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1 JOHDANTO 

Yhdeksi sosiaalityön tavoitteista on viime vuosina noussut väestön hyvinvoin-

nin, sosiaalisen osallisuuden ja toimintakyvyn lisääminen. Pyrkimyksenä on, 

että hyvinvoinnin edistäminen otetaan huomioon kaikissa päätöksissä ja toi-

missa. Vastuu alueellisessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kun-

nilla. (Hyvinvoinnin edistäminen.)  

 

Kouvolan kaupunkistrategiaan 2014 – 2020 on kirjattu yhtenä tavoitteena 

asiakaslähtöinen toiminta. Asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavat kuuleminen, 

ennaltaehkäisy ja yhteisöllisyys. Tärkeäksi katsotaan asiakkaiden tunnistami-

nen ja heidän huomioimisensa päätöksenteossa ja toiminnassa. Kaupungin 

taloustilanteen sekä asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi painopiste 

on siirrettävä ennaltaehkäiseviin palveluihin. (Kouvolan kaupunkistrategia 

2014 – 2020, 10.) 

 

Kouvolan kaupunki haluaa edistää kuntalaisten yhdenvertaisuutta tukemalla 

vähävaraisten kuntalaisten mahdollisuuksia käyttää liikunta- ja kulttuuripalve-

luita. Tähän tarkoitukseen kehitettiin Virta-kortti, jonka pilottivuosi on 2017. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kerätä tietoa ja palautetta kortin käyttäjiltä. 

Tätä varten osana opinnäytetyötä suunnittelin kortin käyttäjille päiväkirjan. Li-

säksi haastattelin muutamia kortin hankkineita ja keräsin näin käyttäjäkoke-

muksia.  

 

Opinnäytetyössäni on siis elementtejä sekä toiminnallisesta että tutkimukselli-

sesta työstä. Toiminnallinen osuus työssäni on konkreettinen tuotos, eli Virta-

päiväkirja. Päiväkirja toimi samalla myös välineenä tiedon ja käyttäjäkokemus-

ten keräämisessä, johon hyödynnän työssäni toista laadullista tutkimusmene-

telmää, haastattelua.  

 

Opinnäytetyön aihetta pohtiessani olin kiinnostunut nimenomaan asiakkaiden 

kokemusten ja mielipiteiden tutkimisesta. Virta-kortista kuulin ensi kerran, kun 

opinnoissani olin Työelämä-tiistai toiminnassa Kouvolan hyvinvointipalve-

luissa. Yhtenä tehtävänäni oli selvittää, minkälaisia vastaavia toimintamalleja 

Suomessa on.  
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Teoriaosuudessa perehdyn vähävaraisuuteen sekä hyvinvointiin ja sen edistä-

miseen. Lisäksi selvitän, mitä hyvinvoinnin tukeminen kunnassa tarkoittaa. 

Tarkastelen myös Virta-korttia vastaavien, Suomessa käytössä olevien toimin-

tamallien rakennetta ja niiden käytöstä tehtyjä tutkimuksia. Tutkimuksellinen 

osuus koostuu päiväkirjan ja haastatteluiden suunnittelun avaamisesta sekä 

näistä saadun tutkimusaineiston kuvaamisesta. Haastatteluiden tekeminen 

ajoittui kesäkuuhun 2017. 

 

2 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 

2.1 Vähävaraisuus ja köyhyys 

Virallista pienituloisuuden tai köyhyyden määritelmää Suomessa ei ole. Tilas-

tokeskuksen toimeentuloa kuvaavissa mittareissa pienituloisuusraja perustuu 

kotitalouksien kulutusyksikköä kohden laskettuun käytettävissä olevan rahatu-

lon mediaaniin. Ne, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 % mediaanista, 

katsotan pienituloisiksi. Vuonna 2015 pienituloisuusraja oli yhden hengen ta-

loudessa noin 1 185 euroa kuukaudessa. Pienituloisia Suomessa oli 631 000 

vuonna 2015. (Tilastokeskus 2016.) Opiskelijoiden ja työttömien jälkeen pieni-

tuloisimpia ovat eläkeläiset. Vuonna 2014 työttömien pienituloisuusaste oli 

47,8 prosenttia, opiskelijoiden 34,6 prosenttia ja eläkeläisten 12,8 prosenttia. 

(Lehtinen 2016.) 

 

Köyhyys määritellään usein absoluuttisen köyhyyteen ja suhteelliseen köyhyy-

teen. Absoluuttinen köyhyys ymmärretään yleisesti jokapäiväisenä selviyty-

mistaisteluna ravinnosta, suojasta ja terveydestä. Näiden määritelmien mu-

kaan Suomessa ei ole absoluuttista köyhyyttä vähimmäisturvan ansiosta. Yk-

sinasuvalla se tarkoittaa toimeentulotukena vajaata 500 euroa (jonka lisäksi 

kustannetaan lääkkeet, terveydenhuoltokulut ja sähkö). Mikäli on sattunut vel-

kaantumaan, asiat ovat huonommin. Suhteellinen köyhyys tarkoittaa, ettei 

pysty saavuttamaan vähimmäiselintasoa, jota yhteiskunnassa yleisesti odote-

taan. Syynä tähän voivat olla mm. liian pieni palkka, tuloista menee huomat-

tava osa asumiskustannuksiin tai velan lyhennyksiin. (Isola & Suominen 2016, 

25 – 28.)  
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Pitkään jatkuessaan suhteellinen köyhyys voi johtaa kurjuuteen. Stressi li-

sääntyy, kun tyytymättömyys taloudelliseen asemaan jatkuu, mikä näkyy hy-

vinvoinnissa: terveydelliset ongelmat lisääntyvät ja vastavuoroisten ihmissuh-

teiden solmiminen on hankalampaa alhaisen tulotason ja epävarman aseman 

vuoksi. Sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy usein alemmuuden ja häpeän 

kokemuksia, jotka saattavat osaltaan työntää ihmisiä kauemmas ns. normaa-

lista suomalaisesta elämänmenosta. Vaikeus liittyvä ryhmiin ja yhteisöihin luo-

vat sosiaalista etäisyyttä. Huono-osaisuus synnyttää siis myös vastakulttuuria, 

kun huono-osaisilla ei ole keinoja tavoitella yhteiskunnassa arvostettuja asi-

oita. Pahimmillaan stressi ja toimeentulovaikeudet voivat purkautua psyykki-

sinä ja päihdeongelmina. (Isola & Suominen 2016, 28–37.) 

 

Köyhyys voidaan nähdä myös toimintavalmiuksien puutteena. Köyhä ihminen 

ei voi muuttaa ympärillään olevia vähäisiäkään voimavaroja tavoittelemikseen 

asioiksi tai toiminnoiksi. Toimintavalmiudet ovat ulkoisen ympäristön tarjo-

amien toimintamahdollisuuksien ja yksilöllisen toimintakyvyn tulosta, erään-

laista toimijuutta. Ihminen pystyy ottamaan toimijuuden halutessaan käyt-

töönsä. Koulutus, palvelut, terveys ja toimeentulon turva vahvistavat toiminta-

valmiuksia. Köyhillä ihmisillä on usein rajoitetut yhteydet em. valmiuksiin. Suh-

teellinenkin köyhyys on siis ongelmallista. Se johtaa kykyjen alikäyttöön ja 

stressiin, jolloin ihminen ei pysty hyödyntämään omaa potentiaaliaan, mikä lo-

pulta koituu sekä yksilön että yhteiskunnan tappioksi. (Isola & Suominen 2016, 

28 – 37.) 

 

Juha Mikkosen Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -aineistossa pienituloiset 

suomalaisnuoret määrittelevät pienituloisuuden liittyvän perhetaustaan, sosio-

ekonomiseen asemaan, äkillisiin elämänmuutoksiin ja korkeisiin elinkustan-

nuksiin. Aineellisten voimavarojen vähyys lisäsi kokemuksia stressaavasta ar-

jesta, osallistumismahdollisuuksien rajallisuudesta, syyllisyyden tunteesta, 

eristäytymisestä ja arvottomuuden tunteesta. (Isola & Suominen 2016, 31.) 

