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Esipuhe

Monialaiset ja aluevaikuttavat YAMK-opinnäytetyöt ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-yksikön toiminnassa. Prosessia on kehitetty 
vuodesta 2014 alkaen ensin hankkeena ja vuodesta 2015 eteenpäin YAMK-yksikön 
perustoimintana. 

Syksyllä 2016 monialaiseen opinnäytetyöhön ilmoittautui opiskelijoita kahden 
MONT-ryhmän verran. Ryhmät muodostettiin niin, että toinen ryhmä aloitti työs-
kentelyn Kemissä ja toinen Rovaniemellä. Ryhmien jäsenet valittiin molemmille 
paikkakunnille monialaisesti. Joulukuussa 2017 Rovaniemen ryhmästä valmistui työ-
elämän kehittämiskokonaisuus Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana. Kehittä-
miskokonaisuuden toteuttivat kymmenen opiskelijaa kolmesta eri YAMK-koulutus-
ohjelmasta. Tässä kokoomajulkaisussa on kuusi opinnäytetyötä, joiden toimeksianta-
jina ovat yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja kolmannen sektorin toimijat.  
Opinnäytetöitä yhteen nivovaksi teemaksi tuli elinvoimaisuus. Teema löytyi melko 
helposti – kaikki kokivat elinvoimaisuuden lisäämisen tärkeäksi ja saivat teeman 
kautta uutta näkökulmaa omaan aiheeseensa. Kattoteemaa tarkennettiin vielä orga-
nisaation kehittämisen ja yhteisöllisyyden teemoilla.

Opinnäytetyöprosessi käynnistyessä syksyllä 2016 opiskelijat eivät vielä tunteneet 
toisiaan. Ensimmäisenä ryhmäläiset tutustuivatkin toisiinsa ja aloittivat yhteisten 
teemojen ja ajatusten kartoittamisen. Tärkeää oli, että opiskelijat uskalsivat astua 
oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja valita parin opinnäytetyöhönsä niin, että 
monialaisuuden tavoite täyttyi. Tässä onnistuttiinkin melko hyvin: kuudesta opin-
näytetyöstä kolme on tehty monialaisena parityönä, yhdessä työssä molemmat tekijät 
edustavat samaa koulutustaustaa ja kaksi opiskelijaa teki työnsä yksin. Yhteiset opin-
näytetyötapaamiset ja muukin yhteydenpito ryhmän kanssa takasi sen, että kaikilla 
oli mahdollisuus saada työhönsä kommentteja ja ajatuksia muilta ryhmän jäseniltä. 

Tämän kolmannen MONT-prosessin kehittämiskohde oli opinnäytetyöraportin 
muuttaminen artikkelimuotoiseksi ja yhteisen tietoperustan kirjoittaminen, jotta sa-
manlaisen tekstin toistumista artikkelista toiseen vältettäisiin. Ryhmä tarttui ennak-
koluulottomasti heille heitettyyn haasteeseen kirjoittaa artikkeleille yhteinen tietope-
rusta. Opinnäytetyön tekijät työstivät tietoperustaa pilvidokumentissa ja keskusteli-
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vat siitä aktiivisesti Moodlen keskustelualueella. Kielenohjaajan näkökulmasta elin-
voimaisuus välittyi myös näistä keskusteluista ja on nähtävissä yhteisestä lopputulok-
sesta.

Yhteiskirjoittaminen on nimensä mukaisesti yhdessä kirjoittamista. Siinä jokainen 
kirjoittaa omaa tekstiään, mutta myös muokkaa, täydentää ja korjaa toisten kirjoitta-
maa tekstiä. Onnistuneen yhteiskirjoittamisprosessin edellytyksenä on, että jokainen 
sitoutuu tehtävään. Aluksi on sovittava yhteiset tavoitteet ja selvitettävä, miten niihin 
päästään. Jokaisella kirjoittajalla tulee olla käsitys siitä, miten tavoitteeseen päästään 
ja selkeä tahto sen saavuttamiseksi. Kirjoittajien tulee myös sisäistää samanlainen 
käsitys kirjoittamisprosessista ja luoda yhteinen tapa käyttää kieltä. Jokaisen kirjoit-
tajan tulisi tuntea teksti sekä omaksi että yhteiseksi. 

Aluksi on hyvä sopia työnjako ja pelisäännöt kirjoittajien kesken. Vahvojen persoo-
nien on kyettävä kompromisseihin ja myönnettävä, että joku muukin päättää koko-
naisuudesta. Aina voi löytyä myös vapaamatkustajia, jotka roikkuvat muiden muka-
na. Jos esimerkiksi joku kirjoittajista on selvästi vahvin kielenhuollon osaaja, voi hän 
tarkistaa lopuksi kaikkien tekstin. On vain muistettava, että keskeneräisessä työssä 
voi ja saa olla vielä virheitä. Sisällöntuotantovaiheessa ei vielä viilata pilkkuja!

Kirjoittamisessa voi olla myös haasteita. Ajankäyttö on niistä varmasti yleisin. Yh-
teiskirjoittaminen vaatii enemmän aikaa kuin yksin kirjoittaminen. Ei riitä, että kir-
joittaa, on myös oltava valmis antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta. 
Omasta mielestä valmis teksti ei välttämättä olekaan muiden kirjoittajien mielestä 
valmis. Parhaimmillaan yhteiskirjoittaminen kuitenkin on palkitsevaa. Ideoita pulp-
puaa, kirjoittaminen sujuu, toisen tekstiin löytää hyvän kommentin, joka vie vielä 
parempaan lopputulokseen. Yhteinen, koko kirjoittajaryhmän hyväksymä lopputu-
los palkitsee kaiken vaivan.

Nykyään erilaiset verkkotyövälineet ja pilvipalvelut mahdollistavat yhteiskirjoitta-
misen ajasta ja paikasta riippumatta. Itse kirjoittamiseen käytetään perinteistä teks-
tinkäsittelyohjelmaa, mutta tekniikat ja paikat vaihtelevat. Kirjoittaminen on mah-
dollista yhtä aikaa tai erikseen, ja kirjoittajat voivat keskustella tuottamastaan teks-
tistä esimerkiksi chatissa tai kommenttitoiminnolla. Kirjoittamisen lisäksi tarvitaan 
palavereita, joissa sovitaan pelisäännöistä, aiheista, rooleista sekä tehdään yhteenveto 
jo kirjoitetusta tekstistä. Etäkirjoittajat pitävät palaverinsa esimerkiksi Skypen väli-
tyksellä, jossa dokumentin jakamalla kirjoittaminenkin onnistuu. 

Yhteiskirjoittaminen on tärkeä taito nykyisessä työelämässä ja asiantuntijaviestin-
nässä. Kehittämistöitä ja muita projekteja suunnitellaan, viedään eteenpäin ja rapor-
toidaan usein yhteiskirjoittamalla. Myös monet muut työelämän tekstit ovat usein 
monen kirjoittajan yhteistyön tulosta. Työryhmät ja verkostot ovat hajallaan ympäri 
maata ja maailmaa, joten on tärkeää, että jäsenet sanoittavat ajatuksensa ymmärret-
tävästi ja yksiselitteisesti kirjoituskumppaneille nimenomaan tekstin välityksellä. 
Parhaimmillaan tekstin tarkastelu ja kirjoittaminen yhdessä tuottavat tuloksia, joita 
ei olisi ilman kirjoittamista saatu aikaan, koska kirjoitettava sisältö kehittyy kirjoit-
tamisen edetessä. (Vanhanen-Nuutinen & Lumme 2010, 149.)
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Asiantuntijan täytyy osata ilmaista itseään selvästi ja avata asioita ulkopuolisille, 
myös kirjoittamalla. Tässä monialaisessa opinnäytetyöprosessissa kirjoittajat ovat 
joutuneet kirjoittamaan näkyviksi ajatuksiaan. Oppimisprosessin aikana opinnäyte-
työn tekijät ovat kehittyneet sekä kirjoittajina, tekstin tarkastelijoina että yhteisen 
kirjoitusprosessin vastuullisina edistäjinä. 

Opiskelijat kävivät opinnäytetyöprosessissa läpi melkoisen kirjoitusprosessin man-
kelin. Opinnäytetöiden suunnittelu aloitettiin perinteiselle YAMKin opinnäytetyön 
pohjalle, ja artikkelipohja saatiin käyttöön vasta kesken kirjoitusprosessin. Opiskeli-
joille kerrottiin etukäteen, että jotakin uutta on tulossa. Alustavat tiedot uudesta kir-
joitusmallista saivat innostuneen vastaanoton, vaikkakin ohjeistuksessa oli vielä pal-
jon avoimia kysymyksiä. 

Myös opinnäytetyöprosessin kielenohjaajat Kemissä ja Rovaniemellä pääsivät mu-
kaan kehittämään tätä artikkelimuotoisten opinnäytetöiden kokoomajulkaisua. Uusi 
muoto tuntui aluksi haastavalta, mutta myös omaa työtä rikastuttavalta. Artikkelioh-
jeet sisällöstä, rakenteesta, tyylistä ja kirjoitusprosessista laadittiin yhteiskirjoitta-
malla MONT-opinnäytetyötä varten tehdylle pohjalle. Kiitos julkaisun asettelumal-
leista tuntiopettaja Sari Nisulalle! Yhteisen tekstin muokkaaminen pilvidokumentis-
sa sujui hyvin ja Skype-palaverit rytmittivät työtä.

MONT-opinnäytetyöprosesseista saadut kokemukset ovat rohkaisevia ja monialai-
sen YAMK-opinnäytetyöprosessin kehittäminen jatkuu edelleen. Kiitokset mukana 
olleille opiskelijoille, toimeksiantajille ja yrityksille. 

Rovaniemellä 15.1.2018

FT Merja Koikkalainen, YAMK-yliopettaja, Lapin ammattikorkeakoulu, YAMK-yk-
sikkö

FM Sisko Häikiö, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja 
koulutusinstituutti
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ELINVOIMAISUUS TULEVAI-
SUUDEN VOIMAVARANA

Tekijät:
Laura Telkkälä ja Ville-Pekka Sarén
Anne-Maarit Remes ja Ritva Vaarala
Eveliina Hiltunen ja Jutta Kämä
Marjo Harjula
Jani Raivio
Maria Kanala ja Riku Ollikainen

JOHDANTO

MONT eli monialainen opinnäytetyö on usean eri koulutusohjelman yhteinen, monia-
lainen kehittämishanke. Siinä eri ammattialoja edustavat opiskelijat opiskelevat ja 
kehittävät yhdessä jotakin uutta, jossa monialainen yhteistyö on kaiken keskiössä. Se 
on tiimityötä yli koulutusohjelmien asettamien rajojen. Monialaisessa työskentelyssä 
korostuvat keskinäinen kommunikaatio ja vuorovaikutustaidot. Tämän MONT-
opinnäytetyön tekijät ovat matkailualan, teknologiaosaamisen johtamisen sekä työ-
elämän kehittämisen ja esimiestyön koulutusohjelmien opiskelijoita.

Tämän monialaisen yhteistyön pohjalta valmistui artikkelikokoelma, nippu-opin-
näytetyö, jollaista ei ole meidän tietomme mukaan aikaisemmin Suomessa tehty. 
Nippu-opinnäytetyö sisältää kuusi opinnäytetyöartikkelia, joita yhdistää yhteinen 
teema: Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana. Elinvoimaisuuden edistämisessä 
näkökulminamme ovat organisaatioiden kehittäminen ja yhteisöllisyys. Näiden taus-
talla ovat esimiestyön muuttuminen, paikallisuus, verkostoituminen ja osallisuus. 

Yhdistävä teema kehittyi ja muotoutui opinnäytetyöaiheiden mukana ja kokonai-
suus on tekijöidensä näköinen, siinä tutkitaan elinvoimaisuutta pehmeiden arvojen 
kautta. Kuviossa 1. esitellään MONT-artikkelikokoelman viitekehys. Nippu-opinnäy-
tetyö rakentuu yhteisestä tietoperustasta, jossa käsitellään kaikkia opinnäytetyöartik-
keleita koskevaa tietoa. Lisäksi siihen liittyy yhteinen osio kehittämis- ja tutkimusme-
netelmistä, aineistonkeruumenetelmistä, aineiston analysoinnista ja luotettavuudesta.
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Kuvio 1. Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana - monialaisen nippu-opinnäytetyön viitekehys

ELINVOIMAISUUDEN MÄÄRITELMÄ

Mitä elinvoima ja elinvoimaisuus tarkoittavat? Paananen, Haveri ja Airaksinen (2014, 
27) toteavat elinvoiman käsitteen alkuperän olevan hämärän peitossa. Suomenkieli-
sen elinvoima-käsitteen he mieltävät niin laajaksi, ettei sille voida löytää vastinetta 
yhdestä tai edes muutamasta kansainvälisen keskustelun käsitteestä. Elinvoimaa vas-
taava englanninkielinen viability-käsite liitetään kansainvälisessä keskustelussa usein 
taloudellisiin resursseihin ja niiden uusiutumis- tai säilyttämiskykyyn, jotka näh-
dään olevan lähellä elinkelpoisuuden käsitettä. Suomisanakirja (2017) määrittelee sa-
nan elinvoima seuraavasti: kukoistava, voimakas, terve, viriili, vitaalinen, vitaali.

Sitran Elinvoimainen Suomi -raportin (Nurmio & Turkki 2010, 14, 25–28) mukaan 
kestävän uudistumisen ja menestymisen perusedellytys on elinvoima. Elinvoimai-
suus syntyy, kun perinteisestä vallankäytöstä luovutaan ja siirrytään käyttäjälähtöi-
seen ja vuorovaikutteiseen yhteiskuntaan. Yrityksen tai kansankunnan menestys 
perustuu uudistumiseen, nopeaan reagointikykyyn sekä muutosvalmiuteen, joiden 
mahdollistajana on elinvoima. Elinvoima syntyy yhteistyöstä, vuorovaikutuksesta 
sekä verkostoista. Sosiaalinen pääoma, kulttuuriperintö ja arvomaailma ovat keskei-
siä tekijöitä yhteistyön onnistumiselle.

ELINVOIMAISUUS ARTIKKELEISSA

Alueen elinvoimaisuus on vahvasti riippuvainen alueen vetovoimaisuudesta. Alueen 
vetovoimaisuudella voidaan houkutella asukkaita ja yrityksiä. Yritykset tarvitsevat 
työntekijöitä ja kasvava asukasmäärä pitää rakentamisen vireänä, asuntojen ja palve-
lurakentamisen saralla.  Kilpailukykyinen yrityskanta tarjoaa työpaikkoja. Elinkei-
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noelämä ja yrityskanta ovat yleisin näkökulma elinvoiman kehittämisessä. (Sallinen 
ym. 2011, 3–4.) Merkityksellinen johtaminen -johtamisen muutos 2014 -artikkelissa 
elinvoimaisuuden näkökulma on toimeksiantajan, jonka toimintaan kuuluu maa-
kunnallisen elinvoimaisuuden kehittäminen. Artikkeli käsittelee asiantuntijaorgani-
saation johtamista.

Työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvoinnilla on merkitystä yritysten elinvoimai-
suuteen. Älykäs työvuorosuunnittelu -artikkelissa on tarkasteltu hyvän esimiestyön 
ja työvuorosuunnittelun tasapainoa yrityksen tarpeiden ja työntekijöiden työhyvin-
voinnin välillä. Työn luonteen muuttuessa yhteisöllinen toimintatapa voidaan nähdä 
mahdollisuutena muuttaa esimiesvetoinen työvuorosuunnittelu työntekijöitä osallis-
tavaksi toiminnaksi. Työntekijöiden työhyvinvointiin sijoittaminen ja työyhteisön 
kehittäminen näkyvät onnistuneena palvelun laatuna ja yrityksen parempana tuotta-
vuutena. (Pihlajasaari 2015, 68; Lapin liitto 2017.)

Tänä päivänä ihmisten ostokäyttäytymisen muuttuminen ja kilpailun lisääntymi-
nen asettavat haasteita yrityksille. Useita pieniä kaupunkeja uhkaa väestön vähene-
minen ja sen myötä vaara palveluiden menettämisestä kasvaa. Kaupunkien elinvoi-
maisuuden kannalta yrittäjillä on merkittävä vaikutus kaupunkien vireyteen. (Korzer 
2015.) Likiliikettä koskevassa artikkelissa elinvoimaisuutta on tarkasteltu tästä näkö-
kulmasta. Yritysten menestyminen synnyttää työtä ja hyvinvointia alueelle. Yritystoi-
minta tuottaa kunnille verotuloja ja ostovoimaa ja siten edelleen lisää verotuloja. Näin 
syntyy elinvoimaa yrityksille ja palveluntarjoajille. Koko maakunnan tasolla asiaa 
tarkasteltuna yritysten tuottama kerrannaisvaikutusten merkitys kasvaa, jolloin sillä 
on merkitystä koko aluetaloudelle. (Rasola 2015; Yrittäjät 2017a; –2017b.)

Perifeeristen alueiden matkailuverkosto -artikkelissa elinvoimaisuutta tarkastel-
laan verkostojen kautta. Verkostojen merkitys matkailualan yrittäjälle on tärkeä. Hy-
vin toimivat verkostot helpottavat yrittäjän arkea, säästävät aikaa ja rahaa sekä paran-
tavat toimintaedellytyksiä. Menestyvät yritykset ja yhteistyö myös tuovat elinvoimaa 
ympäröiville alueilleen. Etenkin syrjäseuduilla yhteistyön merkitys korostuu.

Yrityksen, varsinkin pienyrityksen verkostoitumisella on useita huomattavia ai-
neellisia ja aineettomia etuja. Verkostoitumisen tavoitteena ovat monesti yrityksen 
kasvutavoitteet, kustannustehokkuus, osaamisen kehittäminen sekä informaation 
saaminen. Yhdessä pienet yritykset ovat enemmän kuin jokainen yksin tai erikseen. 
Verkostoitumalla pienet toimijat voivat saavuttaa suurempaa näkyvyyttä, parempaa 
ja monipuolisempaa palvelutarjontaa sekä tarvittaessa myös osaamista ja resursoin-
tia. (Toivola 2006, 13; Fyall 2008, 334.) Hyvinvoivien yritysten verkostoyhteistyö nä-
kyy myös lähiseudun palvelutarjonnassa, saavutettavuudessa, houkuttelevuudessa ja 
elinvoimaisuudessa.

Matala kynnys -artikkelissa yhteisöllistä elinvoimaa voidaan parantaa kunta- ja 
kaupunkitasolla, luomalla lapsille ja nuorille maksutonta harrastustoimintaa ilman 
välittömiä kustannuksia. Tämä lisää tasa-arvoa, vähentää syrjäytymistä ja luo posi-
tiivista yhteisöllistä ilmapiiriä. Lasten ja nuorten harrastuskustannusten noustessa on 
tärkeää luoda ja kehittää sellaisia harrastustoiminnan malleja ja käytänteitä, joilla 
voidaan tukea tasa-arvoa valtakunnan tasolla. Matala kynnys -toimintamalli tukee 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön (2017) harrastustakuun tavoitetta, jossa pyritään ta-
kaamaan jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus. Lasten ja nuorten terveen ja moni-
puolisen kehityksen turvaaminen luo pohjaa aikuisiän hyvinvoinnille. Matala kyn-
nys -toimintamallin levittäminen ja kehittäminen on tärkeää, jotta käytännössä tes-
tattu ja toimivaksi havaittu malli saataisiin käyttöön mahdollisimman laajasti Suo-
messa.

Elinvoimaa voidaan tarkastella yhteisöllisyyden näkökulmasta. Onnellisesti syrjäs-
sä -artikkeli esittelee elinvoimaisuutta lisäävän osallistavan kehittämismenetelmän, 
jossa kyläläiset pääsivät esittämään heille tärkeitä asioita. Heikko taloudellinen tilan-
ne on saanut pienet sivukylät ahtaalle ja palveluita keskitetään kuntakeskuksiin, jotka 
voivat olla pitkien etäisyyksien päässä sivukylistä. Alueiden elinvoimaisuus lisääntyy 
yhdessä tekemisestä ja siitä, että alueen tarpeet huomioidaan. Kyläyhdistyksillä on 
tärkeä rooli kylien elinvoimaisuuden edistämisessä (Annibal, Liddle & McElwee 2013, 
756). Yksi tapa toimia on järjestää yhteisiä kehittämisiltoja, joissa yhdessä mietitään 
mitä tulevaisuuden eteen voidaan tehdä. Kehittämisideoita voidaan edistää hakemal-
la hankerahoitusta ja sitä kautta voidaan työllistää paikallisia. Työllistymisen avulla 
saadaan sitoutettua paikalliset jäämään sivukyliin. Pienet kylät tarjoavat rauhallisen 
kasvuympäristön, jossa yhteisöllisyys luo turvaa ja jossa haasteellisiin tilanteisiin voi-
daan reagoida nopeasti. (Wirth, Elis, Müller & Yamamoto 2016, 64.)

Aluekehittämisellä on vallalla pehmeät ja dynaamiset tekijät, joita ovat innovatii-
visuus, oppiminen ja yhteistyö. Kuitenkin rakenteelliset tekijät vaikuttavat alueen 
kilpailukykyyn. Nämä kaikki edesauttavat alueen asukkaiden hyvinvointia, elämän-
laatua ja elinvoimaisuutta. Alueen kilpailukykyyn voivat vaikuttaa paikallisten yri-
tysten kyky myydä ja markkinoida tuotteitaan ja palveluitaan sekä niiden tuottavuus 
ja tuotannon tehokkuus. Lisäksi kilpailukykyyn vaikuttaa paikallisten resurssien 
hyödyntäminen tehokkaasti sekä uusien resurssien luominen ja johtaminen yhteis-
työssä ja verkostoissa. Alueellisen elinvoimaisuuden kannalta tärkein tekijä on talou-
dellisen kilpailukyvyn muuttaminen hyvinvointia tukeviksi palveluiksi ja rakenteik-
si. (Sotarauta & Karppi 2013, 104.)

ORGANISAATION KEHITTÄMINEN

Organisaation kehittämisessä on tärkeää, että sillä on halu muuttua. Kehittäminen 
antaa työyhteisön jäsenille uutta ammatillista tietoa ja taitoa, joilla voidaan parantaa 
työyhteisön toimintatapoja. Oman toiminnan ja työyhteisön käytänteiden arvioinnil-
la voidaan muokata toiminnan strategioita ja prosesseja. (Cummings & Worley, 2013, 
6.) Elämme sosiaalisessa organisaatiossa, johon kuuluvat muun muassa sosiaaliset 
rakenteet, kulttuurit ja erilaiset instituutiot. Tässä sosiaalisessa organisaatiossa toimi-
vat myös työorganisaatiot. Eri organisaatiot toimivat yhdessä, kilpailevat toistensa 
kanssa, tuottavat ja luovat hyödykkeitä ja palveluita sekä johtavat sosiaalisia, poliitti-
sia ja ekonomisia järjestelmiä. Toimittaessa yksilötasolla, ryhmässä tai työorganisaa-
tiossa, on näissä kaikissa olennaisena tekijänä aina sosiologinen perspektiivi. (Wat-
son 2017, 6.)
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Esimiestyön muuttuminen

Verkottuvassa yhteiskunnassa ja uuden teknologian aikana työntekijöitä ei voida joh-
taa autoritäärisesti tai käskyttämällä kuten esimerkiksi teollisen työn aikakaudella. 
Tuolloin johtamisen valta perustui asemaan ja ajattelutyö oli sallittua vain tietyissä 
asemissa oleville henkilöille. Nykyaikaisessa monialaisessa työympäristössä tarvi-
taan ajattelun ja yhteistyön johtamista, joka on haasteellisempaa kuin perinteinen 
johtaminen. (Virolainen 2008, 7–8.) Merkityksellinen johtaminen - johtamisen muu-
tos 2040 -artikkelissa tarkastellaan asiantuntijaorganisaation johtamisen muutosta 
työelämän muutosten kautta. Johtamisen merkityksellisyys korostaa kunkin aika-
kauden kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia piirteitä. Johtaminen mukautuu työelämän 
tarpeisiin ja työelämään heijastuvat yhteiskunnan muutokset. Väestön koulutustason 
ja yleisen tietoisuuden lisääntyminen ovat vaikuttaneet siihen että, johtamiselta ei 
enää haluta käskyttävää ja valvovaa otetta, vaan yhä enemmän pehmeämpiä arvoja 
esimiestyössä. Empaattisuus, tunneäly ja valmentava ote ovat merkittäviä keinoja tä-
män päivän johtamisessa ja esimiestyössä.

Esimies kehittää työyhteisön toimintaa osallistamalla työntekijät työn suunnitte-
luun mukaan. Organisaatiossa, työyhteisössä ja työkulttuurissa tapahtuvat muutokset 
muodostavat pitkäkestoisen prosessin, jotka vaativat aikaa ja asioiden sisäistämistä. 
Muutosprosessi on haaste esimiehelle ja työntekijöille. Esimiehen ja työntekijöiden 
sitoutuminen sekä avoin ja aktiivinen molemminpuolinen viestintä vaikuttavat koko-
naisuuden onnistumiseen. (Mento, Jones & Dirndorfer 2002, 49; Juppo 2005, 113; 
Hyppänen 2007, 282; Heikkilä 2011, 42; Toppila ym. 2014, 12; Ilmarinen 2017, 4.) Työ-
hönsä sitoutuneet työntekijät voivat paremmin työssään ja ovat hyödyksi työnantajal-
leen. (Feldt ym. 2016, 316–317.)

Älykäs työvuorosuunnittelu -artikkelissa tarkastellaan esimiestyön roolia työvuo-
rosuunnittelussa. Perinteinen esimiesvetoinen työvuorosuunnittelu on todettu van-
hanaikaiseksi ja epädemokraattiseksi (Heikkilä 2011, 39), tästä syystä voidaan olettaa, 
että työntekijät haluavat itse olla vaikuttamassa omaa työtä koskevaan päätöksente-
koon. Autonominen työvuorosuunnittelu vapauttaa esimiehen työaikaa muihin työ-
tehtäviin ja näin antaa vaikuttamismahdollisuuden työntekijöille.

Paikallisuus

Yritykset voidaan nähdä yhtenä yhteiskunnan perustana, sen kasvun ja kehityksen 
osatekijänä. Merkittävänä voidaan pitää kunnan ja yrittäjien välistä tiivistä yhteistyö-
tä. Kaupungeilla ja yrityksillä voidaan katsoa olevan riippuvuussuhde toisiaan koh-
taan. Yritykset tuovat työpaikkoja ja verotuloa, mutta toimiakseen ne tarvitsevat tont-
teja, toimitiloja ja muita kaupungin organisoimia palveluita. Yrittäjävaltuutetuilla on 
tärkeä merkitys tässä yhteistyössä, sillä heidän toimestaan päätöksen tekoon saadaan 
näkemystä yrittäjyyden edellytyksistä. (Huovari, Jauhiainen, Kerkelä, Esala, & Här-
mälä 2014, 20; Rasola 2015; Viljanen 2017; Yrittäjät 2017b.)

Yhteistyö ja verkostoituminen toimivat kasvuväylänä yrityksille (Rasola 2015). Li-
kiliike -artikkelissa paikallisuutta tarkastellaan yrittäjäyhteisöä yhdistävänä tekijänä 
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ja yritysten vetovoiman lisääjänä. Paikallisten yritysten elinvoimaisuus on merkittä-
vää kaupunkikeskusten kehityksen kannalta.

YHTEISÖLLISYYS

Yhteisö muodostuu yksilöistä, joilla on yhteinen tehtävä tai päämäärä. Yhteisöä ajaa 
eteenpäin yhdessä toimiminen. Yhteisössä jäsenet kommunikoivat avoimesti, osallis-
tuvat ja ovat vuorovaikutteisia. Yhteisöllisyyden kantavana voimana on luottamus, 
sitoutuminen yhteiseen päämäärään, jäsenten motivaatio ja osallistuminen. (Edu 
2017; Turun Yliopisto 2017.) Yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella kansalaisten aktiivi-
suuden kautta, jossa korostuu yksilöiden ja yhteisöjen vastuu alueiden kehittämisessä. 
Yksilöt voivat sitoutua elinympäristönsä kehittämiseen, jota ohjaavat usein paikalli-
set arvot ja normit. Sosiaaliset käytänteet, kuten esimerkiksi kyläillat ja talkoot, ovat 
merkittävässä osassa yhteisöllisyyden ylläpitämisessä, koska ne luovat alustan avoi-
melle kommunikaatiolle. (Kumpulainen 2012, 45–46.)

Likiliike -artikkelissa yhteisöllisyydellä on vahva merkitys yritysverkoston toimin-
nan onnistumisen kannalta. Ilman yhteisöllisyyttä ja siihen liittyviä tekijöitä, on 
haastavaa saada organisoitua yhteistyötä ja toteuttaa yhteistä päämäärää. Matala kyn-
nys -artikkelissa päädytään samaan johtopäätökseen kuin Likiliike -artikkelissa: yh-
teisöllisyys tukee verkostoitumista ja yhteiset arvot tukevat toiminnan toteuttamista 
sekä luovat onnistumisia. Onnellisesti syrjässä -artikkelissa tuodaan esille yhteisölli-
syyden vaikutuksia, jotka korostuvat aktiivisen kyläyhdistyksen järjestämissä tapah-
tumissa, paikallisessa kehittämistyössä ja toinen toistensa auttamisessa.

Verkostoituminen

Yritysten verkostoituminen on ajankohtaista ja yksi avain alueen elinvoimaisuuden 
takaamiseen (Rannisto & Harisalo 2016; Äänekosken kaupunginsanomat 2016; Meri-
karvian kuntastrategia 2017; Yrittäjät 2017b; –2017c). Verkosto on toisistaan riippu-
mattomien osien yhteen liitetty kokonaisuus (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 15). 
Yhteistyö perustuu verkostoihin, jotka voidaan jakaa fyysisiin, taloudellisiin ja sosi-
aalisiin. Fyysisillä verkostoilla tarkoitetaan muun muassa asumiseen, palveluihin ja 
liikenteeseen liittyviä verkostoja, kun taas taloudelliset verkostot liittyvät esimerkik-
si kilpailuun ja kansainvälistymiseen. Sosiaaliset verkostot puolestaan ovat kiinteä 
osa sosiaalisia suhteita eri toimijoiden välillä. Potentiaalisen verkoston hyöty saattaa 
ilmetä myöhemmin vasta, sen perustamisen jälkeen. Lyhyellä aikavälillä resurssien 
lisäämistä tavoiteltaessa voidaan perustaa strategisia verkostoja. (Linnamaa 2004, 
51–53.)

Likiliikettä koskevassa artikkelissa käsitellään olemassa olevan yritysverkoston yh-
teistyön syventämistä mobiilisovelluksen kehittämisen avulla. Yritysten verkostoitu-
misen lähtökohtina ovat yhteinen päämäärä, vahva sitoutuminen ja arvontuotanto 
kaikille verkoston osapuolille. Verkostoituminen on prosessi, jossa yritysten arvot 
yhdistetään lisäarvoa tuottavaksi toiminnaksi. (Bitici ym. 2004; Hakanen ym. 2007, 
44.) Luottamus yritysten välillä on tärkeää. Ilman luottamusta toimivaa ja tuottoisaa 
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verkostoa on vaikea saavuttaa. Luottamuksella voidaan mahdollistaa oppiminen, uu-
den tiedon luominen sekä kehitystyö (Blomqvist 2006, 2).

Perifeeristen alueiden matkailuverkosto -artikkelissa käsitellään pienten matkailu-
yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä, joiden avulla lisätään alueen vetovoimaa 
sekä elinvoimaisuutta. Matkailuyrityksen verkostot ovat hyvin laajat ja monisäikeiset, 
jossa luottamuksella, yhteistyöhalulla ja avoimuudella on suuri rooli. Pienet ovat yh-
dessä enemmän ja pystyvät tarjoamaan asiakkailleen monipuolisempia palveluita ja 
tuotteita kuin jokainen toimija yksin tai erikseen. Alueen yritysten hyvinvointi hei-
jastuu ympäröivien pienten kylien ja koko alueen elinvoimaisuuteen ja palvelutarjon-
taan.

Matala kynnys -artikkeli kertoo siitä, kuinka tärkeää verkostoituminen on eri toi-
mijoiden kesken. Hyvin toimivasta verkostosta voidaan saavuttaa hyötyä, jotka tuke-
vat yhteistä päämäärää sekä hyvinvointia. Ekologinen ajattelu on artikkelin yksi pää-
teemoista. Sillä tarkoitetaan sitä, että kun annat verkostossa yhteiseen toimintaan 
oman osuutesi, saat vastineeksi jotain, joka hyödyttää jokaista verkostossa olevaa 
toimijaa. Näin voidaan esimerkiksi järjestää maksutonta harrastustoimintaan lapsil-
le ja nuorille ilman pakollisia kustannuksia. Kustannuksia on usein vaikea välttää, 
mutta pienin ja paras kustannus on sellainen, jota ei päästetä edes syntymään (Leino-
nen 2010, 1).

Osallisuus

Osallisuutta käsitellään tämän monialaisen opinnäytetyön artikkeleissa Matala kyn-
nys – maksuttoman harrastustoiminnan malli ja Onnellisesti syrjässä. Osallisuus 
määritellään tunteeksi, joka syntyy osallisuudesta johonkin yhteisöön, kuten esimer-
kiksi harrastus- tai järjestötoimintaan. Osallisuus ilmenee jäsenten välisenä luotta-
muksena, arvostuksena ja mahdollisuutena vaikuttaa. Sosiaaliset verkostot ja osalli-
suuden kokeminen suojaavat syrjäytymistä ja hyvinvointivajeita vastaan sekä lisäävät 
tasa-arvoa. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2017.)

