Ko-
konaisvaltaisen hyvinvoinnin etsimisessä sovelle-
taan sekä liikunnan, ravitsemuksen ja henkisten 
harjoitusten parhaiten soveltuvia osia. (Tikka & 
Gävert 2014.) Tämä toimijatyyppi on valmis 
satsaamaan erityisesti ennaltaehkäiseviin palve-
luihin ja terveyden omaehtoiseen edistämiseen 
sekä arkena että lomillaan. Tämä toimijatyyppi 
on valmis satsaamaan myös erilaisiin digitaalisiin 
sovelluksiin, mikä luo markkinoita erityisesti hy-
vinvointi- ja terveysteknologialle.

Joustava selviytyjä pyrkii kasvattamaan ter-
veyden ja hyvinvoinnin resilienssiään vahvem-
maksi ja mitä erilaisempia ja ennakoimattomia 
uhkia sietäväksi. Voimavarat ovat sekä henkisiä 
että fyysisiä, mutta myös toisten kanssa jaettuja 
resursseja. Joustava selviytyjä pyrkii myös enna-
koinnin ja elämäntapamuutosten avulla siihen, 
että elämän haasteet ja ongelmat eivät edes kehi-
ty terveyden kriiseiksi. Joustavia selviytyjiä yhdis-
tää ymmärrys siitä, että yhteiskunta ei pysty enää 
välttämättä tarjoamaan kaikkea heidän tarvitse-
mansa apua, vaan hoitaakseen hyvinvointiaan 
heidän täytyy tukeutua uudenlaisiin terveyden 
tukiverkostoihin ja resursseihin. Ammattilaisten 
apu on tärkeää, mutta joustava selviytyjä hakee 
jatkuvasti tukea niin läheisiltään kuin digitaa-
listen palveluiden kautta kokoontuvilta vertais-
yhteisöiltä. (Tikka & Gävert 2014.) Järjestöt ja 
vapaaehtoistyö ovat merkityksellisiä hyvinvoin-

nin ja terveyden edistämisen muotoja, koska 
osallistuminen yhteisöjen toimintaan ja muiden 
auttaminen lisäävät vastaavasti hyvänolon ja on-
nistumisen tunnetta. 

Neljäs toimijatyyppi on itsensä rakentaja, 
joka kyseenalaistaa normaalin terveyden rajat 
ja tekee itselleen tarkkoja terveysinterventioita. 
Pyrkimyksenä on yleisesti muokata ja parantaa 
sekä kehoa että mieltä digitaalisten teknologioi-
den, lääkkeiden ja bioteknologioiden avulla. Ta-
voitteena on esimerkiksi paremmat aistit, toimi-
vammat elimet, vikkelämpi mieli, tehokkaampi 
keho tai vaikka hauskempi ulkonäkö. He etsi-
vät jatkuvasti mahdollisuuksia kehon ja mielen 
muokkaamiseen ja ovat valmiita kokeilemaan 
uusia tapoja ja palveluita paremman terveyden 
ja tehokkaamman hyvinvoinnin kehittämiseen. 
(Tikka & Gävert 2014.) Ammattilaisten erityis-
osaamiselle on kysyntää, mutta asiantuntijuutta 
halutaan hyödyntää erityisesti kohdentaen ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistäminen juuri yksi-
lölle itselle sopivaksi. Palveluja tulee siis tarjota 
yksilölähtöisesti, uusinta teknologiaa soveltaen. 
Jatkossa uudet bioteknologian sovellukset sekä 
avoimen lähdekoodin terveysteknologiat tuovat 
nämä tällä hetkellä utopistiset muokkausmah-
dollisuudet arkiseksi osaksi yhä useamman ihmi-
sen elämää.