 

Sakari Kainulainen ja Juho Saari (Kainulainen & Saari 2013, 22–24) käsittele-

vät koettua huono-osaisuutta Suomessa. Huono-osaisuutta tarkastellaan 

usein monien eri näkökulmien, kuten köyhyyden ja syrjäytymisen, kautta. Yksi 

tavanomaisimmista taloudellisen huono-osaisuuden mittareista ovat kotita-
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loutta kohden käytettävissä olevien tulojen määrä. Tutkimuksissa näkyvät yh-

teydet erilaisten sosioekonomisten tekijöiden ja huono-osaisuuden välillä. 

Huono-osaisuuteen näyttäisivät liittyvän mm. työmarkkina-asema, alhainen tu-

lotaso, koulutustaso, terveydentila ja kotitausta. Em. määrittely noudattaa poh-

joismaisen hyvinvointitutkimuksen käytäntöä, jonka mukaan koetulla hyvin-

voinnilla ei ole paljoakaan yhteiskuntapoliittista merkitystä.  

 

Kulttuuripalvelujen käyttö voi jäädä hyvin vähäiseksi, kun ihmiset joutuvat tin-

kimään kulutuksesta taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Kulttuurielämään 

osallistumista ja taide-elämysten kokemista ei kuitenkaan tulisi nähdä ylelli-

syytenä, vaan jokaisen ihmisen perusoikeutena. Varallisuudesta riippumatta 

jokaisella tulisi olla mahdollisuus käyttää itseä kiinnostavia taide- ja kulttuuri-

palveluja. (Kulttuuripassin jatkohanke.) 

 

2.2 Hyvinvointi käsitteenä 

Kuntalaki määrittelee yhdeksi kunnan tehtävistä pyrkimyksen kuntalaisten hy-

vinvoinnin edistämiseksi. Tunnetuin ja edelleen käyttökelpoinen hyvinvointi-

käsitteen määritelmä on Erik Allardtin analyysi, jonka mukaan hyvinvoinnin 

ulottuvuuksiin sisältyy sekä inhimillisiä tarpeita että yhteiskuntarakenteen omi-

naisuuksia. Olennaisia ovat resurssit, jotka yksilöillä ovat käytettävissä, sekä 

tarjolla olevat toiminta-areenat ja vaikutuskanavat. Allardtin hyvinvoinnin mää-

rittely jäsentyy kolmeen osaan: elintaso, yhteisyyssuhteet ja itsensä toteutta-

misen muodot. Elintasoon katsotaan kuuluvan esimerkiksi tulot, koulutus ja 

terveys, yhteisyyssuhteisiin mm. perhe- ja ystävyyssuhteet, ja itsensä toteutta-

miseen mm. poliittiset resurssit ja mielenkiintoinen vapaa-ajan toiminta (Kana-

noja, Niiranen & Jokiranta 2008, 90 – 92.) Itsensä toteuttamisen mahdollisuu-

det syntyvät toisaalta mahdollisuuksia luovassa ympäristössä, mutta myös 

kunnallisten palvelujen (kulttuuri-instituutiot ja harrastusmahdollisuudet) kautta 

(Kananoja ym 2008, 109). 

 

Vauraissa hyvinvointivaltioissa useimpien ihmisten elämä ei ole vain perustar-

peiden (ruoka, asunto) tyydyttämiseen tähtäävää selviytymistä, vaan se on 

yhä enemmän yksilöllisiin valintoihin liittyvää elämänpolitiikkaa. Siinä aiempaa 

enemmän painoarvoa saavat yksilön koettu eli subjektiivinen onnellisuus ja 

tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin sekä kyky tai mahdollisuus hallita omaa 
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elämää. Länsimaissa ja Suomessa yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan tavoitteet 

eivät kuitenkaan ole olennaisesti muuttuneet, vaan ne tähtäävät edelleen re-

surssien lisäämiseen ja kohdentamiseen eri kriteerien pohjalta hyvinvointia li-

säävästi. Tällöin hyvinvointi ymmärretään ensisijaisesti käytettävissä olevien 

resurssien (työ, asunto, koulutus) määränä. (Ervasti & Saari 2011, 191 – 192.) 

 

Vähävaraisen väestön osalta resurssipolitiikka on kuitenkin edelleen perustel-

tua. Suomalaisessa yhteiskunnassa on ryhmiä, joiden hyvinvoinnille resurs-

sien lisääminen on tärkeää, sillä nämä ryhmät eivät käytettävissään olevilla re-

sursseilla kykene elämään tavalla, jota pidetään yleisesti hyväksyttävänä. 

2000-luvulla on saatu näyttöä siitä, miten resurssit ja koettu hyvinvointi liittyvät 

toisiinsa joko suoraan tai välillisesti. Yhä useammin on osoitettu, että onnelli-

suuseroja voidaan verrata, ja että politiikalla voidaan vaikuttaa myös koetussa 

hyvinvoinnissa havaittuihin eroihin. (Ervasti & Saari 2011, 191 – 192.) 

 

Myös Anu Raijas (Raijas 2011, 243) tarkastelee hyvinvointia ihmisten elinolo-

suhteiden, resurssien ja arjen toiminnan näkökulmasta. Arjella tarkoitetaan 

elämää, joka muodostuu ansiotyöstä tai opiskelusta, kotielämästä ja harras-

tuksista. Arjen toiminnoissa ihmiset toimivat joko yksin tai vuorovaikutuksessa 

muiden kanssa erilaisissa ympäristöissä. Näillä arjen toiminnoilla tavoitellaan 

tarpeiden tyydyttämistä eli hyvinvointia. Tarpeilla tarkoitetaan etenkin kaikkea 

sitä, mikä on olennaista arjen sujumiseksi. Kyse on siis muustakin kuin eloon 

jäämisen kannalta välttämättömien perustarpeiden tyydyttämisestä. Ihminen 

nähdään taloudellisena toimijana kotitalouden, erilaisten yhteisöjen ja yhteis-

kunnan jäsenenä. Raijas kuvaa tekstissään arjen hyvinvointia, joka keskittyy 

siihen, miten ihmiset hallinnoivat arjen kokonaisuutta ja miten he sen kokevat. 

 

Kotitalouksien arjessa keskeisiä hyvinvoinnin mittareita ovat taloudelliset mit-

tarit (käytettävissä olevat tulot ja kulutusmenot), mutta myös ihmisten ajankäy-

tön sisällön ja rakenteen katsotaan linkittyvän hyvinvointiin. Esimerkiksi va-

paa-ajan lisääntymisen oletetaan yleisesti lisäävän hyvinvointia. Mutta jos aja-

tellaan yksinäistä, työtöntä tai vanhusta, ei runsas vapaa-aika välttämättä ole-

kaan myönteinen asia. Samoin yleensä ajatellaan, että vapaa-aikaa käytetään 

aina hyvinvointia lisäävällä tavalla, vaikka näin ei aina ole. (Raijas 2011, 244 – 

245.) 
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Alhaiset tulot, köyhyys ja rajoittunut resurssien hallinta alentavat ihmisten 

mahdollisuuksia toteuttaa itseään elämässä, mikä taas alentaa koettua hyvin-

vointia. Kyse on siitä, että kaikki tarjolla olevat mahdollisuudet ympäristössä 

eivät ole tavoitettavissa. Hyvätuloisten joukossa on suhteellisesti enemmän 

onnellisia ihmisiä kuin pienituloisten. (Raijas 2011, 247.)  

 

Hyvinvoinnin näkökulmasta vapaa-aika sinänsä on arvokasta, eikä sitä tulisi 

nähdä pelkästään tuottavasta toiminnasta ylijäävänä aikana. Perinteisessä va-

paa-aikatutkimuksessa korostuu aktiivinen vapaa-ajan toiminta, kuten media, 

itse tekeminen, liikunta ja ulkoilu, kulttuuri ja museot, tapahtumat ja tilaisuudet. 

(Raijas 2011, 252.) 

 

2.3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa 

Kunnilla on kokonaisvastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

Tämä vastuu säilyy, vaikka sote-palvelut ovatkin uudistuksen myötä siirty-

mässä itsehallintoalueille. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät teh-

tävät pysyvät ennallaan. Näitä ovat esimerkiksi kunnan asukkaiden hyvinvoin-

tiin ja terveyteen vaikuttavien asioiden seuraaminen, raportointi valtuustolle 

kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä ja toteutetuista toimenpiteistä, hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet ja toimenpiteet, jotka perustuvat 

paikallisiin olosuhteisiin, hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarvion te-

keminen, vastuutahojen nimeäminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. 