Omaa elinympäristöä voidaan kehittää elinvoimaiseksi ja viihtyisäksi, mutta se 
vaatii yhteistyötä kuntalaisten ja päättäjien kesken. Asukkaat tulee huomioida lapsis-
ta aikuisiin. Ihmisillä on oikeus olla tietoinen oman elinympäristönsä asioista sekä 
mahdollisuus vaikuttaa niiden kulkuun. Yksi kunnan perustehtävistä on huomioida 
sen asukkaat ja kuntaa ympäröivät kylät kaikessa päätöksenteossa sekä edistää elin-
voimaisuutta kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tässä tarvitaan hyvää joh-
tajuutta (Sallinen & Vainionpää 2015, 4). Tärkeää on myös luoda vastaanottavainen 
ilmapiiri, missä on mahdollista yhdessä luoda uusia toimintatapoja. Yhteisöillä on 
tietoa ja osaamista, mitä voidaan hyödyntää kehittämistyössä. Tämä edellyttää sitä, 
että ihmiset osallistetaan toimimaan yhdessä hyvässä yhteisymmärryksessä. (Masa-
lin 2013, 21.)

Suoralla osallistamisella lapsille voidaan opettaa yhteisössä toimimisen taitoja. 
Lapsena saadut onnistumisen kokemukset lisäävät itseluottamuksen tunnetta, opet-
tavat vastuuta ja kehittävät osallisuutta. (Hart 2008, 3–8.) Osallistuminen mahdollis-
taa osallisuuden kokemisen, sillä omaa elämää koskeviin asioihin vaikuttaminen on 
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olennainen osa yhteisön toimintaa ja osallistumista (Terveyden ja hyvinvoinninlai-
tos, 2017). Osallisuuden kehitys on prosessi, jossa yksilöt sekä yhteisöt voivat käyttää 
voimavarojaan lisätäkseen elämänlaatua oikeudenmukaisella tavalla. (Hart 2008, 
3–8.)

Matala kynnys -artikkelissa yhteisöllisyys luo mahdollisuuksia toteuttaa maksu-
tonta harrastustoimintaa, jossa kaikki toiminnassa mukana olevat hyötyvät. Osalli-
suuden kokemukset ja sosiaaliset verkostot luovat ilmapiirin, jossa syrjäytymisen 
ehkäisy ja tasa-arvon toteuttaminen nousevat toiminnan keskiöön. Näillä tuetaan 
lasten ja nuorten hyvinvointia. Onnellisesti syrjässä -artikkelissa osallisuus on mer-
kittävässä osassa Saijan kylän kehittämistyötä. Kyläläiset osallistuivat kehittämistyö-
pajaan, jossa pienryhmissä visioitiin tulevaisuuden elinvoimaista Saijan kylää. Kehit-
tämistyöpajassa oli osallistava ote ja sen avulla onnistuttiin aktivoimaan kyläläiset 
luomaan useita kehittämisideoita koskien kylän elinvoimaisuuden turvaamista.

KEHITTÄMISMENETELMIEN KUVAUS

Ennakointi

Ennakointi on tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheinen muoto, 
jonka tarkoituksena on löytää organisaatioille toimivia ja taloudellisesti kannattavia 
toimintamalleja. Se on pitkäjänteistä tulevaisuuden näkemiseen ja suunnitteluun täh-
täävää työtä, missä ihminen on itse ratkaisevassa asemassa. Tulevaisuutta on vaikea 
ennustaa, mutta ennakoinnin avulla voidaan kartoittaa asioiden etenemisen haluttua 
suuntaa. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa yritykselle tai organisaatiolle epäsuo-
tuisia vaikutteita, jolloin voidaan toimia ennaltaehkäisevästi niitä vastaan. (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2014, 90–91.)

Ennakoinnissa täytyy hyväksyä se totuus, että tulevaisuutta ei voi varmuudella 
nähdä. Siksi ennakoinnilla yleensä kartoitetaan vaihtoehtoisten tulevaisuuksien uh-
kia ja mahdollisuuksia. Ennakoinnilla luodaan polkuja, jotka tähtäävät toivottuihin 
tuloksiin ja välttävät ei-toivottua tulevaisuutta. Tulevaisuuden tutkimuksessa onkin 
huomioitava se, että se ei ole objektiivista ja arvoneutraalia kovaa tiedettä, vaan huo-
mionarvoista on myös osallistujien arvotaustan vaikutus tulevaisuuden näkymiin. 
(Vapaavuori & von Bruun 2003, 9; Hiltunen 2012, 18.)

Ennakointityöskentelyssä lähdetään ensin pohtimaan kehitettävää aluetta ja siinä 
esiintyviä haasteita, jolloin tärkeää on tietää, mitä halutaan visioida ja mitä asiasta jo 
tiedetään ajatellen historiaa, nykyhetkeä sekä tulevaisuutta. Ennakointi voidaan jakaa 
tietämiseen, ymmärtämiseen ja tulevaisuuden luomiseen.  (Ojasalo ym. 2014, 92, 155.) 
Tässä monialaisessa opinnäytetyössä ennakoinnin menetelmistä on käytetty Lear-
ning cafe-menetelmää ja teemahaastattelua. Ennakointia on käytetty menetelmänä 
Onnellisesti syrjässä -artikkelissa.

Konstruktiivinen tutkimus

Alkujaan konstruktiivista menetelmää käytettiin yhteiskuntatieteissä, kuten kirjan-
pidon ja johtamisen tutkimuksissa sekä myöhemmin teollisuudessa erilaisten kehi-
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tysprojektien toteutuksessa (Piirainen & Gonzales 2011, 210). Konstruktiivinen tutki-
mus on menetelmä, joka sopii lähestymistavaksi, kun luodaan konkreettinen uusi 
tuotos, työkalu, järjestelmä, malli tai suunnitelma. Kehitystyötä tehdään erilaisilla 
aineiston keruutavoilla, kuten havainnoimalla, kyselyillä, ryhmäkeskusteluilla tai 
teemahaastatteluilla. Saatujen tietojen pohjalta tavoitteena on luoda käytännössä toi-
miva tuotos. (Kasanen, Lukka & Siitonen 1993, 245; Ojasalo ym. 2014, 65–66.) 

Kohdeorganisaatio saa konstruktiivisessa tutkimuksessa puolueettoman ja teoreet-
tiseen tietämykseen perustuvan ratkaisun ongelmaan (Ojasalo ym. 2009, 65). Tutki-
mus etenee kuudessa eri vaiheessa, joita ovat ongelman tunnistaminen ja valinta, 
teoriaan tutustuminen ja taustoitus, muutaman erilaisen ratkaisun luominen ongel-
maan, ratkaisun soveltuvuuden kokeilu, ratkaisun linkittäminen takaisin teoriaan 
sekä tulosten yleistettävyys (Lehtiranta, Junnonen, Kärnä & Pekuri 2015, 95). 

Tässä monialaisessa opinnäytetyössä konstruktiivista menetelmää on käytetty 
kahden artikkelin perustana, Älykäs työvuorosuunnittelu ja Matala kynnys – mak-
suttoman harrastustoiminnan malli -artikkeleissa. Näissä kehittämistöissä on luotu 
jotain konkreettista: autonomisen työaikasuunnittelun ohjeistus esimiehelle ja mak-
suttoman liikunnanharrastamisen malli ja koulutusaineisto. Tavoitteena konstrukti-
ivisella tutkimuksella on saada käytännön ongelmaan uudenlainen ja teoreettisesti 
perusteltu ratkaisu, joka tuo liiketoimintaan tai organisaatioon uutta tietoa. 
Konstruktiivinen tutkimus hyödyntää empiiristä eli käytännöistä saatavaa sekä teo-
reettista tietoa. Uuden tiedon tuottaminen ja käytännön ongelmaan luotava teoreet-
tinen pohja tuovat tutkimukselle arvoa, jonka tavoitteena on luoda malli, joka toimii 
myös käytännössä. Konstruktiivisessa menetelmässä mallinnetaan teorioita, toteute-
taan sekä testataan niiden toimivuutta. Lähestymistapa korostaa tutkimusten toteut-
tajien sekä hyödyntäjien välistä vuorovaikutusta ja kommunikointia. (Ojasalo ym. 
2009, 65; 2014, 65–66.)

Tapaustutkimus 

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, jonka tarkoituksena on luoda tarkkaa ja syväl-
listä tietoa kehitettävästä kohteesta. Se mielletään kuitenkin enemmän tutkittavan 
kohteen lähestymistavaksi ja tutkimusstrategiaksi kuin että se olisi metodi aineiston 
keräämiselle tai analysoinnille. Sen avulla voidaan tarkastella yhtä tai useampaa ta-
pausta, joiden määrittely, analysointi ja ratkaiseminen ovat tapaustutkimuksen ta-
voitteina. (Eriksson & Koistinen 2014, 2–4). Yinin (2003, 13) mukaan se on kokonais-
valtainen lähestymistapa, jonka avulla tutkitaan ilmiötä omassa todellisessa ympä-
ristössään, kun ilmiötä ja sisältöä ei pystytä tarkalleen määrittämään. Tapaustutki-
muksessa on olennaisinta ymmärtää tutkittava kohde kokonaisuutena. Se soveltuu 
parhaiten heikosti ymmärrettyjen tilanteiden ja käyttäytymisen tutkimiseen, missä 
tutkimuskohteeksi voidaan rajata fyysinen yksikkö, toiminnallinen kokonaisuus, ti-
lanne tai ilmiö. (Ojasalo ym. 2014, 52–53.)

Tapaustutkimuksessa pyritään saamaan merkittävää tietoa kapeasta alasta kehitet-
tävän kohteen henkilöstön ja koko yhteisön käyttöön. Tärkeää on miettiä miten tai 
miksi jotain tapahtuu. Tapaustutkimuksessa teoria kulkee vahvasti kehittämistyön 
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rinnalla ja on tärkeää olla tietoinen jo olemassa olevista käytänteistä ja siitä, mikä 
toimii ja mikä ei, ja mihin asioihin halutaan muutosta. Sille on ominaista se, että ke-
hittämisprojekti elää ja kehittämiskohde tarkentuu projektin edetessä. (Ojasalo ym. 
2014, 52–54.) Tutkimuksen tuloksena tavoitellaan kokonaisvaltaista näkemystä tutkit-
tavasta asiasta, mikä voi nostaa esiin uusia näkökulmia ja tärkeitä kehittämisen koh-
teita (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 214). 

Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää eri tutkimusmenetelmiä, yhdistämällä niitä 
keskenään. Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat haastattelut ja niiden eri muodot. 
Tämä perustuu Ojasalon ym. (2014, 55) mukaan siihen, että kehitettävän kohteen toi-
minnassa on yleensä mukana ihmisiä, joilla on relevanttia tietoa asiaan liittyen. Täs-
sä monialaisessa opinnäytetyössä tapaustutkimuksissa on käytetty haastatteluja, ha-
vainnointia, aivoriihi-toimintaa sekä ennakoinnin menetelmiä. 

Tapaustutkimuksen haasteena voidaan nähdä tulosten käyttökelpoisuus ja siirret-
tävyys. Se, mikä kohdeyhteisössä havaitaan toimivaksi käytännöksi, ei välttämättä 
toimi muissa yhteisöissä. Olennaista onkin tutkijana osata avata oman tutkimuksen 
sisältö niin hyvin, että muut pystyvät arvioimaan sen käyttökelpoisuutta omiin koh-
deyhteisöihin. (Toikko & Rantanen 2009, 125–126.) Tässä monialaisessa opinnäyte-
työssä tapaustutkimusta on käytetty artikkeleissa Merkityksellinen johtaminen - joh-
tamisen muutos 2040, Perifeeristen alueiden matkailuverkosto, Matala Kynnys - 
maksuttoman harrastustoiminnan malli sekä Onnellisesti syrjässä.

Palvelumuotoilu

Tässä nippu-opinnäytetyössä Likiliike -artikkelin teoreettisena taustana on palvelu-
muotoilu. Jotta palvelumuotoilun käsite voidaan määrittää, on ensin tarkennettava, 
mitä käsite palvelu tarkoittaa. Kotler, Ainamo & Ranta (1990, 430) määrittävät palve-
lun aineettomaksi hyödyksi, jonka osapuoli tarjoaa toiselle osapuolelle ilman tarvetta 
omistussuhteeseen. Tuulaniemi (2011a, 30) näkee palvelulla olevan monia selitteitä, 
eikä sille hänen mukaansa voida määrittää yksiselitteistä vastausta. Muotoilun näkö-
kulmasta palvelumuotoilussa muotoilun määritelmää ja toiminta-aluetta laajenne-
taan tuotekeskeisyydestä kokonaisvaltaisiin kokemuksiin, prosesseihin ja systeemien 
suunnitteluun. Palvelumuotoilu on tulos muotoiluajatuksen kehittymisen laajenemi-
sesta ja muotoilun monipuolisen käytön soveltamisesta. Se myös hyödyntää useiden 
tutkimusalojen osaamista. (Koivisto 2007, 64.)

Palvelumuotoilun määritteitä on useita, joissa kaikissa yhteistä on asiakasarvo ja 
tavoitteena asiakkaan syvempi ymmärtäminen. Koivisto (2007, 64) määrittää palve-
lumuotoilun olevan tutkimus- ja osaamisala, jolla tarkoitetaan palvelun suunnittelua 
ja luomista muotoilulähtöisillä menetelmillä, joissa palvelun käyttäjä on suunnittelun 
keskipiste. Tuulaniemen (2011b) mukaan palvelumuotoilu on systemaattinen tapa lä-
hestyä palveluiden kehittämistä ja innovointia yhtä aikaa analyyttisesti ja intuitiivi-
sesti. Hollins (2006) ajattelee, että palvelumuotoilussa suunnittelun kohde voi olla 
aineeton tai aineellinen. Suunnittelu kohdistuu palveluviestintään ja -ympäristöön 
sekä käyttäytymiseen. Päämääränä on johdonmukainen, helppokäyttöinen ja strate-
gisesti sovellettavissa oleva lopputulos. 
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Tuulaniemen (2011a, 55) mukaan palvelumuotoilu toteutuu sarjana loogisesti etene-
viä toimintoja, jotka jakaantuvat viiteen vaiheeseen: määrittelyyn, tutkimukseen, 
suunnitteluun, tuotantoon ja arviointiin. Ongelman määrittelyn jälkeen eri aineis-
tonkeruutavoin pyritään ymmärtämään kehittämiskohdetta kokonaisvaltaisesti. 
Suunnitteluvaiheessa ideoidaan mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testataan niitä. 
Kehitysprosessia arvioidaan kokonaisuutena ja muokataan, mikäli siihen on vielä tar-
vetta. (Tuulaniemi 2011a, 71, 127–128.)

Tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosesseissa palvelumuotoilulla pyritään luo-
maan juuri oikeanlainen palvelu tai tuote tietylle asiakkaalle, mikä lisää tuotteesta tai 
palvelusta saatavaa arvoa. Palvelumuotoilu ottaa huomioon asiakkaan lisäksi kaikki 
muut tekijät, jotka ovat tuotteen tai palvelun kanssa tekemisissä. Palvelumuotoilussa 
korostuu palvelutapahtuman kokeminen yksilön näkökulmasta. Asiakkaan kokemus 
palvelusta on kaiken keskiössä. Käyttäjälähtöisyys muodostaa palvelumuotoilun yti-
men. (Tuulaniemi 2011a, 36–43; Oinonen 2013.)

TUTKIMUSMENETELMIEN KUVAUS

Tässä monialaisessa opinnäytetyössä on käytetty laadullista ja määrällistä tutkimus-
otetta. Likiliikettä koskeva artikkeli on tehty osittain määrällisellä tutkimusotteella. 
Kaikissa muissa artikkeleissa on käytetty laadullista tutkimusotetta.

Laadullinen tutkimus

Laadullista tutkimusta voidaan käyttää silloin, kun tutkimuksen kohdetta ei tun-
neta vielä hyvin (Kananen 2015, 60; Vilkka 2015, 80, 96). Ilmiö selviää vasta, kun siitä 
keskustellaan tutkittavan kanssa. Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla voidaan 
tutkia ihmisten välistä ja sosiaalista merkitysten maailmaa. Laadullisen tutkimuksen 
pyrkimyksenä on saada ihmisen omat kuvaukset koetusta todellisuudesta. Sen tärkeä 
tehtävä on lisätä myös tutkijoiden ymmärrystä tutkittavasta asiasta ja siten vaikuttaa 
positiivisesti asiaa koskeviin ajattelu- ja toimintatapoihin tutkimustilanteen jälkeen-
kin. (Vilkka 2015, 75, 80.)

Laadullisen tutkimusmenetelmän kannalta merkityksellistä on tutkimusaineiston 
laatu. Tutkimusaineiston pyrkimyksenä on toimia asian tai ilmiön ymmärtämisen tai 
teoreettisen tulkinnan muodostamisen tukena. Laadullisella tutkimuksella ei tavoi-
tella yleistettävyyttä, vaan pyrkimyksenä on vanhojen ajatusmallien kyseenalaistami-
nen ja ilmiön selittäminen ymmärrettäväksi. Tarkoituksena on luoda mahdollisuus 
ajatella toisin. (Vilkka 2015, 96.) Metsämuurosen (2017, 189) mukaan tutkittava kohde 
ja kerätty aineisto tulee käsitellä niin hyvin, että toinen tutkija päätyisi samansuun-
taisiin johtopäätöksiin.

Laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta on käytetty artikkeleissa Merkityksellinen 
johtaminen – johtamisen muutos 2040, Älykäs työvuorosuunnittelu, Perifeeristen 
alueiden matkailuverkosto, Matala kynnys – Maksuttoman harrastustoiminnan mal-
li ja Onnellisesti syrjässä.
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Määrällinen tutkimus

Määrällinen tutkimus edellyttää, että tutkittavan ilmiön tekijät tunnetaan (Kananen 
2015, 12). Määrällisellä tutkimuksella saadaan kuva mitattavien ominaisuuksien väli-
sistä suhteista ja eroista. Sille on ominaista vastata kysymyksiin kuinka paljon, kuin-
ka moni ja kuinka usein. Se on tutkimustapa, jossa tietoa käsitellään numeerisesti. 
Tutkija saa tiedon numeroina ja jäsentelee tulokset numeeriseen muotoon. Numeroi-
na saadut tulokset selitetään sanallisesti ja esitetään esimerkiksi tunnuslukuina. Tut-
kijan tehtävänä on kuvata, miten asiat liittyvät toisiinsa tai eroavat toisistaan. (Vilkka 
2007, 13–14.) 

Määrälliselle tutkimukselle tyypillistä on objektiivisuus, mitattavuus ja tutkijan 
puolueettomuus. Haastateltava ja haastattelija eivät välttämättä kohtaa, mikä edistää 
sen objektiivisuutta. Usein määrällisissä tutkimuksissa pyritään vastaajien suureen 
määrään, eikä haastateltavien kohtaaminen näin ole tarpeellista. Suurempi otos edus-
taa paremmin kohderyhmän keskiarvoa mikä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuu-
teen. (Vilkka 2007, 13–14, 17.) Määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusotetta on käytet-
ty Likiliike-artikkelissa.

AINEISTONKERUUMENETELMIEN KUVAUS

Laadullisessa tutkimuksessa käytettäviä aineistonkeruumenetelmiä ovat muun 
muassa haastattelut ja havainnointi, kyselyt, simulointi ja kuvallinen aineisto, jotka 
oleellisesti liittyvät tutkittavaan asiaan. Määrällisessä tutkimuksessa käytettäviä me-
netelmiä ovat kyselyt ja erilaiset mittaukset ja testaukset, tilastot ja muut valmiit ai-
neistot. (Innokylä 2017) Alla on kuvattu tässä monialaisessa opinnäytetyössä käytet-
tyjä aineistonkeruumenetelmiä.

Teemahaastattelu

Teemahaastattelun tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä mah-
dollisimman laajasti. Teemahaastattelussa on etukäteen valittu keskeisimmät teemat, 
joita voidaan avata tarkentavilla kysymyksillä. Teemojen tulisi kattaa tutkittavan il-
miön kaikki osa-alueet tai ilmiön sisältävien osa-alueiden puuttuessa, niistä on ker-
rottava tutkimusongelman määrittelyn yhteydessä. Haastattelu etenee yleisistä yksi-
tyiskohtaisempiin kysymyksiin. Teemat voivat sisältää tarkentavia kysymyksiä, jotka 
täsmentävät käsitystä ilmiöstä. Yksilöiden omat mielipiteet, tulkinnat sekä vuorovai-
kutus haastattelijan ja haastateltavan välillä korostuu. Haastattelua voidaan viedä 
eteenpäin keskustelunomaisesti, jolloin havainnoinnin avulla siitä saada enemmän 
tietoa. Tärkeää on tehdä useampi haastattelukierros, koska analyysin jälkeen nousee 
usein esille uusia kysymyksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 77; Kananen 2015, 149–153; 
Vilkka 2015, 78.) 

Teemahaastattelulla voidaan selvittää asiantuntijoiden pitkän aikavälin näkemyk-
siä tulevaisuuteen ja sitä, kuinka se vaikuttaa heidän tämänhetkiseen päätöksente-
koonsa. Tässä aineistonkeruumenetelmässä haastateltavat saavat väljästi määritellyn 
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teeman puitteissa esittää omia näkemyksiään tulevaisuudesta. (Vapaavuori & von 
Bruun 2003, 187–188; Anttila 2017.) Teemahaastattelua on käytetty tiedonkeruumene-
telmänä artikkeleissa Merkityksellinen johtaminen – johtamisen muutos 2040, Äly-
käs työvuorosuunnittelu ja Perifeeristen alueiden matkailuverkosto.

Learning cafe-menetelmä

Yksi ennakointiin sopiva menetelmä on laadullista tietoa tuottava Learning cafe eli 
oppimiskahvila, jossa yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa keskustellaan, siirretään ja 
luodaan uutta tietoa. Learning cafessa tärkeää on se, että ryhmässä vallitsee hyvä 
yhteishenki ja yhdessä halutaan saavuttaa halutut tulokset. Learning cafessa ryhmä 
jaetaan pienempiin pöytäryhmiin. Pöydissä keskustellaan ja kirjoitetaan määrätystä 
aiheesta, jonka jälkeen siirrytään eteenpäin seuraavaan pöytään. Lopuksi esitellään 
Learning cafen tulokset. (Laaksonen, Koskinen & Salminen 2011, 39–41.) Learning 
cafe-menetelmää on käytetty artikkelissa Onnellisesti syrjässä.

Havainnointi

Havainnointia voidaan pitää yleisenä tiedonkeruumenetelmänä laadullisessa tutki-
muksessa (Metsämuuronen 2017, 194). Yhdistettynä haastatteluun havainnoinnin 
avulla voidaan saada selville syvällistä tietoa tutkittavasta kohteesta (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 81). Yhteisöissä voi olla kirjoittamatonta, hiljaista tietoa, mitä voidaan ke-
rätä havainnoinnin avulla (Koivisto 2017, 25). Havainnoitavaa kohdetta tarkkaillaan, 
ja tehdyt havainnot tuodaan kirjalliseen muotoon. Havainnoinnin toteuttajan roolit 
voivat vaihdella täysin objektiivisesta tarkkailijasta täysin osallistuvaan havainnoi-
jaan (Metsämuuronen 2017, 224). Havainnointia on käytetty tiedonkeruumenetelmä-
nä artikkeleissa Matala kynnys – maksuttoman harrastustoiminnan malli ja Onnel-
lisesti syrjässä.

Kysely

Kysely on määrällisen tutkimuksen aineistonkeruutapa. Se sopii käytettäväksi silloin, 
kun tutkittavia on paljon. Kyselylomakkeen avulla tutkitaan yksilön asenteita, mieli-
piteitä, ominaisuuksia ja käyttäytymistä. (Vilkka 2007, 28.) Likiliikettä koskeva opin-
näytetyöartikkeli on osittain määrällinen eli kvantitatiivinen ja siinä käytetään ai-
neistonkeruutapana lomakekyselyä.

AINEISTON ANALYSOINTI

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tavoitteena on löytää tutkittavasta aineistosta 
logiikka tai tyypillinen kertomus. Aineiston keräämisen jälkeen tutkijat päättävät 
analysoinnin logiikasta tai tyyppikertomuksesta. Tämän jälkeen tutkimusaineistosta 
poistetaan epäolennainen. Aineiston pelkistäminen edellyttää, että tutkimusaineisto 
tiivistetään. Tiivistämistä ohjaavat tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. Seuraa-
vaksi aineisto ryhmitellään uudeksi johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi. Ryhmittelyä 
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voidaan tehdä esimerkiksi niiden ominaisuuksien, piirteiden tai käsitysten mukaan, 
jotka löytyvät analyysin kohteena olevasta analyysiyksiköstä. Analyysiyksikkö voi 
olla lause, sana, lauseen osa tai ajatuskokonaisuus. Tämän jälkeen jokainen ryhmä 
nimetään ryhmän sisältöä parhaiten kuvaavalla yläkäsitteellä. Tutkimuksen tulokse-
na syntyy ryhmittelystä käsitteitä, luokitteluja tai teoreettinen malli. Saavutetun tu-
loksen avulla yritetään ymmärtää tutkittavan kuvaamaa merkityskokonaisuutta. 
(Tuomi & Sarajärvi 2002, 105, 107–108; Vilkka 2015, 105.) 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää on käytetty artikkeleissa Merki-
tyksellinen johtaminen - johtamisen muutos 2040, Älykäs työvuorosuunnittelu, Pe-
rifeeristen alueiden matkailuverkosto, Matala kynnys- maksuttoman harrastustoi-
minnan malli ja Onnellisesti syrjässä.

Ristiintaulukointi

Määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusta analysoidaan tilastotieteellisin menetel-
min. Koska määrällinen aineisto muodostuu luvuista, tulokseksi saadaan erilaisia 
lukujen muodostamia tunnuslukuja ja jakaumia. (Kananen 2014, 48.)

Ristiintaulukointi on yksi yleisesti käytetty määrällisen aineiston analyysimenetel-
mä. Ristiintaulukoinnin avulla kartoitetaan, miten aineisto jakautuu kysymysten eri 
vaihtoehtojen kesken tai kahden erillisen kysymyksen muodostamien vaihtoehtojen 
kesken. Riippuvuuden tai riippumattomuuden kartoittamisessa tarkastellaan sitä, 
onko muuttujan jakauma erilainen selittävän muuttujan eri luokissa. Ristiintaulu-
koinnissa useiden muuttujien keskinäistä taulukointia kutsutaan elaboroinniksi. Sen 
avulla voidaan kartoittaa esimerkiksi sitä, miten sukupuoli ja ikä vaikuttavat tiettyyn 
vastaukseen. Ristiintaulukoinnin tuloksissa on selkeyden vuoksi käytettävä prosent-
tiosuuksia eli suhteellista jakaumaa. (Kananen 2014, 217; Menetelmäopetuksen tieto-
varanto 2017.) 

Ristiintaulukointia on käytetty aineiston analysointimenetelmänä Likiliikettä kos-
kevassa artikkelissa. 

LUOTETTAVUUS

Kaikissa tutkimuksissa tulisi arvioida sen luotettavuutta. Se on keskeinen osa tutki-
mustyötä, sillä tutkimuksille on tarkoin määritelty tiettyjä normeja ja arvoja, joihin 
niiden tulisi pyrkiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a.)

Validiteetti ja reliabiliteetti laadullisen tutkimuksen näkökulmasta

Laadullisessa tutkimuksessa tuodaan esille tutkijan, tutkimusaineiston ja teorian vä-
lisen vuoropuhelun tulos, tulkinta tutkimuksessa syntyneestä ja yleistettävästä asias-
ta. Laadullinen tutkimus tarjoaa alustan ajatella toisin, mikä mahdollistaa tutkittavan 
kohteen kehittämisen. Jotta voidaan yleistää, tulee osata tarkastella asioita laaja-alai-
sesti ja yhdistellä eri havaintoja toisiinsa. Laadullinen tutkimus on validi, jos tutki-
muksen tulokset vastaavat tutkimukselle asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Fenome-
nologisessa lähestymistavassa tulokset tulee olla siirrettävissä siihen kokonaisuuteen, 
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josta tutkimus on saanut alkunsa. Tutkimuksessa tulee näkyä vuoropuhelua aiempien 
tutkimusten kanssa. (Vilkka 2015, 195–196.)

Laadullisen tutkimuksen tulosten tulee perustua toistettavuuteen ja suunnitelmal-
lisuuteen.  Tutkimuksessa käytetyillä menetelmillä tutkitaan sitä, mitä tutkimuksessa 
on tarkoitus tutkia. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös 
sillä, ovatko tulokset siirrettävissä ja yleistettävissä muihin kohteisiin.  Työelämäläh-
töistä kehittämistyötä koskevat tieteellisen kehittämisen eettiset normit: tekijän tulee 
olla tutkimustyössään rehellinen, huolellinen ja tarkka tutkimusprosessin läpi suun-
nittelusta tulosten tallentamiseen, tulosten arviointiin ja esittämiseen. Kehittämis-
työhön liittyvien henkilöiden tulee tietää, mitä kehittäjä on tekemässä, mikä on ke-
hittämistyön tavoite ja mikä rooli heillä on kehittämistoiminnassa. (Tutkimuseetti-
nen neuvottelukunta 2012, 6; Ojasalo ym. 2014, 48.) 

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti tulee esille tutkijan tekemissä teoissa, 
valinnoissa ja ratkaisuissa koko tutkimuksen ajan. Tutkijan tulee raportoinnissaan 
osata perustella ja kuvata, mistä valinnat ovat lähtöisin ja miksi. Jokainen laadullinen 
tutkimus on ainutlaatuinen kokonaisuus, jota voi olla mahdotonta toistaa. Vaikka 
muilla tutkijoilla olisi erilaiset taustat, pitäisi heidän oman tutkimuksensa kautta löy-
tää vähintään tutkimuksen tekijän esille tuoma tulkinta, muuten tutkijan tulkinta 
tuloksista voidaan kyseenalaistaa. Tutkijan on havainnollistettava kuvaavasti tutki-
muksessa käyty vuoropuhelu ja päätelmät. Monialaisissa tutkimuksissa puolueetto-
muus on tärkeää, koska tutkijat ovat usein osa yhteisöä, missä tutkimus toteutetaan. 
Tämän vuoksi tutkijan on osattava toimia mahdollisimman avoimesti. (Vilkka 2015, 
197–198.)

Tutkijan on oltava rehellinen ja pyrittävä varmistamaan raportoitavan tiedon to-
tuudenmukaisuus. Tärkeää on myös se, että ymmärtänyt aika- ja kulttuuriyhteyden 
mukaisen tiedon oikein. Lopuksi tulee arvioida aineistosta tehtyjen johtopäätösten 
oikeellisuus siten, ettei niistä tule ilmi tutkijan omia ajatuksia. (Metsämuuronen 2017, 
236.)

Reliabiliteetti ja validiteetti määrällisen tutkimuksen näkökulmasta

Reliabiliteetti tarkoittaa Vilkan (2009, 161) ja Sapsfordin (2007, 15) mukaan tutkimuk-
sen luotettavuutta, uskottavuutta ja vakautta. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 
(2006b) määrittelevät, että reliabiliteettia voidaan kuvailla myös sanoilla käyttö- ja 
toimintavarmuus. Määrällisen tutkimuksen perspektiivistä, sillä tarkoitetaan mitta-
rin johdonmukaisuutta: sitä, että se mittaa aina kokonaisuudessaan samaa asiaa. Tut-
kimuksen reliaabeliuudella viitataan tutkimuksen toistettavuuteen, tutkimuksen 
kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteetti kartoittaa sitä, että saa-
daanko tutkijasta riippumatta saman henkilön kohdalla sama mittaustulos.

Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin kuuluu olennaisesti myös tut-
kimuksen validius. Validiteetti tarkoittaa tutkimuksen pätevyyttä eli onko tutkimus-
ongelman kannalta käytetty oikeanlaisia aineistonkeruumenetelmiä oikealla tavalla 
ja ovatko tutkimuksen johtopäätökset päteviä.  Esimerkiksi ovatko tutkittavat ym-
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märtäneet kyselylomakkeen sisällön niin kuin se on tarkoitettu ymmärrettäväksi. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226–227.)

Validiteettia on tarkasteltava useasta eri näkökulmasta jo ennen tutkimuksen aloit-
tamista. Onko tutkimuksessa käytettävät käsitteet määritelty oikein, vastaako valittu 
mittari mittaustuloksia, edustaako perusjoukko sitä osaa väestöstä, joka on oleellinen 
tutkimuksen onnistumisen kannalta. Lisäksi validiutta tulisi arvioida tarkasteltaessa 
muuttujia ja valittuja aineistonkeruutapoja. Tutkijan tulisi kiinnittää huomiota sii-
hen, että aineistossa on perustelut niille argumenteille, joita tutkimuksessa esitetään. 
Hänen tulee myös tarkkailla, kuinka hyvin hän on siirtänyt teorian ja käsitteet koko-
naisuutena kyselylomakkeeseen. Reliabiliteetin ja validiteetin avulla arvioidaan tut-
kimuksen kokonaisluotettavuutta. Mikäli tutkimus ei ole reliaabeli, se ei myöskään 
ole validi. (Sapsford 2007, 11, 16; Vilkka 2009, 161.)

LÄHTEET

Annibal, I., Liddle, J. & McElwee, G. 2013. Animating “bottom-up” sustainable stra-
tegies in village settings. International Journal of Sociology and Social Policy Vol. 
33. No 11–12, 742–761. Viitattu 30.5.2017 http://dx.doi.org/10.1108/IJSSP-03-2013-0036.

Anttila, P. 2017. Delfoi-menetelmä. Ylemmän AMK-tutkinnon metodifoorumi. Vir-
tuaaliammattikorkeakoulu. Viitattu 23.3.2017. http://www2.amk.fi/digma.fi/www.
amk.fi/opintojaksot /0709019/1193463890749/1193464144782/1194348561062/1194356
475263.html.