Ihmisen hyvinvointi tulevaisuudessa tulee 
määrittymään hyvin paljon sen mukaan, miten 
yksilö kokee oman hyvinvointinsa suhteessa eli-
nympäristöönsä. Hurjaltakin kuulostavien tek-
nokraattisten ihmiskuvien visiointi tulevaisuu-
dessa antaa perspektiiviä tarkastella sitä, millaisia 
mahdollisia käyttäjiä tulevaisuuden hyvinvointi-
palveluilla on. Tämä suuntaa osaltaan myös kes-
tävän hyvinvoinnin kehittämistä, jonka keskiös-
sä tulee aina olla kokonaisvaltaisesti tarkasteltava 
ihminen ja hänen yksilölliset tarpeensa. 
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TUULEVI ASCHAN
KK, Työhyvinvointiakatemia -hankkeen Mamkin 
osaprojektin projektipäällikkö
 
Hän on työskennellyt työyhteisöjen kehitystehtävissä, 
henkilöstövalmentajana sekä työnohjaajana.  
Erityisosaamiseen kuuluvat yksilön ja yhteisön  
voimautumista tukevat työyhteisömenetelmät.

TAINA HARMOINEN
MMM, tuntiopettaja matkailu- ja ravitsemisalan 
laitoksella sekä projektipäällikkö Viesti luomusta 
oikein -hankkeessa
 
Hän on työssään perehtynyt ruokaviestintään  
ja ruokamatkailuun.

JOHANNA HIRVONEN
FT, YTM, yliopettaja sosiaalialalla
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat sosiaalipalvelujen 
arviointi, luontolähtöisten hyvinvointipalvelujen  
tutkimus ja kehittäminen, sosiaalitalous sekä  
kuntouttava aikuissosiaalityö. 

LAURA HOKKANEN
FT, tutkija, lehtori yhteisöpedagogikoulutuksessa
 
Hän toimii tällä hetkellä tutkijana nuorisoalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskus Juveniassa ja tarkastelee digitaalista 
kansanhuumoria 2000-luvun alkupuolella arkistoitujen yli 
30 000 sähköposti- tai tekstiviestitiedoston pohjalta.

MARKO KANANEN
YTT, tutkija nuorisoalan tutkimus- ja kehittämis- 
keskus Juveniassa
 
Tällä hetkellä hän on tutkijana Somalialaisena Suomessa  
ja Minnesotassa ja Kansalaisuuden konstellaatiot  
-tutkimushankkeissa.

ANU HAAPALA
KT, tutkimusjohtaja Kestävän hyvinvoinnin  
painoalalla
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat tulevaisuus- 
orientaatio elämänkulun eri vaiheissa, elämänhallinta  
ja nuoruus elämänvaiheena, tulevaisuudentutkimuksen 
metodologia, ennakointitiedon soveltaminen sekä  
pedagoginen hyvinvointi. 

OSSI AURA
FT, strategisen hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin tutkija, 
konsultti ja kirjoittaja mm. konsulttiyritys Excenta 
Oy:ssä ja Terveystalon työterveyspalveluissa
 
Aura teki pitkän uran Suomen Kuntoliikuntaliitossa työ-
paikkaliikunnan kehittäjänä ennen väittelemistään työpaik-
kaliikunnasta osaamispääoman viitekehyksessä. Aura toimii 
ohjausryhmän puheenjohtajana Etelä-Savon Työhyvinvoin-
tiakatemia –hankkeessa, jonka osatoteuttaja Mamk on.

SUSAN ERIKSSON
YTT, tutkimuspäällikkö Kestävän hyvinvoinnin strateginen 
kehittäminen -hankkeessa, aihealueena syrjäseutujen  
nuorten elinolojen ja hyvinvoinnin edistäminen  
suhteuttamalla tietoa ja osaamista kansainvälisesti
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat nuorisotutkimus,  
hyvinvointipalvelujen muutos ja yhteiskuntatieteellinen  
vammaistutkimus.

Kirjoittajat
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MAARIT KARHULA
TtM, TKI-asiantuntija terveysalalla 
 
Hänen osaamisalueinaan on toimintaterapia sekä 
toiminnallisuuden ja osallistumisen mahdollistaminen 
arjen toimintaympäristöissä, kuntoutuksen prosessien ja 
toimintakyvyn arviointimenetelmien sekä mittareiden 
tutkimuksellinen kehittäminen ja arviointi.