(STM 2016.)  

 

Nykytilanteen tunteminen toimii lähtökohtana kuntalaisten hyvinvoinnin edistä-

misessä. Tunnistaakseen hyvinvointia edistävät ja estävät tekijät sekä hyvin-

voinnin vahvuudet ja vajeet, kunnan on ajoittain kartoitettava asukkaiden elin-

oloja ja hyvinvoinnin tilaa. (Kananoja ym 2008, 109.) Terveyden ja hyvinvoin-

nin edistäminen ja tukeminen on hyvä investointi. Hyvinvointia edistävillä toi-

menpiteillä vaikutetaan suoraan kansansairauksien syihin ja näin hillitään kus-

tannuksia, jotka syntyvät esimerkiksi varhaisesta eläköitymisestä ja sairaus-

poissaoloista. Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on olennainen merkitys 

terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin edistäminen kannattaa.) 
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Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää kunnan elinvoi-

maisuuden turvaamiseksi. Työn on oltava kiinteä osa kuntastrategiaa, talou-

den ja toiminnan suunnittelua. Strategisen suunnittelun tulee perustua tietoon 

terveyden ja hyvinvoinnin muutoksista kunnassa, kunnan väestöryhmien 

eroista, palvelujärjestelmän kyvystä vastata kuntalaisten tarpeisiin. Lisäksi 

suunnittelussa on olennaista huomioida paikalliset olosuhteet ja kansalliset 

poliittiset linjaukset. Työtä ohjaavat kuntalaki (2015/410) ja terveydenhuolto-

laki (2010/1326). (THL.) 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä hyvinvoinnin edistämisessä yhteistyö on 

avainasemassa. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestä-

mis- ja tuottamisvastuu siirtyy maakunnalle. Haasteet ylittävät kuntarajat, 

vaikka vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveyden edistämisestä säilyy edel-

leen kunnilla. Useimmiten kunnan tunnistamat huolet eivät ole ratkaistavissa 

vain sen omilla toimilla, vaan tarvitaan alueellisia ratkaisuja ja useita toimijoita. 

Kuntalainen saa sitä todennäköisemmin apua ongelmaansa mitä paremmin 

maakunta, kunnat, alueen järjestöt, seurakunnat ja yritykset toimivat yhteis-

työssä keskenään. (THL.) 

 

Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisussa Hyvinvointia myös kulttuuri- ja lii-

kutapalveluista esitellään kansalaisten tulkintoja kunnallisista kulttuuri- ja lii-

kuntapalveluista, jotka ovat merkittävä osa suomalaisen hyvinvointiyhteiskun-

nan palvelutarjontaa. Julkaisussa käsitellään aihetta mm. kulttuuri- ja liikunta-

palveluista käytävän keskustelun näkökulmista: saavuttavatko kaikki kuntalai-

set palvelut ja lisäävätkö palvelut kansalaisten hyvinvointia. (Sokka ym. 2014, 

9 – 10.) Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet kokevat liikunta- ja kulttuuri-

palveluiden lisäävän hyvinvointia sekä poistavan sosiaalisia ongelmia. Mo-

nissa muissa tutkimuksissa ko. palvelut onkin liitetty hyvinvointivaikutuksiin. 

(Sokka ym. 2014, 47.) 

 

Aineiston mukaan kuntalaiset harrastavat liikuntaa ja kulttuuria monipuolisesti, 

ja harrastamisen keskeisin syy ovat hyvinvointivaikutukset. Kulttuuri- ja liikun-

tapalvelut nähdään myös erittäin tärkeinä sosiaalisten ongelmien poistajina. 

Lapsiperheet ja pienituloiset käyttävät palveluista eniten lähiliikuntapaikkoja ja 

kirjastoa. Yli 55-vuotiaat, hyvätuloiset ja korkeasti koulutetut käyttävät muita 
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kulttuuri- ja liikuntapaikkoja enemmän verrattuna nuoriin ikäluokkiin, pienituloi-

siin ja vähän koulutettuihin. (Sokka ym. 2014, 9 – 10.)  

 

Yli viidennes kyselyyn vastaajista kertoo, että heillä itsellään on liian vähän ra-

haa käyttää kulttuuri- sekä liikuntapalveluihin. Vähemmän koulutetuilla ja pie-

nituloisilla on eniten rahan puutteen aiheuttamia vaikeuksia sekä kulttuuri- että 

liikuntapalveluiden käyttämisessä. (Sokka ym 2014, 44.) Useimmiten esteinä 

palveluiden käytölle mainittiin kiinnostamaton sisältö, riittämättömät aukiolo-

ajat, kallis hinta ja palveluiden huono sijainti. Monissa vastaukissa palveluiden 

sijainti nivoutuu useissa vastauksissa hintaan ja ajankäyttöön, joten huonolla 

sijainnilla on kerrannaisvaikutuksia muihin keskeisimpiin käytön esteisiin. Mat-

kat lisäävät sekä harrastamisen kuluja että harrasteiden vaatimaa aikaa. 

(Sokka ym 2014, 56 – 58.) 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön suunnittelu, koordinointi ja johtami-

nen vaativat kunnissa selkeitä rakenteita ja prosesseja. Kuntien johtoryhmissä 

käsitellään yleisimmin kuntalaisten elinoloja, kuten toimeentuloa, koulutusta ja 

työllisyyttä, sekä elintapoja, kuten sairastavuutta ja elämänhallintaan liittyviä 

asioita. Vuonna 2015 lähes neljässä kunnassa viidestä oli valtuuston hyväk-

symä hyvinvointikertomus. (THL 2015.) 

 

2.4 Kouvolan hyvinvointikertomus 

Kouvolan hyvinvointikertomuksen 2017 – 2020 painopistealueita ja kehittämis-

kohteita ovat ennaltaehkäisyyn panostaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen 

sekä asiakkaan kuuleminen. Yhtenä tavoitteena on luoda mahdollisuuksia 

kuntalaisten aktivoitumiseen ja oman sekä läheisten hyvinvoinnin edistämi-

seen. Kaikki palvelut ovat tässä vastuutahoina, ja toimenpiteinä tavoitteiden 

saavuttamiseksi otetaan käyttöön omahoitoa ja omaehtoista aktiivisuutta mah-

dollistavia palveluita, sekä hyvinvointia tukevia sähköisiä palveluita. (Kouvolan 

hyvinvointikertomus 2017 – 2020, 48 - 49.)  

 

Mittareita, joilla tavoitteiden toteutumista arvioidaan, ovat mm. ATH-tutkimuk-

sen (aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus, THL) osat, kuten uima-

hallien, kuntosalien, liikuntaryhmien, kansalaisopiston, kirjaston ja museoiden 
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kävijämäärät, kulttuuripalveluita runsaasti käyttävien osuus % ja elämänlaa-

tunsa hyväksi tuntevien osuus % (65 vuotta täyttäneet). Lisäksi katsotaan uu-

sien omahoitoa ja omaehtoista aktiivisuutta mahdollistavien/tukevien sähköis-

ten palvelujen lukumäärää ja käyttökertoja vuotta kohden. (Kouvolan hyvin-

vointikertomus 2017-2020, 48 - 49.)  

 

Tammi-helmikuussa 2017 toteutetun liikuntatutkimuksen mukaan kouvolalai-

set ovat erittäin tai melko tyytyväisiä asiakaspalveluun, liikuntapaikkojen moni-

puoliseen tarjontaan, saatavuuteen ja kunnossapitoon sekä liikuntaryhmien 

monipuoliseen tarjontaan. Yli puolet vastaajista oli tyytymättömiä liikuntapaik-

kamaksuihin, liikuntapalveluista tiedottamiseen, ja kuntalaisten kuulemiseen ja 

osallistamiseen liikuntaa koskevissa asioissa. Kaupungin kuntosalien kävijä-

määrät ovat laskeneet, kun yksityisiä palveluntarjoajia on tullut seudulle lisää. 

Uimahallien kävijämäärä on ollut laskussa, mutta lasku on pysähtynyt alku-

vuonna 2017. (Kouvolan hyvinvointikertomus 2017, 38 – 40.)  