Bitici, U., Martinez, V., Albores, P. & Parung, J. 2004. Creating and managing value 
in collaborative networks. Centre for Strategic Manufacturinng. Glasgow: Univer-
sity of Strathclyde. Viitattu 28.9.2017 http://ez.lapinamk.fi:2102/doi/pdfplus/10.1108/ 
09600030410533574.

Blomqvist, K. 2006. Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taus-
talla. Viitattu 16.10.2017 http://www.stat.fi/ajk/tapahtumia/2008-05-21_luottamus_
artikkeli.pdf.

Cummings, T., G. & Worley C., G. 2013. Organization development & change. USA: 
Cengage Learning.

Edu. 2017. Yleissivistävä koulutus. Viitattu 28.9.2017 http://www.edu.fi/yleissivistava_
koulutus/teemat/osallisuus_ja_oppilaskuntatoiminta/yleissivistava_koulutus/tee-
mat/osallisuus_ja_oppilaskuntatoiminta/osallisuus/yhteisollisyys.

Eriksson, P. & Koistinen K. 2014. Monenlainen tapaustutkimus. Kuluttajatutkimus-
keskus. Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 11. Helsinki: Kulut-
tajatutkimuskeskus. Viitattu 15.9.2017 https://helda.helsinki.fi/bitstream/hand-
le/10138/153032/Tutkimuksia%20ja%20selvitkysiä_11_2014_%20Monenlainen%20
tapaustutkimus_Eriksson_Koistinen.pdf?sequence=1.

Feldt, T., Hyvönen, K., Mäkikangas, A., Rantanen, A., Huhtala, M. & Kinnunen, U. 
2016. Overcommitment as a predictor of effort-reward imbalance: evidence from an 
8-year follow-up study. Viitattu 5.3.2017 http://www.sjweh.fi/show_abstract.
php?abstract_id=3575&fullText=1#box-fullText.



Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana  •  27 

Fyall, A. 2008. Marketing Visitor Attractions. A Collaborative Approach. Teoksessa 
Fyall, A., Garrod, B., Leask, A. & Wanhill, S. (toim.). 2008. Managing Visitor At-
tractions. 2. painos. Oxford: Butterworth-Heinemann.

Hakanen, M., Heinonen, U. & Sipilä, P. 2007. Verkostojen strategiat – Menesty yhteis-
työssä. Helsinki: Edita Prima Oy.
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Ville-Pekka Sarén ja Laura Telkkälä

MERKITYKSELLINEN  
JOHTAMINEN - JOHTAMISEN 
MUUTOS 2040

Abstract

The future working life is undergoing major changes. The main reason for the change 
is digitalisation, which enables flexible work and the arrival of a new generation into 
the working life. Due to working life changes, leadership must also change.  The pur-
pose of this masteŕ s thesis is to find out the key elements of the meaningful leadership 
in an expert organization in 2040. 

The study was commissioned by Lapin Liitto. With the Provincial Strategy 2040 Of 
Lapin Liitto, the study will also focus on the future. The “Lappi sopimus” is The Pro-
vincial Strategy 2040 target stage for the next four years, including five to seven con-
crete success factors. One of the success factor was a change of leadership in the futu-
re.

The study is qualitative research.  The case study method has been used in this stu-
dy because the subject of the study is a phenomenon, meaningful leadership. The 
method of data collection was focused interview. Interviews have been analyzed with 
content analysis. The people we interviewed are experts in their own area of expertise.

The result of this study was the five key elements of meaningful leadership in 2040. 
Those are self-leadership, network management, management of change, executive 
coaching and enabling work. The result based on theory and interviews, from which 
authors have make conclusions.

Keywords: Network management, management of change, executive coaching, 
meaningful leadership and self-leadership
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JOHDANTO

Toimeksiantajamme Lapin Liiton laatimasta maakuntastrategiasta saimme idean 
suunnata katseemme tulevaisuuteen ja tarkastella, minkälaisena merkityksellinen 
johtaminen voitaisiin nähdä kahdenkymmenen vuoden päästä. Tämän opinnäyte-
työn tarkoitus on kuvata merkityksellisen johtamisen tärkeimpiä ominaisuuksia 
vuonna 2040. Perimmäinen tutkimuskysymys on; minkälaista on merkityksellinen 
johtaminen vuonna 2040?

Aihe rajautui pikkuhiljaa tausta-aineistoon tutustumisen myötä. Tutkimustamme 
rakensimme perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin tulevaisuuden työelämän 
muutostekijöistä. Lähdemateriaalina käytimme mm. johtamisen teorioita, tuoreita 
lehtiartikkeleita merkittäviltä julkaisijoilta, väitöskirjoja, asiantuntijablogeja ja yli-
opistojen julkaisuja. Tämän pohjalta saimme käsityksen, mitä teemoja olisi tarkoituk-
senmukaista kysyä haastattelussa.

Haastatteluista saatuja tuloksia laajensimme niitä tukevalla tietoperustalla. Tämä 
on perusteltua, koska haastateltavamme ovat asiantuntijoita, ja koska tutkimusai-
heemme merkityksellinen johtaminen on laaja ilmiö, jonka määrittelyä ei ole tehty. 
Tutkimuksemme on tulevaisuuteen tähtäävää, josta ei ole olemassa varmaa tietoa. 
Huomioitavaa on, että johtamisteorioita on tehty lukuisia maailmassa ja sitä kautta 
tietoperustan luominen ilman ”ääriviivoja” oli mahdotonta.  Tämän vuoksi koko 
opinnäytetyömme rakenne on hieman poikkeava verrattuna perinteisiin opinnäyte-
töihin.

Jokainen haastattelun tuloksia käsittelevä luku rakentuu samalla tavalla keskenään. 
Ensin käsittelemme haastattelutuloksen, jota tuemme tietoperustalla. Luvut raken-
tuivat haastattelujen teemojen mukaisesti ja teemat ovat valittu tausta-aineiston pe-
rusteella. Lopuksi teimme saaduista tuloksista johtopäätöksen merkityksellisestä joh-
tamisesta.

Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii Lapin liitto ja toimeksiantajan edusta-
jana strategiapäällikkö Mervi Nikander. Lapin liitto on Suomen maantieteellisesti 
laajimman maakunnan kuntayhtymä ja yksi Suomen 18 maakunnan liitosta. Lapin 
liiton omistavat Lapin kaikki 21 kuntaa ja sen tehtävänä on maakunnan ja sen kunti-
en yhteisten etujen ajaminen, henkisen ja aineellisen vaurastumisen edistäminen sekä 
maakunnan kehittäminen kunnallis-, sosiaali-, terveys-, kulttuuri-, koulutus-, ympä-
ristö- ja elinkeinoasioissa yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Lapin liitossa toimii 
myös Lapin pelastuslaitos, jonka tehtävänä on Lapin pelastustoimen järjestäminen. 
(Lapin liitto 2017.) Lapin liitto laatii maakunnalliset kehittämistavoitteet ja toiminta-
poliittiset linjat sekä edistää maakunnallisten suunnitelmien, hankkeiden ja toimin-
tojen toteutumista (Lapin liiton perussopimus 2011).

Lapin maakuntaohjelma eli Lappi-sopimus käsittää Lapin tulevaisuuskuvan 2040 
ja aluekehittämisen strategiset linjaukset vuosille 2018-2021. Lappi-sopimus on maa-
kuntastrategia 2040:n tavoitetilasta johdettu etenemispolku seuraavaksi neljäksi vuo-
deksi eteenpäin sisältäen viidestä seitsemään konkreettista menestystekijää. Sen tar-
koituksena on maakunnan elinvoiman kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Yksi me-
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nestystekijöistä on johtamisen muutoksen ennakointi. (Lapin maakuntastrategia 
2040.)

Opinnäytetyömme aihe Merkityksellinen johtaminen - Johtamisen muutos 2040 
liittyy tulevan Lappi-sopimuksen valmisteluun siten, että osallistuimme 28.2.2017  
järjestettyyn työpajaan, joka käsitteli Lapin menestyksen välineitä. Siihen osallistui 
n. 50 alueen vaikuttajaa. Työpajassa käsiteltiin myös johtamisen muutosta lähitulevai-
suudessa vuonna 2025. Vuosi 2040 päätyi tässä työssä tähtäimeen sen vuoksi, että 
pitemmän aikavälin tarkastelu voisi tuoda Lappi-sopimuksen valmisteluun lisänäkö-
kulmia. Ajatus miellytti toimeksiantajaamme ja näin päädyimme kyseessä olevaan 
aiheeseen. Työelämän ja johtamisen historian kautta yritämme ymmärtää työelämän 
muutosnopeutta ja arvioida tulevaisuutta. Täytyy tuntea historiaa, jotta voi nähdä 
tulevaa.

TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISMENETELMÄT

Laadullinen tutkimus on valittu tässä työssä menetelmäksi sen vuoksi, koska tutki-
muksen kohdetta, eli tämän työn tapauksessa ilmiötä, ei tunneta vielä kovin hyvin, 
eikä siitä näin ollen pystytä esittämään tarkkoja kysymyksiä (Kananen 2015, 60; Vilk-
ka 2015, 80,96). 

Artikkelissamme olemme käyttäneet kehittämismenetelmänä tapaustutkimusta. 
Työssä ei ole kuitenkaan kyse puhtaasta case-yritys tapauksesta, vaan työmme fokuk-
sena on pikemminkin ilmiö. Silti tapaustutkimus soveltuu työhömme parhaiten, sillä 
tavoitteena on muodostaa käsitys merkityksellisestä johtamisesta 2040. Tapaustutki-
musta voidaan tehdä useilla tieteenaloilla monenlaisista lähtökohdista ja erilaisin ta-
voittein. (Eriksson & Koistinen 2014, 2-4.)

Käytimme tiedonkeruumenetelmänä teemahaastattelua, koska se soveltui asian-
tuntijahaastatteluun parhaiten, antaen riittävästi vapautta haastateltavien ajatuksille 
merkityksellisestä johtamisesta. Haastattelujen tulokset taulukoitiin haastateltavien 
mukaan teemoittain aineistolähtöisen sisällönanalyysin helpottamiseksi. Taulukoitu-
jen tulosten avulla muodostettiin jäsennelty kertomus haastattelujen tuloksista, joi-
den avulla muodostettiin käsitys tutkittavasta asiasta. Haastattelujen tuloksia täyden-
nettiin taustateorian avulla. 

Opinnäytetyömme rajaus koski asiantuntijaorganisaatiota ja toimeksiantajamme 
avulla saimme asiantuntijaorganisaatioissa työskentelevien johtohenkilöiden sähkö-
postiosoitteita, joille haastattelukutsun lähetimme. Haastattelukutsu on esitetty liit-
teessä 1. Haastattelukutsuja lähetimme yhteensä kymmenelle henkilölle, joista vasta-
sivat viisi seuraavaa. Kyseessä on harkinnanvarainen otos, jota oli tarkoitus laajentaa 
tilanteen niin vaatiessa. Laadukkaista haastateltavista kiitos kuuluu opinnäytetyöm-
me ohjaajalle, Lapin liiton strategiapäällikkö Mervi Nikanderille.

Haastatellut henkilöt olivat:
Hanna-Leena Talvensaari, toiminnanjohtaja, Pohjoisimman Lapin Leader ry
Hannu Linjakumpu, Maaseudun kehittämisyksikön päällikkö, Lapin ELY-keskus
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Marja Perälä, Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -yksikön päällikkö, Lapin ELY-
keskus

Tuija Ohtonen, strategiapäällikkö, Lapin ELY-keskus
Jukka Lokka, kehittämisjohtaja, Sodankylän kunta
Haastattelujen runkona ei käytetty tiettyä kysymyslistaa, mutta toivottavia teemo-

ja oli hahmoteltu valmiiksi. Haastattelurunko on esitetty liitteessä 2. Teemat valikoi-
tuivat työelämän ja johtamisen muutoksiin perehtyneistä tutkimuksista, artikkeleis-
ta, asiantuntijablogeista ja – Youtube-videoista. Lähdemateriaalista valitsimme eniten 
toistuneet ja mielestämme tärkeimmät tulevaisuuden johtamiseen vaikuttavat tee-
mat. Lisäksi halusimme kytkeä monialaisen opinnäytetyöryhmämme kattoteeman, 
elinvoimaisuuden, osaksi omaa aihettamme.  Tutkittaviksi teemoiksi tällä menetel-
mällä valikoituivat merkityksellinen johtaminen tulevaisuudessa, digitalisaation vai-
kutukset johtamiseen, ajanhallinta, johtamisen vaikutus alueen elinvoimaisuuteen, 
työn muutos sekä tulevien sukupolvien johtaminen.

Haastattelut toteutettiin virtuaalisesti käyttäen Skype:ä, jolloin haastattelut voitiin 
samalla tallentaa myöhempää tarkastelua varten. Haastattelut toteutettiin kesä- hei-
näkuun aikana 2017. Haastattelut olivat kestoltaan keskimäärin noin tunnin mittai-
sia. Teemoihin liittyen haastateltavien vastaukset olivat erittäin yhteneväisiä, jonka 
perusteella haastateltavien määrä päätettiin rajoittaa viiteen. Haastattelujen tuloksis-
sa oli havaittavissa kyllääntymistä eli saturaatiota. Tämä tarkoittaa sitä, että vastauk-
sissa ei enää saavutettu tutkimuksen kannalta uutta tietoa. Suhteellisen pienestäkin 
aineistosta voidaan tehdä yleistettäviä päätelmiä, jos pienikin aineisto alkaa toista-
maan itseään (Eskola & Suoranta 1998, 62-63.).

Vastausten yhteneväisyys varmasti osaltaan pohjautuu siihen, että kaikki vastaajat 
olivat joko kunnallisesta tai valtiollisesta asiantuntijaorganisaatiosta. Yksi vastaajista 
edusti järjestökenttää. Kaikilla vastaajilla oli työnsä puolesta yhteneväiset tavoitteet, 
jotka ovat maakunnallisen ja alueellisen hyvinvoinnin sekä elinvoiman kehittämi-
nen. Haastateltavat antoivat luvan viitata haastattelun sisältöön heidän omilla nimil-
lään. Opinnäytetyö on toimitettu heille ennen julkaisua viittausten oikeellisuuden 
tarkastamista varten ja heillä on ollut halutessaan mahdollisuus vaikuttaa tekstin si-
sältöön ja rakenteeseen.

MERKITYKSELLINEN JOHTAMINEN

Seuraavissa kappaleissa on käsitelty haastattelujen tulokset ja niitä tukeva tietoperus-
ta. Tämän osuuden rakenne on poikkeava perinteisiin opinnäytetöihin verrattuna, jois-
sa teoria edeltää tuloksia. Tässä työssä teoria on sisällytetty  haastattelutuloksiin. 

Työn muutos

Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että asiantuntijaorganisaatiossa työn tekemisen 
kulttuuri on muuttunut ja tulee muuttumaan yhä rajummin. He myös nimesivät asi-
antuntijatyön muuttuvan monialaiseksi ja mikroyrittäjyyden suuntaan. Tällä he tar-
koittivat sitä, että asiantuntija kauppaa omaa erityisosaamistaan yli organisaatiorajo-
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jen. Työtehtävien luonne muuttuu projektimaiseksi, mikä omalta osaltaan lisää orga-
nisaatioiden pirstaloitumista ja vähentää työsuhteita niiden nykyisessä merkitykses-
sään. Pyöriän (2017, 15) mukaan tulevaisuuden palkkatyön ja yrittäjyyden luonnetta 
tulevat muuttamaan jakamistalous, esimerkiksi taksipalvelu Über ja asuntojen vuok-
ranvälitys Airbnb sekä keskeisinä työnvälityspisteinä voivat toimia erilaiset Internet- 
alustat. (Pyöriä 2017, 15.) Tämän vahvistaa myös Dufva ym. (2012, 2), jonka mukaan 
työelämää on tulevaisuudessa tarkasteltava kokonaisvaltaisesti inhimillisen, sosiaali-
sen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Globaalit megatrendit 
kuten kiristyvä kansainvälinen kilpailu työpaikoista, ilmastonmuutos ja ekosystee-
min rajallisuus tulevat heijastumaan työelämään (Pyöriä 2017, 16). Sodankylän kehit-
tämisjohtaja Jukka Lokka viittasi haastattelussaan siihen, kuinka arvomaailma tulee 
muuttumaan uusien sukupolvien tullessa työmarkkinoille, jolloin johtamisen on 
muututtava sen myötä. Esimerkkinä arvomaailman muuttumisesta hän mainitsi ku-
lutustottumusten muutoksen. Hän myös mainitsi, miten esimerkiksi hienon auton 
omistaminen oman asemansa osoittamiseksi on todennäköisesti hyvinkin nopeasti 
väistyvä ilmiö. Lokka nosti myös esille ilmastonmuutoksen ja sen nopeat vaikutukset 
arvomaailmaamme ja kulutustottumuksiimme.

”Ilmastonmuutos tulee 2020-luvulla ihmisten ymmärrykseen ja tietoisuuteen 
voimalla ja se tulee muuttamaan rajusti ihmisten arvomaailmaa ja 
kulutuskäyttäytymistä.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Työelämän muuttuminen oli haastateltaville tuttua, sillä heillä kaikilla oli keskimää-
rin noin 15 vuoden kokemus johtotehtävistä. Tulevaisuuden peilaamisen vaikeuden he 
osoittivat mm. sillä, että 20 vuotta sitten käytössä oli kynät, todella paljon paperia ja 
sihteerit. Nykytilanteessa asiantuntijaorganisaatioissa ei ole paljonkaan käyttöä pe-
rinteiselle sihteerityölle, kuten Tuija Ohtonen haastattelussaan asian ilmaisi. Asian-
tuntijat valmistelevat omat esityksensä, eikä kenenkään sanelua tarvitse puhtaaksi 
kirjoittaa. Muutosnopeus on ollut huima, eikä kehitys osoita laantumisen merkkejä, 
päinvastoin. ”Teollisen historian havinassa työntekijä pyrittiin sulauttamaan osaksi 
koneistoa”, kuten Lokka asian haastattelussa ilmaisi. Koneiston osana ihmisellä ei 
ollut tarvetta omille ajatuksille. Digitalisaatio ja teollisuuden automatisointi on saa-
nut aikaan sen, että yhä monimutkaisempia työkokonaisuuksia voidaan tehdä tehok-
kaasti ilman ihmisen suoraa panostusta. Se lisää osaltaan työttömyyttä, mutta lisää 
myös ihmisen mahdollisuutta keskittyä innovoimaan uutta ja avaamaan uusia raja-
pintoja.

”Jos puhutaan 1800-1900-lukujen vaihteesta johtamisessa, jolloin malleina olivat 
enemmän armeijan organisaatiot ja Taylorismi ja Fordismi. Silloin nähtiin 
ihminen koneiston osana. Henry Ford sanoi, että ottaisin ihmisen mielellään 
töihin, mikäli aivot voisi jättää pois.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta
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Yksi käytetyimmistä johtamisen teorioista on taylorismi (1856-1915) eli tieteellinen 
liikkeenjohto oli työn tekemisen rationalisointia (Vuorinen 2013, 43).  Taylorismi ha-
lusi erottaa työn suunnittelun ja tekemisen sekä korosti tehokkuutta, standardointia 
ja kurinalaisuutta. Työntekijää motivoivana tekijänä nähtiin yksiselitteisesti raha. 
(Huuhka 2010, 15.) Taylorismi on kehitetty sata vuotta sitten ja tarkoitettu lähinnä 
tehdastyöhön. Siitä huolimatta oppi näkyy edelleen tänä päivänä. Aivan sellaisenaan 
alkuperäistä taylorismia ei enää tapaa, mutta sille tyypillisiä ajattelutapoja näkyy or-
ganisaatioiden toiminnassa edelleen. Vielä tänäkin päivänä se on näkyvissä vahvem-
min kuin muut myöhemmät johtamisopit. (Huuhka 2010, 15; Vuorinen 2013, 43.) 
1980-luvulle asti työelämää määrittelivät vakiintuneet ja tasaiset toiminnan vaiheet 
ja sen muutokset olivat lähes olemattomia. 1990-luvulta alkaen työelämän kehitty-
mistä on leimannut jatkuva muutosvaihe, jossa muuttuneet toimintatavat eivät ole 
ehtineet vakiintua. Väestön ikääntyminen sekä maahanmuutto tulevat muuttamaan 
työpaikkarakenteita ja tapaa tehdä töitä. (Dufva ym. 2016, 2.)

”Johtamisen määrä vähenee. Esimiesasemassa olevia ei tarvita välttämättä niin 
paljon, kuin nykyään.”
Marja Perälä, Lapin Ely- keskus

Lokan haastattelussa tuli myös esiin näkemys siitä, kuinka johdettavan työn luonne 
on muuttunut ja johtamisjärjestelmät kehittyneet. Tämä tulee hänen mukaansa vai-
kuttamaan keskijohdon merkitykseen lyhyelläkin aikavälillä. 2040-luvulle tultaessa 
Lokka kuvaa keskijohdon jo kadonneen.

”Jos käskytysjohtamisesta ajaudutaan riittävän kauas, niin koko nykytyyppinen 
esimiestyö voi jopa kadota. Luovan asiantuntijaorganisaation rakenne on 
itseohjautuva, ettei esimiestä tarvita. Toisaalta esimiestason työnkuva voi muuttua 
vuorovaikutustaitojen oppimiseksi.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Edeltäviä haastattelutuloksia tukee Koposen (2017) ajatus, että tulevaisuudessa työ-
paikan ja -ajan käsitteet tulevat asiantuntijatyössä edelleen hämärtymään ja tältä osin 
työn tekemisen kulttuurin voidaan katsoa palaavan 1950-luvun pienyrittäjyyden ai-
kaan. Tämä tarkoitti sitä, että työntekijä teki yksin sitä, mitä osasi parhaiten. Työsuo-
ritteella ei ollut ulkopuolista myyjää, työsuhteita ei juuri ollut, eikä työnjohtajia näin 
ollen tarvittu. (Koponen 2017.)

”Jos ihminen haluaa tehdä 30 % työaikaa ja se on meille hyvä tyyppi, niin me 
järjestetään hänelle se 30 %.”
Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader ry
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Työ- ja elinkeinoministeriön tilaaman vuoden 2030 tulevaisuusraportin mukaan 
työajat, työtavat ja työehdot ovat huomattavasti yksilöllisempiä vuonna 2030 (Alasoi-
ni, Järvensivu & Mäkitalo 2012, 13). Yksilöllisyyttä edistää tieto- ja informaatioteknii-
kan kehittyminen, ihmisten arvojen ja elämäntyylien eriytyminen ja työvoiman mää-
rän jatkuva väheneminen. Tämä saa työnantajat kilpailemaan osaavasta työvoimasta 
ja tarjoamaan heille enemmän yksilöllisiin tarpeisiin nojaavia sopimuksia. Alasoinin 
ym. (2012, 13) mukaan yksilöllisyys koskee työajan pituutta ja sitä, miten se ajoittuu 
vuorokaudelle, paikkasidonnaisuuden vähentymistä, työtehtävän vastuuttamista, pa-
rempia kehittymismahdollisuuksia sekä erilaista palkitsemista. Tällä tavoin organi-
saatiot pyrkivät houkuttelevuuden lisääntymiseen ja hyödyntämään erilaisten ihmis-
ten työpanosta ja osaamista tehokkaammin pyrkien kohti luovuutta ja innovatiivi-
suutta.

Haastateltavien mielestä tulevaisuuden johtajan näkökulmasta tämä tarkoittaisi 
sitä, että tehtävänä on löytää paras osaaminen kulloisenkin ongelman tai tehtävän 
ratkaisuun. Tämä korostaa verkostoitumisen merkitystä. Organisaatioiden sisäiset 
hierarkiset rajat tulevat madaltumaan ja työkulttuuri on keskustelevaa ja yhteiseen 
tavoitteeseen voimakkaasti pyrkivää. Tämän vahvistaa myös Jousilahti ym. (2017, 
103), jonka mukaan asiantuntijuus hajautuu suurista organisaatioista verkostoihin. 
Myös oppiva organisaatio teorian isän Sengen (1992) mukaan organisaation jatkuvan 
oppimisen ja luovuuden mahdollistaa johtamisen hierarkisuuden madaltuminen, jol-
loin ajattelu ja tekeminen tapahtuvat kaikilla organisaation tasoilla, tämän voidaan 
todeta parantavan organisaation suorituskykyä. Ihminen on luontaisesti utelias ja 
halukas oppimaan sekä etsimään parempia tapoja tehdä asioita. Watson (2017,90) vah-
vistaa artikkelissaan muodollisen hierarkian asteittaista vähenemistä, jolloin johtajat 
nähdään osana työyhteisöä. Jukka Lokka kuvasi, kuinka johtamisen kulttuuri on 
muuttunut sen alkuaikojen sotilasjohtamisesta valmentavaan ja sparraavampaan 
suuntaan. Nykyaikainen asiantuntijaorganisaatio on itseohjautuva ja vastuullinen, 
hän jatkaa. Haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että tällainen organisaatio saavuttaa 
paremman lopputuloksen luottamuksen ja osallistamisen kuin valvonnan ja käskyt-
tämisen kautta.

Työelämän muutokseen ja sen hallintaan kannattaa kuitenkin suhtautua avoimes-
ti ja optimistisesti. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton puheenjohtaja Päivi Niemi-
Laine listaa Marjo Ollikaisen (2017) Talouselämälle kirjoittamassaan artikkelissa 
muutosjohtajan tärkeimpiä portaita muutokseen valmistautumisessa. Hänen mu-
kaansa osaamisesta puhuminen avoimesti on tärkeää, sillä osaamisesta keskustele-
malla voidaan kartoittaa organisaation kykyä vastata muutoksiin. Muutokseen vas-
taaminen vaatii myös ammatillisen osaamisen jatkuvaa kehittämistä (Sinokki 2016; 
Dufva ym. 2012, 4). 

Avoimuus on muuttuvan työnteon kulttuurin ja muutosjohtamisen kantava voima. 
Avoimesti toimiva organisaatio on kiinnostunut henkilöstönsä ajatuksista ja tärkein-
tä on se, ettei työntekijät jää suunnitteluprosessin ja päätöksenteon ulkopuolelle. Täl-
lainen organisaatio ei pelkää sitä, mitä tapahtuu, jos työntekijät otetaan mukaan pää-
töksentekoon, vaan enemmän sitä, mitä tapahtuu heidän jäädessä sen ulkopuolelle. 
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Joskus lopputuloksen kannalta ei ole merkitystä osallistetaanko työntekijät vai ei, 
mutta osallistamalla heidät saavutetaan automaattisesti yhteinen sitoutuminen teh-
tyyn päätökseen. Päätöksestä on hankalampi valittaa, mikäli sen valmisteluun on itse 
osallistunut. (Ahlroth 2017a.)

Hieman eriäväkin näkökulma työkulttuurin muutokseen asiantuntijatyössä silti 
saatiin.

”Ei ole varma kuinka suuri muutos tulee olemaan, että tehdään useille 
työnantajille ja lyhyemmissä pätkissä. projektiomaisuus lisääntyy, mutta ei ehkä 
mennä niin pitkälle kuin jotkut tulevaisuuden tutkijat uskoo. Pitkäjänteisyys säilyy 
työelämässä. Asiantuntijatyötä ei voi oikein tehdä sillai, että ollaan muutama 
viikko jossain ja taas hypätään.”
Tuija Ohtonen, Lapin ELY-keskus

Työmarkkinoiden rakenteiden muutokset kestävät vuosia. Perusteita vakituisten kuu-
kausipalkkaisten työsuhteiden jäämistä historiaan tai itsensä työllistämiselle ei tahdo 
löytyä. Työelämän epävarmuuden ja murroksen lietsomisella on poliittinen ulottu-
vuutensa, työelämän epäkohtien korostamisesta hyötyvät ammattiliitot, organisaati-
oiden omistajat hyötyvät taas vaatimalla tehokkuutta ja taloudellisuutta työpaikan 
menettämisen uhalla. Tulevaisuudesta ei kuitenkaan voi olla varma, mutta vielä en-
nusteet palkkatyön häviämisestä eivät ole toteutuneet. (Pyöriä 2017, 10,15.) Koneiden 
kyky korvata ihmistyövoima yliarvioidaan. Tulevaisuuskuvissa ei huomioida riittä-
västi automaation ja työvoiman vuorovaikutuksen merkitystä tuottavuuden kasvus-
sa, toisaalta aliarvioidaan intuition ja inhimillisen arvion osuutta työtehtävissä, nii-
den digitalisointi onkin arvioitua vaikeampaa. (Parviainen ym. 2017, 7.)

Heikki Toivanen kuvaa johtamisen muutosta teoksessaan (2013, 5), kuinka Y-suku-
polvi (s. 1977-1997) muuttaa johtamisen uuteen tyyliin. Hän kuvaa nykyjohtajuuden 
olevan peräisin 100 vuotta sitten alkaneelta massatuotannon aikakaudelta. Massatuo-
tannon aikaan viittaa myös Boyer (2004). Se perustui halpaan energiaan ja raaka-ai-
neisiin. Tuona aikana valmistukseen käytettäviä koneita ei juuri ollut, tai ne tekivät 
vain hyvin yksinkertaisia töitä, joten työvoimaa tarvittiin jatkuvasti lisää tuotannon 
kasvun tukemiseen. Nykyaikana älykkäät koneet tekevät aina vain suuremman osan 
ruumiillisesta työstä, joka toisaalta vie työpaikkoja, mutta myös vapauttaa ihmisen 
kehittymään vaativampiin tehtäviin (Laitala 2013). Varsinaisen mullistuksen johta-
juuteen tuo Y-sukupolven jälkeinen Z-sukupolvi (s. 1998 ->). Siinä missä Y-sukupolvi 
on jo teknologiavetoinen, Z-polven kasvatit ovat varsinaisia diginatiiveja, joille älypu-
helin ja tietotekniikka ovat yhä enemmän luontevampaa aiempiin sukupolviin ver-
rattuna (Toivanen 2013, 7).

Digitalisaation vaikutus esimiestyöhön

Digitalisaation vaikutukset esimiestyöhön nähtiin haastatteluissa hieman kaksijakoi-
sesti. Hyviä puolia haastateltavat näkivät rutiininomaisten työtehtävien vähentymi-
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sellä. Tämä lisää mahdollisuuksia keskittyä olennaiseen. Rutiininomaisista töistä 
voidaan mainita esimerkkinä työvuorojen suunnittelu ja työajan seuranta.

”Digitalisaatio vie osan rutiininomaisista töistä, mutta jokaisessa meissä asuu 
jokin ominaisuus, jota on kehitettävä ja jalostettava. Johtamisen rooli on tänä 
päivänä ihan jotakin muuta kuin työvuorolistojen tekoa.”
Marja Perälä, Lapin ELY-keskus

Digitalisaatiota voidaan pitää ilmiönä, joka automatisoi työtä, palveluita ja tuotantoa. 
Se tuottaa suuren määrän tietoa jokaisen saataville ja on siten muuttanut esimerkiksi 
perinteisiä valtarakenteita. Uusi teknologia korvaa rutiininomaisia työtehtäviä, mut-
ta samalla luo myös uutta työtä. Digitalisaation mahdollistavia teknologioita ovat 
esim. robotiikka, tietoliikenteen teknologiat digitaalisen datan ratkaisut ja -käyttä-
jäsovellukset. Digitalisaatio luo mahdollisuudet organisaatioiden toiminnan muuttu-
miseen sekä yhteiskunnan laajempaankin muuttumiseen. Digitalisaation luoma uhka 
työllisyydelle ja ihmisten toimeentuloille on ollut esillä tutkimuksissa ja yhteiskun-
nallisissa keskusteluissa. Osa rutiinityöstä on korvattu koneilla ja itsepalvelulla, esi-
merkiksi prosessiteollisuus ja pankkipalvelut. Uhkakuvat voidaan torjua pyrkimällä 
edelläkävijäksi digitalisaation hyödyntämisessä sekä tekemällä tarvittavia uudistuk-
sia yhteiskunnan kaikilla tasoilla huomioiden käynnissä olevan suuren muutoksen.  
(Parviainen ym. 2017, 6; Pyöriä 2017, 15.) 

Kuitenkin myös tietointensiivistä asiantuntijatyötä voi tulevaisuudessa vähentää 
lineaarisen päätöksenteon automatisoituminen (Dufva ym. 2012, 4). Tätä voidaan so-
veltaa sellaiseen päätöksentekoon, joka pohjautuu tiukasti tiettyihin sääntöihin ja 
reunaehtoihin. Osaltaan tämä nopeuttaa esimerkiksi erilaisten rahoituksien hake-
mista ja vähentää päätöksiin liittyviä virheitä. Myös verkkoyhteyksien kehittyminen 
on tärkeää nimenomaan maakunnallisen vetovoiman lisäämisessä. Etäisyyshaitan 
poistaminen on yksi teknologian tärkeimmistä tavoitteista harvaan asutussa laajassa 
maakunnassa. Suorittavaa työtä nopeammin tulee muuttumaan tietotyö, erityisesti 
rutiininomaiset asiantuntija työt tulevat automatisoitumaan. Käytännössä korkea 
koulutustaso ei takaa työpaikan säilymistä.  (Koponen 2017.) 