VILJA LAAKSONEN
FT, YTM, restonomi, kehitysjohtaja CreaMentors Oy:ssä 
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat asiakaslähtöisten palvelu- 
konseptien kehittäminen, brändin rakentaminen ja markkinointi. 
Laaksonen on ollut palvelumuotoilun asiantuntijana Mamkin  
toteuttamassa Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten  
tuotteistaminen (LUOTUO)-hankkeessa.

VILJO KUULUVAINEN
KTM, LitM, projektipäällikkö Luonnon hyvinvointi- 
ja terveysvaikutusten tuotteistaminen  
(LUOTUO)-hankkeessa
 
Asiantuntijuusalueita ovat luonnosta hyvinvointia, palvelu- 
liiketoiminta, hyvinvointi- ja liikunta-alan kehittäminen.

VELI LIIKANEN
FM, projektitutkija nuorisoalan tutkimus- ja  
kehittämiskeskus Juveniassa
 
Hän on tehnyt tutkimus- ja kehittämistyötä nuorten  
osallisuuden ja vaikuttamisen, väkivaltakokemusten  
sekä liikunnan parissa. 

MARJUT KASPER
HuK, restonomi (AMK), tuntiopettaja matkailu- ja  
ravitsemisalan laitoksella
 
Hän on matkailualan opetuksessa tehnyt yritysyhteistyötä 
sekä kartoittanut datamatkailuprojektissa matkailuyritysten 
ja asiakkaiden tarpeita käytännön tasolla. Osaamisalueita ovat 
matkailun tuotteistaminen sekä tuotepaketointi. 

SARI LAANTERÄ
TtT, yliopettaja terveysalalla
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat terveyden  
edistäminen sekä lasten ja nuorten hoitotyö.

MAIJA KORHONEN
TkL, tutkimuspäällikkö Sähköinen arkistointi ja  
digipalvelut – strateginen kehittäminen hankkeessa
 
Asiantuntijuusalueita ovat sähköinen liiketoiminta, digitaali-
set palvelut, avoimen datan ja linkitetyn datan hyödyntämi-
nen liiketoiminnassa sekä digitaalisuus ja johtaminen.

MARJA-LIISA LAITINEN
THM, fysioterapeutti, TKI-asiantuntija terveysalalla
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat työelämän ja  
hyvinvoinnin kehittäminen, työsuojelu, kuntoutus  
ja projektiosaaminen.
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SONJA MIETTINEN
YTM, projektipäällikkö nuorisoalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus Juveniassa
 
Tällä hetkellä vastaa Ohjaamojen tuki -hankkeesta. 
Hän on perehtynyt nuorten palveluiden kehittämiseen, 
yrittäjyyden kehittämiseen ja yrittäjyyskasvatukseen 
sekä kansainvälisiin asioihin.

OUTI PYÖRIÄ
TtT, lehtori ja TKI-asiantuntija terveysalalla
 
Hänen asiantuntijuusalueensa on erityisesti  
neurologinen fysioterapia.

SEIJA NISSINEN
YTM, lehtori sosiaalialalla
 
Hänen keskeisimpiä asiantuntijuusalueitaan ovat  
luontolähtöinen kuntoutus ja luontolähtöiset menetelmät,  
ohjaus asiakastyössä sekä ennaltaehkäisevä lastensuojelu.

FULVIO RIZZO
YTT, TKI-asiantuntija sähköinen arkistointi ja  
digipalvelut -painoalalla
 
Rizzo työskentelee Open House ja TKI-osaajavalmennus  
–hankkeissa. Hän on taustaltaan maantieteilijä, aluekehittäjä  
ja maaseutututkija.

PAULA MÄKELÄINEN
TtT, yliopettaja terveysalalla
 
Projektiasiantuntijana Äijätiimillä duunarimiesten 
työaikainen syöminen paremmaksi –hankkeessa. 
Keskeinen asiantuntijuus liittyy terveyden  
edistämiseen. 