 

Kulttuuripalveluiden käyttö on Kouvolassa verraten korkeampaa koko maan 

keskiarvoon nähden. Tässä kulttuuripalveluihin kuuluvat mm. teatteri- ja tans-

sitaide tai muu esittävä taide, klassisen, kevyen tai rock-musiikin konsertit, 

museo tai taidenäyttely, kirjasto, elokuvateatteri sekä urheilu- tai liikuntatapah-

tumassa katsojana oleminen. Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita 

käyttävien osuudessa on huomattavan paljon yli 75-vuotiaita, mikä kertoo on-

nistuneesta panostuksesta kulttuuriseen työhön ikäihmisten kohdalla. (Kouvo-

lan hyvinvointikertomus 2017, 41 – 43.) 

 

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella kulttuuripalveluiden käyttö on 

Kouvolassa hyvällä tasolla ja asiakasmäärät ovat joko pysyneet samoina tai 

lisääntyneet. Kansalaisopisto on pysynyt omaehtoisen opiskelun ja harrasta-

misen paikkana kaikissa ikäryhmissä. Kulttuuripalveluiden suosio kertoo nii-

den merkityksestä kuntalaisten hyvinvoinnille. (Kouvolan hyvinvointikertomus 

2017, 41 – 43.) 

 

Hyvinvointikertomuksen 2017 – 2020 mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edis-

täminen kuntajohdon tasolla on Kouvolassa parantunut. Aktivointitoimenpiteitä 

tulisi kohdentaa väestönosiin, joiden liikkuminen ja kulttuuripalveluiden käyttö 

on vähäisempää. Kehittämiskohteiksi on kirjattu liikunta- ja kulttuuripalveluiden 
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vahvistaminen hyvinvointi tukevina, sekä hyvinvointia tukevien palveluiden tie-

dotuksen lisääminen. (Kouvolan hyvinvointikertomus 2017, 44 – 45.) 

 

 

3 VIRTA-KORTTI 

3.1 Toimintamallin taustat 

Kouvolan kaupungin aikuisväestön lautakunta hyväksyi joulukuussa 2016 ak-

tiivikorttikokeilun vuodelle 2017. Virta-kortti tuli myyntiin 16.1.2017. Kortilla saa 

tiettyjä kunnallisia ja yhteistyökumppaneiden tarjoamia kulttuuri- ja liikuntapal-

veluita ilmaiseksi tai lähes maksutta koko Kouvolan alueella. Tällä hetkellä toi-

mintamallia koordinoidaan Kouvolan kaupungin aikuisväestön palveluissa. 

Mukana ovat terveyden edistämisen, kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen ja 

yhteisöllisyyden edistämisen palvelupäälliköt.  

 

Virta-kortti on henkilökohtainen. Kortin ostamisen yhteydessä kerätään kortin 

ostajan nimi ja yhteystiedot. Virta-korttiasiakasrekisteristä on tehty tietosuoja-

seloste, jossa henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoituksen tode-

taan olevan Virta-kortin käyttäjien mahdollisesti tarvittavaa yhteydenottoa sekä 

kehittämistä ja arvioinnin keräämistä varten. (Tietosuojaseloste 2017.) 

 

Osalla kuntalaisista taloudelliset syyt ovat esteenä monien itsensä aktivoimi-

seen ja virkistykseen suunnattujen palveluiden käyttämiselle. Virta-kortilla pyri-

tään vastaamaan kuntalaisten tasavertaiseen palveluiden saatavuuteen. Kortti 

on tarkoitettu takuueläkettä saaville ja täydentävää toimeentulotukea saaville 

kouvolalaisille.  

 

Takuueläke on vähimmäiseläke (760,26 e/kk), jonka saa Suomessa asuvan 

henkilö, kun hänen eläkkeensä ennen verotusta ovat yhteensä enintään 

753,58 e/kk. Jos henkilö on varhennetulla vanhuuseläkkeellä, tuloraja ja vä-

himmäiseläke jäävät pienemmiksi. (Kela 2017a.) Täydentävää toimeentulotu-

kea voi saada asumisesta aiheutuviin menoihin (joihin ei voi saada perustoi-

meentulotukea), sekä erityisistä tarpeista aiheutuviin menoihin, jotka katso-

taan henkilön toimeentulon tai itsenäisen suoriutumisen turvaamiseksi. Kun-
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tien sosiaalitoimet myöntävät täydentävää toimeentulotukea harkintansa mu-

kaan. (Kela 2017b.) 685 henkilöä Kouvolassa sai takuueläkettä kesällä 2016 

(7/2016). Täydentävää toimeentulotukea saavia talouksia Kouvolassa on noin 

1800, joista yhden henkilön talouksia on noin 2/3 osaa. (Aktiivikorttikokeilu 

2017.)  

 

Virta-kortti kokeilun aloittamiseen liittyy myös talouden näkökulma. Kouvolan 

kaupungin liikuntatilojen ja -paikkojen käyttömaksuja korotettiin ja ohjatun lii-

kunnan taksoja tarkistettiin 1.1.2015 alkaen. Myös Poikilo-museoiden maksui-

hin tehtiin hinnanmuutoksia 1.1.2016 alkaen. Palvelut pyritään pitämään myös 

vähävaraisten kuntalaisten saatavilla tarjoamalla alennuksia liikunta- ja kult-

tuuripalveluista Virta-kortilla. (Aktiivikorttikokeilu 2017.)  

 

Virta-kortin hinta korttiin oikeutetulle (takuueläkettä tai täydentävää toimeentu-

lotukea saava kuntalainen) on 20 euroa vuodessa. Kortin myynnistä tulevat 

varat menevät katteeksi kortin palveluista aiheutuviin kuluihin. Liikuntapaikko-

jen hoidosta aiheutuvat kulut nousevat, kun kortin käytön myötä kävijämäärät 

kasvavat ja mm. kuntosalilaitteet vaativat huoltoa entistä useammin.  

 

3.2 Vastaavanlaiset toimintamallit Suomessa 

Espoon kaupungissa on käytössä Kaikukortti. Kortti on maksuton, henkilökoh-

tainen, ja voimassa vuoden kerrallaan. Kaikukortin saaminen ei edellytä todis-

tuksia tuloista. Kaikukortin voi hankkia yli 16-vuotias espoolainen, joka on asi-

akkaana Kaiku-korttitoiminnassa mukana olevassa sosiaali- ja terveysalan toi-

mijan palvelussa, esimerkiksi aikuissosiaalityössä, Espoon mielenterveysyh-

distyksessä, maahanmuuttajapalveluissa tai nuorten jälkihuollossa. Verkos-

tossa on mukana yli 20 sosiaali- ja terveysalan toimijaa. Samoin kulttuuritoimi-

joita on hankkeessa mukana yli 20. Kaikukortilla on mahdollista saada lippuja 

esimerkiksi festivaaleille, teatteriin ja konsertteihin veloituksetta. Kaikukortilla 

voi hankkia lippuja myös perheen alle 16-vuotiaille lapsille, kun perhe menee 

yhdessä samaan tapahtumaan. (Kaikukortti.)  

 

Kaikukortti on Espoossa otettu käyttöön Kulttuuripassin pilotointihankkeen 

(9/2014-9/2015) aikana. Kortti on pysyvässä käytössä. Kulttuuria kaikille –pal-

velu koordinoi Kulttuuripassin jatkohanketta (12/2014-12/2017), jonka aikana 



16 
 
Kaikukortti-toimintamalli on otettu käyttöön Kainuussa. Kainuun Kaikukortti-

verkostossa kulttuuritoimijoita on mukana yli 30 ja sosiaali- ja terveysalan toi-

mijoita on yli 40. Kainuussa Kaikukortti-mallia on muokattu vastaamaan pa-

remmin harvemmin asuttujen alueiden tarpeita. Jatkohankkeen tavoitteena on 

edistää kulttuurin saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta parantamalla pienitu-

losten henkilöiden elämänlaatua, terveyttä ja osallisuutta yhteiskuntaan. (Kult-

tuuria kaikille.) 

 

Tampereella puolestaan on käytössä aktiivipassi, jolla voi kulkea kaupungin 

joukkoliikenteen busseilla ja maksaa käyntejä kaupungin uimahalleissa, kunto-

saleilla ja taidemuseoissa. Passi on yli 18-vuotiaille, jotka ovat viimeisen 12 

kuukauden aikana saaneet vähintään 10 kuukautta toimeentulotukea. Passi 

on 50 euron arvoinen arvolippu, joka ladataan Tampereen seudun joukkolii-

kenteen matkakorttiin. Aktiivipassi voidaan myöntää enintään kahdesti vuoden 

aikana. (Aktiivipassi.) 