Toisaalta digitalisaation raju kehitys tulee syömään myös asiantuntijatyötä. Aapo 
Parviaisen Ylelle tekemässä artikkelissa (2017) Sveitsissä taloustieteen professorina ja 
Lontoossa CEPR-taloustutkimuslaitoksen johtajana työskentelevä Richard Baldwin 
kuvaa seuraavan ison murroksen olevan niin sanottu virtuaaliglobalisaatio. Aiem-
min globalisaatiolla tarkoitettiin esimerkiksi tuotteen tai tuotteiden valmistamista 
halvemman työvoiman maissa. Virtuaaliglobalisaatiolla tarkoitetaan tekoälyn ja etä-
älyn kehittymistä. Kielitaidon merkitys tulee vähentymään yhä kehittyneempien 
käännösohjelmien myötä ja yhä vaativampia asiantuntijatehtäviä voidaan hoitaa etä-
nä maissa, joissa palkkataso voi olla merkittävästi alhaisempi, kuin mihin esimerkik-
si Suomessa on totuttu. Haastateltavista radikaaleimman näkemyksen digitalisaation 
vaikutuksista antaa Jukka Lokka.
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”Ehkä noin 20 % väestöstä on sellaista, jotka halutaan töihin ja loppu kilpailee 
automatisoinnin kanssa. Minkälaisia yhteiskunnallisia paineita ja 
muutosvaatimuksia se aiheuttaa?”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Globaalissa kilpailussa koko yleinen elintasomme ei ole automaattisesti turvattu ja 
aiheellisena uhkana on tippua kilpailluilla markkinoilla kärkisijojen ulkopuolelle. 
Esa Lehtinen kuvaa jo 2014 ilmestyneessä Hämeen Sanomien blogitekstissään ulko-
maankaupan veturiyrityksien nopean hiipumisen aiheuttavan sen, että ”kohta me 
kaikki ilmeisesti palvelemme täällä toinen toisiamme”. Hän myös painottaa innovaa-
tioiden kehittämistä veturiyritysten tilalle ja innovaatiojohtamisen merkitystä. (Leh-
tinen 2014.) Tulevaisuuden johtajalta vaaditaan kykyä hyödyntää robotisaation ja 
ihmistyövoiman älykkyys menestyksekkäästi (Watson 2017, 89).

Tekoälyn kehityksen nopeutta ja sen mukanaan tuomien muutoksien vaikutuksia 
on vaikea hahmottaa etukäteen. Maija Tamminen (2017) kuvaa Talouselämälle kir-
joittamassaan artikkelissa, kuinka tekoälyn kehitys tulee mullistamaan maailman, 
kuten sähkö teki aiemmin. Hänen haastattelemansa Iris AI:n perustaja ja myynti- ja 
markkinointipäällikkö Maria Ritola kuvaa artikkelissa, kuinka joka päivä julkaista-
van tutkimustiedon määrä on valtava. Tuhansia tutkimustuloksia, kirjoja ja artikke-
leita. Tekoälyn laskentateho kasvaa vielä nopeammin. Laskentatehon kasvu ja datan 
valtava määrä mahdollistavat syväoppivien laskenta-algoritmien kehittämisen. Omi-
naista sille on, että keinoäly oppii itsenäisesti sanojen konteksteja ja löytää tutkimuk-
sista säännonmukaisuuksia. (Tamminen 2017.)

Vaikka globalisaatio on tällä hetkellä vastatuulessa (Korkman 2016), sitä vievät 
eteenpäin niin vahvat teknologiset voimat, ettei niitä pystytä pysäyttämään. Nyt on 
parasta keskittää kaikki osaaminen siihen, miten hallita tulevaa muutoksesta aiheu-
tuvat sopeutumisongelmat (Ali-Yrkkö, Lehmus, Rouvinen & Vihriälä 2017, 119). 
Richard Baldwin kuvaa kirjassaan (2016, 175) globalisaation lisänneen rajusti pienten 
valtioiden mahdollisuuksia kilpailla isoja vastaan erikoistumalla tekniikan kehittä-
miseen ja myymiseen. Vanha rautainen globalisaation logiikka, jolla vain kulutusta-
vara vaihtaa omistajaa maasta toiseen, ei tulevaisuudessa ole rautainen.

Digitalisaation muutos ei välttämättä ole niin nopea kuin teknologia sen mahdol-
listaisi. Se riippuu ihmisen kyvystä omaksua ja vastaanottaa uusia teknologioita.
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Kuvio 1. S-käyrä (Kalliokulju & Palviainen 2006, 2)

S-käyrä kuvaa teknologian sulautumisen nopeutta yhteiskunnan omaksumisessa 
sekä kuinka paljon käyttäjiä se saa (Kuvio 1). Teknologian omaksuminen yhteiskun-
nassa voi olla hyvin erilainen kuin mitä, S-käyrässä on kuvattu, jos kyseessä on ns. 
Ihmisten toimintatapoja syvällisesti muuttava teknologia. Tällöin S-käyrästä tulee 
loivempi ja aikajana pitenee. (Kalliokulju & Palviainen s.a., 3.) Johtajuudelta vaaditaan 
kykyä innostaa ja saada työntekijät omaksumaan uutta teknologiaa. Digitalisaation 
ja uusien teknologioiden voisi olettaa tulevan työelämään uuden sukupolven mukana, 
jotka ovat tottuneita teknologian käyttäjiä.

Tulevien sukupolvien johtaminen

Tulevien sukupolvien johtamisessa haastateltavat tunnistivat muutosajuriksi voimak-
kaan arvomaailman muutoksen. Ainakin asiantuntijaorganisaatioissa työntekijöiden 
toistaiseksi jatkunut koulutustason nousu on tuonut sen, että välttämättä raha ei ole 
kaikille se suurin kannuste työelämässä. Työnantajan ja työntekijän arvomaailman 
kohtaaminen tulee olemaan tärkeää.

”Tulevaisuuden nuoret ei suostu tekemään työtä näillä ehdoilla, mitä meillä nyt 
on. Tätä kautta on yhteiskunnan pakko uudistua ja työn tekemisen tapa on 
muuttumassa.”
Marja Perälä, Lapin ELY-keskus

Haastateltavat määrittelivät tulevien sukupolvien johtamisen enemmän kiinnostuk-
sen herättämiseksi ja innostamiseksi kuin suoraan valvonnaksi. Tietointensiivisen 
työn muuttuminen projektiluontoiseksi, ajaa työnantajat kilpailuun hyvistä tekijöistä. 
Tässä korostuu työyhteisön viihtyvyys, houkuttelevuus ja arvomaailmojen kohtaa-
minen.

”Työnteon kulttuuri näytti minulle ensiksi suorastaan laiskottelulta. Uusi 
sukupolvi on erilainen johdettava ja silloin on enemmän kiinnitettävä huomiota 
innostamiseen ja motivointiin kuin suoraan valvontaan.”
Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader ry
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Työn mielekkyyttä voidaan määritellä monella tavalla. Mielekkyyden ja merkityk-
sellisyyden kokeminen on subjektiivista, mutta työn mielekkyyden johtamisessa 
taustalla on kolme päätasoa: minä, tiimi ja työyhteisö. Jokainen yksilö on kuitenkin 
aina vastuussa oman työnsä mielekkyydestä. Se perustuu itsetuntemukseen, itsensä 
johtamiseen sekä henkilökohtaiseen vastuunkantoon ja haluun kehittyä ammatilli-
sesti. Tiimin näkökulmasta tärkeintä on, että yksilö kokee kuuluvansa ryhmään, jol-
la on yhteinen ja tärkeä tavoite. Tiimin jäsenten hyvästä itsetuntemuksesta kohoava 
erilaisuutta korostava voimavara auttaa tiimiä yltämään luovuuteen. Hyvällä johta-
misella tiimi saadaan muodostettua yhtenäiseksi ja dynaamiseksi kokonaisuudeksi, 
jonka jokainen jäsen antaa kaikkensa. Menestyvä työyhteisö koostuu saumattomasti 
yhteistyöhön kykenevistä tiimeistä, jotka tähtäävät koko organisaation yhteisiin ta-
voitteisiin. (Järvinen 2014.)

Erään määritelmän työn mielekkyydelle antaa väitöskirjassaan Leena Åkerblad 
(2014, 115), jonka mukaan vakaan työmarkkinasidoksen puute ei aina ole poikkeusti-
la, vaan henkilökohtainen päätös. Hän liittää haastattelututkimuksessaan pysyvän 
työsuhteen puuttumiseen liittyvän myös vapauden ja itsemääräämisen elementtejä. 
Työtehtävien vaihtelu ja projektiluontoisuus koetaan hyväksi oman ammatillisen kas-
vun ja työn parhaan mahdollisen lopputuloksen kannalta (Åkerblad 2014, 116; Lorey 
2009, 187).

Mercuri Urvalin tiiminvetäjä Seija Malmi kertoo blogissaan (2016), joka pohjautuu 
viiden suomalaisyrityksen johtohenkilöiden haastatteluun, että ”pelkkä taloudellinen 
palkitseminen ei riitä alkuunkaan uusien sukupolvien sitouttamiseen osaksi yritys-
tä”. Nuoret etsivät yrityksistä samoja piirteitä kuin toisista ihmisistä, eli inhimilli-
syyttä, lämpöä, hyvää tunnelmaa ja suoraselkäisyyttä. (Malmi 2016.) Työn ja vapaa- 
ajan välinen tasapaino on koettu aikaisempaa tärkeämmäksi arvoksi nykynuorilla 
(Pöyriä, Ojala, Saari & Järvinen 2017, 85). Uusien sukupolvien tulo työelämään uudis-
taa johtamiskäytännöt myös Marjo-Riitta Ristikankaan (2013, 18) mukaan. Suuret 
ikäluokat poistuvat työelämästä asteittain. Aiemmin eri työyhteisöjen ei ole hänen 
mukaansa tarvinnut kuunnella nuorten ääntä, mutta enää sitä ei voi paeta.

”Nykyiset kolmekymppiset ajattelevat enemmän sitä elämän kokonaisuutta ja työ 
on siellä yhtenä osa- alueena, mutta sen merkitys ei ole ylikorostunut.  Minun 
ikäluokka on se, jolle työ on ollut liian suurella merkityksellä. Nykyisten halutaan 
ottaa irtiottoja ja lähteä vähän reissaamaan tai tehdä muuta merkityksellistä kuin 
sitä työtä. Elämän merkityksellisyys muodostuu monista eri asioista.”
Tuija Ohtonen, Lapin ELY- keskus

Ajanhallinnan merkitys esimiestyössä

Ajanhallinta on yksi tulevaisuuden esimiehen tärkeimmistä työkaluista haastatelta-
vien näkemyksien mukaan. Asiantuntijaorganisaatioissa työajan ja -paikan rajat ovat 
jo nyt hämärtyneet kehittyneiden työ- ja yhteydenpitovälineiden vuoksi. Työtä pystyy 
tekemään silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Työntekijöiden vapausasteen lisäämi-
nen on haastateltavien mukaan suuri tekijä organisaation tehokkuudessa.
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“Lapin liitossa työskennellessäni työntekijöillä oli suuret vapausasteet. He pystyivät 
tekemään töitä silloin kun se heille parhaiten sopi. Näen että ihmisten panostus oli 
120 %. Monesti asioiden prosessointiin tarvitsee oman aikansa, mikä ei välttämättä 
ratkea työpaikalla. Samalla kun teet jotakin muuta, niin aivot kuitenkin 
prosessoivat tietoa ja ratkaisu saattaakin löytyä vaikka imuroidessa.”
Marja Perälä, Lapin ELY-keskus

Marja Perälän kanssa samaa mieltä on myös elintarvikeyhtiö Apetitin myyntipäällik-
kö Maiju Akkanen. Hän kertoo Tiina Torpan (2017) Talouselämälle kirjoittamassa 
artikkelissa, kuinka lenkillä ollessaan hän keksi idean hinnoitteluprosessin kehittä-
misestä. Lenkillä keksitty malli toimi moitteettomasti.

Intuitio, kuten Lokka haastattelussaan viittasi, on yhä enemmän myös kirjallisuu-
dessa tunnustettu tiedon laji. Aiemmat esimerkit ratkaisun löytymisestä imuroidessa 
tai lenkkeillessä perustuvat intuitioon ja se puolestaan voidaan ymmärtää pitkän ko-
kemuksen tuomaksi hiljaiseksi tiedoksi. Intuitioon liittyy tarkka huomiokyky ja mer-
kityksellisten signaalien erottelukyky. Intuition merkitys luovien ratkaisujen kehitte-
lyssä on tärkeää, mutta se on merkittävää myös ihmisten kohtaamisissa. (Raami, A. 
2016; Myers 2002, 23.)

Tämä kaikki luo pohjaa omalta osaltaan työajan käsitteen väljentymiselle. Kirjalli-
suudessa, kuten haastatteluissakin, tuli ilmi, että ainakin osittainen vapauttaminen 
työajasta on tehokas keino luovuuden kannustamiseen ja työpanoksen parantami-
seen.

“Niin kauan kuin työntekijä on itseellinen ja kykeneväinen ottamaan vastuuta 
omasta tekemisestään ja pystyy tekemään työtä tuloksellisesti, niin olisin valmis 
vapauttamaan sekä ajasta että paikasta.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Myös muut haastateltavat viittasivat siihen, että mikäli työ on tuloksellista, niin ei 
sillä ole merkitystä, missä ja miten työnsä tekee. Tulevilta esimiehiltä edellytetäänkin 
siis sujuvaa ajankäytön hallintaa sekä omalta osalta että muidenkin puolesta. Esimie-
hen on tunnistettava myös loppuun palamisen oireet ja osattava puuttua niihin ajois-
sa. Itsensä johtaminen on erittäin tärkeää työntekijää ja esimiestä itseään ajatellen, 
mutta myös yhteisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Liika innostuneisuuskaan 
ei ole hyväksi, vaan on osattava löytää kaikille parhaiten sopivat menettelytavat työn, 
perheen ja harrastusten yhteensovittamiseksi.

”Ajanhallinta on tulevaisuuden tärkeä osaaminen, jotta ei polteta itseään loppuun 
ja työ vie koko elämää”
Marja Perälä, Lapin ELY-keskus
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Johtamisen vaikutus alueelliseen elinvoimaisuuteen

Kuinka esimiestyöllä voidaan parantaa alueellista elinvoimaisuutta? Haastateltavat 
olivat tässäkin asiassa hyvin samaa mieltä. Kun asiantuntijoille ja johtohenkilöille 
annetaan mahdollisuus keskittyä olennaiseen ja tiettyjä rutiineja vähennetään, niin 
ei se voi olla vaikuttamatta myös alueellisesti. Organisaatiorajapintojen häivyttämi-
nen tekisi esimerkiksi alueellisista yrityspalveluista joustavampia ja nopeampia. Tällä 
olisi suuri merkitys esimerkiksi yritysten investointihalukkuuteen, kun tarvittava 
lupaprosessi ei ole todella vaativa ja aikaa vievä. Yritykset pystyisivät keskittymään 
paremmin omaan erikoisosaamiseensa ja sen kehittämiseen. Lumipallon tavoin yh-
den investoinnin tiedetään johtavan toiseen ja hiljalleen koko alue kehittyy. Hannu 
Linjakumpu korostaakin rutiininomaisten tehtävien karsimista suhteessa elinvoi-
maisuuden kehittymiseen.

“Meillä jotka on siihen tehtävään palkattu, niin pitäisi olla mahdollisuus keskittyä 
jopa niihin sinisiin ajatuksiin, eikä tarvitsisi keskittyä hallinnollisiin pieniin 
rutiineihin. Tämä vapauttaisi aikaa asiantuntijatyöhön.”
Hannu Linjakumpu, Lapin ELY-keskus

Verkostoituminen ja verkostojen ylläpitäminen ovat projektiluonteisessa työssä olen-
naisia. Kaikki osaaminen ei usein ole oman organisaation sisällä, vaan paras tieto 
voidaan hankkia ulkopuolelta. Tästä esimerkkinä voidaan pitää Lapin liiton klusteri-
toimintaa. Sen ydin on siinä, että löydetään yhteiset tavoitteet ja noudatetaan niitä 
suunniteltaessa toimijakohtaisesti omaa toimintaa. Hannu Linjakumpu, Lapin ELY-
keskus, kuvaa haastattelussa sitä, kuinka elinvoimaisuuden parantaminen lähtee siitä, 
että kaikki toimijat saadaan puhaltamaan yhteen hiileen. Lähtien koulutuksesta, tut-
kimuslaitoksista ja yritysrahoitushankkeista. Hänen mielestään tässä suhteessa Lapin 
maakunta on kehityksen kärjessä Suomessa. Myös Marja Perälä oli elinvoimaisuuden 
näkökulmasta samoilla linjoilla.

”Organisaatiorajojen häivyttäminen olisi elinvoiman näkökulmasta tärkeää. Jotta 
toimijoilla olisi yhteiset tavoitteet ja jokainen tekisi oman osansa yhteisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi.”
Marja Perälä, Lapin ELY-keskus

Samoilla linjoilla jatkavat myös Jabe ja Häkkinen (2010, 272), että verkostojen johta-
misen ydintä on saada kaikki puhaltamaan yhteen hiileen. Edellytys yhteiseen tavoit-
teeseen pyrkimiselle on kyky luoda hedelmällisiä kohtaamisia niin kasvokkain kuin 
verkossakin. Möller ym. (2004, 10-11) määrittelevät että, verkostoa rakennetaan tavoi-
tehakuisesti ja sillä on päämäärä, joka ohjaa verkoston toimintaa. Verkoston eri osilla 
on usein myös omat tavoitteensa. Verkoston jäsenillä on omat sovitut vastuualueensa 
ja roolinsa. Verkoston erottaa muusta yhteistyöstä myös yhteisten päämäärien tavoit-
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telu ja tavoitteisiin sitoutuminen. ”Johtajan tulisi olla hämähäkkinä verkoston keskel-
lä” (Häkkinen & Jabe 2010, 272).

Nykyään organisaatiot koostuvat monimutkaisista verkostoista, klustereista, tii-
meistä, projekteista, usein organisaation toimintoja ulkoistetaan, on hankkijoita ja 
yhteistyöprojekteja, joita toteutetaan yli organisaatiorajojen. Näiden lisäksi on vielä 
yhteistyökumppaneita, omistajia, viranomaisia, sponsoreita ja hankkeiden rahoitta-
jia. Tällaisten verkostokokonaisuuksien johtaminen on haastavaa. (Häkkinen & Jabe 
2010 272.) Asiantuntijaorganisaatioissa verkostoitumisella haetaan usein osaamisen 
laajentamista. Yritysmaailmassa kyse voi olla enemmänkin resursseihin liittyvistä 
tavoitteista. (Möller ym. 2009, 25.) 

Asiantuntijaorganisaation näkökulmasta verkostojohtamisessa tärkeintä on vuoro-
vaikutuksen sujuvuuden varmistaminen sekä yhteisten tavoitteiden toteutuminen. 
Keskiössä on keskustelun ylläpitäminen sekä yhteisymmärryksen rakentaminen. 
Tarvittaessa verkostojohtaja voi tuoda keskusteluun uusia näkökulmia osallistamalla 
uusia henkilöitä toiminnan keskiöön. (Vanhatalo 2014, 46) Mikäli verkoston toimi-
joita ei uudisteta, on vaarana se, että verkosto tuottaa vain saman kaltaisia ratkaisuja 
uudelleen ja uudelleen (Termeer & Koppenjan 1997, 89-92).

Asiantuntijaorganisaation merkityksellinen johtaminen

Tämän teeman alla haastateltavat saivat antaa omia näkemyksiään, eli minkälaiseksi 
he uskovat asiantuntijaorganisaation johtamisen kehittyvän, ja mikä siinä on merki-
tyksellistä. Merkityksellisyyden määrittely on haastavaa. Se pohjautuu hyvin subjek-
tiivisiin näkemyksiin ja on usein yleistettävissä vain tiettyjen saman henkisten ryh-
mien kesken. Asiantuntijaorganisaation johtaminen tulevaisuudessa on haastatelta-
vien näkemyksen mukaan pehmeisiin arvoihin perustuvaa kuin aikaisemmin ja siinä 
korostuu eri tyyppiset taidot, mihin teollisuuden Suomessa on totuttu.

”Merkityksellisyys on organisaation tehokkuudessa ja tuottavuudessa. Yksilön 
puolesta luovuuden ja motivaation löytämisessä.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Johtajan on kyettävä tuottamaan parhaat mahdolliset edellytykset työn suorittami-
seen, kuten Hannu Linjakumpu asian ilmaisi: “Välinein ja härpäkkein”. Työn mah-
dollistamiseen kuuluu muutakin kuin tietokoneiden ja puhelimien hankinta. Vielä 
tärkeämpää on mahdollistaa työn teko juuri silloin, kun se työntekijän puolesta sopii 
parhaiten. Asiantuntijaorganisaatioissa etätyö on jo nykyisin täysin mahdollistettu ja 
siihen kannustetaan yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Omat haasteensa tähän kui-
tenkin tuovat tietyt reunaehdot, kuten esimerkiksi palkanmaksun perusteet. Erilais-
ten tietojärjestelmien kehittyessä tulevaisuudessa esimerkiksi projektien etenemisen 
seuranta tulee olemaan automaattisempaa ja myös asiantuntijatyössä palkanmaksun 
peruste voi olla jokin muu kuin aika. Tulevaisuudessa tietoteknisten järjestelmien 
hallitseminen on johtajan perusasia, josta kaikki toiminta lähtee. 
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Työajan vapautuessa on pidettävä huoli itsensä ja työntekijöidensä jaksamisesta. 
Innokas suhtautuminen työhön on positiivinen ongelma, mutta se voi muodostua 
myös aidoksi haitaksi liian pitkälle päästessään. Watson (2017, 90) kuvaa artikkelis-
saan, että kokonaisvaltainen hyvinvoinnin johtaminen tulee sisällyttää yhdeksi osa-
alueeksi tulevaisuuden johtamista lisääntyvän työn tehokkuuden, nopeatempoisuu-
den ja työajan- ja paikan hämärtymisen takia.

“Jos ajatellaan projektipäälliköitä, mitä minullakin on urani aikana ollut, niin jos 
siellä on semmoinen leipä-pappi-tyyppinen, joka tulee silloin kun virallinen työaika 
alkaa ja lähtee kun se loppuu. niin, suorite on heikohko verrattuna sellaiseen 
kaveriin, joka soittaa lauantai-iltana, että ”anteeksi kun soitan näin vapaa-aikana, 
mutta tässä on….” ja alkaa selittään asiaansa. Se on hirvittävä se ero, mitä tällaiset 
ihmiset saa aikaan.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Itsensä johtaja kykenee hallitsemaan käyttämänsä ajan tehokkaasti hyväkseen polt-
tamatta itseään tai muita loppuun Aikaisemmin työssä jaksamisella tarkoitettiin työn 
fyysisen kuormittavuutta ja siihen haettiin ratkaisuja työergonomiaa kehittämällä 
(Viitala & Järlström 2014, 203). Itsensä johtaja kehittää ja tarkastelee omaa toimintaa 
jatkuvasti. Se on jatkuva prosessi, joka tähtää elämän kokonaisvaltaiseen mielekkyy-
teen. (Salmimies & Ruutu 2014.) Godwin, Hossein & Neck (2003) kuvaavat artikke-
lissaan mielen johtamisen positiivisia vaikutuksia organisaation osallistavaan tavoit-
teiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Mielen johtamista voidaan pitää yhtenä itsen-
sä johtamisen tuoreimpana muotona. Mielen johtamiseen kuuluvat esim. mielikuva 
harjoittelu, itsensä kuuntelu, huonojen uskomusten ja olettamuksien eliminoiminen 
sekä tunnetason kontrolli. Mielen johtamisella työntekijät saavuttivat todennäköi-
semmin asetetut tavoitteet ja selvisivät vaikeuksien ylitse. Samoin Åhman (2012, 80) 
toteaa oman mielen olevan itsensä johtamisen ja johtamisen ydintä, joka auttaa par-
haimmillaan osaamisen hyödyntämisessä organisaatiossa sekä elämän tasapainoon 
pyrkimisessä. Oman mielen johtamisessa keskeisintä on ymmärrys omista tunteista, 
ajatuksista ja tahdosta sekä kyky suhtautua joustavasti erilaisiin tilanteisiin ja muut-
taa kokemusta tarvittaessa. 

Itsensä johtaminen ei ole ainoastaan työaikaan ja jaksamiseen liittyvä termi. Tii-
meistä koostuvissa asiantuntijaorganisaatioissa itsensä johtaminen voidaan nähdä 
myös prosessina, jonka kautta ihmiset kehittävät itseään kohti itseohjautuvuutta ja 
motivaatiota, joilla saavutetaan tiimin kannalta paras lopputulos. Itsensä johtaminen 
nähdään osana jaettua johtajuutta, jonka periaatteena on, että asiantuntijaorganisaa-
tio tai –tiimi määrittelee itselleen sopivat johtamismenetelmät. (Neck 2006, 297.) Joh-
tamiseen kuuluu paljon muutakin kuin vain johdon ja esimiehen toiminta. Johtamis-
tutkimus on keskittynyt pitkälti esimiehen ominaisuuksiin ja persoonan tutkimi-
seen, joka antaa yksipuolisen kuvan johtamisesta. Johtamista voidaan pitää ihmisten 
välisenä toimintana ja johtaminen kehittyy vähitellen vuorovaikutuksen edetessä. 
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Tietty henkilö ei aina johda, vaikka muodollisesti on johtaja. Tätä voidaan pitää ih-
misten väliselle toiminnalle perustuvana jaettuna johtajuutena. (Juuti 2017, 23–24.) 

Teknologia mahdollistaa paljon, mutta samalla luo haasteita työajan- ja paikan ra-
jan hämärtymiselle. Töitä voidaan tehdä missä vain ja milloin vain. Merkityksellistä 
itsensä johtamiselle on hyvä itsetuntemus, ajanhallinta ja omasta osaamisesta huoleh-
timinen digitalisaation ollessa vallalla. Itsensä johtaminen on tärkeää niin esimiehel-
le kuin työntekijöille. Esimiehellä tulisi olla hyvä itsetuntemus ja taito itsensä johta-
miselle, jotta hän pystyy edesauttamaan työntekijöittensä itsensä johtajuutta.

”Työn ja vapaa-ajan ero tulee hämärtymään ja yksi iso haaste tulee olemaan 
itsensä johtaminen (ylikuormittuminen). Työntekijä voi olla jo liian innostunut 
asiasta ja on tärkeää, että työntekijä osaa priorisoida työnsä siten, että vapaa-
aikaankin jää mahdollisuus.”
Hanna- Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader ry.

Johtajan rooli valmentajana, koutsaajana (coaching), on kasvanut, eikä merkkejä sen 
hiipumisesta ole havaittavissa. Johannes Koponen Youtube-videolla (2017) määritte-
lee sanan johtaminen olevan jollakin tavalla kriisiytynyt. Hän myös ilmaisee johtaji-
en viittaavan itseensä mieluummin valmentajina tai sparraajina. Koposen ajatusta 
tukee Häkkisen ja Jaben (2010, 272) toteamus, että vanhat opit hyvästä johtajuudesta 
ovat muutoksen vallassa. Watson (2017 90) kuvaa artikkelissaan, että antamalla työn-
tekijöille enemmän vapautta niin ajan kuin paikankin suhteen, niin he kykenevät 
kehittämään luovempia ratkaisuja. Näin ollen johtamisen on kehityttävä luovien ja 
itsenäisten työntekijöiden johtamiseen (Watson 2017, 90). Kaikissa viidessä haastatte-
lussa viitattiin valmentavan otteen tärkeyteen jo nyt. Asiantuntijaorganisaation joh-
tajan tuotos Lokan mukaan on luovuuden etsiminen ja kannustaminen. Menestykse-
käs johtaja etsii niitä elementtejä, joilla luovuutta voidaan kehittää. Tarvitaan kykyä 
havaita ihmisissä piilevät tiedot ja taidot myös laaja-alaisemmin, kuin oman organi-
saation sisältä.

”Koutsaamisen ajatuksena on ohjata työntekijä löytämään ratkaisut itse.”
Hanna-Leena Talvensaari, Pohjoisimman Lapin Leader

Valmentavan johtajuuden ytimen muodostaa kannustaminen ja innostaminen. Työn-
tekijä on parhaimmillaan silloin, kun hän voi luottaa siihen, ettei hänen ehdotustaan 
tyrmätä. Tällöin ilmapiiri on kannustava ja innostus oppimiseen ja kehittymiseen 
lisääntyy. Valmentavalla johtajuudella saadaan yksilöiden ja ryhmien potentiaali pa-
remmin hyödynnettyä. Luovuuden tukeminen on ympäröivästä kulttuurista riippu-
vainen, eivätkä luovat tuotokset tule hyväksytyiksi, mikäli ne ovat liikaa vallitsevaa 
kulttuuria vastaan. Tämän takia luovuutta on kannustettava, jos halutaan luoda op-
pimista korostava toimintakulttuuri. (Ristikangas 2013, 266.)

Yleisesti johtamisteorioita voidaan pitää johtamispuheina, koska Juutin (2017, 26–
27) mukaan yleistettävää yhtä johtamisteoriaa ei ole pystytty luomaan. Nykyisin ol-
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laan omaksuttu ns. suhteistettu näkökulma, joka on todettu parhaimmaksi yhden 
johtamisteorian tukeutumisen sijasta. Suhteistettu näkökulma ei pyri rakentamaan 
varmoja ja yleistettävissä olevia totuuksia johtamisesta. Johtaminen riippuu työyhtei-
sössä olevien ihmisten välisten suhteiden laadusta, jotka voivat muuttua koko ajan.  
Johtamisteorioista tulee johtamispuheita, jotka kilpailevat organisaatioiden, johdon, 
kehittäjien, tutkijoiden ja kouluttajien suosiosta, jolloin johtamisteoriat menettävät 
yleistettävyytensä ja totuuden luonteensa. (Juuti 2017, 26–27.)   Tämän teorian perus-
teella voidaan korostaa, ettei voida pitää vain yhtä johtamisteoriaa merkityksellisenä. 
Merkityksellistä johtamisesta tekee se, että johtajan ja tiimin vuorovaikutuksen kaut-
ta johtaja löytää parhaimmat johtamistyylit, joka voi olla sekoitus useita johtamisteo-
rioita. 

Haastattelussa saatiin myös vähän maltillisempiakin näkemyksiä johtajuuden 
muutoksesta, mutta silti myös tässä yhteydessä korostettiin samoja merkityksellisyy-
den määritelmiä kuin muidenkin haastateltavien osalta.

”Johtamisen perusolemus ei muutu. Korostuu merkityksellinen työ ihmisille ja 
onnistumisten ja tulosten aikaansaaminen. Ihmisten kohtaaminen, 
kannustaminen, edellytysten luominen on johtamisen peruskysymyksiä. 
Vuorovaikutuksen ja kohtaamisten korostuminen, yhteistyön rakentaminen. 
Sisäiset ja ulkoiset verkostot tärkeitä.”
Tuija Ohtonen, Lapin ELY-keskus

Tämän perusteella voidaankin arvioida, että nämä kyseiset johtamisen peruselemen-
tit ovat jo nykyään menestyvän johtajan työkalupakissa, eikä niillä välttämättä ole 
suurtakaan uutuusarvoa suhteessa tulevaisuuteen. Jokainen johtaja, johtajaksi pyrki-
vä ja johdettava voi itse arvioida kyseisten elementtien paikkansa pitävyyttä. Mieles-
tämme Ohtosen lyhyesti ilmaisema asia on sitä johtajuuden ydintä.

LUOTETTAVUUSARVIOINTI

Opinnäytetyön menetelmänä oli laadullinen tapaustutkimus, joka toteutettiin teema-
haastatteluiden avulla. Tulevaisuuden merkityksellisen johtamisen tutkiminen oli 
mahdollista vain laadullisen tutkimuksen menetelmin. Menetelmää voidaan pitää 
luotettavana, koska tutkittavasta ilmiöstä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Esimerkiksi mää-
rällisen tutkimuksen tai valmiiden kysymysten asettelu olisi ollut mahdotonta, koska 
tutkittavasta aiheesta ei ole suoraan käytettävää tietoperustaa. Menetelmää voidaan 
pitää luotettavana, koska tutkittavasta ilmiöstä ei ole vielä tarkkaa tietoa. 

Haastattelusta saatuja tuloksia voidaan pitää luotettavina haastateltavien asiantun-
tijuuden takia. Johdattelevien kysymysten avulla voidaan haastateltavaa ohjailla ha-
luttuun suuntaan, vaikka joissain tapauksissa sitä voidaan pitää epäeettisenä ja koko 
tutkimuksen luotettavuus voidaan kyseenalaistaa. (Kananen 2015, 152) Haastatteluis-
sa pyrimme olemaan johdattelematta haastateltavia. Mutta kuten eräässä haastatte-
lussa todettiin, haastateltavat ovat niin kokeneita omalla alallaan, etteivät he ole hel-
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posti johdateltavissa sanomaan jotakin, mitä he eivät tarkoita. Haastattelut toteutet-
tiin kerran, koska niihin oli varattu riittävästi aikaa jolloin haastateltavat ehtivät sa-
noa kaiken haluamansa. Asiantuntijuutta haastateltavat osoittivat haastattelutilan-
teessa sivuamalla kaikkia asettamiamme teemoja heti haastattelun ensiminuuteilla.

Haastatteluja tehdessämme huomiomme kiinnittyi siihen, kuinka yhtenäisiä haas-
tateltavien vastaukset olivat. Viidellä haastattelulla saavutimme saturaation, eli haas-
tatteluissa ei ilmennyt mitään uutta tietoa. Tämä osoittaa sen, että vastaajilla oli yh-
tenäiset tiedot ja taidot johtamisesta omalla alallaan, mutta ehkä se villein mielikuvi-
tus puuttui. Syy voi olla myös siinä, että haastateltavilla oli vain vähäiset ennakkotie-
dot haastattelun sisällöstä. Haastattelujen kesto oli keskimäärin vähän reilun tunnin, 
joten aikaa keskusteluun oli hyvin. Välttämättä kunnallinen tai valtiollinen asiantun-
tijaorganisaatio ei ole se paras taho ennakoimaan tulevaisuutta. Tähän viittasi myös 
haastattelussaan Sodankylän kunnan kehittämisjohtaja Jukka Lokka.