TEIJA RAUTIAINEN
restonomi YAMK, tutkimuspäällikkö Kestävän  
hyvinvoinnin strateginen kehittäminen -hankkeessa
 
Hän on työssään perehtynyt ruokapalvelujen toiminnan 
kehittämiseen, ravitsemukselliseen turvallisuuteen ja  
elintarviketurvallisuuteen, erityisesti toimitusketjun  
jäljitettävyyteen.

MARKKU NENONEN
FT, yliopettaja sähköisen asioinnin ja arkistoinnin  
koulutuksessa
 
Hänen asiantuntijuuttaan ovat erityisesti digitaalisuuden 
ymmärtäminen ja digitaalisten vaikutusten arviointi.

MERJA REUNANEN
TtL, THM, fysioterapeutti, yliopettaja  
terveysalan laitoksella
 
Hänen erityisosaamisalueitaan ovat kuntoutus,  
fysioterapia ja erityisesti toimijuus kuntoutuksessa.
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JUSSI RONKAINEN
YTT, nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Juvenian johtaja
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat kansalaisuuden 
tutkimus, nuorisotutkimus, maahanmuutto ja  
monikulttuurisuus.

NOORA TALSI
YTT, tutkimusjohtaja Sähköinen  
arkistointi ja digipalvelut -painoalalla
 
Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat yhteiskunnallinen  
teknologiantutkimus, käyttäjälähtöiset teknologiat, digitaalinen 
yhteiskunta, avoin tieto, kansalaisten osallisuus sekä tiede-,  
teknologia- ja innovaatiopolitiikka.

HELKA SARÉN
THM, fysioterapeutti, lehtori terveysalalla
 
Työssään fysioterapeuttikoulutuksessa hän on perehtynyt  
monipuolisesti ihmisen toimintaan ja siihen vaikuttaviin  
tekijöihin sekä mm. terveyskunnon mittaamiseen ja  
terveysliikuntaan.

LEENA UOSUKAINEN
KT, THM, psykiatrinen sairaanhoitaja ja  
terveydenhoitaja, yliopettaja terveysalalla
 
Hän toimii tutkijana Hoivafarmi-hankkeessa ja oli myös  
samassa roolissa Luontohoiva-hankkeessa.

ANNA-LIISA SALMINEN
Ph.D., Kuntoutuksen ja toimintaterapian dosentti Lapin 
yliopistossa, johtava tutkija Kelan tutkimusosastolla
 
Salminen on tehnyt pitkään yhteistyötä Maarit Karhulan kanssa 
erilaisissa kuntoutuksen hankkeissa. Hänen osaamisalueinaan 
ovat kuntoutus, toimintaterapia, apuvälineteknologia sekä  
arviointi- ja vaikuttavuustutkimus.

RIITTA TUIKKANEN
ETL, yliopettaja matkailu- ja ravitsemisalan laitoksella  
ja projektipäällikkö Äijätiimillä duunarimiesten  
työaikainen syöminen paremmaksi -hankkeessa
 
Keskeinen asiantuntijuusalue on ihmisen ravitsemus.

ANU SALPAKOSKI
TtT, LitM, Hyvinvointiteknologian insinööri,  
tutkimuspäällikkö Kestävän hyvinvoinnin strateginen  
kehittäminen –hankkeessa
 
Hänen asiantuntijuusalueensa ovat kuntoutus, hyvinvointi-
teknologia, ikääntyminen, lonkkamurtumat, työhyvinvointi 
sekä liikkumis- ja toimintakyky.

PEKKA TURKKI
ETT, yMBA, TKI-asiantuntija matkailu- ja ravitsemisalan 
laitoksella ja Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut (ASKO) 
-hankkeen projektipäällikkö
 
Asiantuntijuusalueita ovat elintarviketeknologia sekä  
laadun- ja tuotannonohjausjärjestelmät.
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