 

Turun kaupungin vähävaraisten asukkaiden on mahdollista hankkia Kimmoke-

ranneke, jolla pääsee kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleille, sekä yhteistyö-

kumppaneiden tapahtumiin (mm. kaupunginteatteri, urheiluseurat). Rannek-

keen hankintaan oikeuttavat perustoimeentulotuen ja/tai tiettyjen Kelan tukien 

saaminen (työkyvyttömyyseläke, työmarkkinatuki, peruspäiväraha, kuntoutus-

tuki). Ranneke maksaa 39 euroa ja on voimassa 6 kuukautta. Ostohetkellä on 

esitettävä myönteinen päätös tai enintään kuukauden vanha maksuilmoitus 

rannekkeeseen oikeuttavasta tuesta. Ranneke on henkilökohtainen. Kim-

moke-ranneketta voi käyttää vain kerran päivässä. Kimmokelaiset perheineen 

saavat tekstiviestikutsuja teatteriesityksiin ja urheilutapahtumiin. Tekstiviesti 

vaihdetaan pääsylippuun viestissä olevien ohjeiden mukaisesti. (Kimmoke-

ranneke.) 

 

3.3 Vastaavien toimintamallien käytön tutkimukset 

Virta-kortin käytön arviointia suunnitellessani perehdyin muiden, vastaavan-

laisten toimintamallien, arvioinnissa käytettyihin menetelmiin. Esimerkiksi 

osana Parempaa työ- ja toimintakykyä –hankkeen Kimmoke-ryhmän toimintaa 

rannekkeen käyttäjille tarjotaan Kimmoke-päiväkirja, joka on suunniteltu yh-

dessä Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan ja rannekkeen käyttäjien kanssa. 
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Tavoitteena on tuottaa tietoa vapaa-ajan toiminnan vaikutuksista. (Kimmoke -

päiväkirja.)  

 

Eviva-hankkeen avulla tehtiin asiakastyytyväisyyskysely Kimmoke-rannek-

keen käyttäjille ensimmäisen käyttövuoden jälkeen syksyllä 2014. Kysely teh-

tiin, jotta ranneketta voitiin kehittää paremmin asiakkaiden tarpeita vastaa-

vaksi. Lähes kaikki 240 kyselyyn vastannutta arvioivat rannekkeen edut ja pal-

velut kiitettäväksi tai hyväksi. Palautteet ja kehitysideat liittyivät etenkin aikara-

joitusten poistamiseen (rannekkeella pääsee uimahalleihin arkena klo 15.30 

mennessä), tiettyjen palvelujen lisäämiseen sekä perhetoiminnan kehittämi-

seen. Kyselyyn vastanneet kertoivat, että Kimmoke-ranneke on lisännyt omaa 

liikkumista ja tuonut sisältöä arkeen. Suuri osa vastaajista koki, ettei heillä olisi 

mahdollisuutta säännölliseen tai päivittäiseen harrastamiseen ilman ranne-

ketta. (Lainio-Peltola 2017, 32.) 

 

Pro gradu –tutkielmassaan Kimmoke-rannekkeen vaikutuksista käyttäjien hy-

vinvointiin Minna Lainio-Peltola (Lainio-Peltola 2017, 98) sai samankaltaisia 

tuloksia kuin Kimmoke-rannekkeen asiakastyytyväisyyskysely tuotti. Ranneke 

näyttäisi olevan erittäin tehokas tuki aktivoitumisessa liikunta- ja kulttuuripalve-

luiden pariin. Kun käyttäjien terveys on parantunut rannekkeen käytön myötä, 

ovat myös työ- ja toimintakyky parantuneet ja jopa yksinäisyys vähentynyt. 

Laino-Peltola toteaakin rannekkeen olevan oikeansuuntainen kohdennettu 

palvelu terveyserojen kaventamisessa. Hänen mukaansa Kimmoke-rannek-

keen laaja-alaiset vaikutukset puoltavat rannekkeen nykyistä laajempaa käyt-

töä sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien keskuudessa. Ran-

neke on oikea keino vähentää yksinäisyyttä, tukea toimintaedellytyksiä ja li-

sätä osallisuutta, mikä edistää erityistä tukea tarvitsevien hyvinvointia.  

 

Espoon Kaikukorttiin liittyen toteutettiin kaksi kyselyä vuonna 2015. Toinen ky-

sely oli kortin haltijoille, toinen verkostossa mukana oleville sosiaali-, terveys- 

ja kulttuurialan toimijoille. Kyselyillä haluttiin selvittää kortin käyttäjien koke-

muksia ja mielipiteitä sekä Kaikukortin käytettävyyttä, vaikuttavuutta ja merki-

tystä. 31 kyselyyn vastannutta arvioivat, että kortti oli jo lisännyt tai tulee lisää-

mään heidän osallistumistaan kulttuuripalveluihin. Kaikukorttia pidettiin tär-

keänä perheen yhdessä osallistumisessa (Kaikukortilla alle 16-vuotias saa 
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edun samaan tapahtumaan kortin haltijan kanssa). Useimmat kyselyyn vas-

tanneet kertoivat kortin myönteisistä vaikutuksista omaan hyvinvointiin sekä 

sosiaalisuuden, yhteisöllisyyden ja elämänlaadun parantumiseen. Kyselyn tu-

losten perusteella kehitettävää oli kulttuuritarjonnasta tiedottamisessa ja lippu-

jen hankkimisen helpottamisessa. (Kaikukortti-kysely 2016, 3.) 

 

Kaikukortti-verkoston toimijoille suunnattuun kyselyyn vastasi 14 sote-alan ja 8 

kulttuurialan työntekijää. Sote-alan työntekijät kokivat Kaikukortin olevan hyvä 

työväline asiakkaiden tukemiseen. He myös kokivat kortista aiheutuvan työ-

määrän sopivana. Sote-alan työntekijöiden mielestä kortti edistää yhdenvertai-

suutta, mutta kulttuurialan työntekijöistä vai osa oli selkeästi samaa mieltä. 

Suurin osa kulttuurialan toimijoista koki, että kortti toi uusia yleisöjä. Kaikukor-

tin todettiin olevan rakenne, jonka sisällä on entistä helpompaa jäsentää muita 

taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin sekä kulttuurin saavutettavuuteen 

liittyviä hankkeita ja ohjelmia. Toisaalta kulttuuritoimijat kokivat Kaikukortin ke-

hittämiseen osallistumisen vievän paljon aikaa. (Kaikukortti-kysely 2016, 4.) 

 

4 VIRTA-KORTIN KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET 

4.1 Käytön arvioinnin menetelmät 

Käyttäjäkokemuksien hankkimiseen päädyin käyttämään päiväkirjaa ja teema-

haastattelua. Harkitsin ryhmähaastattelun tekemistä, mutta arvioin, että ryh-

mähaastattelutilanteessa eriäviä mielipiteitä saattaisi jäädä sanomatta. Olin 

kuitenkin ensisijaisesti kiinnostunut kunkin Virta-korttilaisen omasta, henkilö-

kohtaisesta kokemuksesta. Ajattelin päiväkirjan olevan oikea ratkaisu: se on 

helppo täyttää valmiita vaihtoehtoja merkitsemällä, mutta toisaalta siinä on 

myös paljon vapaata tilaa omien ajatusten ja palautteiden kirjaamiseen. Päivä-

kirja olisi käyttäjän kotona näkyvillä ja hän todennäköisemmin muistaisi kirjata 

palautetta siihen. Toisaalta arvelin, että päiväkirjan täyttämisestä ja palautta-

misesta palkitsemisesta huolimatta päiväkirjoja tuskin palautuisi montaa. Siksi 

varauduin tilanteeseen pyytämällä haastattelulupia Virta-kortin käyttäjiltä kortin 

ostamisen yhteydessä. 
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Kortin käytön arviointiin ja kehittämistyöhön olisi sopinut myös esim. BIKVA-

menetelmän soveltaminen. Asiakkaiden näkemykset palvelujen vaikuttavuu-

desta ja laadusta ovat BIKVA-mallin lähtökohtana. Arviointiprosessi etenee 

vaiheittain alkaen asiakkaista, päätyen kenttätyöntekijöiden kautta johtota-

solle/päättäjiin, jotka tarvittaessa mahdollistavat muutos- ja kehittämistoimen-

piteiden toteutumisen. Arvioinnissa käsitellään asiakkaiden kokemuksia ja tun-

temuksia nykyisistä toimintatavoista. (BIKVA.) 