“Tulevaisuutta peilatakseni ottaisin tarkasteluun mieluummin pk-sektorin 
peliyrityksiä ja lähtisin sitä kautta tutkimaan, mitä kautta he on organisoineet 
näitä asioita ja miten he tästä tulevaisuuden hahmottelusta ajattelevat.”
Jukka Lokka, Sodankylän kunta

Samalla Lokka tuli antaneensa työllemme sen jatkokehitysaiheen, jota Linjakumpu 
tuki haastattelussaan.

”Johtamisen muutosnopeus tulee vieläkin kiihtymään, että aihetta 
jatkotutkimukselle on.”
Hannu Linjakumpu, Lapin ELY-keskus

Opinnäytetyömme tapauksessa teemahaastattelut tehtiin vain kerran. Tämä on pe-
rusteltua, koska meillä oli tutkittavasta ilmiöstä ennakkokäsitys teoriaan perustuen, 
joten pystyimme haastattelutilanteessa tekemään tarkentavia kysymyksiä ja näin vie-
mään haastattelua eteenpäin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Asiantuntijuuden johtamisesta merkityksellistä tekevät haastattelujen perusteella 
seuraavat viisi elementtiä, jotka ovat esitetty kuviossa 2.

Kuvio 2. Merkityksellinen johtaminen 2040

Muutoksen johtaminen. Muutos on jatkuvaa ja kiihtyvää. Menestyvä organisaatio 
kehittyy, ennakoi tulevia trendejä ja reagoi riittävän ajoissa. Myös tulevien sukupol-
vien siirtyminen työmarkkinoille tuo mukanaan oman muutospaineensa. Tulevai-
suuden johtaja on muutosorientoitunut ja muutokseen avoimesti suhtautuva.

Verkostomaisella toiminnalla saavutetaan laajempi vaikutus alueelliseen elinvoi-
maisuuteen yhteisten tavoitteiden kautta. Verkoston laaja hyväksi käyttäminen tiedon 
keräämisessä, jalostamisessa ja jakamisessa luo ketteryyttä ja innovaatioiden jalostu-
minen mahdollistuu.

Työn mahdollistamiseen kuuluu työn tekemisen yhteensovittaminen perheen ja 
harrastusten kanssa ajasta ja paikasta riippumatta. Välineet on oltava kunnossa ja 
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yhteyksien toimivia. Joustavalla työskentelytavalla voidaan ottaa huomioon eri elä-
mäntilanteet. Joustamalla työntekijän elämäntilanteen mukaan, saavutetaan huo-
mattavasti parempaa tehokkuutta ja työntekijän sitoutumista organisaatioonsa tai 
verkostoonsa.

Valmentava johtajuus etsii työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä organisaatio-
tasolla. Valmentava johtaja on avoin ja kykenee jakamaan vastuuta sekä luottamaan 
työntekijöihinsä. Valmentaja myös kannustaa ja motivoi aktiivisesti ja auttaa luovuu-
den etsimisessä. Työntekijä tulee saada sitoutettua organisaation tavoitteisiin ilman 
erityisiä ponnisteluja. Tässä korostuu johtajan luottamus työntekijään ja työntekijän 
kyky ansaita se. Mutta luottamus rakennetaan myös toisin päin, eli johtajan on kyet-
tävä laskeutumaan työntekijän tasolle ja herättämään luottamus toiminnallaan. Hie-
rarkisten tasojen madaltuessa yhteistyön merkitys korostuu. Johtajan on kyettävä 
osallistamaan työntekijät osaksi päätöksentekoa, jolloin yhteisten tavoitteiden nou-
dattaminen on yksinkertaisempaa.

Itsensä johtaja etsi työn mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä yksilötasolla. Jokaisen 
oma merkityksellisyyden tunne lähtee kannustavasta ilmapiiristä niin kotona kuin 
työpaikallakin. Ryhmän motivaatio on jokaisesta yksilöstä riippuvainen. Itsensä joh-
tajuus on myös oman ajan- ja mielen hallintaa.

Opinnäytetyön kautta saadut tulokset merkityksellisen johtamisen ominaisuuksis-
ta eivät välttämättä edusta kaikkein innovatiivisimpia näkemyksiä, mitä jo tehtyjen 
tutkimusten kautta tai yksityisen sektorin organisaatioita tarkastelemalla olisi saata-
villa. Tulokset voidaan ymmärtää myös siten, että kaikki yllä mainitut ominaisuudet 
ovat sellaisia, joita johtajan kannattaisi soveltaa jo nyt omassa organisaatiossaan.  Di-
gitalisaation eksponentiaalinen kehitys vaikeuttaa tulevaisuuden hahmottelua mer-
kittävästi. Se on kuitenkin ehkä se suurin yksittäinen megatrendi, joka tulee vaikut-
tamaan ei vain johtamismenetelmiin, vaan koko olemassaolomme tarkoitukseen. 
Huomattavaa kuitenkin on, että teknologisia mullistuksia työelämässä jarruttaa ih-
misten omaksumiskyky ja –nopeus. Opinnäytetyön tarkoitus määritellä merkityksel-
lisen johtajan ominaisuuksia vuonna 2040 käyttäen asiantuntijoiden teemahaastatte-
lua, on kuitenkin täytetty. 

POHDINTA
Johtaminen mukautuu aina muuttuvaan työelämään ja työelämää taas muokkaavat 
yhteiskunnalliset muutokset. Jo tutkimuksen alussa meille heräsi ajatus, että merki-
tyksellistä johtamista voidaan pitää aikakautensa kuvana johtamisen historiaan pei-
laten.  Johtaminen on muovautunut aina yhteiskunnan muutoksen mukana. Tämän 
ajatuksen vahvistaa Juuti (2017, 25). Hänen mukaansa ”me ihmiset elämme tietyn ai-
kakauden muokkaaman kulttuurisen ajattelutavan sisällä ja tuo ajattelutapa vaikuttaa 
meihin, kun tarkastelemme yleisten lainalaisuuksien ja tietyn tilanteen välistä suh-
detta johtamisen ymmärtämiseksi.”

Pohtimisen aihetta myös antaa se, että johtaminen on muuttumassa koko ajan peh-
meämpiin arvoihin perustuvaksi. Johtajalta vaaditaan mm. valmentavaa roolia ja em-
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patiakykyä. Meidän tutkimustuloksia tukevat kaksi seuraavaa tutkimusta. Niissä on 
havainnoitu aihetta hieman eri näkökulmista, mutta tulokset ovat hyvin verrattavis-
sa opinnäytetyömme tuloksiin. Taloustutkimus toteutti helmikuussa 2017 kyselytut-
kimuksen Suomalaisen Työn Liiton tilaamana Made by Finland -kampanjatutkimuk-
sena, jossa kysyttiin työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat eniten 
tavoitteiden saavuttamiseen. Kyselyyn vastasi 2219 18-79-vuotiasta suomalaista. Sen 
perusteella kolme tärkeintä asiaa ovat halu ja valmius oppia uutta, kyky sopeutua 
uusiin tilanteisiin sekä yhteistyön hyödyntäminen. (Työelämä 2020-hanke.) Toinen 
kysely tutki samaa asiaa suoraan johtajan näkökulmasta. Kyselyn toteutti Aki Ahl-
roth (2017b) Duunitori.fi -sivustolle ja siihen vastasi yli 200 suomalaista johtajaa tai 
asiantuntijaa eri organisaatioista. Kyselyn perusteella kolme tärkeintä johtajan omi-
naisuutta ovat tunneäly, empaattisuus ja avoimuus.

Näiden kyselyiden tulokset vahvistavat opinnäytetyömme tuloksen kahdesta toi-
sistaan eriävästä näkökulmasta. Molempien tulokset kertovat siitä, että tulevaisuu-
dessa niin johtajalta kuin työntekijältäkin vaaditaan yhä kehittyneempää tilannetajua 
ja tunneälyä sekä jatkuvaa tahtoa kehittää omaa osaamistaan.

Merkityksellisen johtamisen tutkimisen aiheen ymmärtäminen ja rajaaminen oli-
vat haastavia, koska merkityksellinen johtaminen ei ole tieteellisesti tunnustettu kä-
site, eikä sitä ole määritelty. Aihe rajautui toimeksiantajamme Lapin liiton maakun-
tastrategian kautta suuntaamaan katseen tulevaisuuden johtamiskäytäntöihin asian-
tuntijaorganisaatiossa ja mikä johtamisesta tekee merkityksellistä. Merkityksellisen 
johtamisen tutkiminen oli erittäin mielenkiintoista ja omaa ajattelua avartavaa. Kah-
lattuamme läpi lukuisia tulevaisuuden työelämän artikkeleita ja tutkimuksia, huoma-
simme, miten tulevaisuuden tutkimisella pystytään vaikuttamaan ihmisten ajatuk-
siin ja mielipiteisiin. Tulevaisuuden työelämänmuutosta ja tätä kautta myös johtami-
sen muutosta on tutkittu paljon viime aikoina. Kun alkutalvella 2017 aloitimme ai-
heen tutkimisen ja rajaamisen, tuntuu että kiihtyvällä tahdilla tulee uusia tutkimuk-
sia ja asiantuntijablogeissa otetaan kantaa työelämän muutokseen. Me opinnäytetyön 
tekijät pienten lasten vanhempina pistimme merkille myös, että kuten lastenkasvatus 
on aikakautensa yhteiskunnallisen kulttuurin muokkaamaa, on johtaminen samalla 
tavalla eri aikakautena riippuvainen yhteiskunnallisista lainalaisuuksista.

Kun johtajuutta lähdetään tarkastelemaan historian kautta tulevaisuuteen, herää 
kysymys tuleeko, tulevaisuuden johtaminen palaamaan takaisin hierarkisempaan 
suuntaan vai katoaako johtajuus kokonaan? Väestön korkean koulutustason seurauk-
sena nykyisin johtajuudelta vaaditaan enemmän valmentajan roolia, verkosto-osaa-
mista, empatiakykyä, charmanttia ja innostavaa persoonaa. Ajaudutaanko tästä joh-
tamistyylistä kohti täysin itseohjautuvia tiimejä teknologian ja koulutustason mah-
dollistamana, vai kaipaako ihmiset jonkinlaista johtajuutta aikakaudesta riippumatta.

Tämän haastattelututkimuksen perusteella uskomme, että tulevaisuuden yhteis-
kuntarakenteet ovat suuren mullistuksen edessä, jonka vaikutuksia voimme tarkas-
tella objektiivisesti heti vuonna 2040. Tämän hetken näkemys on, että työntekijöiden 
näkökulmasta työllisyystilanne voi digiloikan vuoksi heikentyä entisestään. Ihmisten 
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on löydettävä itsestään halu kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan, sillä ihmisten valt-
ti tekoälyä vastaan on luovuus. Toistaiseksi.

Opinnäytetyön perimmäinen tutkimuskysymys, eli minkälaista on merkitykselli-
nen johtaminen vuonna 2040, ei ole yksinkertaista määritellä lyhyesti, kuten aihetta 
hahmotellessa kuvittelimme. Merkityksellinen johtaminen on laaja ilmiö. Jos tutki-
muskysymykselle antaa yksinkertaisen vastauksen, se voisi olla, että tietointensiivi-
sen asiantuntijaorganisaation merkityksellinen johtaminen vuonna 2040 on verkos-
tojen aktiivista ylläpitoa ja kehittämistä, muutosorientoitunutta valmentajuutta, ak-
tiivista kannustamista luovuuteen ja uusiin ajatuksiin sekä ajanhallinnan taitamista.

Aihetta voidaan pitää ajankohtaisena, koska työelämä on suuren muutoksen kou-
rissa. Jatkotutkimuksille on tarvetta, kuten osa haastateltavistammekin totesi. Lokka 
mainitsi pk-peliyritysten tutkimisen ja Linjakumpu mainitsi yleisestä tarpeesta tutkia 
johtamisen muutosta. Mielenkiintoisen näkökulman antaisi myös tutkimusmenetel-
män vaihto tapaustutkimuksesta ennakointiin, jolloin saataisiin erilaisia skenaarioi-
ta. Mielenkiintoinen näkökulma olisi tutkia yksityisen puolen organisaatioiden aja-
tuksia tulevaisuuden johtajuudesta.  Erityisesti mielenkiintoista olisi verrata yksityi-
sen ja kunnallisen organisaatioiden välisiä näkemyseroja.  Opinnäytetyön tuloksia 
voidaan soveltaa laajasti kehitettäessä johtajuutta nykyaikaiseen ja pitkäjänteiseen 
suuntaan. Sovellettavuudella ei ole varsinaisesti toimialakohtaista rajausta, vaan jo-
kainen johtaja tai johtajaksi pyrkivä voi sisäistää nämä tulevaisuuden johtajuuden 
elementit ja soveltaa niitä omalla alallaan vapaasti.
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LIITTEET

Liite 1 (2). Sähköpostikutsu haastatteluun

Hei!

Olemme YAMK- opiskelijoita Lapin AMK:sta ja opinnäytetyömme aiheena on Mer-
kityksellinen vai merkityksetön esimiestyö asiantuntijaorganisaatiossa vuonna 2040. 
Opinnäytetyömme toimeksiantajana toimii Lapin liitto ja ohjaana Mervi Nikander. 
Saimme yhteystietojanne Mervin kautta ja hänen mielestään Te olisitte sopiva asian-
tuntija vastaamaan haastatteluumme.

Teemahaastattelun tarkoituksena olisi löytää tulevaisuuden asiantuntijaorganisaa-
tion ihanne-esimiehen ominaisuuksia, vaadittavia taitoja ja osaamista. Haastattelun 
kesto on noin puoli tuntia. Olemme laittaneet mahdollisia haastatteluaikoja Dood-
leen oheisesta linkistä https://beta.doodle.com/poll/bkim7b7pr8by5u7f ja toivoisim-
me, että kävisitte sieltä valitsemassa Teille sopivimman ajankohdan viimeistään 22.6. 
mennessä. Mikäli listalta ei löydy sopivaa aikaa, olettehan meihin yhteydessä parem-
man ajan löytämiseksi. Voimme toteuttaa haastattelun halutessanne joko kasvotusten 
tai Skypen välityksellä. Skypen käyttöön ette välttämättä tarvitse omaa Skype-tiliä, 
vaan lähetämme Teille sähköpostitse linkin sovittuna ajankohtana, jolla videohaas-
tatteluun voi osallistua. Haastattelussa käsiteltäviä aiheita ovat mm. merkityksellinen 
esimiestyö tulevaisuudessa, digitalisaation vaikutukset esimiestyöhön, esimiestyön 
ajanhallinta, esimiestyön vaikutukset alueen elinvoimaisuuteen sekä työn muutos ja 
tulevien sukupolvien johtaminen. Mikäli haastattelujen edetessä ja tuloksia analysoi-
dessamme törmäämme teemoihin, joita olisi hyvä tarkentaa kaikilta haastateltavilta, 
voimmeko olla Teihin myöhemmin yhteydessä sähköpostitse jatkokysymysten muo-
dossa?

Ystävällisin terveisin
Ville-Pekka Sarén, 040-5878133, ville-pekka.saren@edu.lapinamk.fi
Laura Telkkälä, 040-8215359, laura.telkkala@edu.lapinamk.fi
Lapin AMK

https://beta.doodle.com/poll/bkim7b7pr8by5u7f
mailto:ville-pekka.saren@edu.lapinamk.fi
mailto:laura.telkkala@edu.lapinamk.fi
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Liite 2 (2). Haastatteluiden teemarunko

Taustatiedot

toimiala
yrityksen nimi
organisaatiorakenne
Toteutus
Haastattelja(t)
Ajankohta
Haastattelun kesto
Haastateltava henkilö
Asema/koulutus
Teemat

Merkityksellinen johtaminen tulevaisuudessa (mitkä asiat tulevat korostumaan 
tulevaisuuden esimiestyössä -> työpaikan ja - ajan käsitteet tulevat hämärtymään, 
tarvitaanko esimiestä tulevaisuudessa, itseohjautuvuus, ) digitalisaation vaikutukset 
esimiestyöhön (teknologia, tehokkaampi ajankäyttö, osa työstä häviää?, mahdollisuu-
det ja uhat?

Esimiestyön vaikutukset alueen elinvoimaisuuteen (tehokas johtaminen (aikaa in-
novoinnille) -> yrityksen liikevoitto -> investoinnit -> muutkin yritykset/ sijoittajat 
kiinnostuvat alueesta?

Esimiestyön ajanhallinta (jokainen työtunti saadaan tehokkaasti käyttöön esimies-
työssä sekä miten ohjata muu tiimi tehokkaaseen työskentelyyn)

Työn muutos, (työn rikkonaisuus -> koostuu pienistä palasista, projektimaisuus, 
normaalit työsuhteet häviää, tulevien sukupolvien johtaminen (asennemuutos, arvot, 
miten johtamisella voidaan vastata em. muutoksiin)

HOX!!! muista kysyä lupa jatkohaastatteluun( sähköpostikysely, tarkentavia kysy-
myksiä). Lupa nimellisiin viittauksiin aineistossa.
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Anne-Maarit Remes ja Ritva Vaarala

ÄLYKÄS TYÖVUORO- 
SUUNNITTELU

The purpose of this thesis was to develop the Science Centre Pilke’s work shift plan-
ning. The aim was to develop a tool for the supervisor to help the staff to start inde-
pendent communal shift planning and to implement it. Research questions were used 
to investigate the supervisors’ experience of transitioning to autonomous shift plan-
ning and the effects of working time autonomy on supervisory work. The theory fo-
cused on working time autonomy, leadership in introducing new ways of working, 
learning communal team and team well-being.

Since the aim was to solve the practical problem associated with work shift plan-
ning for the principal, a constructive method was used in the thesis. The research 
material was collected through themed interviews. Based on the theory and inter-
views, we developed a tool and guidelines for supervisors to facilitate the introduction 
of working time autonomy. The tool includes six themes, each with concrete instruc-
tions that the supervisor can follow step by step during the transition. 

From the results it was concluded that the transition to working time autonomy 
freed up the supervisors’ working time for other work tasks. The transition to working 
time autonomy was, as a rule, good when the initial difficulties were solved. Successful 
transition required inclusion of everyone, commitment to common rules and adequa-
te training. The workers themselves wanted to switch to working time autonomy. Ho-
wever, it took place through the joint decision of the supervisor and the employees. 
The supervisor’s careful familiarisation with the autonomous shift planning theory 
facilitated its implementation. With the transition to working time autonomy, emplo-
yees’ occupational well-being grew as their influence over work and leisure co-or-
dination increased. Interaction between workers was also found to be improved. The 
most interesting thing to note was that working time autonomy can also be applied to 
day-to-day work and various industries.

Keywords: working time autonomy, leadership, autonomous shift planning, de-
velopment of work community 
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JOHDANTO

Työntekijöiden työhyvinvointiin sijoittaminen ja työyhteisön kehittäminen näkyvät 
organisaatiossa tuottavuutena. Itsensä johtamisen taitoihin ja niiden oppimiseen tu-
lisi siis panostaa. Hyvän esimiestyön ja työvuorosuunnittelun tulee olla tasapainossa, 
jolloin työntekijät voivat hyvin ja työyhteisö on elinvoimainen. Työhyvinvoinnin 
edistämiseksi organisaatioiden on luotava työntekijöille mahdollisuus yhteisölliseen 
toimintaan. (Pihlajasaari 2015, 68; Lapin liitto 2017, 28.) Voidaanko siis olettaa, että 
tulevaisuudessa työntekijät haluavat vaikuttaa työvuorosuunnitteluun yhä vahvem-
min itse? Työn luonteen muuttuessa henkilökunnan osallistaminen lisää työntekijöi-
den vastuuta ja muuttaa perinteistä työvuorosuunnittelun esimiesvetoista toiminta-
tapaa. Autonomisen työvuorosuunnittelun oletetaan olevan tulevaisuuden älykäs 
tapa toimia.

Tämän kehittämistyön tarkoituksena oli kehittää toimeksiantajan, Metsähallituksen 
konserniviestinnän Tiedekeskus Pilkkeen työaikasuunnittelua. Tavoitteena oli tuot-
taa esimiehelle työkalu, jonka avulla hän voi ohjata henkilökuntaa itsenäiseen työ-
vuorosuunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Työkalua voidaan hyödyntää työvuorojen 
suunnittelussa myös muissa organisaatioissa eri toimialoilla ja päivätyössä sekä työ-
yhteisöissä, jotka suunnittelevat siirtymistä työaika-autonomiaan.

Kehittämistyön avulla haettiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
• Minkälaisia kokemuksia esimiehillä on työaika-autonomiaan siirtymisestä?
• Mitä vaikutuksia työaika-autonomialla on ollut esimiestyöhön?
Kehittämistyössä käytettiin konstruktiivista menetelmää, koska pyrittiin ratkaise-

maan toimeksiantajan aito käytännön ongelma, joka oli tiimin työhyvinvoinvointia 
lisäävän tuotteen kehittäminen. Tässä kehittämistyössä autonomista työvuorosuun-
nittelua tarkastellaan esimiestyön näkökulmasta. 

Työaika-autonomia tarkoittaa yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, joka osallistaa 
työntekijöitä, rohkaisee käyttämään uudenlaista työkalua ja kehittää vuorovaikutusta 
tiimin jäsenten välillä (Superliitto 2017). Työaika-autonomia otettiin käyttöön ensim-
mäisen kerran lontoolaisessa sairaalassa 1960-luvulla. Tuolloin sairaaloissa työsken-
televien esimiesten työaikaa kuormitti sairaanhoitajien työvuorojen suunnittelu, niihin 
liittyvien muutosten käsittely ja hoitohenkilökunnan henkilökohtaisten toiveiden 
huomioiminen. (Hung 2002, 37; Bailyn, Collins & Song 2007, 72.)

Aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että autonominen työvuo-
rosuunnittelu on nykyisin käytössä pääsääntöisesti organisaatioissa, joissa tehdään 
vuorotyötä kahdessa tai kolmessa vuorossa. Toisaalta Pohjolainen-Lahtinen (2014, 
52–53) toteaa tutkimustuloksissaan, että autonomista työvuorosuunnittelua on mah-
dollista toteuttaa onnistuneesti myös päivätyötä tekevissä työyhteisöissä. Työaika-
autonomialla saavutetaan päivätyössä samoja etuja kuin vuorotyössä: osallistamisella 
helpotetaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista sekä lisätään yhteisöllisyyttä, vuo-
rovaikutustaitoja ja työntekijöiden työhyvinvointia. Henkilökunta pääsee osallista-
misen kautta itse vaikuttamaan oman työn suunnitteluun ja kehittyy näin tekemään 
itsenäisiä päätöksiä. Demokraattisessa ja osallistavassa työskentelytavassa esimies 
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antaa omaan työhön liittyvää päätöksentekovaltaa henkilökunnalle (Hung 2002, 38). 
Esimiesvetoinen työvuorosuunnittelu koetaan jopa epädemokraattisena ja vanhanai-
kaisena (Heikkilä 2011, 39).

METSÄHALLITUS JA PILKE-TIIMI

Kehittämistyön toimeksiantaja on Metsähallituksen konserniviestinnän Tiedekeskus 
Pilke. Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hoitaa valtion metsäomaisuutta, vesi-
alueita, luonnonsuojelualueita ja kansallispuistoja. Maa- ja vesialueiden määrä on 12,5 
miljoonaa hehtaaria, joka on noin kolmasosa koko Suomen pinta-alasta. Metsähalli-
tuksen liiketoimintaa ohjaa maa- ja metsätalousministeriö ja julkisia hallintotehtäviä 
ympäristöministeriö. Kuviossa 1 esitellään Metsähallituksen organisaatio. Tiedekes-
kus Pilke sijoittuu Metsähallituksen organisaatiossa kohtaan Konsernitoiminnot. 
(Metsähallitus 2017a; 2017b.)

Kuvio 1. Metsähallituksen organisaatio (Metsähallitus 2017a)

Rovaniemellä Ounasjoen rannalla sijaitseva Tiedekeskus Pilke kertoo pohjoisten 
metsien kestävästä käytöstä ja siitä, kuinka metsä on läsnä suomalaisten jokapäiväi-
sessä arjessa. Vuosittain Pilkkeessä vierailee noin 67 000 kävijää. Pilke-tiimi vastaa 
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Pilke-talon asiakaspalvelusta. Asiakaskunta muodostuu paikallisista asukkaista ja 
matkailijoista, jotka vierailevat tiedekeskuksessa, ostavat Pilke Shopin tuotteita ja 
metsästys- ja kalastuslupia. Asiakaspalvelu toimii Pilke-talon sisäisenä infona Metsä-
hallituksen muille tulosyksiköille. (Tiedekeskus Pilke 2016, 6.)

Metsähallituksen arvot ohjaavat Pilke-tiimin toimintaa. Tiedekeskus Pilkkeen 
Laatukäsikirjan mukaan tiimin tärkeitä arvoja ovat yhteisöllisyys sekä työntekijöiden 
ja tiimin jatkuva oppiminen. (Tiedekeskus Pilke 2016, 5.) Hagmanin (2015, 175) mu-
kaan oppivassa organisaatiossa henkilökunnalla on mahdollisuus jatkuvaan yhdessä 
oppimiseen ja kehittymiseen. Yhteiset tavoitteet ja tahto saavuttaa haluttuja tuloksia 
ohjaavat organisaation ja työntekijöiden jatkuvaa oppimista. 

Tiimi on pieni ryhmä, jonka jäsenten taidot täydentävät toisiaan. Tiimissä jäsenet 
ovat sitoutuneet yhteisiin päämääriin, tavoitteisiin ja toimintamalliin ja heillä on yh-
teinen vastuu toiminnasta. (Katzenbach & Smith 1996, 59.) Kymmenen työntekijän 
kokoinen Pilke-tiimi toimii arvojensa ohjaamana. Se tarkoittaa yhteistä visiota, 
avointa ja luottamuksellista ideoiden jakamista sekä tahtoa kuunnella ja keskustella 
yhteistyössä toisten kanssa. (Tiedekeskus Pilke, 9.)  Sengen (1994, 9) mukaan yhteinen 
visio on tiimin näkemys tulevaisuuden tavoitteista ja niiden merkityksestä.

Pilke-tiimin työvuorot suunnitellaan asiakastarpeen näkökulmasta siten, että hen-
kilökunnan määrä on riittävä toimipisteen aukioloaikoina. Pilke-tiimin esimies 
suunnittelee työvuorot kolmen viikon jaksoissa, joissa työvuorot sijoittuvat pääsään-
töisesti klo 07.00 ja 18.30 väliseen aikaan. Tiimin esimiehen tehtävänä on tiimin hen-
kilöiden työvuorotoiveiden ja resurssitarpeiden yhdistäminen. Organisaation ja esi-
miehen näkökulmasta katsottuna on tärkeää, että hyvän työvuorosuunnittelun avul-
la voidaan mahdollistaa sujuva asiakaspalvelu ja tyytyväiset asiakkaat. (Tiedekeskus 
Pilke 2016, 6.)

KEHITTYVÄ TYÖYHTEISÖ

Työaika-autonomia

Ensimmäisiä työaika-autonomian mallia käsitteleviä tutkijoita on ollut Jenkins, joka 
vuonna 1963 raportoi työaika-autonomian käytöstä lontoolaisessa sairaalassa (Hung 
2002, 37; Bailyn ym. 2007, 72). 1960-luvulla malli ei saanut kannatusta ja vasta 1980-lu-
vulle mentäessä se herätti kiinnostusta uudelleen. Koivumäki, Aschan, Kasanen, Si-
nivaara & Vihersalo (2005) toteavat, että työaika-autonomiaa kokeiltiin vuonna 2001 
Jorvin sairaalan fysioterapiaosastolla onnistuneesti (Heikinheimo 2006). Hyvien ko-
kemusten pohjalta käynnistettiin Espoon kaupungin ja Jorvin sairaalan yhteinen 
vanhusten palveluiden kehittämishanke vuosina 2002–2005, jossa kokeiltiin menes-
tyksellä työaika-autonomiaan perustuvaa työaikasuunnittelua. Aikaisempien tutki-
musten ja lähdekirjallisuuden pohjalta voimme todeta, että työaika-autonomian mal-
li on vakiintunut suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmään, vaikka sen 
käyttö on Suomessa suhteellisen uutta. Muun muassa Ala-Mursula (2006), Heikkilä 
(2011), Immonen (2011), Pohjolainen-Lahtinen (2014) ja Veteläinen (2016) ovat tutki-
neet työaika-autonomiaa terveydenhoitoalalla.
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Työaika-autonomia on yhteisöllistä työvuorosuunnittelua, jossa työntekijöillä on 
mahdollisuus vaikuttaa työvuorojen pituuteen, vapaapäivien sijaintiin ja niiden ryt-
mittelyyn. Työvuorot tulee suunnitella työyksikön tarpeiden, olemassa olevien reuna-
ehtojen ja yhdessä sovittujen sääntöjen puitteissa.  Työvuorosuunnittelun tulee nou-
dattaa virka- ja työehtosopimuksia, työaikalakia ja mahdollisesti paikallisia sopi-
muksia. Esimiehen vastuulla on hyväksyä lopullinen työvuorosuunnitelma. (Halonen 
2014, 17, 25; Hung 2002, 38; Superliitto 2017.) Työaika-autonomian synonyymejä ovat 
autonominen työvuorosuunnittelu ja yhteisöllinen työvuorosuunnittelu. 

Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttaa työntekijöiden mahdollisuus itse 
olla vaikuttamassa työvuorojen suunnitteluun. Työhyvinvoinnin kasvaessa sitoutu-
minen lisääntyy, sairauspoissaolojen määrä laskee ja työn tuottavuus kasvaa. (Immo-
nen 2013, 3; Viitala 2013, 229.) Ala-Mursulan (2006, 5) ja Veteläisen (2016, 103–104) 
tutkimustulosten mukaan työhyvinvointiin vaikuttaa merkityksellisesti se, että työ-
vuorosuunnittelussa huomioidaan työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Bai-
lyn ym. (2007, 76) toteavat, että työaika-autonomiasta luovuttaessa työntekijät ovat 
kokeneet menettäneensä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ja keskinäisen vuo-
rovaikutuksen hyödyt. Tästä syystä johtuen työaika-autonomiasta luopumisen voi-
daan olettaa heikentävän työntekijöiden työhyvinvointia.

Esimiestyö toimintatapojen kehittäjänä

Autonomisella työvuorosuunnittelulla voidaan kehittää tiimin toimintatapaa, kun 
esimies osallistaa työntekijät mukaan muutokseen. Se on pitkäkestoinen prosessi, 
haaste ja mahdollisuus esimiehille ja työntekijöille. Organisaatiossa ja työkulttuurissa 
tapahtuva muutos on kokonaisuus, joka vaatii aikaa ja asian sisäistämistä. Se etenee 
hallitusti johtamisen keinoin suunnittelusta toteutukseen ja tulosten arviointiin. 
Muutoksessa analysoidaan organisaatiota ja sen liiketaloudellisia muutostarpeita, sil-
lä menestyminen edellyttää jatkuvaa toiminnan, tuotteiden ja uusien innovaatioiden 
kehittämistä. Muutoksen onnistumiseen vaikuttavat esimiehen ja henkilöstön sitou-
tuminen sekä avoin ja aktiivinen molemminpuolinen viestintä. Henkilöstön työhy-
vinvoinnista tulee huolehtia muutosprosessin aikana. (Mento, Jones & Dirndorfer 
2002, 49; Juppo 2005, 113; Hyppänen 2007, 282; Heikkilä 2011, 42; Toppila ym. 2014, 12; 
Ilmarinen 2017, 4.)

Työyhteisöä koskevissa muutostilanteissa tarvitaan johtajuutta, joka määrittelee 
tavoitteen ja vision sekä saa työntekijät innostumaan ja toteuttamaan muutoksen. 
Esimiestaidoilla on merkitystä siihen, kuinka tehokkaasti organisaatio kykenee vie-
mään muutoksia läpi ja saamaan niistä irti todellisen hyödyn. Muutos voi epäonnis-
tua, jos henkilöstöä ei osallisteta siihen mukaan. (Maddock 2002, 25; Simonen & Kau-
nonen 2006, 223; Heikkilä 2011, 41, 45; Pirinen 2014, 14; Oulun yliopisto 2016.) Kotte-
rin muutosjohtamisen 8-portaisessa mallissa luodaan muutokselle oikeanlainen il-
mapiiri, osallistetaan koko organisaatio ja kehitetään uusi toimintakulttuuri. (Kotter 
1995, 59.)  Autonomisen työvuorosuunnittelun käyttöönotto vaatii pitkäjänteisen ke-
hittämistyön ennen kuin siitä tulee osa organisaation toimintakulttuuria.
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Oppiva yhteisöllinen tiimi

Oppivassa tiimissä ryhmän jäsenet vastaavat yhdessä työn tuloksista ja he ovat sitou-
tuneet yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja toimintamalliin. Organisaatio oppii työn-
tekijöiden oppimisen kautta, mutta työntekijän oppiminen ei takaa organisaation 
oppimista. Yhteisöllisessä tiimin oppimisessa on keskeistä vuorovaikutukseen perus-
tuva dialogi, jossa on tärkeää aktiivinen kuunteleminen, omien ajatusten esille tuo-
minen ja yhteinen tulkinta asioille. Oppivassa tiimissä arvostetaan avoimuutta ja 
mahdollistetaan osallistaminen. (Senge 1994, 6–10, 139; Katzenbach & Smith 1996, 59.) 
Osaamisen kehittämiseen ja henkilöstön osallistamiseen tarvitaan johdon ja esimie-
hen tuki, toteaa Hagman (2015, 175). Kuitenkin tiimin yhteisöllinen kehittäminen läh-
tee jokaisesta henkilöstä itsestään (Ahonen & Pohjanheimo 2008, 44). 