 

4.2 Virta-päiväkirja 

Suunnittelin Virta-kortin käyttäjille päiväkirjan (liite 1), johon he voivat tallentaa 

tietoa kortin käytöstä, käyttäjäkokemuksia sekä mieleen tulleita palautteita ja 

ideoita. Pyrin tekemään päiväkirjan rakenteesta selkeän, jotta se olisi mahdol-

lisimman helppo ja nopea täyttää. Tulostettuna Virta-päiväkirja on kokoa A5. 

Päiväkirja löytyy pdf-tiedostona Kouvolan kaupungin verkkosivuilta 

(https://www.kouvola.fi/index/kulttuurijavapaa-aika/kulttuuri/virta-kortti.html). 

Päiväkirjan voi tulostaa itse tai sen voi noutaa yhteispalvelupisteestä.  

 

Päiväkirjan alussa kartoitetaan kortin käyttäjää eniten kiinnostavat palvelut ja 

edut sekä mahdolliset tavoitteet kortin käytölle. Sen jälkeen on lyhyt päiväkir-

jan täyttöohje, jossa ovat mm. symbolien selitykset, ja esimerkki täytetystä 

päiväkirjan sivusta (ks. kuva 1). Virta-kortin käyttökerrasta käyttäjä raportoi 

milloin ja missä hän on korttia käyttänyt, sekä onko mukana ollut Kouvola-ka-

veri. Kouvola-kaverit ovat vapaaehtoisia, kaupungin kouluttamia naisia ja mie-

hiä, jotka lähtevät mukaan tapahtumiin tai vaikka kirjastoon seuraksi ja tueksi. 

Kouvola-kaveri toiminta on ilmaista ja tarkoitettu yli 18-vuotiaille. Toimintaa 

koordinoi kaupungin yhteisöllisyyden edistämisen yksikkö, josta Kouvola-ka-

verin voi tilata. (Kouvola-kaveri.) Virta-päiväkirjassa maininta Kouvola-kave-

rista toimi muistutuksena ko. palvelun olemassaolosta.  
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Kuva 1. Esimerkkisivu Virta-päiväkirjan merkinnästä 

 

Tyhjillä päiväkirjan sivuilla on tilaa kymmenelle eri käyttökerralle. Viimeisellä 

sivulla kysytään tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi on tilaa avoimelle palaut-

teelle ja kehitysideoille. Takasivulle käyttäjä sai jättää myös yhteystietonsa, 

mikäli hän palautti täytetyn päiväkirjan kesäkuun loppuun mennessä ja halusi 

osallistua arvontaan. Päiväkirjan sai palauttaa kaupungin yhteispalvelupistee-

seen tai uimahallien kassoille. Koska päiväkirjoja palautui vain muutamia, 

kaikki Virta-päiväkirjan palauttaneet palkittiin. 

 

4.3 Virta-päiväkirjoihin kirjatut kokemukset ja huomiot 

Kolme Virta-kortin käyttäjää oli täyttänyt Virta-päiväkirjaa ja palauttanut sen 

kesäkuun loppuun mennessä uimahallin kassalle tai kaupungin yhteispalvelu-

pisteeseen. Kymi Sinfonietan konsertit, uimahallit, kuntosalit, liikuntaryhmät ja 

kehonkoostumuksen mittaus olivat palveluita, joita päiväkirjan täyttäneet Virta-

korttilaiset kertovat käyttäneensä. Yksi kertoi käyneensä myös Pohjois-Kymen 

musiikkiopiston oopperassa.  

 

Päiväkirjan palauttaneet toivoivat Virta-kortilla nykyisten etujen lisäksi ilmaista 

pääsyä lähialueen messutapahtumiin (mm. Erämessut, Rakennusmessut) 

sekä KooKoon ja KPL:n peleihin, pääsyä veloituksetta esim. kansalaisopiston 

tai kaupungin liikuntaryhmiin syksyksi tai koko kaudeksi.   
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Päiväkirjaa täyttäneet olivat nimenneet kortin käytölle seuraavia tavoitteita: ui-

mahalleissa käynti, vesijumppaan osallistuminen, kansalaisopiston kurssi, te-

atteri, Kymi Sinfoniettan konsertit, muihin konsertteihin osallistuminen, liikun-

nan lisääminen, vähintään kahdesti viikossa uimahallilla ja kuntosalilla käymi-

nen ja Poikilo-museoihin tutustuminen. 

 

Kaikki päiväkirjan palauttaneet olivat arvioineet asettamiensa tavoitteiden to-

teutumista sekä tavoitteiden saavuttamista edistäneitä ja estäneitä asioita. 

Kaksi Virta-korttilaisista arvioi, ettei saavuttanut tavoitteitaan. Syyksi mainittiin 

mm. kulkeminen harrastuspaikoille ja tapahtumiin (ei autoa käytössä), ja ajan-

puute tai tarjonnan vähäisyys (teatteriesityksiä Virta-korttilaisille tarjolla huo-

nosti, ei ehtinyt käymään teatterissa). Yksi päiväkirjaa pitäneistä arvioi tavoit-

teiden toteutuneen paremmin kuin etukäteen oletti. Hänen tavoitteenaan olivat 

liikunnan lisääminen ja säännöllinen käyminen uimahallissa ja kuntosalilla, ja 

hän koki tavoitteen saavuttamista edistäneen mm. selkeän kunto-ohjelman 

laatimisen.  

 

4.4 Virta-kortin käyttäjien haastattelut 

Halusin haastatella muutamia Virta-kortin käyttäjiä. Kävin jakamassa 

Haanojan, Inkeroisten, Kuusankosken, Urheilupuiston sekä Valkealatalon ui-

mahallien kassoille esitteet ja yhteystietolomakkeet (liite 2) 15.1.2017. Kortti 

tuli myyntiin seuraavana päivänä. Esitteessä kerroin, kuka olen ja mihin tarkoi-

tukseen halusin kortin ostaneita haastatella. Asiakkaan yhteystiedoille oli tila 

seuraavalla sivulla, joka täytettynä jäi kassalle. Kassojen henkilökunta toimitti 

haastateltavien yhteystiedot palvelupäällikkö Anne Erikssonille toukokuussa, 

jolloin hain tiedot häneltä. Kun haastattelut oli tehty, hävitin yhteystiedot asian-

mukaisesti. 

 

Käytin haastatteluissa suunnittelemaani haastattelurunkoa (liite 3). Halusin kä-

sitellä tietyt asiat haastateltavien kanssa vapaan keskustelun kautta. Haastat-

telurunko noudattaa määritelmästä riippuen puolistrukturoitua haastattelua tai 

teemahaastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa jokaiselle haastatelta-

valle esitetään samat tai lähes samat kysymykset samassa järjestyksessä. 

Kysymysten järjestystä voidaan vaihdella, kuten teemahaastattelussa. (Kvali-

MOTVa.) Teemahaastattelu etenee tiettyjen, ennalta suunniteltujen teemojen 
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kautta, ei tarkkojen, yksityiskohtaisten ja valmiiksi muotoiltujen kysymysten 

mukaan. Teemahaastattelussa on tilaa ihmisten vapaalle puheelle, vaikka tie-

tyt teemat pyritään keskustelemaan kaikkien haastateltavien kanssa. Myös ih-

misten tulkinnat ja heidän merkityksenantonsa pyritään huomioimaan teema-

haastattelussa. (KvaliMOTVb.) 

 

Toteutin haastattelut puhelimitse ja sähköpostitse kesäkuun 2017 aikana. Soi-

tin neljälle Virta-kortin käyttäjälle, jotka olivat jättäneet suostumuksensa haas-

tatteluun sekä yhteystietonsa Virta-kortin ostamisen yhteydessä. Yksi vastaa-

jista oli soittohetkellä estynyt antamaan haastattelua, ja hänen kanssaan so-

vimme, että lähetän kysymykset hänelle sähköpostitse. Yksi haastattelu on 

siis tehty sähköpostitse. 

 

4.5 Haastatteluissa esiin nousseet toiveet ja huomiot 

Eniten Virta-kortin käyttäjiä kiinnostivat mahdollisuudet käyttää uimahallien ja 

kuntosalien palveluita, ja nämä mainittiin useimmiten tärkeimpänä syynä kortin 

hankkimiselle. Kaikki haastatellut kertoivat käyttäneensä korttia uimahallissa 

ja/tai kuntosalilla. Yksi vastaajista kertoi liikuntapalveluiden lisäksi hankki-

neensa kortin kulttuuripalveluihin saatavien etuuksien vuoksi. Hän oli käyttänyt 

korttia uimahallin lisäksi museossa, teatterissa ja Kymi Sinfonietan konser-

tissa. Sama vastaaja oli myös erittäin kiinnostunut tulevasta Kansalaisopiston 

tarjonnasta, joka on tarkoitettu Virta-korttilaisille. 

 

Haastateltavat eivät osanneet nimetä varsinaisia tavoitteita kortin käyttämi-

selle. Yksi haastatelluista kertoi olevansa työkyvyttömyyseläkkeellä ja pysy-

vänsä toimintakykyisenä vesijuoksu- ja uintiharrastusten ansiosta, joihin hä-

nellä ei ilman Virta-korttia olisi muuten varaa. Yksi haastatelluista kuitenkin to-

tesi kokeneensa kortin erittäin hyödylliseksi ja ”kanssakäymisen lisääntyneen”, 

kun hän on kortin hankinnan myötä viikoittain käynyt uimahallissa.  

 

Kolme haastateltavaa sanoi olevansa todella kiitollinen, että on saanut Virta-

kortin käyttöönsä. Neljä haastatelluista halusi palautteena toivoa, että kortti tu-

lisi pysyväksi kokeiluvuoden jälkeen. Kaikkien mielestä hinta on sopiva ja kor-

tilla saatavat etuudet kiinnostavia. Yksi haastatelluista huomautti, että kortilla 

saatavien etuuksien hyödyntäminen ei kuitenkaan ole aivan yksinkertaista, 
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vaan käyttäjä joutuu näkemään vaivaa selvittäessään esimerkiksi onko teatte-

rin näytökseen Virta-korttilaisille paikkoja saatavilla. Eräs haastateltava puo-

lestaan toivoi, että kortti voisi olla perhekohtainen. Ko. taloudessa asuu viisi 

täydentävää toimeentulotukea saavaa henkilöä, eikä perheellä ollut varaa 

hankkia Virta-korttia kerralla jokaiselle.  

 

Tiedustelin kaikilta haastateltavilta, mistä he olivat saaneet tietää Virta-kortista 

ja sen hankkimisesta. Kaksi haastatelluista oli saanut tiedon sosiaalitoimesta, 

yksi oli nähnyt lehtimainoksen kortista ja yksi oli kuullut kortista toiselta Virta-

korttia käyttävältä.  

 

4.6 Virta-kortin myyntimäärät ja kortin käyttömäärät  

Virta-korttia markkinoitiin kuntalaisille mainostamalla korttia paikallisissa medi-

oissa ennen kortin myyntiä. Takuueläkkeen saajille lähettiin alkuvuodesta 

kirje, jonka mukana oli Virta-kortin esite. Samoin täydentävän toimeentulotuki-

päätöksen mukana postitettiin Virta-kortin esitteitä. Kun kortin myynti oli alka-

nut, palvelupäälliköt pitivät kortin esittelytilaisuuksia mm. Myllykosken ja Eli-

mäen hyvinvointiasemilla ja Viitatuvalla. Lisäksi toimintamallia esiteltiin kau-

pungin aikuissosiaalityön henkilöstölle sekä työttömien terveystarkastuksista 

vastaavalle työryhmälle.  

 

Maaliskuun lopulla Virta-kortteja oli myyty yhteenäsä118 kappaletta (uimahal-

leissa 84 kpl ja yhteispalvelupisteessä 34 kpl). Korttia oli tuolloin käytetty ui-

mahalleissa 307 kertaa (3/2017). Kulttuuripalveluiden kysyntä Virta-kortilla oli 

tuolloin vielä erittäin vähäistä, sillä korttia oli käytetty vain muutamia kertoja 

Poikilo-museossa. 

 

Toukokuussa myös kulttuuripalveluita oli käytettyä Virta-kortilla: kaupunginte-

atterissa Virta-korttia oli käytetty 18 kertaa, kaupunginmuseossa 4 kertaa, 

Kymi Sinfoniettan konserteissa viisi kertaa ja Pohjois-Kymen musiikkiopiston 

oopperassa kaksi kertaa.  

 

Elokuun (8/2017) puoli väliin mennessä Virta-kortteja oli myyty yhteensä 190 

kappaletta (uimahalleissa 130 kpl ja yhteispalvelupisteessä 60 kpl). Uimahal-



24 
 
leissa korttia oli 22.8.2017 mennessä käytetty 1093 kertaa. Terveyspisteen In-

Body-mittauksessa oli käynyt yksi Virta-korttilainen. Elokuussa tarjolle tulivat 

myös Kouvolan kansalaisopiston kursseja. Virta-kortilla pystyi ilmoittautumaan 

keskiviikkona 16.8. opiston toimistossa useiden ainealueiden kursseihin. Paik-

koja oli sovituille kursseille 1 kpl / Virta-kortti, yhteensä 100 opiskelupaikkaa. 

Virta-korttilainen sai ilmaiseksi opiskelupaikan syys- ja kevätlukukaudeksi 

koko lukuvuoden kestäville kursseille. Valittavana oli musiikin, näyttämötaitei-

den, kuvataiteiden ja kädentaitojen, kielten, historian, kulttuurin ja kirjallisuu-

den, luovan kirjoittamisen, tietotekniikan, tanssin, kuntoliikunnan kursseja, 

sekä ruokakursseja. Kursseille ilmoittautui vain kaksi Virta-korttilaista. 

 

4.7 Kuntalaisten palaute Virta-kortista 

Maaliskuun loppuun mennessä hankkeessa toimivien Kouvolan kaupungin yk-

siköiden palvelupäälliköt olivat saaneet useita kymmeniä yhteydenottoja liit-

tyen korttiin. Useimmiten kysyttiin korttiin oikeutettujen kohderyhmistä (kuu-

luuko kysyjä itse ko. ryhmään) sekä korttiin liittyvistä käytänteistä (mistä kortin 

saa ja mitä etuja kortilla saa). Kuntalaisten kortista antama palaute liittyi myös 

useimmiten Virta-kortin kohderyhmiin. Kortin toivotaan olevan laajemmin use-

ampien kohderyhmien saatavilla, ja tällaista palautetta antaneet kokevat ole-

vansa eriarvoisessa asemassa muihin nähden: esimerkiksi vähävaraisia elä-

keläisiä on muitakin kuin takuueläkettä saavat. Lisäksi mainittiin muita vähäva-

raisia ryhmiä, joille toivotaan oikeus Virta-kortin hankkimiseen. Tällaisia ryh-

miä ovat mm. opiskelijat, työttömät ja velkajärjestelyssä olevat henkilöt. (Pala-

veri 03/2017.) 

 

Kuntalaisten tiedustellessa Virta-kortista tuli ilmi myös eräs mielenkiintoinen 

eettinen ongelma. Eräs kuntalainen kertoi sinnitelleensä ilman toimeentulotu-

kea, mutta harkitsi nyt hakevansa tuen saadakseen oikeuden hankkia Virta-

kortin. Toimeentulotuen saaminen ei automaattisesti tarkoita harkinnanvarai-

sen toimeentulotuen saamista, joka siis on Virta-kortin hankkimiselle ehtona 

(täydentävä toimeentulotuki tai takuueläke). 
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5 PÄÄTELMÄT, KEHITYSEHDOTUKSET JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

Tutkimustulokset olivat hyvin samansuuntaiset aiempien, vastaavanlaisista 

toimintamalleista tehtyjen tutkimusten tuottamien tulosten kanssa. Mitään en-

nalta odottamatonta ei ilmennyt. Oletetusti liikuntapalveluita käytettiin enem-

män kuin kulttuuripalveluita. Kaikki kortin hankkineet olivat erittäin tyytyväisiä 

saamiinsa etuihin.  