Onnistunut tiimin ohjaaminen kohti asetettuja tavoitteita edellyttää esimiehen 
omaa kehittymistä johtamistaidoissa. Hänen on tärkeää tarkastella omaa toimintaan-
sa ja johtamistapaansa. Esimies on merkittävässä roolissa siinä, kuinka hän huomioi 
työntekijöiden osaamisen ja kohtelee heitä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Pää-
töksenteon tulisi olla avointa ja työntekijöitä arvostavaa. Vaikka esimiestyön merkitys 
korostuu, tulee johtamisen olla osallistavaa, jossa työntekijöillä on mahdollisuus osal-
listua päätöksentekoon. Yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä ja toimimista yhteisesti 
sovitun päämäärän saavuttamiseksi. Jos yhteisöllisyyttä käytetään voimavarana, siir-
tyminen siihen edellyttää vanhoista toiminta- ja ajattelumalleista luopumista. (Tai-
pale 2004, 223; Pölkki 2015.)

Esimies työhyvinvoinnin edistäjänä 

Työhyvinvointi perustuu työn, työympäristön ja vapaa-ajan muodostamaan kokonai-
suuteen sekä työntekijän ja työyhteisön kokemuksiin, joihin työyhteisössä voidaan 
yhdessä vaikuttaa. Työhyvinvointia voidaan lisätä kehittämällä työnkuvaa, työnhal-
lintaa, ympäristöä, välineitä, työmenetelmiä ja työilmapiiriä.  Työhyvinvointiin vai-
kuttavat myös hyvä ja motivoiva esimiestyö, esimiehen ja työntekijöiden välinen luot-
tamus sekä ammattitaito ja työn hallinta. Esimiehen antama tuki ja oma esimerkilli-
nen rooli kehitysmyönteisen ilmapiirin luomisessa ovat tärkeitä tekijöitä. Hänen 
vastuulla on huolehtia, että työaika-autonomiassa toteutuvat oikeudenmukaisuuden 
ja tasapuolisuuden periaatteet. Johtamisjärjestelmää ja organisaatiokulttuuria tulisi 
luoda avoimempaan suuntaan, koska yhdessä ne kehittävät työhyvinvointia. Työaika-
autonomian toteuttaminen on työyhteisön toimintatapa, joka vaikuttaa työntekijöi-
den työhyvinvointiin. (Anttonen & Räsänen 2007, 18; Palmunen 2011, 5; Liski 2012, 72; 
Hagman 2015, 175–178; Immonen, 2016, 42, 44; Rantamäki 2016, 44; Sosiaali- ja ter-
veysministeriö 2017; Valtionkonttori 2017.) 

Työorganisaatioon sitoutuminen on tärkeä osa työhyvinvointia. Työntekijän sitou-
tuminen organisaatioon tarkoittaa sitä, että hän hyväksyy organisaation keinot, pää-
määrät ja tavoitteet työlle. Hänellä on halu pysyä osana organisaatiota ja tavoitella 
yhteisesti sovittujen tavoitteiden ja arvojen saavuttamista. (Lönnqvist 2005, 43; Saari 
& Pyöriä 2012, 42; Hagman 2015, 176.) Aikaisempien tutkimusten mukaan työhönsä 
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sitoutuneet työntekijät voivat työssään paremmin ja ovat hyödyksi työnantajalleen. 
Toisaalta Jyväskylän yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että liiallinen si-
toutuminen lisää työn kuormittavuutta. (Feldt ym. 2016, 316–317.) Tutkimustuloksissa 
työaika-autonomian haasteina on todettu olevan työntekijöiden sitoutumattomuus 
työaika-autonomiaan sekä motivaation, yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen puute. 
Sitoutumattomuus oli yhteydessä työaika-autonomian vastustamiseen. (Heikkilä 
2011, 38, 43; Immonen 2013, 28–29, 31–32.)

TYÖAIKA-AUTONOMIA ESIMIESTYÖN NÄKÖKULMASTA

Kehittämistyön menetelmä ja aineistonkeruu

Konstruktiivinen menetelmä soveltuu kehittämistehtäväämme, koska pyrimme sillä 
ratkaisemaan toimeksiantajalle työvuorojen suunnitteluun liittyvän käytännön on-
gelman. Tarkoituksena on tuoda uutta puolueetonta ja teoriaan sidottua tietoa, joka 
yhdistyy kehitettävässä konkreettisessa työkalussa, joka on sovellettavissa myös mui-
hin organisaatioihin. 

Konstruktiivisessa tutkimuksessa tavoitteena on kehittää organisaatiota, jolloin 
aineiston keruu voidaan tehdä esimerkiksi havainnoimalla, kyselyllä tai teemahaas-
tattelulla (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 68). Tässä työssä aineisto on kerätty 
teemahaastattelun keinoin. Teemahaastattelu on strukturoidun ja avoimen haastatte-
lun välimuoto. Haastattelun teema-alueet ovat edeltä käsin määriteltyjä, jolloin kysy-
mysten tarkkaa muotoa ei välttämättä tarvita. Teemahaastattelun etuna on, että ke-
rätty aineisto koostuu haastateltavien kokemuksista. Teemahaastattelun aineiston 
tulkinnassa käytimme tapaa, jossa tulkitaan ja analysoidaan ainoastaan siinä esiin-
tyviä asioita. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2016, 208; Kurkela 2017.)

Laadullisessa tutkimuksessa käsitellään tutkimustapausta ainutlaatuisena ja tulki-
taan aineistoa sen mukaisesti. Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti. (Ojasa-
lo ym. 2014, 65–66; 164.) Olimme yhteydessä 16 yritykseen ja organisaatioon, joissa 
oletimme tehtävän työtä useammassa vuorossa. Kontaktoidut yritykset ja organisaa-
tiot edustivat seuraavia toimialoja: terveydenhoitoala (2 sairaalaa), matkailuala (2 yri-
tystä), vähittäiskauppa (2 tavarataloa), teollisuus (2 yritystä), kulutustavaroita tuotta-
vat tehtaat (2 yritystä), liikennepalvelut (2 yritystä), apteekki, pelastuslaitos, poliisi ja 
rajavartiosto. Yhteydenotot tehtiin 13.6.–16.6.2017 puhelimella, sähköpostilla ja yhdes-
sä organisaatiossa kävimme tapaamassa lähiesimiestä. Yhteydenotoissa selvisi, että 
autonominen työvuorosuunnittelun malli oli käytössä kolmessa organisaatiossa, joi-
den esimiehet haastattelimme.

Lähetimme etukäteen haastateltaville sähköpostilla liitteenä 1 olevan saatekirjeen, 
jossa kerroimme haastattelusta, siihen osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja tutki-
muksen luottamuksellisuudesta. Selvitimme haastatteluilla miten työaika-autonomi-
aan siirtyminen oli sujunut ja mitä vaikutuksia sillä oli ollut esimiesten työtehtäviin, 
kun tiimit vastasivat itse työvuorojen suunnittelusta. Haastattelukysymykset ovat 
liitteessä 2. Sovimme kahden lähiesimiehen kanssa haastattelun 1.7.–10.7.2017 väliselle 
ajalle. Kolmas lähiesimies halusi vastata kysymyksiin sähköpostilla.
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Lähiesimiesten haastattelun tulokset

Haastattelun vastaajat edustivat sosiaali- ja terveydenalan sekä matkailualan organi-
saatioita. Yhdessä työyksikössä malli oli otettu käyttöön kahdessa eri vaiheessa 3–5 
vuoden aikana. Kahdessa muussa työyksikössä mallia on käytetty noin vuoden ajan. 
Immosen (2013, 28) mukaan se, kuinka kauan työaika-autonomia on ollut käytössä, 
vaikuttaa siihen miten työntekijät onnistuvat itse ratkaisemaan työvuoroihin liittyvät 
ongelmat. Yhdessä työyksikössä työaika-autonomiaan siirryttiin henkilökunnan 
omasta toiveesta. Toisessa käyttöönotto liittyi sesonkiluonteiseen työhön, työtyyty-
väisyyden parantamiseen ja työtekijöiden vastuullistamiseen. Kolmannessa työyksi-
kössä työaika-autonomiasta haettiin ratkaisua sesonkiluontoisen työn tuomiin haas-
teisiin yhdistää työ ja perhe-elämä.

Kaikkien tutkimukseen vastanneiden lähiesimiesten mukaan siirtyminen autono-
miseen työvuorosuunnitteluun onnistui pääsääntöisesti hyvin. Työntekijät huomioi-
vat entistä paremmin toistensa työvuorotoiveet. Työntekijöiden omat vaikutusmah-
dollisuudet työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen suhteen koettiin paremmiksi. Ko-
konaisuudessa työhyvinvointi näkyi vahvana ja merkityksellisenä. Myös Immosen 
(2013, 22) ja Pohjolainen-Lahtisen (2014, 52–53) tutkimusten tulokset ovat samansuun-
taisia. Heikkilän (2011, 39) tutkimuksessa työntekijät kokevat esimiesjohtoisen työ-
vuorosuunnittelun vanhanaikaiseksi ja epädemokraattisesti, ja tästä syystä autono-
misen työvuorosuunnittelun käyttöönotto sujuu työyhteisöltä onnistuneesti. Työ-
aika-autonomian on todettu parantavan asiakkaisiin kohdistuvaa palvelun laatua, 
vuorovaikutusta ja kommunikointia työyhteisössä. (Bailyn ym. 2007, 72.) 

Haastatellut lähiesimiehet kokivat työvuorosuunnitteluun käytetyn työmäärän vä-
hentyneen, jolloin työaikaa jäi enemmän muihin työtehtäviin. Hung (2002, 37) ja Bai-
lyn ym. (2007, 72) toteavat, että sairaaloiden työyhteisöissä työaika-autonomia on 
vapauttanut esimiehille aikaa muihin työtehtäviin. Yhden haastateltavan mukaan 
työaika-autonomian malli oli toimiva henkilökunnan näkökulmasta katsottuna, 
mutta esimiestyössä työmäärä lisääntyi työvuorolistoihin tulevien muutosten käsit-
telyn johdosta.

Kaikkien vastanneiden lähiesimiesten mielestä olisi tärkeää luoda vielä selkeäm-
mät työaika-autonomian pelisäännöt yhdessä henkilökunnan kanssa. Yhteisten peli-
sääntöjen luominen on erityisen tärkeää, sillä niiden avulla pyritään varmistamaan 
oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen, toteavat tutkimuksissaan 
myös Heikkilä (2011, 43), Immonen (2013, 23) ja Veteläinen (2016, 104–105). Lähiesi-
miehet totesivat, että työaika-autonomian muutostilanteissa lopullinen vastuu oli 
heillä. Muutostilanne voi liittyä sovittujen pelisääntöjen noudattamiseen, työvuoro-
suunnittelun ohjaamiseen tai työvuorolistoihin tehtäviin muutoksiin.

Haasteeksi esimiehet mainitsivat sen, että heidän oma tietämys työaika-autonomi-
asta oli ollut aluksi riittämätöntä. Tämä hankaloitti kokonaisuudessaan työaika-au-
tonomian käyttöönottoa. Sitä hidastivat myös henkilökunnan itsekäs toiminta, työ-
vuorotoiveiden sijoittelu ja työkavereiden toiveiden huomioimatta jättäminen. Näi-
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den syiden vuoksi esimiesten oli tehtävä muutoksia työvuorolistoihin uudelleen, jol-
loin työaika-autonomia ei toteutunut.

Erilaisia työvuorosuunnittelun malleja

Organisaatioiden kontaktointi antoi meille uutta tietoa eri toimialojen erityyppisistä 
työajan suunnittelumalleista. Työaika-autonomia ja sen toimivuus herättivät kiinnos-
tusta esimiehissä, joiden organisaatioissa sitä ei käytetty. Muutamalle esimiehelle 
työaika-autonomia oli käsitteenä uusi ja vieras. Joillakin esimiehillä oli jyrkkä näke-
mys siitä, että osallistava työvuorosuunnittelu ei onnistuisi heidän työyhteisössä työn 
luonteesta johtuen.

Esimiehet kertoivat, että työvuorosuunnittelua tehtiin esimiesjohtoisesti, valtakun-
nallisen tiimin voimin ja järjestemäpohjaisesti. Järjestelmäpohjaista työvuorosuun-
nittelua perusteltiin tasapuolisuudella ja oikeudenmukaisuudella. Työvuorosuunnit-
telun syklit vaihtelivat kolmen viikon työvuorosuunnittelusta kokonaisen kalenteri-
vuoden työvuorosuunnitteluun. Myös työn sesonkiluonteisuus vaikutti työvuorojen 
suunnitteluun: sesonkiaikana tehtiin kaksivuorotyötä, muina aikoina kaikki työnte-
kijät tekivät samaa työvuoroa. Joillakin ammattialoilla työvuorot perustuivat poikke-
uslakiin ja työvuorot suunniteltiin vuodeksi kerrallaan. Joillakin aloilla työvuoro-
suunnittelu perustui jatkuvaan 3/7-malliin, mikä tarkoittaa, että työvuoroja tehdään 
läpi vuoden, viikon jokaisena päivänä kolmessa vuorossa.

AUTONOMINEN TYÖVUOROSUUNNITTELU PILKE-TIIMISSÄ

Kehittämistyön tavoitteena oli luoda työhyvinvointia kehittävä tuote: työaika-auto-
nomian käyttöönottoa helpottava työkalu. Tuote voi olla aineellinen, fyysinen tuote 
tai aineeton palvelu.  Fyysinen tuote on tiettyyn käyttötarkoitukseen valmistettu esi-
ne. Aineeton palvelu on tuote silloin, kun palvelun tarkoituksena on täyttää asiak-
kaan tarpeita ilman, että syntyy aineellista tuotetta. Tuotekehityksen avulla työaika-
autonomiasta saadaan toimiva työkalu työntekijöiden yhteisölliseen käyttöön. Tuot-
teen kehittämisessä tärkeä näkökulma on tuotteiden asiakkaalle tuottama arvo ja 
hyöty. Tuotekehitys on osa yrityksen tai organisaation toiminnan kehittämistä. Ai-
neettomat tuotteet syntyvät vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, eivätkä ne ole 
samalla tavalla standardisoituja kuin fyysiset tuotteet. Palveluiden tuotteistaminen 
tarkoittaa palveluiden tekemistä konkreettisemmiksi, toistettaviksi ja tuotemaisiksi.  
(Drummond, Ensor & Ashford 2008, 213; García-Rosell, Kylänen, Pitkänen, Tekonie-
mi-Selkälä & Vanhala 2010; Härkönen, Haapasalo & Hänninen 2015, 69–70.)

Autonomisen työvuorosuunnittelun tuotekehitysprosessi käynnistyi toimeksianta-
jan ongelman ja kehittämistarpeen tunnistamisella.  Toimeksiantaja toivoi työhyvin-
vointia kehittävää tuotetta Pilke-tiimille. Perehtyessämme lähdeaineistoon totesim-
me, että autonominen työvuorosuunnittelu on yksi keino osallistaa työntekijöitä ke-
hittämään yhteistä työhyvinvointia. Autonomisen työvuorosuunnittelun tavoitteena 
on vaikuttaa työntekijöiden työnhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen (Rantamäki 
2016, 44). 
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Pilke-tiimissä työaika-autonomian käyttöönotossa luodaan muutokselle oikeanlai-
nen ilmapiiri, siihen osallistetaan koko tiimi ja kehitetään autonomisesta työvuoro-
suunnittelusta uusi toimintatapa (Kotter 1995, 59). Kuvaamme työaika-autonomian 
käyttöönottoprosessin vaiheita kuviossa 2. Prosessin käynnistämiseen sisältyy esi-
miehen perehtyminen aiheeseen ja työaika-autonomian käyttöönottoon liittyvän 
ohjeen tuottaminen. Työaika-autonomiaan siirtymisen vaiheessa esimies ja työnteki-
jät analysoivat työvuorosuunnittelun nykytilaa kehittämiskohteineen ja käsittelevät 
yhdessä ohjeistuksen. Tärkeää on sopia yhteiset pelisäännöt ja aikatauluttaa ensim-
mäinen autonominen työvuorosuunnitelma. Työaika-autonomiaa arvioidaan ja kehi-
tetään jatkuvasti, jotta siitä voidaan saada työyhteisölle toimiva suunnittelun työkalu.

Kuvio 2. Työaika-autonomian käyttöönottoprosessin vaiheet (mukaillen Heikkiä 2011, 22–26)

Prosessin käynnistäminen

Autonomiseen työvuorosuunnitteluun siirtyminen on tiimin, esimiehen ja työnteki-
jöiden yhteinen päätös, jossa kaikki perehtyvät työaika-autonomiaan. Tarvittaessa 
järjestetään aiheesta lisäkoulutusta kaikille osapuolille. (Immonen 2013, 48.) Haastat-
teluissa esimiehet totesivat, että huolellinen perehtyminen helpottaa työaika-autono-
miaan siirtymistä. 

Esimies perehtyy työaika-autonomiaan ja valmistelee siitä ohjeistuksen, johon tiimin 
työntekijät voivat palata tarvittaessa. Taulukossa 1 esitellään tiimin tavoitteisiin ja 
periaatteisiin liittyviä kysymyksiä, joiden avulla esimies perustelee työaika-autonomian 
käyttöönottoa. Esimies arvioi työvuorosuunnitteluun liittyvät työyksikön tarpeet. 
Esimiehen tulee varmistaa, että tiimipalaverien muistiot ja työaika-autonomian oh-
jeistus ovat kaikkien saatavilla. Autonominen työvuorosuunnittelu antaa työntekijälle 
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mahdollisuuden osallistua oman työn ja organisaation asioiden kehittämiseen ja yh-
teiseen päätöksentekoon (Heikkilä 2011, 22).

Taulukko 1. Työaika-autonomian käyttöönottoa liittyviä kysymyksiä (Jämsä & Manninen 2000, 
51–52)

Työaika-autonomian käyttöönottoon liittyviä kysymyksiä esimiehelle:

Mitä työaika-autonomiaan siirtymisellä tavoitellaan?
Mitä näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää esimiestyöltä?

Mitä arvoja ja periaatteita työaika-autonomian toivotaan tuovan esille?
Mitkä periaatteet ohjaavat työaika-autonomian käyttöä?

Mitä työaika-autonomian käyttö edellyttää Pilke-tiimissä?

Työvuorosuunnittelun pelisäännöt luodaan yhdessä ja niiden noudattaminen ovat 
esimiehen ja työntekijöiden yhteinen päätös. Työvuorosuunnittelussa koko tiimin tu-
lee pyrkiä yhteisöllisyyteen ja varmistaa, että kaikilla on samat mahdollisuudet työ-
vuorotoiveiden esittämiseen. Työntekijöille se antaa mahdollisuuden vaikuttaa omiin 
työvuoroihin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Esimiehen tehtävänä on ohja-
ta ja tukea tiimiä sekä valvoa, että työyksikölle asetetut tavoitteet täyttyvät. Yhdessä 
sovittuja pelisääntöjä arvioidaan ja tarkennetaan työaika-autonomiaan siirtymisen 
aikana (Halonen 2014, 25).

Työaika-autonomiaan siirtyminen

Hyvä työvuorosuunnittelu kehittää ja vahvistaa työstä saatuja tuloksia ja palvelun 
laatua. Esimiehen myönteinen suhtautuminen työyhteisön kehittämiseen ja muutos-
tilanteeseen ovat ratkaisevassa asemassa siihen, kuinka työyhteisö sitoutuu työaika-
autonomiaan (Immonen 2013, 32). Haastatteluissa esimiehet totesivat työaika-autono-
mian mahdollistavan molemminpuolisen hyödyn: työntekijöiden vaikutusmahdolli-
suus omiin työvuoroihin paranee ja esimieheltä vapautuu työaikaa muihin työtehtä-
viin.

Työaika-autonomiaan siirtyminen ja sen toteuttaminen edellyttävät esimieheltä ja 
työntekijöiltä aktiivista osallistumista sekä useiden tiimipalavereiden järjestämistä. 
Ensimmäisessä palaverissa esimies kertoo, mitä autonominen työvuorosuunnittelu 
tarkoittaa, perustelee siirtymisen työaika-autonomiaan ja osallistaa työntekijät mu-
kaan. Seuraavissa palavereissa arvioidaan työaika-autonomian käyttöönoton etene-
mistä ja kehitetään havaittuja epäkohtia tarpeen mukaan.  (Heikkilä 2011, 35; Immo-
nen 2013, 48.) Tutkimuksemme pohjalta voidaan todeta, että työyhteisössä siirrytään 
työaika-autonomiaan perusteellisen perehtymisen jälkeen. Tiimin yhteisellä päätök-
sellä sovitaan ensimmäinen autonomisen työvuorosuunnitelman laatiminen ja työ-
vuorotoiveiden muokkaaminen työyksikön tarpeita vastaavaksi suunnitelmaksi. Yh-
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dessä laadittu työvuorosuunnitelma toimitetaan esimiehelle hyväksyttäväksi, koska 
hänellä on lopullinen vastuu työvuorosuunnitelman onnistumisesta.

Työaika-autonomian toimivuuden arviointi ja kehittäminen

Esimies ja työntekijät arvioivat yhdessä autonomisen työvuorosuunnittelun toimi-
vuutta ja suunnittelevat arvioinnille aikataulun. Esimiehen vastuulla on ohjata työn-
tekijät siihen, että he onnistuvat itsenäiseen ja vastuulliseen työvuorolistojen suunnit-
teluun, toteutukseen ja arviointiin (Rantamäki 2016, 44). Arviointi voidaan tehdä 
ryhmäkeskusteluna esimerkiksi taulukossa 2 esitettyjen kysymysten avulla. Arvioin-
tikeskusteluille sovitaan aikataulu ja arvioinnin perusteella työvuorosuunnittelua 
kehitetään jatkuvasti. Työaika-autonomian toimivuutta ja onnistumista voidaan ar-
vioida myös työtyytyväisyyskyselynä kehityskeskustelun yhteydessä.

Työaika-autonomian vakiintuminen tiimin toimintaan

Työaika-autonomiaan siirtyminen on tiimin toimintatavan muutos, joka vaatii esi-
mieheltä ja työntekijöiltä pitkäjänteisyyttä ja perehtymistä asiaan. Esimiehen ja työn-
tekijöiden tulee perehtyä muun muassa reunaehtoihin, kuten työehtosopimuksiin ja 
työaikalakiin. Työntekijöiden työvuorotoiveiden sijoittelu perustuu työyksikön tar-
peisiin. Esimiehen vastuulla on huolehtia, että työyksikön perustarpeet ja asiakkaiden 
kokema palvelun laatu pysyy määritellyllä tasolla. Käytäntöjen vakiintumiselle tulee 
antaa aikaa. Työaika-autonomian vakiinnuttaminen osaksi työyhteisön toimintaa 
edellyttää esimiehen avointa viestintää, ohjausta ja valvontaa sekä tilanteen ja ajan 
tasalla pysymistä. (Heikkilä 2011, 35; Halonen 2014, 25; Rantamäki 2016, 39, 44–45.)

Tutkimuksemme tuloksissa ilmeni, että työaika-autonomiaan siirtymisen alkuvai-
heessa oli mahdollista, että esimiesten työmäärä lisääntyi työvuorolistoihin tulevien 
muutosten vuoksi. Esimiehet painottivat riittävän ajan varaamista työaika-autonomi-
aan siirryttäessä. Esimerkiksi Turun yliopistollisen keskussairaalan traumaosaston 
kokousmuistiossa todetaan, että työaika-autonomiaan siirtymiseen on alkuvaiheessa 
varattava riittävästi aikaa (Peltoniemi 2013, 4). Työaika-autonomian käyttöönoton ai-
kana tiimin tulee järjestää säännöllisesti palavereja, joissa arvioidaan työkalun käy-

Taulukko 2. Kysymyksiä ryhmäkeskusteluun autonomisen työvuorosuunnittelun toimivuuden 
arviointiin (Jämsä & Manninen 2000, 51–52)

Keskustelukysymyksiä autonomisen työvuorosuunnittelun
toimivuuden arviointiin:

Miten työaika-autonomia on vaikuttanut Pilke-tiimin työhyvinvointiin?

Miten työaika-autonomia on vaikuttanut työn ja perhe-elämän sovittamisessa?

Onko koulutusta ollut riittävästi? Jos ei ole ollut riittävästi, minkälainen
koulutus on tarpeen?
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Kuvio 3. Toimiva työaika-autonomia (mukaillen Pohjolainen-Lahtinen 2014, 17)

tön onnistumista ja uuden toimintatavan vakiintumista. Arvioinnin kohteena ovat 
myös vuorovaikutuksellisuuden ja yhteisten pelisääntöjen noudattaminen sekä työ-
vuorotoiveiden toteutuminen.

Jatkuva arviointi - toimiva työaika-autonomia

Työaika-autonomia kehittyy jatkuvan arvioinnin kautta tiimin toimintatavaksi. Työ-
vuorolistojen suunnittelun toimivuutta ja yhteisiä pelisääntöjä tulee arvioida jatku-
vasti työaika-autonomiaan siirtymisen aikana. Arvioinnin tulosten perusteella niitä 
tulee kehittää ja muokata tarvittaessa. Työaika-autonomiaan siirtyminen on toimin-
tatavan muutos, jonka aikana henkilöstö tarvitsee koulutusta ja esimiehen tukea. 
Muutostilanteessa tarvitaan osaamisen arviointia ja kehittämistä, jolloin pystytään 
vastaamaan muuttuneisiin tarpeisiin. Esimiehen vastuulla on seurata, että työaika-
autonomia toteutuu yhteisöllisesti ja joustavasti. Muutoksen arviointiin osallistuu 
koko työyhteisö. (Ilmarinen 2017, 18–22.) Kuviossa 3 esittelemme miten yhteistyössä 
voidaan saavuttaa toimiva työaika-autonomia esimiesten, työntekijöiden ja toimin-
nan välillä. Se edellyttää esimiehen ja työntekijöiden välistä avointa vuorovaikutusta, 
osallistamista ja yhteisöllistä toimintaa. Onnistunut esimiestyö varmistaa työhyvin-
voinnin ja palvelun laadun kehittymisen.
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Työaika-autonomia esimiehen ja tiimin työkaluksi

Tietoperustan ja haastattelujen pohjalta kehitimme esimiehille työaika-autonomian 
käyttöönottoa helpottavan työkalun ja ohjeistuksen. Työkalussa on kuusi teemaa, joi-
hin sisältyy konkreettiset ohjeet. Teemat käsittelevät esimiehen roolia, työaika-auto-
nomiaan perehtymistä, koulutusta, yhdessä luotavia pelisääntöjä, tiimipalaverikäy-
täntöjä sekä jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Esimies voi siirtymistilanteessa nou-
dattaa niitä vaihe vaiheelta. Työkalu esitellään kuviossa 4.

Kuvio 4. Työaika-autonomia esimiehen ja tiimin työkaluksi
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POHDINTA

Kehittämistyön tarkoituksena oli Pilke-tiimin työaikasuunnittelun kehittäminen. 
Tavoitteena oli kehittää esimiehille työkalu, jonka avulla he voivat ohjata henkilökun-
taa itsenäiseen työvuorosuunnitteluun. Työkalua voidaan hyödyntää työvuorojen 
suunnittelussa myös päivätyössä ja eri toimialoilla. 

Työaika-autonomian onnistuneessa toteutumisessa on ratkaisevaa, että esimies 
osallistaa työntekijät työvuorojen suunnitteluun. Koivumäki ym. (2005) toteavat, että 
työaika-autonomiaan siirtymisen jälkeen esimiestyö arvioitiin paremmaksi ja pää-
töksenteko oli aiempaa oikeudenmukaisempaa (Heikinheimo 2006). Samassa tutki-
muksessa todettiin, että esimiehen rooli muuttui työvuorojen suunnittelijasta ja to-
teuttajasta työntekijöiden ohjaajaksi.

Haastattelemamme esimiehet sanoivat, että huolellinen valmistautuminen työ-
aika-autonomiaan ja työntekijöiden ohjaaminen esimerkiksi koulutuksen ja tiimipa-
laverien keinoin loivat hyvän pohjan työaika-autonomian toteutumiselle. Esimiehen 
riittämätön perehtyminen aiheeseen ja systemaattinen puuttuminen työvuorolistoi-
hin voi johtaa siihen, että työaika-autonomia ei toteudu. Esimiehet kertoivat, että 
työaika-autonomiaan siirtyminen sujui pääsääntöisesti hyvin, kun alkuvaikeudet oli 
ratkaistu. 

Tutkimustuloksissamme korostui se, että työntekijöiden itsenäinen työvuorosuun-
nittelu oli vapauttanut esimiesten työaikaa muihin työtehtäviin. Esimiehet totesivat, 
että työntekijöiden omat vaikutusmahdollisuudet työn ja vapaa-ajan yhteensovitta-
misen suhteen lisääntyivät, mikä vaikutti merkittävästi työhyvinvointiin. Työnteki-
jöiden keskinäisen vuorovaikutuksen katsottiin myös lisääntyneen ja työhyvinvointi 
nähtiin vahvana ja merkityksellisenä. Työaika-autonomiaan siirtyminen oli tapahtu-
nut työntekijöiden toiveesta. Työntekijät sopivat yhdessä pelisäännöt, joita kaikki si-
toutuivat noudattamaan. Esimiehen rooli oli tukea niiden toteutumista ja tarvittaessa 
puuttua ongelmatilanteisiin. Haastatteluissa kaikki esimiehet painottivat yhdessä 
sovittujen pelisääntöjen merkitystä, joita ovat muun muassa vastuunjako ja oikeuden-
mukaisuuden toteutuminen.

Kehittämistyön aikana meille on muodostunut tieto, että pitkällä aikavälillä työ-
aika-autonomia lisää henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistaa esimiehen työajan 
käytön muihin työtehtäviin. Työaika-autonomiatuotetta voidaan käyttää erilaisissa 
organisaatioissa. Työaika-autonomia toimii työntekijöille työvälineenä työn ja vapaa-
ajan sovittamisessa. Se lisää vuorovaikutusta ja parantaa siten työtyytyväisyyttä. Tätä 
kautta voidaan vaikuttaa asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun ja tyytyväisyyteen. 
(Bailyn ym.  2007, 72; Liski 2012, 26; Pohjolainen-Lahtinen 2014, 52–53.)

Mielestämme työaika-autonomian avulla Pilke-tiimi voi kehittyä oppivaksi tiimik-
si esimiehen aktiivisella työntekijöiden osallistamisella ja henkilökunnan yhteisölli-
sellä toiminnalla. Esimiehet, joita haastattelimme, sekä oman kehittämistyön tulok-
set vahvistavat ajatusta siitä, että autonomisen työvuorosuunnittelu lisää henkilökun-
nan työtyytyväisyyttä. Mielestämme työaika-autonomia toimii myös vetovoimana 



80  •  Merja Koikkalainen (toim.)

uusia työntekijöitä rekrytoitaessa ja motivoi työntekijöitä aktiivisesti vaikuttamaan 
omaa työtä koskevaan päätöksentekoon työvuorosuunnittelun kautta. 

Kehittämistyön luotettavuus ja eettisyys

Kehittämistyön tietoperustana käytimme monipuolisesti kotimaista ja kansainvälis-
tä tutkimusaineistoa työaika-autonomiasta, työyhteisön kehittämisestä ja tuotekehi-
tyksestä. Haastattelukysymykset laadittiin siten, että ne vastasivat kehittämistyön 
tarkoitukseen. Kehitimme toimeksiantajalle työaika-autonomian käyttöönotosta työ-
kalun, jota tässä kehittämistyössä ei ole testattu. Olemme raportoineet tutkimustu-
lokset rehellisesti. Vastausten asiasisältö on säilytetty alkuperäisaineiston muodossa 
siten, että yksittäisiä vastaajia ja vastauksia ei pystytä tunnistamaan. Tutkimustulok-
set esitettiin perusteellisesti ja haastatteluista saadut vastaukset säilytettiin asianmu-
kaisesti. Haastatteluista saatu aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jäl-
keen joulukuussa 2017. Kehittämistyön tekijöistä toinen työskentelee toimeksiantajan 
organisaatiossa.  

Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet autonomiseen työvuorosuunnitteluun työ-
yhteisön, työntekijän ja työhyvinvoinnin näkökulmista. Vuonna 2016 on tutkittu 
työaika-autonomian toimivuutta esimiesnäkökulmasta terveydenhoitoalan yksikössä 
(Rantamäki 2016).  Kotimaisten tutkimustulosten mukaan autonominen työvuoro-
suunnittelun malli on sovellettavissa esimerkiksi ravitsemis- ja matkailualalla (Heik-
kilä 2011, 49; Juntura 2016, 42; Koivuranta 2014, 42). Kansainvälisiä tutkimuksia työ-
aika-autonomian soveltamisesta löysimme ainoastaan terveydenhoitoalalle liittyen.

Kehittämistyön alussa oletimme, että autonominen työvuorosuunnittelu olisi ollut 
laajemmin käytössä eri toimialoilla. Totesimme sen olevan kuitenkin vähäistä tervey-
denhoitoalaa lukuun ottamatta. Useat eri organisaatioiden lähiesimiehistä olivat erit-
täin kiinnostuneita työaika-autonomiasta ja sen toteutuksesta, tosin joidenkin esi-
miesten näkemys oli jyrkkä “Kyllä, mutta ei meidän organisaatioon missään tapauk-
sessa”. Onnistuimme kontaktoinnin aikana jakamaan uutta tietoa autonomisesta 
työvuorosuunnittelusta organisaatioihin, joissa oli käytössä esimiesjohtoinen työvuo-
rosuunnittelumalli.

Haastattelulomakkeen ohelle olisi ollut tarkoituksenmukaista laatia jatkokysymyk-
siä, joilla olisimme saaneet tarkempaa tietoa annettuihin vastauksiin. Esimerkiksi 
esimiesten viitatessa yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin, olisi ollut hyvä selvittää 
tarkemmin minkälaisista pelisäännöistä oli sovittu. Tarkoituksenmukaista olisi ollut 
kysyä myös henkilökunnan työaika-autonomiaan liittyvästä koulutuksesta, sen tar-
kemmasta sisällöstä ja toteutuksesta. Mielenkiintoisen vastauksen olisimme saaneet 
kysymällä, olivatko esimiehet tehneet seurantaa työvuorosuunnitteluun käytetystä 
omasta työajasta ennen ja jälkeen työaika-autonomiaan siirtymisen.

Yllättäväksi hidasteeksi nousi se, että osalla yrityksiä ja organisaatioita oli vahva 
suojaus yhteystietojen suhteen: esimiesten nimiä tai puhelinnumeroita ei löytynyt 
verkkosivuilta. Ainoa yhteystieto oli keskitetty tai valtakunnallinen puhelinvaihde. 
Toiseksi haasteeksi koimme sen, että joissakin organisaatioissa tutkimusluvan saami-
nen edellytti hidasta ja byrokraattista prosessia. Oman kehittämistyön etenemisen 
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suhteen oli mahdotonta ajatella näiden organisaatioiden esimiesten haastattelua. Tä-
män vuoksi etsimme muita vaihtoehtoisia lähiesimiehiä haastateltaviksi.

Jatkotutkimus- ja kehittämisaiheita

Aiempiin tutkimustuloksiin ja lähdekirjallisuuteen perehtyessämme havaitsimme, 
että työaika-autonomiaa on erityisesti tutkittu ja kehitetty sosiaali- ja terveydenhoi-
toalalla työntekijöiden näkökulmasta katsottuna. Tärkeää olisi tutkia esimiesten työ-
hyvinvointia työaika-autonomian prosessissa eri toimialoilla. Tästä aiheesta tutki-
mustietoa ei löydetty. 

Bailyn ym. (2007, 72–73) viittasivat tutkimuksessaan työaika-autonomian vaiku-
tuksesta potilaiden kokemaan hoidon laatuun. Tutkijat totesivat, että potilaiden saa-
man hoitotyön laadun ja sairaanhoitajien työaika-autonomian välillä voisi olla yhteys 
parempaan hoitotyön laatuun. Tämä näkökulma on mielestämme tärkeä, koska sillä 
voi olla yhteys myös eri toimialojen organisaation tuottavuuteen ja vetovoimaisuu-
teen. Tuottaako työaika-autonomia todennettavasti parempaa asiakastyytyväisyyttä 
- tätä olisi mielestämme myös syytä tutkia jatkotutkimuksissa.
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Liite 1  Saatekirje haastattelututkimuksen osallistujille

Saatekirje haastatteluun/tutkimukseen osallistujalle

Hyvä tutkimukseen osallistuja,
Olemme ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) 2016-17 opiskelijoita La-
pin ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä. Teemme Monialalaista opinnäytetyötä 
(MONT), ja aiheenamme on työvuorosuunnittelun kehittäminen ja työaika-autono-
mia. Haastattelun avulla kartoitamme esimiesten kokemuksia työaika-autonomista 
ja sen käytöstä. Kehittämistyömme toimeksiantaja on Rovaniemellä toimiva Metsä-
hallituksen Tiedekeskus Pilke. 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää niin halutes-
saan. Haastattelun kaikki vaiheet käsitellään luottamuksellisesti niin, ettei haastatel-
tavien henkilöllisyys tule missään vaiheessa esille. Haastattelun aineisto hävitetään 
Monialaisen opinnäytetyön valmistuttua joulukuussa 2017. 

Rovaniemellä 22. päivänä kesäkuuta 2017

Kiitokset yhteistyöstä!

Anne-Maarit Remes, fysioterapeutti
Työelämän kehittäminen ja esimies-työkoulutus
anne-maarit.remes@edu.lapinamk.fi
puh. 040 725 6625

Ritva Vaarala
Matkailualan ylempi AMK-koulutus
ritva.vaarala@edu.lapinamk.fi
puh. 040 769 2150
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Liite 2  1 (3). Teemahaastattelun kyselylomake

Rovaniemellä 22.6.2017

Kysely esimiehille työaika-autonomian käytöstä

Hyvä tutkimukseen osallistuja!
Olemme ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) 2016-17 opiskelijoita La-
pin ammattikorkeakoulusta Rovaniemeltä. Teemme Monialalaista opinnäytetyötä 
(MONT) ja aiheenamme on työvuorosuunnittelun kehittäminen ja työaika-autono-
mia. Haastattelun avulla kartoitamme esimiesten kokemuksia työaika-autonomista 
ja sen käytöstä. Kehittämistyömme toimeksiantaja on Rovaniemellä toimiva Metsä-
hallituksen Tiedekeskus Pilke.

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivomme että vastaisitte 
seurraavilla sivuilla oleviin kysymyksiin. Haastattelun kaikki vaiheet käsitellään 
luottamuksellisesti niin, ettei haastateltavien henkilöllisyys tule missään vaiheessa 
esille. Haastattelun aineisto hävitetään Monialaisen opinnäytetyön valmistuttua jou-
lukuussa 2017.

Kiitos yhteistyöstä!

Anne-Maarit Remes, fysioterapeutti
Työelämän kehittäminen ja esimies-työkoulutus
anne-maarit.remes@edu.lapinamk.fi
puh. 040 725 6625

Ritva Vaarala
Matkailualan ylempi AMK-koulutus
ritva.vaarala@edu.lapinamk.fi
puh. 040 769 2150
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Liite 2  2 (3) 

TYÖAIKA-AUTONOMIA YRITYKSESSÄNNE/ORGANISAATIOSSANNE:

1. Onko yrityksessänne käytössä työaika-autonomia eli yhteisöllinen 
työvuorojen suunnittelukäytäntö?

      __ Kyllä (jatkakaa alla oleviin kysymyksiin 2-7, kiitos)
      __ Ei 

2. Kuinka kauan työaika-autonomia on ollut yrityksessänne/organisaatiossanne 
käytössä?      ___ vuotta

3. Mitkä ovat olleet ne syyt, joiden vuoksi työyhteisössänne on siirrytty työaika-
autonomiaan?

4. a. Minkälainen prosessi työaika-autonomian siirtyminen on ollut esimiestyön 
näkökulmasta katsottuna?

b. Miten siirtyminen työaika-autonomiaan on onnistunut? Jos on ollut ongelmia, 
niin minkälaisia ne olivat?
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Liite 2  3(3)

5. Mikä on kokemuksenne työaika-autonomian vaikutuksista työyhteisön/tiimin 
työhyvinvointiin ja työn laatuun? Kertoisitteko tästä esimerkkejä.

6. a. Minkälainen yhteys työaika-autonomialla on ollut esimiestyöhönne?

b. Onko työaika-autonomian käytössä ollut tilanteita, joihin olette esimiehenä 
joutunut ottamaan kantaa? Jos kyllä, niin minkälaisia tilanteitan?

7. Jos olisitte nyt siirtymässä työaika-autonomian käyttöön, mitä tekisitte toisin?

Kiitos vastauksestanne ja ajastanne!
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Eveliina Hiltunen ja Jutta Kämä

LIKILIIKE-MOBIILISOVELLUK-
SEN SISÄLLÖN KEHITTÄMINEN

Developing content for Likiiliike mobile application
The aim of the Master’s thesis was to create content for the Likiliike mobile appli-

cation and chart how well-known Likiliike is. Likiliike is a brand registered and cer-
tified in 2015. The brand stands for local businesses and it works for a more vibrant 
Rovaniemi.

The thesis was carried out through a constructive research method. Its purpose was 
to develop a content base for the Likiliike mobile application and to survey how well-
known the certificate is in Rovaniemi and whether it has an effect on the purchasing 
behavior of consumers. The framework focused on factors influencing consumer cho-
ices and purchasing behavior: mobile marketing, locality, and values.

This study utilized service design tools and the following data collection methods: 
a questionnaire survey (n = 524), benchmarking and user profile evaluation. In the 
thesis, Likiliike mobile application content was developed utilizing the data gathered.

The most important features of the mobile application base were search and loca-
ting functions and entrepreneur presentation. Also, the accuracy of the content and 
easy access to information were important features. This resulted in a user-friendly 
base, which is easy to put into practice.

The results show that Likiliike is reasonably well-known. Its meaning is well known 
for most and it affects about a quarter of the respondents’ purchasing behavior.

Likiliike concept should have a management to coordinate the operation. The suc-
cess of local businesses increases employment, brings tax revenues and increases the 
diversity of services as well as the vitality of the region.

Keywords: locality, mobile application development, customer behaviour
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JOHDANTO

Tämä opinnäytetyö syntyi rovaniemeläisen vuonna 2015 perustetun yrittäjäyhteisö 
Likiliikkeen halusta kehittää konseptiaan ja saada tietää rovaniemeläisten ajatuksia 
Likiliikettä kohtaan. Tässä opinnäytetyössä kehitettävä mobiilisovelluspohja on osa 
Likiliikekonseptin kehittämistoimia. 

Yrittäjillä on vahva vaikutus alueen vireyteen. Nykyään ei ole epätavallista, että 
pienet ja jopa keskisuuret kaupungit kamppailevat olemassaolostaan. Kaupunkien 
elinkeinoelämän taantumisen estämiseksi ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi on tehtä-
vä työtä. Yrittäjät käyvät taistelua vähenevän väestön, kilpailupaineen lisääntymisen 
ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen muuttumisen kanssa. Yritysten verkostoituminen 
on yksi avain pienyrittäjien olemassaolon säilymiselle ja kaupunkien elinvoimaisuu-
den kasvattamiselle. (Korzer 2015.) Nykyään yhteistyöhakuisuus onkin niin paikalli-
nen kuin jopa maailmanlaajuinenkin kehityssuunta.  Verkostoituminen ja yhteistyö 
yritysten välillä onnistuessaan tuottaa etua jokaiselle siihen kuuluvalle taholle. Pie-
nellä paikkakunnalla yhteistyön merkitys korostuu. Yrittäjät ovat alkaneet oivaltaa, 
että yhdessä he ovat vahvempia ja yhteistyö on voimavara.  Yrittäjiä voivat yhdistää 
eri tekijät, muun muassa toiminta-alue, ala tai yhteistyöhalukkuus. (Hakanen, Hei-
nonen & Sipilä 2007, 9–11, 25; Rusko 2010, 220). Likiliike-yritykset ovat verkosto yri-
tyksiä, joita yhdistää paikallisuus ja rakkaus omaan kotikaupunkiinsa. 

”Paikallisuus arvona on korkeassa asemassa tällä hetkellä”, toteaa Suomen kotiseu-
tuliiton puheenjohtaja Vanhatalo (2016). Kotiseuturakkaus, oman alueen elinvoimai-
suus ja paikallisuus ovat hänen mukaansa tämän hetken muoti-ilmiöitä. Paikallisuu-
den korostuminen ja uusi arvostaminen on tullut globaalin ajattelun ja valtakunnal-
lisuuden rinnalle. Matkailun näkökulmasta paikallisuutta voidaan pitää jopa trendi-
nä (Drake 2016).  Tässä opinnäytetyössä paikallisuutta tarkastellaan lähinnä alueelli-
sen elinvoimaisuuden näkökulmasta.  

Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu paikallisuuden ja mobiilimarkkinoinnin 
tarkastelusta. Lisäksi työssä käsitellään ostokäyttäytymistä sekä arvoja ja niiden vai-
kutusta kuluttajan valintoihin. Teemoja yhteensitovana punaisena lankana toimii 
elinvoimaisuus. Elinvoimaisuus ja elinvoimaisuuden lisääminen ovat kaiken takana 
piilevä voima, jonka edistämistä tämäkin opinnäytetyö tavoittelee.  

Tämän opinnäytetyön aiheena on paikallisen palvelun kehittäminen yrittäjäyhtei-
sön näkökulmasta. Toimeksiantajana on Likiliike. Opinnäytetyön tarkoituksena on 
kehittää sisältöpohja Likiliike-mobiilisovellukselle ja laatia selvitys Likiliikkeen tun-
nettuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisesti sisältöä tule-
vaisuudessa mahdollisesti markkinoille tuotavaan Likiliike-applikaatioon eli mobii-
lisovellukseen sekä tutkimusaineiston avulla kartoittaa Likiliike-sertifikaatin tunnet-
tuutta ja sen merkitystä kuluttajien ostokäyttäytymiseen.  

Nopeavauhtinen tekniikan kehittyminen ja siihen liittyvät ilmiöt näkyvät aikam-
me yhteiskunnassa voimakkaasti. Mobiilimarkkinointi on koko ajan kasvava mark-
kinoinnin muoto, jota voidaan vielä toistaiseksi pitää innovatiivisena markkinointi-
keinona. (Korpi & Kaddash 2013.) Mobiilisovelluspohja, joka tässä opinnäytetyössä 
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kehitetään, tuo lisäarvoa Likiliike-konseptille ja käyttöönotettuna toimisi kohden-
nettuna markkinointikanavana suoraan kuluttajalle. Likiliike-yrityksillä on yhdessä 
matalampi kynnys kehittää mobiilisovellus yhteiseksi markkinointikanavaksi jo ole-
massa olevan yhteistyön pohjalle. 

Opinnäytetyö on toteutettu palvelumuotoilun keinoin. Yhtenä aineistonkeruume-
netelmänä on rovaniemeläisille suunnattu lomakekysely, johon saatiin 524 vastausta. 
Kyselyssä kartoitettiin kuluttajan ostokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä, Likiliikkeen 
tunnettuutta sekä mobiilisovelluksen käyttöä ja sen sisältöä koskevia elementtejä. 
Opinnäytetyö toteutettiin käyttäen kyselyn lisäksi myös muita aineistonkeruumene-
telmiä: benchmarkingia ja käyttäjäprofiiliarviointia. Tietoa kerättiin mahdollisim-
man monipuolisesti, koska asiakasnäkökulma nähtiin kehittämistyön tärkeimpänä 
tekijänä. Osana tätä opinnäytetyötä luotu mobiilisovelluspohja on tehty kuluttajien 
näkemyksiä ja tarpeita kuunnellen, johon palvelumuotoilu eri metodeineen sopi erin-
omaisesti. 

Aihe kiinnosti meitä, koska yrittäjyys on osa jokapäiväistä elämäämme puolisoi-
demme kautta. Lisäksi paikallisuuden merkitys ostopäätökseen ja Likiliikkeen toi-
minta-ajatus herättivät mielenkiintomme, joka johti tämän opinnäytetyön toteutuk-
seen.

LIKILIIKE

Likiliike on rovaniemeläinen rekisteröity ja sertifioitu palvelutunnus, johon kuului 
syksyllä 2017 yhteensä 167 eri alojen yritystä. Liitteessä 1 on esitelty kaikki Likiliikkee-
seen kuuluvat yritykset. Yritysten toimialakirjo on laaja ja asiakassegmentit ovat toi-
sistaan poikkeavia. (Hiukka, Kaukua, Malkki & Pellikka 2017; Likiliike 2017a) 

Likiliike-tunnuksen takana on joukko eri toimijoita. Sen ovat perustaneet yhteis-
työssä Rovaniemen Yrittäjät ry, Rovaniemen Kehitys Oy ja Rovaniemen Yrittäjänaiset 
ry. Heidän tavoitteensa on ollut edistää Rovaniemen alueen paikallisten yrittäjien toi-
mintaa, jonka pohjalta Likiliike-konseptia on lähdetty luomaan. Likiliikkeen tarkoi-
tus on tuoda paikalliset yritykset kuluttajan tietouteen. Likiliike-palvelumerkin käyt-
töoikeuden myöntää Rovaniemen Yrittäjät ry:n nimeämä merkkitoimikunta, jossa on 
mukana Rovaniemen Yrittäjänaiset ry:n ja Rovaniemen Kehitys Oy:n edustajat. Kri-
teereissä yrityksen kotipaikkakunnan on oltava Rovaniemi ja omistuksesta yli 50 pro-
senttia paikallisessa omistuksessa. (Hiukka ym. 2017; Likiliike 2017b; –2017b; –2017c.) 

Osittain samaa ideologiaa ja ajatuspohjaa omaavia erityyppisiä yhteisöjä on ole-
massa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Iissä Paikallista-sertifikaatin saaneen 
yrityksen koti- tai toimipaikka sijaitsee Iin kunnassa ja se työllistää iiläisen yrittäjän 
tai useita iiläisiä. Kokkolassa Likiliikkeeseen verrattavissa olevaa toimintaa on pitä-
nyt yllä Kilpailukykyä kivijalasta -projekti, joka sittemmin on jo lopettanut toimin-
tansa. Tampereella saman tyyppistä toimintaa harjoittaa Tampere tunnetuksi ry ja 
koko Suomea kattava Elävät kaupunkikeskustat ry, jonka toimintaan kuuluvat usean 
eri Suomen kaupungin yhteisöt tai järjestöt. (Paikallista 2017; Citykokkola 2017; Tam-
pere tunnetuksi 2017a; Kaupunkikeskustat 2017.) 
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Likiliikkeen toiminta-ajatus voidaan yhdestä näkökulmasta rinnastaa myös kaup-
pakeskuksen sisällä olevien liikkeiden yhteistoimintaan. Korzer (2015) käsittelee väi-
töskirjassaan paikkakunnan elinvoimaisuutta paikallisten yrittäjien toiminnan ja 
kaupunkikeskuksien kehittämisen näkökulmasta. Hänen ajatuksensa mukaan kehit-
tämistoiminnan suuntaa viitoitetaan osittain kauppakeskuksien toimintamallista.

KULUTTAJAN VALINTOIHIN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

Paikallisuus ja sen merkitys yritykselle ja yritysyhteistyölle

Niemisen (2014) mukaan paikallisuus on vuorovaikutusta ja kanssakäymistä, jonka 
tekee mahdolliseksi yhteinen kulttuuri ja fyysinen läheisyys tietyllä alueella. Paikal-
lisuus on toiminnallista eli sitä voidaan muokata ja rakentaa toisenlaiseksi tai se voi-
daan pyrkiä säilyttämään. Paikallisuus on kokemuksellista ja kiinnittynyt sosiaali-
seen ympäristöön. Korhonen, Lahtinen, Leppänen, Mokka & Neuvonen (2014) ovat 
tiivistäneet paikallisuuden tarkoittavan kokemuksellisuutta ja vuorovaikutusta tie-
tyllä maantieteellisellä alueella.  

Tässä opinnäytetyössä paikallisuutta ei kuitenkaan operoida tilan ja paikan käsit-
teillä, vaan yrityksen vetovoimatekijänä ja yrityksiä yhdistävänä siteenä. Tämän päi-
vän kuluttajalla on valittavanaan ääretön määrä eri ostokanavia. Yksityisomistukses-
sa olevat kivijalkayritykset joutuvat kilpailemaan niin kansallisessa kuin kansainvä-
lisessä omistuksessa olevien ketjujen, sekä digitaalisen kaupan kanssa. Paikallisuus 
on keino erottautua ja mahdollisuus saada kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. 
Se on oman alueen voimavarojen hyödyntämistä. (Korhonen ym. 2014; Leader Poh-
joisin Lappi 2016.)  

Näyttäisikin siltä, että tänä päivänä paikallisuus on nimenomaan voimavara ja lii-
ketoiminnallinen mahdollisuus, joka antaa keinon erottautua. Paikalliset tarpeet voi-
vat toimia yhtenä yrityksen toiminnan lähtökohtana. Paikallinen yritys on saatavilla, 
lähellä asiakasta ja se mielletään usein tutuksi ja turvalliseksi. Paikallinen yritys pys-
tyy aluetuntemuksellaan tarjoamaan asiakkaalle lisäarvoa. (Korhonen ym. 2014; 
Maaseudun kehittämisyhdistys 2017.) 

Monet yritykset ovat valinneet paikallisuuden yhdeksi arvokseen. Esimerkiksi 
Oma Säästöpankki pitää paikallisuutta yhtenä tärkeänä arvona toiminnassaan ja tuo 
sen vahvasti esille markkinoinnissaan. Paikalliset yritykset haluavat usein myös hyö-
dyntää paikallisia palveluita. Oma Säästöpankin aluejohtaja Jussi Pohto kertoo (Yrit-
täjät 2017) valitsevansa mieluiten paikallisen toimijan, silloin kun pankki kilpailuttaa 
urakoitsijaa investointeihinsa. Yritykset myös arvostavat paikallista osaamista. Rova-
niemeläinen Arktikum-palvelu Oy hyödyntää Lapin yliopiston opiskelijoiden osaa-
mista esimerkiksi sisustussuunnittelussa. KL-digipaino uusi koko asiakaskokemuk-
sensa Lapin yliopiston palvelumuotoilun opintojakson kehitystyönä. (Koskiniemi 
2016; Rontti 2017.) 

Samalla maantieteellisellä alueella olevien yritysten yhteistoiminta voi moninker-
taistaa edut sekä yhteistyötä tekeville yrityksille, että koko alueelle. Paikallisten yri-
tysten yhteistyö edistää muun muassa yrityksen vaikutusvaltaa, koska ryhmällä sitä 
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on aina enemmän kuin yksittäisellä tekijällä. Lisäksi yhdessä yrityksillä on parempi 
mahdollisuus vaikuttaa paikallisesti tärkeisiin asioihin, jotka yrittäjien näkökulmas-
ta ovat merkityksellisiä. Onnistuessaan yhteistyö voi parantaa yrityksen asemaa ja 
näin yritys voi saada enemmän tunnettuutta paikallisyhteisössä. Yhteismarkkinointi 
on edullisempaa ja myös näkyvyys voi olla laajempi. Yritysyhteisöön kuuluminen voi 
tuoda painotettua näkyvyyttä yhteisön valitsemalle arvolle ja myös yhteiset huolen-
aiheet voidaan tuoda näkyvämmin esiin. Yhteistyössä toimivat yritykset voivat lisätä 
toistensa brändipääomaa ja vaikuttaa sitä kautta positiivisesti yritysverkostossa. (In-
stitute of Community Directors 2017; Sandbacka 2010, 38–39.) 

Menestynyt paikallisyritysten yhteistyö tuo mukanaan lukuisia etuja omalle alu-
eelle. Kaupungin elinvoimaisuus lisääntyy yhteistyön kautta. Elinvoimaisuutta kas-
vattavat esimerkiksi erilaiset yhteisön organisoimat tapahtumat ja tilaisuudet. Yritys-
yhteistyö vaikuttaa positiivisesti myös työllisyyteen. Taloudellisesti menestyvä yritys 
on paras tae työpaikkojen ja palvelujen turvaamiseksi paikkakunnalla. Mitä suurem-
paa voittoa paikallinen yritys tekee, sitä enemmän verotuloa alue saa. Yhteistyön 
kautta voidaan helpommin vaikuttaa myös alueen infrastruktuuriin, ympäristöön, 
tekniikkaan, taiteeseen ja urheiluun. Paikallisuus on yrityksiä yhdistävä resurssi ja 
sen edistäminen palvelee yrityksien menestymistä sekä paikallista yhteisöllisyyttä. 
(Elisa 2017; Institute of Community Directors 2017.)

Arvot ja asenteet 
Koska paikallisuus tässä opinnäytetyössä nähdään vetovoimatekijänä, se liittyy 

vahvasti myös ihmisten arvoihin ja asenteisiin, siihen miten paikallisuus arvona vai-
kuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Sánches-Fernandes ja Iniesta-Boniellon (2007) mu-
kaan arvot ovat yksi merkittävimmistä asiakkaan käyttäytymistä selittävistä tekijöis-
tä. Myös Bergström & Leppänen (2009, 111) toteavat asiakkaan arvojen ja asenteiden 
vaikuttavan vahvasti yksilön käytökseen kuluttajana. Asiakkaan asenteet muodostu-
vat yleensä omien arvojen, käyttökokemusten, muilta kuultujen kokemusten sekä yri-
tyksen markkinoinnin perusteella.   

Bergström & Leppänen (2009,111) määrittävät ihmisen arvojen ja asenteiden kuu-
luvan olennaisena osana hänen maailmankuvaansa. Ihmisen valintoja, tekoja ja ajat-
telua ohjaavat arvot ja arvot näkyvät suoraan ihmisen asenteissa. Engel, Blackwell & 
Miniard (1986) ajattelevat arvoilla olevan välitön vaikutus kuluttajan ostopäätöksen-
tekoprosessiin, yhdessä ympäristön ja tilannetekijöiden kanssa. Joronen (2009) kui-
tenkin toteaa, että kuluttajan ostokäyttäytymistä määrittävät ennemmin hinta ja 
helppous, vaikka kuluttamisen vastuullisuutta pidettäisiin järkevänä ja omien arvo-
jen mukaisena. Arvojen ja käyttäytymisen ristiriitatilanteessa kuluttaja valitsee 
yleensä yksilöllistä etua tuottavan käyttäytymismallin, vaikka hän arvostaisi kulutus-
valinnoissaan myös yhteisöllistä etua.

Arvoa voidaan tässä opinnäytetyössä tarkastella myös yhteistyön näkökulmasta. 
Yhteistyön tulisi aina tuottaa lisäarvoa ja synnyttää jotain uutta. Yhteistyöverkostoja 
rakentaessa tulisi määritellä, mitä arvoa verkostosta saadaan ja mitkä ovat yhteistoi-
minnan tavoitteet. Yritysten välillä tulisi vallita tasa-arvo, luottamus ja sitoutuminen, 
jotka täydentävät yhteistyöstä saatavaa arvoa. (Väätäinen 2011, 64; Bitici, Martinez, 
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Albores & Parung 2004.)  Rovaniemeläinen yrittäjä Janne Rinne (2017) toteaa arvon, 
jonka yhdessä tekeminen ja yhteen kuuluminen tuottaa olevan yksi yritysyhteistyön 
tärkeimmästä annista.

Ostokäyttäytyminen

Ostokäyttäytymisellä tarkoitetaan tilannetta, jolloin kuluttaja ostaa palveluita tai ta-
varoita omaan käyttönsä. Ostotilanteeseen liittyy aina kuluttajan tarve, joka tulisi 
saada tyydytettyä. (Kumra 2007, 40.) Asiakkaiden käyttäytymisen, päätöksenteon ja 
ostoprosessin tarkastelu on tärkeää, jotta asiakkaan käyttäytymistä voidaan ymmär-
tää. Ostoprosessia ohjaavat aina tietyt taustatekijät, joiden kartoittaminen auttaa ym-
märtämään kuluttajan toimintaa. Kuluttajan ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 
voidaan jaotella demografisiin, sosiaalisiin ja psykologisiin tekijöihin. (Bergström & 
Leppänen 2015.)   

Nykyään ostoprosessin aikana asiakkaalla on mahdollisuus valita erilaisia palvelu-
kanavia ja se on johtanut ostokäyttäytymisen muutokseen. Miettisen (2016) mukaan 
pysyvin muutos on kenties kuluttajan tapa lähestyä tarvetta hankkia tarvitsemansa 
tuote tai palvelu. Ihmisten tiedontarve lisääntyy, koska tietoa tuotteista ja palveluista 
on saatavilla monipuolisesti. Yksikanavaisena kivijalkamyymälänä toimivan yrityk-
sen on haastavaa tarjota kuluttajalle riittävästi tietoa. Mobiilisovelluksen ja verkkosi-
vujen toimiessa palvelukanavina kivijalkaliikkeen lisäksi, voidaan kuluttajan tiedon-
tarpeeseen vastata tarjoamalla asiakkaalle monikanavaista palvelukokonaisuutta. 
Toisin sanoen tietoa tuotteista ja palveluista ei enää hankita kävelemällä kivijalkaan 
tai tutkimalla kuvastoja, vaan taustatyö tuotevertailuineen ja suosituksineen tehdään 
jo ennen yritykseen saapumista. (Miettinen 2016; Hallavo 2013, 23; East, Wright & 
Vanhuele 2008, 7–10.)  

Verkkopalveluita käytetään koko ajan enemmän tukemaan varsinaista ostamista. 
Tämän päivän kuluttajat valitsevat monikanavaisen ostoprosessin, koska se on heille 
helpompaa, aikaa säästävää ja houkuttavampaa. Verkossa voi jakaa käyttökokemuk-
sia, tarkistaa saatavuutta, olla yhteydessä yrityksen ja muiden asiakkaiden kanssa, 
etsiä inspiraatiota ja vertailla kauppoja sekä arvioita. Yritysten tulisi tarkkailla sitä, 
millainen rooli tavallisella kivijalkakaupalla on verrattuna muihin kanaviin: olisiko 
omalle asiakaskunnalle hyötyä monikanavaisuudesta? Kehityksen ja kaupankäynnin 
lisäämisen kannalta on tärkeää, että yrittäjä huomioi asiakaskäyttäytymisen muutok-
sen. (Hallavo 2013, 25–26; Wilson, Street & Bruce 2008, 11.)  

Mobiilimarkkinointi

Älypuhelimet ja erilaiset tabletit ovat vakiinnuttaneet asemansa kuluttajien arkikäy-
tössä. Ne palvelevat käyttäjiä useissa eri tarpeissa. Puhelin ei ole vain puhelin, vaan 
sen kautta esimerkiksi osallistutaan sosiaalisen median tarjoamiin erilaisiin konsep-
teihin, luetaan uutisia, maksetaan laskuja, pelataan pelejä, hoidetaan työasioita ja 
opiskellaan. Koska puhelin on jatkuvasti käyttäjänsä mukana, se on myös tehokas 
markkinointikanava. (Leino 2011, 190–191.) Mobiilimarkkinoinnin päätavoitteena 
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voidaan Millerin (2011, 519) mukaan pitää sitä, että kuluttaja mieltää mobiilisovelluk-
sen enemmänkin palveluksi kuin markkinointikeinoksi. 

Mobiilimarkkinoinnilla voidaan tavoittaa kuluttaja helposti, jonka vuoksi kulutta-
jan tunteminen ja mainonnan oikeanlainen kohdistaminen ovat yksi mobiilimarkki-
noinnin tärkeimmistä tekijöistä. Kuitenkin sovelluksiin piilotetut markkinointivies-
tit ovat myös markkinointia ja merkittävää on, että niiden lähettämiseen tulisi pyytää 
kuluttajan lupa (Persaud & Azhar 2012).  

Erilaiset puhelimeen tai tablettiin ladattavat mobiilisovellukset elävät tällä hetkellä 
kulta-aikakauttaan. Mobiilisovellusten käyttö on jatkuvassa nousussa. Maailmanlaa-
juisesti on ennustettu, että vuoden 2017 aikana mobiilisovellusten määrä kasvaa 197 
miljardiin. Myös sovellusten määrän latauksien odotetaan kasvavan vuosittain. Tämä 
luo paineen yrityksille ottaa mobiilisovellukset osaksi toimintaansa ja yhä useammat 
yritykset luovatkin sovelluksia kasvattaakseen myyntiä tai sitouttaakseen asiakkai-
taan. (Velji 2017.)  

Koivisto (2017) toteaa, että usean eri toimijan yhteisen mobiilisovelluksen etuina 
ovat muun muassa eri kanavat joita pitkin sovellusta markkinoidaan. Lisäksi yhteinen 
sovellus helpottaa asiakasta, koska hän löytää kaikki tiedot yhdestä paikasta. Yhteis-
työn etuna on myös kustannusten jakautuminen. Mobiilisovellusten perustaminen 
on kallista, mutta usealle eri taholle jaetut kulut mahdollistavat sovelluksen kehittä-
misen myös pienille yrityksille.  

PALVELUMUOTOILU

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä käytetään kehittämismenetelmänä usein 
palvelumuotoilua. Käyttäjälähtöinen kehittämismenetelmä on toimiva lähestymista-
pa mobiilipalvelujen kehittämiseen, koska keskiössä ovat käyttäjät itse. Palvelumuo-
toilu tavoittelee käyttäjän kannalta helppokäyttöistä, hyödyllistä ja houkuttelevaa 
palvelukokemusta, joka myös yrityksen näkökulmasta on tehokas, kannattava ja erot-
tuva. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 70–73.) Valintaa käyttää palvelumuotoilun 
työkaluja osana kehittämistyötä tukee myös Torniossa vuosina 2016–2018 käynnissä 
oleva hanke koskien digitaalisia älykkäitä mobiiliratkaisuja (Jussila 2017). 

Palvelumuotoilu nähtiin luonnollisena valintana, sillä kehitystyössä haluttiin huo-
mioida asiakkaiden tarpeita, jotta luotu mobiilisovelluspohja olisi mahdollisimman 
käyttäjäystävällinen ja tarpeeksi houkutteleva käyttöönotettavaksi. Palvelumuotoilun 
asiakaslähtöisyys auttaa asiantuntijaa katsomaan kehittämiskohdetta asiakkaan nä-
kökulmasta ja ymmärtämään niitä tarpeita, joita asiakkaalla on (Stickdorn & Schnei-
der 2011, 37). 

Palvelumuotoilu antaa luvan käyttää erilaisia menetelmiä kehittämisen avuksi 
(Miettinen 2011, 28). Lomakekysely, benchmarking ja käyttäjäprofiilien luominen, joi-
ta tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin lukeutuvat kaikki palvelumuotoilun menetel-
miin, joilla kartutetaan asiakasymmärrystä. Kuten van Oosterom ym. (2010, 29) pal-
velumuotoilun käsittävät, palvelumuotoilun vahvuus on se, ettei sitä ole tarkkaan 
määritelty. Palvelumuotoilu on ajatustapa, prosessi ja työkalukokoelma, jonka pää-
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määränä on asiakasarvon saavuttaminen. Tämä ajatusmalli on toiminut myös tämän 
opinnäytetyön laatimisen lähtökohtana. 