 

Käyttäjäkokemusten keräämisessä päiväkirjalla ei välttämättä saavuteta toi-

vottua tulosta. Toimintamallin kehittämisessä ja asiakaskokemusten selvittä-

misessä voisi paremmin toimia esim. BIKVA-menetelmän soveltaminen. Myös 

kyselytutkimus verkossa voisi toimia tässä tarkoituksessa. Kyselyä voisi mai-

nostaa kortin käyttäjille kulttuuri- ja liikuntapalveluissa. Myös kohderyhmiä ta-

paavissa sote-palveluissa (mm. aikuissosiaalityö) voitaisiin täyttää kysely yh-

dessä asiakkaan kanssa. 

 

Toimintamallia voitaisiin laajentaa pilottivuoden jälkeen ottamalla mukaan uu-

sia kohderyhmiä. Nyt Virta-kortti on takuueläkettä saaville ja täydentävää toi-

meentulotukea saaville. Kaikkein pienituloisimpia Suomessa ovat opiskelijat, 

työttömät ja eläkeläiset. Opiskelun aiheuttama vähävaraisuus on kuitenkin vä-

liaikaista. Näkisin järkevänä laajentaa Virta-kortin kohderyhmiä työttömiin ja 

eläkeläisiin. Kortti voisi olla esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä, työmarkkina-

tukea ja peruspäivärahaa saaville. Edun antamista myös perustoimeentulo-

tuen saajille voisi harkita. Seurantapalavereissa mainittiin myös eräs mahdolli-

nen kohderyhmä, joka voisi hyötyä kortista: omaishoitajat. Omaishoitajien ar-

vokkaan työn tukeminen ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen vähentävät 

kuormitusta myös kunnallisista terveyspalveluista. 

 

Haasteena em. on Virta-kortin saamisen perusteena olevien tukien saamisen 

todentaminen: jos tukia maksaa Kela, ja asiakastietojen ostaminen ei liene 

mielekästä. Toisaalta asiakas saa aina kirjallisen (tai sähköisen ja tulostetta-

van) päätöksen saamistaan Kelan tuista. Hän voisi esittää päätöksen kortin 

ostamisen yhteydessä. Näin ei toki voida varmistua asiakkaan esittämien tie-

tojen oikeellisuudesta, ja on ymmärrettävää, että mukana olevat etujen tarjo-

ajat haluavat varmistua, että etua käyttävät vain siihen oikeutetut. 
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Korttia ostettiin puolessa vuodessa lähes 200 kappaletta. Kortista oltiin myös 

laajalti kiinnostuneita ja kortista saatu kriittinen palaute on liittynyt pitkälti koh-

deryhmien rajaamiseen. Mielestäni tämä kertoo kortin tarpeellisuudesta. Koet-

tua vähävaraisuutta on muidenkin, kuin kortin tämän hetkisten kohderyhmien 

keskuudessa. Virta-kortin toimintamalli edistää yhteistyötä kunnallisten sosi-

aali-, terveys-, kultuuri- ja liikuntapalveluiden välillä. Mukana olevien toimijoi-

den ja etuja tarjoavien yhteistyökumppaneiden on mahdollista lisätä toimin-

tansa käyttöastetta Virta-kortin avulla.  

 

Haastatteluissa tuli ilmi muutamia asioita, jotka toimintamallin kehittämisessä 

voitaisiin huomioida. Eräs haastatelluista kertoi, ettei (täydentävää) toimeentu-

lotukea viisihenkisellä perheellä ollut varaa ostaa korttia kaikille perheenjäse-

nille päätöksen voimassaoloaikana. Henkilökohtaisen kortin rinnalle voisi 

luoda perhekortin, jossa hankintahinta olisi hieman korkeampi, mutta etuudet 

tulisivat näin myös perheen alaikäisten lasten käyttöön. Esimerkiksi Espoon ja 

Kainuun kaikukortilla voi ostaa lippuja myös perheen alle 16-vuotiaalle lapselle 

samaan tapahtumaan.  

 

Toinen haastatteluissa ilmennyt este kortin käyttämiselle oli kulkeminen tapah-

tuma- tai harrastuspaikoille. Ehkäpä Virta-korttiin voitaisiin liittää myös pieni-

muotoinen etuus kaupungin alueen julkisen liikenteen käyttämiseen. Tampe-

reen aktiivipassi on 50 euron arvoinen arvolippu, joka ladataan joukkoliiken-

teen henkilökohtaiselle matkakortille. Edun voi saada kaksi kertaa kalenteri-

vuodessa. Bussiliikenteen lisäksi aktiivipassi käy maksuvälineenä kaupungin 

uimahalleissa ja kuntosaleilla. Tiettyihin kulttuurikohteisiin, kuten museoihin, 

passilla on vapaa pääsy.  

 

Virta-korttiin liittyy useita kysymyksiä, joiden tutkiminen toisi arvokasta tietoa 

toimintamallin kehittämiseen. Kohderyhmien kanssa toimiville sidosryhmille 

voisi kehittää kortista tietopaketin, josta olisi helppo tarkistaa asiakastilan-

teessa kenelle etuus kuuluu ja mitä etuja kortilla saa. Lisäksi kortin liikunta- ja 

kulttuuripalveluiden verkostossa olevia toimijoita voisi haastatella, ja näin 

saada erilasta tietoa kortin vaikuttavuudesta ja merkityksestä verrattuna kortin 

käyttäjäkokemuksiin. Toisaalta olisi myös mielenkiintoista tehdä seurantatutki-

musta Virta-kortin vaikutuksesta koettuun hyvinvointiin.  
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6 POHDINTAA 

Aikataulujen vuoksi päätin alun perin tehdä opinnäytetyön yksin, mutta juuri 

pohdintoihin ja aiherajauksessa pysymiseen huomasin kaipaavani toisen mie-

lipidettä ja uutta näkökulmaa. Henkilökohtainen kiinnostus aiheeseen kantoi 

läpi koko opinnäytetyöprosessin, ja aion jatkossakin seurata Virta-kortista teh-

tävää uutisointia ja tiedotuksia.  

 

Kokonaisuudessaan koin opinnäytetyön prosessin onnistuneena ja antoisana, 

vaikka työn eteneminen ajoittain tuntuikin hitaalta ja haastavalta. Toisaalta kir-

joitusvaiheiden väliset osuudet, jolloin tein ajatustyötä ja etsin lisää tietoa, oli-

vat selvästi tarpeellisia. Välillä oma jaksaminen oli koetuksella. Opiskelun ja 

perhe-elämän ja myöhemmin myös työssäkäynnin yhteensovittaminen saivat 

pohtimaan ja arvioimaan omia voimavaroja prosessin aikana. Läheisten ver-

koston ja tuen avulla pystyin kuitenkin työstämään opinnäytetyötäni ja teke-

mään huolellista ja hyvää työtä. 

 

Työni oli mielestäni onnistunut ja vastasi tarpeeseen, mikä oli tärkeä tavoite. 

Pysyin hyvin rajauksessa ja keskityin työssäni tutkimuskysymyksen kannalta 

oleellisiin asioihin. Olen tyytyväinen työhöni ja siihen, että pystyin saavutta-

maan työlle ja itselleni asettamani tavoitteet. Mielestäni pystyin säilyttämään 

työssä asiakkaan kokemuksen näkökulman. Silti, jos nyt tekisin työn uudel-

leen, toisin asiakkaiden osallisuuden kehittämisprosessiin soveltamalla tutki-

muksellisessa osuudessa esim. BIKVA-menetelmää.  

 

Pääsin opinnäytetyötä tehdessäni seuraamaan uuden toimintamallin valmiste-

lua ja käyttöönottoa, sekä kunnan eri palveluiden ja tahojen yhteistyötä. Opin 

myös projektityöskentelystä ja eri toimijoiden rooleista kehittämistyössä. Näitä 

tietoja pystyn varmasti hyödyntämään tulevalla työurallani sosiaalialan ken-

tällä. 
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Liite 3 

 

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO  

o syyt Virta-kortin hankinnalle 
o mahdolliset tavoitteet kortin käytölle 
o mitä palveluita olet kortilla käyttänyt 
o mitä palveluita toivoisit kortilla saavan 
o huomiot / palautteet 

 