Benchmarking ja käyttäjäprofiilien luominen toimivat työkaluina asiakasymmär-
ryksen kartuttamisessa. Benchmarkingin kautta jo olemassa olevista mobiilisovel-
luksista voitiin ottaa oppia suunniteltaessa Likiliikkeelle omaa mobiilisovelluspohjaa. 
Benchmarking perustuu toisten toiminnan ja menestystekijöiden kartoittamiseen, 
jonka tavoitteena on oppiminen. Hyväksi ja menestyksekkäiksi koettuja toimintata-
poja voidaan hyödyntää omassa kehittämisprosessissa ja käyttää uusien ratkaisujen 
suunnittelussa. Käyttäjäprofiilien luomisessa merkityksellisintä oli kartoittaa loppu-
käyttäjän näkökulma, tunnistaa mahdolliset ongelmat ja kehittää oikeita ratkaisuja 
juuri käyttäjän perspektiivistä katsottuna. (Tuulaniemi 2011, 138–139; Porokuokka 
2017.)

KYSELYN TOTEUTTAMINEN JA TULOKSET

Tutkimusaineisto

Tässä opinnäytetyössä yhdeksi aineistonkeruutavaksi on valittu lomakekysely. Kehit-
tämistyötä varten kerättiin strukturoidun kyselylomakkeen avulla tutkimusaineisto, 
jota käytettiin ainoastaan tähän kehitystyöhön. Kyselylomake oli vakioitu eli kaikilta 
kyselyyn vastanneilta henkilöiltä kysyttiin sama asiasisältö samalla tavalla. (Vilkka 
2005, 73–74). Kyselylomake laadittiin yhteistyössä Likiliikkeen projektipäällikkö Pasi 
Hiukan kanssa keväällä 2017. Sitä esikokeiltiin eri ikäluokkaa edustaville koevastaa-
jille, jotta saatiin selville kyselyn toimivuus käytännössä. Esikokeilun johdosta kysy-
mysten järjestystä muutettiin, otsikointia selkeytettiin ja kirjoitusvirheet korjattiin 
pois. Varsinainen kysely toteutettiin verkkokyselynä sähköisesti. Kyselyllä kerättyä 
aineistoa pohdittaessa merkityksellistä oli saada tietoa kuluttajien ajatuksista mobii-
lisovellusta kohtaan ja kartoittaa Likiliikkeen tunnettuutta rovaniemeläisten keskuu-
dessa.  

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on saada koottua tietyin kriteerein valitulta jou-
kolta vastauksia samoihin kysymyksiin (Vilkka 2005, 73–74). Kyselylomake muodos-
tui neljästä eri osa-alueesta, joita olivat ostopäätösten taustoitus, Likiliikkeen tunnet-
tuus, mobiilisovellusten käyttö sekä vastaajan taustatiedot (Liite 2). Kysely koostui 
strukturoiduista ja luokitteluasteisista kysymyksistä sekä kahdesta avoimesta kysy-
myksestä. Koska kyselyn ydin oli mitata asenteita ja mielipiteitä kysymykset tehtiin 
Likertin asteikkoa mukaillen (Gall, Gall & Borg 2003, 228–229). Kyselyssä etsittiin 
vastausta siihen, miten tärkeäksi tai merkityksettömiksi vastaajat kokivat annetut 
väitteet eli vastausvaihtoehdoiksi annettiin adjektiivin vastakohtaparit. Vastakohtien 
lisäksi vaihtoehtona oli vastata, ettei annettu väite ollut tärkeä tai merkityksetön sekä 
en osaa sanoa -vaihtoehto.  

Kyselylomakkeen viimeisen osion muodostivat vastaajien taustatiedot. Taustatieto-
kysymyksiä oli yhteensä viisi. Vastaajilta kysyttiin seuraavia demografisia tekijöitä: 
asuinkunta, sukupuoli, ikä, elämänvaihe ja työllisyystilanne. Mobiilisovelluksen ke-
hittämistyön kannalta mielenkiintoisinta taustamuuttujien suhteen oli saada tieto 
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siitä minkä ikäiset ja minkä elämänvaiheen edustajat käyttävät mobiilisovelluksia 
aktiivisimmin. Likiliikkeen tunnettuuden kannalta olennaisinta oli selvittää tausta-
muuttujatietojen avulla missä kunnassa vastaaja asui, sillä tässä opinnäytetyössä ta-
voitteena oli tarkastella Likiliikkeen tunnettuutta rovaniemeläisten keskuudessa.  

Vastaukset kerättiin vuoden 2017 toukokuun aikana. Tavoitteena oli saada mahdol-
lisimman kattava määrä rovaniemeläisten, eri demografisten tekijöiden edustajien 
perusjoukko. Kyselyn linkki julkaistiin Internetissä Likiliikkeen kotisivuilla sekä Fa-
cebookissa. Kyselystä tiedotettiin Likiliikkeen Lapin Kansan mainoksissa toukokuun 
ajan ja sitä jaettiin useiden eri henkilöiden toimesta sosiaalisessa mediassa. Kyselyä 
mainostettiin myös Facebookissa ja Ilta-Lehden ponnahdusmainoksissa. Vastauksia 
kerättiin henkilökohtaisesti Rollo-Vappu tapahtumassa ja Lapin Kansan järjestämäs-
sä avoimien ovien tilaisuudessa sekä Kauppakeskus Revontulessa yhden päivän ajan.

Vastanneiden taustatiedot

Kyselyyn vastasi yhteensä 524 vastaajaa, joista 93 % oli rovaniemeläisiä. Rovaniemen 
keskustan alueella asukkaita vuonna 2015 oli noin 53 000, joten aineisto kattaa vajaan 
prosentin alueen asukkaista (Rovaniemi 2017). Aineiston sukupuolijakauma muodos-
tui epätasapainoiseksi. Naiset vastasivat kyselyyn miehiä aktiivisemmin. Vastaajista 
76 % oli naisia, kun miesten vastaava määrä oli 24 %. Ikäjakauma sen sijaan oli tasai-
sempi eri ikäryhmien kesken. Vastaajista 38 % kuului ikäluokkaan 31–50 vuotta. Tätä 
nuorempia eli 30-vuotiaita tai sen alle oli toiseksi suurin joukko, 28 % vastaajista. 
Vähiten vastaajia oli ikäryhmässä 65 vuotta tai enemmän. Ikäjakaumaa on havain-
nollistettu kuviossa 1.

Kuvio 1. Aineiston vastaajien ikäjakauma (n=524)
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Kuten jo ikäjakauman suhteellisen tasaisista määristä voidaan päätellä, myös eri 
elämänvaiheet vastaajien keskuudessa jakautuivat kohtuullisen tasaisesti. Kuvio 2 
osoittaa lapsiperheiden vanhempien vastanneen kyselyyn kaikista aktiivisimmin, sil-
lä reilu kolmannes vastaajista kuului tähän ryhmään. Kolme seuraavaa ryhmää jakau-
tuivat kohtuullisen tasaisesti. Yksin asuviin vastaajista lukeutui 21 %. Melkein saman 
verran vastaajista eli 18 % asui avoliitossa tai oli naimisissa, mutta heillä ei ollut lapsia. 
16 % vastaajista eli avio- tai avoliitossa, mutta lapset eivät enää asuneet kotona. 

Kuvio 2. Aineiston vastaajien elämänvaiheet (n=524)

Ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä

Kyselyn ensimmäisessä osassa kerättiin tietoa kuluttajien ostopäätökseen vaikuttavis-
ta tekijöistä niin strukturoidulla kuin avoimellakin kysymyksellä. Strukturoituun 
kysymykseen vastanneista 63 % piti tärkeänä yrityksen läheistä sijaintia, mutta kui-
tenkin miltei viidennes, 19 % oli sitä mieltä, että tuotteen tai palvelun hankkiminen 
Internetistä on heille tärkeää. Myös arvot vaikuttivat kuluttajan ostopäätökseen. Yli 
puolet eli 54 % vastaajista vastasi heille olevan tärkeää, että yrityksen arvot vastaavat 
omia henkilökohtaisia arvoja. Vain 6 % vastaajista yrityksen arvopohja oli merkityk-
setön.

Ostopäätöksentekoon liittyvässä avoimessa kysymyksessä vastauksia saatiin yh-
teensä 246 eli liki puolelta kyselyyn vastanneista. Vastaukset analysoitiin sisältöana-
lyysin avulla. Vastaajilla oli paljon ajatuksia siitä, mitkä tekijät he kokivat tärkeiksi 
ostopäätökseensä liittyen. Avoimen kysymyksen ostopäätöksiin vaikuttavista teki-
jöistä suurimmiksi nousivat tuotteen tai palvelun hinta, kotimaisuus, hinta-laatusuh-
de sekä yrityksen asiakaspalvelu. Yhdeksi tärkeäksi tekijäksi nousi myös tuotteen 
takuu. Aineiston perusteella näyttää siltä, että yksi syy asioida kivijalkamyymälässä 
on takuuseen liittyvien asioiden selvittäminen kasvotusten, mikä käy ilmi myös seu-
raavista avoimen kysymyksen kommenteista.
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Mahdollisissa takuuasioissa tms. voin hoitaa asian tuotteen minulle myyneen 
henkilön / liikkeen kanssa henkilökohtaisesti.

Tärkeimmät tekijät: hinta on kilpailukykyinen ja etenkin suuremmissa ostoksissa 
takuu pelaa hyvin ja viallisen tuotteen saa helposti vaihdettua toimivaan taikka 
rahaan.

Myös henkilökohtaisen palvelun arvostaminen nousi esiin. Myyjän ammattitaitoa ja 
tuotetietämystä pidettiin tärkeänä.

Että saan riittävästi tietoa ostopäätöksen tueksi.
Mahdollisuus myös jälkikäteen saada tietoa / palvelua hankkimaani tuotteeseen 
liittyen.

Kuviossa 3 on tuotu esille paikallisuuden merkitys kuluttajan ostopäätökseen. Kysy-
mys oli strukturoitu ja siihen vastanneista 92 % piti Rovaniemen lähipalveluiden säi-
lymistä tärkeänä. Kuitenkin vain 62 % vastaajista piti tärkeänä, että tuotetta tai pal-
velua tarjoava yritys on rovaniemeläinen. Liki 92 % koki Rovaniemen elinvoimaisuu-
den edistämisen tärkeäksi. Vain viidelle vastaajalle tämä oli merkityksetöntä. Se, että 
Rovaniemellä sijaitsevien yritysten verotulot jäävät omalle paikkakunnalle oli tärkeää 
86 % vastaajista. Vajaalle kolmannekselle yrityksen rovaniemeläisyys ei ollut tärkeää, 
mutta ei myöskään merkityksetöntä. Merkityksetöntä se oli vajaalle 6 % vastaajista.

Kuvio 3. Vastaukset kysyttäessä kuinka tärkeitä seuraavat Rovaniemeen liittyvät väittämät ovat 
vastaajille (n=524)
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Likiliikkeen tunnettuus

Yrityksen kuulumisen Likiliikkeeseen, koki tärkeäksi reilu neljännes vastaajista. Suu-
rimmalle osalle 48 % se ei ollut tärkeää, mutta ei merkityksetöntäkään. Vastaajista 19 % 
vastasi Likiliikkeeseen kuulumisen olevan merkityksetöntä. Ikä vaikutti vastaukseen. 
Vastaajista 51-v. tai vanhemmat pitivät Likiliike-merkkiä nuorempia vastaajia tär-
keämpänä. 51-v. tai sitä vanhemmista noin 45 % piti Likiliike-palvelutunnusta tärkeä-
nä, kun 50-v. tai sitä nuoremmista tunnusta piti tärkeänä viidennes vastaajista.

Kyselylomakkeen toinen osio koostui Likiliikettä koskevista tekijöistä. Valtaosa eli 
84 % kaikista vastaajista oli huomannut Likiliike-palvelutunnuksen Rovaniemen ka-
tukuvassa. Aineiston jakautuminen vastaajien työllisyystilanteen mukaan on havain-
nollistettu taulukossa 1. Taulukko kuvaa, kuinka vastaajien työllisyystilanne ei aiheuta 
poikkeamia siihen, ovatko vastaajat huomanneet Likiliike-tunnuksen Rovaniemen 
katukuvassa. Kaikissa ryhmissä Likiliike-tunnuksen merkille panneita oli miltei 80 % 
tai sen yli.

Likiliike-tunnuksen merkitys oli ennestään tuttu 74 % vastaajista, kun taas 21 % ei 
ollut ennestään tietoa sen merkityksestä. Tässä ei ollut sukupuolten välisiä eroja, sillä 
niin miehistä kuin naisista 70 % tai yli olivat tietoisia Likiliike-tunnuksen merkityk-
sestä. Myöskään ikä ei aiheuttanut suuria poikkeamia Likiliike-tunnuksen merkityk-
sen tunnettuuteen. Taulukko 2 havainnollistaa kuinka tasaisesti vastaukset jakautui-
vat iästä riippumatta. Tuntemattomin Likiliike-tunnuksen merkitys oli 65-v. tai sitä 
vanhemmille, mutta vain muutaman prosenttiyksikön erolla muuhun väestöön. Ikä-
ryhmässä 31–50 vuotta tunnuksen merkitys oli laajimmin tiedossa.

Taulukko 1. Aineiston jakautuminen sen mukaan, olivatko vastaajat panneet merkille Likiliike-
palvelutunnuksen Rovaniemen katukuvassa

Olivatko vastaajat huomanneet Likiliike-palvelutunnuksen Rovaniemen katuku-
vassa?

Työllisyystilanne Kyllä Ei
Työssäkäyvä/yrittäjä 86 % 11 %
Opiskelija 87 % 10 % 
Eläkeläinen 81 % 12 % 
Kotiäiti tai -isä 79 % 20 % 
Työtön 84 % 8 %
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Taulukko 2. Aineiston jakautuminen iän mukaan, kysyttäessä onko Likiliike-palvelutunnus 
vastaajille ennestään tuttu

Oliko Likiliike-palvelutunnus vastaajille tuttu?
Ikä Kyllä Ei
65-vuotias tai vanhempi 66 % 29 % 

51–64 70 % 26 % 

31–50 75 % 22 % 

30-vuotias tai nuorempi 73 % 14 % 

Vastaajille kolme mieluisinta viestinnän kanavaa olivat paikallislehti, Facebook ja Li-
kiliikkeen omat kotisivut. Kaikista vastaajista 69 % vastasi paikallislehden yhdeksi 
mieluisimmista medioista Likiliikkeen markkinoinnissa. Miltei saman verran, 64 % 
nimesi myös Facebookin. Kolmanneksi eniten, 32 % suosi Likiliikkeen omia kotisivuja.

Vastaajien ikä aiheutti eroja viestintäkanavien valintaan. Alle 50-vuotiaista 76 % 
vastaajista suosi Facebookia, toiseksi suosituin tässä ikäluokassa oli paikallislehti 66 % 
ja kolmanneksi suosituin kotisivut 36 %. Lisäksi alle 50-vuotiaista 22 % merkitsi Insta-
gramin ja 13 % mobiilisovelluksen mieluisena viestinnän kanavana. Yli 51-v. selvä enem-
mistö, 88 % valitsi paikallislehden, heistä 46 % kannatti Facebookia ja reilu kolmasosa 
nimesi television.

Yhteenvetona voidaan todeta Likiliike-tunnuksen ja sen merkityksen olevan tun-
nettu rovaniemeläisten keskuudessa. Sen vaikutus ostopäätökseen on kuitenkin vä-
häinen, sillä vastanneista hieman yli neljännes piti tärkeänä, että yrityksellä on Liki-
liike-tunnus. Merkityksetöntä se oli vajaalle viidennekselle vastaajista. Toisaalta tulos 
on Likiliikkeen kannalta positiivinen, sillä Likiliike on vasta 2 vuotta vanha yrittä-
jäyhteisö. Vastauksista käy ilmi, että kuluttajat haluavat suosia kotimaista ja lähellä 
tuotettua, mutta yksittäisen paikallisen yrittäjän merkitys ei kuitenkaan ole kovin 
suuri. Paikallisuus on tärkeä arvo, mutta ei itseisarvo. Sen suosiminen käytännössä ei 
aina toteudu. Hinta nousee selkeästi ostopäätöksen teossa suurimmaksi vaikuttavaksi 
tekijäksi.

Demografisilla tekijöillä oli kohtuullisen vähän merkitystä, sillä ristiintaulukoinnit 
osoittavat, että riippumatta iästä, sukupuolesta tai elämäntilanteesta vastaukset olivat 
hyvin samankaltaisia lukuun ottamatta mobiilisovellukseen liittyviä kysymyksiä.

Mobiilisovellusten käyttö 

Kyselylomakkeen kolmannessa osiossa kerättiin tietoa mobiilisovelluksen kehittämi-
sen tueksi niin strukturoidulla kuin avoimella kysymyksellä. Vastanneista 48 % kertoi 
käyttävänsä mobiilisovelluksia usein, suurimpina käyttäjäryhminä olivat ikäluokat 
30-v. tai sitä nuoremmat 68 % ja 31–50-vuotiaat 51 %. Mobiilisovellusten käyttö väheni 
selkeästi iäkkäämpien vastaajien keskuudessa, vain 26 % 51-v. ja sitä vanhemmista 
käyttivät mobiilisovelluksia usein.
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Elämänvaihe vaikutti mobiilisovellusten käyttöön. Puolet naimisissa/avioliitossa 
olevista, joilla lapset asuivat kotona tai joilla ei ollut lapsia, yksin asuvat, yksinhuoltajat 
sekä naimattomat vanhempien luona asuvat käyttivät mobiilisovelluksia usein. Nai-
misissa olevat, joiden lapset eivät enää asuneet kotona tai ryhmään jokin muu kuulu-
villa mobiilisovellusten käyttö oli vähäisempää.  

Tärkeimmiksi sisällöiksi mobiilisovellukselle koettiin tieto yrityksen aukioloajoista 
ja yhteystiedoista. Vastaajista 83 % suosi aukioloaikojen tärkeyttä ja yhteystietoja tär-
keänä piti 79 % vastaajista. Kaiken kaikkiaan kyselyssä valmiiksi annetut sisältövaih-
toehdot saivat laajaa kannatusta vastaajilta, sillä kaikista vastaajista vähintään 64 % 
piti annettuja sisältövaihtoehtoja tärkeänä, mitä kuvio 4 havainnollistaa.

Kuvio 4. Vastaukset kysyttäessä kuinka tärkeitä annetut vaihtoehdot ovat kaupalliselle 
mobiilisovellukselle (n=524)

Avoimessa kysymyksessä vastaajat toivoivat mobiilisovelluksen yhteyteen verkko-
kauppaa, sekä sitä, että sovellus on helppokäyttöinen. Esiin nousivat myös tuotetiedot 
ja niiden ajankohtaisuus ja mahdollisuus hakea mobiilisovelluksen sisältä tietoja. Li-
säksi toivottiin, että sovelluksen kautta käyttäjä saisi tietoa yrittäjästä ja yrityksen 
tarinasta, mikä käy ilmi avoimen kysymyksen vastauksista.

Haku ominaisuuden. Esimerkiksi jos haen tietyn merkkistä / tyyppistä tuotetta, 
voin hakea sovelluksen sisällä ja sovellus tarjoaa liikkeitä mistä näitä tuotteita 
voisi saada.
Henkilökohtaisuus. Minusta on kiva tietää, keitä liikkeen takana on; omistajat ja 
työntekijät.
Ajankohtaisia tarjouksia vaikka vuodenaikaan nähden.
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Vastauksista voidaan päätellä, että mobiilisovelluksia aktiivisesti käyttivät 30-v. tai 
sitä nuoremmat. Mobiilisovelluksen kehittämisessä tulee ottaa huomioon sovelluksen 
käytön ikäjakauma. Avoin kysymys nosti esiin mobiilisovelluksen sisällön kannalta 
merkittäviä asioita, kuten yrittäjien ja henkilökunnan esittelyn yrityksen omien sivu-
jen yhteyteen.  

Aineiston pohjalta moni vastaaja toivoi sovelluksen yhdeksi ominaisuudeksi verk-
kokauppaa. Sovelluksen sisällön kehittämisessä on kuitenkin tehty tietoisia valintoja 
esimerkiksi rajaamalla tämä toiminto pois. Verkkokauppa voisi avata mahdollisuu-
den laajentaa markkinoita, sillä se lisää olemassa olevien asiakkaiden palvelukanavia 
ja tuo asiakkaille lisäarvoa. Verkkokauppa tukee kivijalkakaupan toimintaa tarjo-
amalla palvelua vuorokauden ympäri. (Hallavo 2013, 53–55.) Ongelmaksi kuitenkin 
muodostuisi verkkokaupan ylläpitämiseen vaadittavat resurssit. Myös Hallavo (2013, 
67–68.) linjaa verkkokaupan vaativan suurta panostusta, joita ovat esimerkiksi toimi-
tukset, palautukset, varastointi, tekniset vaatimukset ja hinnoittelu sekä asiakaspal-
velun laadun takaaminen monikanavaisesti. Tällä hetkellä Likiliike-konseptin voi-
mavarat tai yrittäjien välinen yhteistyö eivät riitä verkkokaupan ylläpitämiseen. Huo-
mioitavaa on myös se, kuten Wilson, Street & Bruce (2008, 34) toteavat, että on mah-
dollista, että uuden myyntikanavan avaaminen riskeeraa kivijalkakaupan toiminnan 
vaatimalla liikaa aikaa ja panostusta. Tässä tapauksessa se voisi syödä voimavarat 
Likiliikkeen perustoiminnoilta.

LIKILIIKE-MOBIILISOVELLUKSEN KEHITTÄMINEN

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asiakaslähtöisesti sisältöpohja Likilii-
ke-mobiilisovellukselle. Liite 3 havainnollistaa kehitetyn sisältöpohjan kokonaisuu-
den. Tarkoituksena on kuvata niitä tekijöitä, jotka ovat Likiliike-mobiilisovelluksen 
sisällön kannalta merkityksellisimpiä elementtejä. Taustan sovelluksen kehittämisel-
le loi kyselyn kautta kerätty aineisto. Erityisesti avoimien kysymyksien kautta saadut 
vastaukset antoivat hyvän jalustan kehittämistyöhön ryhtymiselle. Aineiston lisäksi 
sisällön kehittämiseen hyödynnettiin benchmarkingia ja käyttäjäprofiiliarviointia. 

Benchmarkingin avulla etsittiin hyödyllisiä ominaisuuksia jo olemassa olevista 
mobiilisovelluksista, kuten millä tavoin sovellukset esittelevät mukana olevat yrityk-
set ja minkälaisia hakutoimintoja sovelluksissa oli mahdollista käyttää. Sovellukset 
ladattiin omiin älypuhelimiin ja niiden toimivuutta kokeiltiin käytännössä. Tämän 
jälkeen niin parhaimmilta tuntuvat ominaisuudet kuin puutteet dokumentoitiin.  

Vertailukohteiksi valittiin UrbSpotter, Tampere tunnetuksi -passi sekä Kauppakes-
kus Iso Omenan mobiilisovellus. Sovellukset eroavat toisistaan monin eri tavoin, 
mutta niitä kaikkia yhdistää yritysten yhteismarkkinointi. UrbSpotterin tarkoitukse-
na on tehdä läheltä ostaminen helpoksi. Sen toiminta kattaa useita Suomen kaupun-
keja. UrbSpotterissa on koottu osa siihen kuuluvien kaupunkien yritystarjonnasta 
samaan mobiilisovellukseen tavoitteena, että kuluttaja saa sovelluksen kautta tiedot 
kyseessä olevan kaupungin paikallisista yrityksistä. Se on ilmainen ja sen kautta ku-
luttaja pystyy myös ostamaan tuotteita. (UrbSpotter 2017.)  
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Tampere tunnetuksi -passin on ideoinut Tampere tunnetuksi ry, jonka tavoitteena 
on Tampereen keskustan elävöittäminen ja kehittäminen. Yhdistys edustaa noin kol-
measataa Tampereen alueen yritystä. Passin tarkoituksena on toimia etuvihkona, 
jonka kautta saa tarjouksia ja etuja Tampereen keskustan eri palveluihin. Passi on 
maksullinen ja siinä ei ole verkkokauppaominaisuutta. (Tampere tunnetuksi 2017a & 
-b.)  

Kauppakeskus Ison Omenan sovellus on maksuton. Sen idea on tuoda reaaliaikai-
nen myymälä- ja tarjousvalikoima käyttäjän tietoisuuteen. Sen kautta käyttäjä pystyy 
tutustumaan kauppakeskuksen liikkeisiin tarkemmin. Klikkaamalla valittua liikettä 
sovellus siirtää käyttäjän kyseessä olevan liikkeen kotisivuille. Sovellus toimii myös 
myymäläpalautteen antamisen foorumina ja sen kautta on muun muassa mahdollis-
ta tilata taksi Isoon Omenaan ja se tarjoaa käyttäjilleen ilmaista pysäköintiaikaa. (Iso 
Omena 2017.)  

Benchmarkingin perusteella mobiilisovelluksen sisällön kannalta tärkeiksi omi-
naisuuksiksi nousivat paikannusmahdollisuus, jonka avulla asiakas löytää omaa si-
jaintiaan lähinnä olevat tai hakemansa liikkeet helposti. Lisäksi tärkeäksi koettiin 
hakumahdollisuus tuotteittain ja kategorioittain, jotta asiakkaan on helppo etsiä tiet-
tyä tuotetta tai palvelua tarjoava Likiliike. Yritysten tiedot, sekä yrittäjän ja työnteki-
jöiden esittelyn nähtiin lisäävän sovelluksen sisällön luotettavuutta. Myös kyselyn 
aineistosta nousi esiin yrittäjien henkilökohtaisen esittelyn tärkeys. Likiliike-mobii-
lisovelluksen sisältöön kehitettiin osio, jossa esitellään kuukausittain vaihtuva yrittä-
jä, jonka tarkoituksena on osallistaa kaikki Likiliikkeet näkymään sovelluksessa. 

Mobiilisovelluksen tulisi toimia markkinointikanavana kaikille Likiliike-yrityksil-
le. Tarkastelluissa sovelluksissa oli käytetty muun muassa ajankohtaisille asioille sekä 
yritysten Instagram-päivityksille omaa näkymää. Nämä ominaisuudet valikoituivat 
myös osaksi Likiliike-sovellusta. Niiden avulla jokainen Likiliike-yritys voisi omalla 
aktiivisuudellaan lisätä näkyvyyttään mobiilisovelluksen käyttäjille. 

Kyselyllä kerättyä aineistoa käytettiin myös mobiilisovelluksen käyttäjien profi-
lointia varten. Aineistosta erottui ristiintaulukoinnin avulla vastaajia, jotka koettiin 
potentiaalisiksi mobiilisovelluksen käyttäjiksi. Käyttäjäprofiilien luomisessa on kysy-
mys siitä, että palvelua katsotaan eri elämänvaiheissa olevien asiakkaiden silmin ja 
tunnistetaan eri käyttäjäprofiilit (Palvelumuotoilun työkalupakki 2012). Kuvitteelliset 
profiilit perustuvat kerättyyn aineistoon ja niiden avulla voidaan luoda kuvaus kehi-
tettävän palvelun tai tuotteen mahdollisista tulevista käyttäjistä. Kunkin luodun pro-
fiilin tulee poiketa toisistaan ja edustaa eri käyttäjänäkökulmaa. Profiilien avulla pys-
tytään suunnittelemaan tuote tai palvelu asiakaslähtöisesti loppukäyttäjälle. Asiakas-
ryhmien käyttäytymistä ja arvoja määritellään ja mietitään mitä kukin asiakasryhmä 
palvelusta hyötyy. Profiloinnin avulla voidaan kohdistaa palvelut tai tuotteet juuri 
niille asiakkaille, jotka ovat yrityksen kannalta tärkeimmät. (Kinnunen 2004, 118; 
Koivisto 2014, 7; Tuulaniemi 2011, 155–156.)  

Tässä opinnäytetyössä luotiin neljä toisistaan poikkeavaa käyttäjäprofiilia. Profiilit 
perustuvat kerättyyn tutkimusaineistoon ja edustavat todennäköisiä mobiilisovelluk-
sen käyttäjiä. Tutkimusaineiston perusteella ikäryhmä yli 51-v. tai vanhemmat käyt-
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tivät mobiilisovelluksia harvoin tai ei lainkaan, joten heidät rajattiin profiilien ulko-
puolelle.

Käyttäjäprofiileiksi muodostuivat Hintatietoinen tiedonhakija, Laatutietoinen im-
pulssiostaja, Arvotietoinen digiohjus sekä Tuotetietoinen harkitsija, jotka on esitelty 
liitteessä 4. Ne eroavat toisistaan eri demografisten tekijöiden perusteella. Käyttäjäp-
rofiileihin liitettiin aineistosta esiin nousseita arvoja ja ostokäyttäytymisen malleja. 
Profiilien kehittämiseen vaikuttivat myös vastaajien avoimissa kysymyksissä antamat 
ajatukset. Niiden avulla käyttäjäprofiileille luotiin kiinnostuksen kohteita ja määritel-
tiin se, kuinka ne käyttävät eri digipalveluita.

Kuvio 5 osoittaa kuinka profiilien kautta saatiin havainnollistettua asiakkaalle tär-
keitä ominaisuuksia, jotka otettiin huomioon suunnittelussa. Kuvio 5 tuo myös esiin 
sen, mitä kukin luoduista käyttäjäprofiileista arvostaa mobiilisovelluksessa ja miten 
sovellus vastaa käyttäjien tarpeisiin. Lisäksi profiileista käy ilmi käyttöön liittyviä 
ominaisuuksia, joita ei sisältöä luodessa voida ottaa huomioon, esimerkiksi tietojen 
ajankohtaisuus sekä luotettavuus.

Kuvio 5. Käyttäjäprofiileista esiin nousseita mobiilisovelluksen sisältöön vaikuttavia tekijöitä

Mobiilisovelluksen sisältöä haluttiin kehittää myös toimeksiantajan arvojen mu-
kaisesti. Paikallisuuden korostaminen on Likiliikkeelle tärkeää. Siksi aloitusnäky-
mään valittiin tuttu maamerkki eli Jätkänkynttilän silta ja paikkakunnan sää, jotka 
kertovat käyttäjälle heti, missä Likiliike toimii. Tätä havainnollistaa kuvio 6. Rova-
niemen murre voi näkyä esimerkiksi yrittäjien henkilökohtaisessa esittelyssä tai kuu-
kauden yrittäjän esittelyssä, ”Tunnekko sie jo paikallisen?”
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Kuvio 6. Likiliike-mobiilisovelluksen aloitusnäkymä hahmotelma

Mobiilisovelluksen kokonaisuuteen vaikuttivat useat eri tekijät. Lopputuloksessa 
pyrittiin asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseen. Yhtenä tärkeänä osana lopputulosta 
haluttiin, että sovellus tuo helposti esiin eri Likiliikkeet. Oleellista oli myös, että käyt-
täjä pystyy mahdollisimman vaivattomasti löytämään Likiliikkeen, joka vastaa hä-
nen tarpeisiinsa. Näin aikaansaatiin selkeä ja käyttäjäystävällinen pohja sovellukselle, 
jota on helppo lähteä toteuttamaan.

POHDINTA

Kehittämisprosessin arviointi
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää asiakaslähtöisesti sisältöä tulevaisuu-
dessa mahdollisesti markkinoille tuotavaan Likiliike-mobiilisovellukseen sekä kar-
toittaa Likiliike-palvelumerkin tunnettuutta ja sen merkitystä kuluttajien ostokäyt-
täytymiseen.

On vaikea arvioida mobiilisovelluksen sisällön onnistumista, koska sovellus ei vie-
lä toteudu käytännössä. Lisäksi aiemman kokemuksen puute aiheesta asettaa omat 
haasteensa onnistumisen arvioinnille. Kuitenkin perehtyminen olemassa oleviin so-
velluksiin ja tutkimuksiin antaa olettaa, että kehittämistyön tuotos on toteutettavissa 
oleva kokonaisuus. Useasta eri näkökulmasta kartoitettu lopputulos luo uskoa sisäl-
lön toimivuuteen.

Likiliike elää tällä hetkellä vaiheessa, jossa tarve kehitykselle on olemassa. Aineis-
ton mukaan kuluttajat haluavat markkinointia paikallislehdessä ja Facebookissa ja 
näillä kanavilla Likiliikkeellä on jo vahva näkyvyys, joka on vaikuttanut tunnettuu-
teen positiivisesti. Mobiilimarkkinointi on uusi keino välittää kuluttajalle syvempää 
tietoa Likiliikkeestä ja ohjata kuluttajaa käyttämään siihen kuuluvia paikallisia yri-
tyksiä.



Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana  •  109 

Kehitetystä mobiilisovelluksen sisällöstä on toteutuessaan hyötyä kaikille Likiliik-
keeseen kuuluville yrityksille. Sovellus kokoaa Likiliikkeiden tiedot helposti saatavil-
le ja se toimii ajanmukaisena markkinointikanavana suoraan kuluttajalle. Sovellusten 
käyttö globaalisti on jatkuvassa kasvussa ja ajanhermolla oleminen on merkityksel-
listä yritysten kilpailukyvylle (Velji 2017).

Opinnäytetyössä onnistuttiin hyvin Likiliikkeen tunnettuuden kartoittamisessa. 
Kyselyn kautta saatu aineisto osoittaa Likiliikkeen olevan tunnettu palvelumerkki 
Rovaniemellä ja myös sen merkitys on kohtuullisesti rovaniemeläisten tietoisuudessa. 
Aineiston perusteella neljännes vastaajista suosii yrityksiä, joilla on Likiliike-tunnus, 
mutta suurin osa ei koe sillä olevan merkitystä ostopäätöksen tekemiseen.

Likiliikkeen tunnettuuden kehittämistä tulisi jatkaa edelleen ja tuoda esille Liki-
liikkeeseen kuuluvia yrityksiä ja yrittäjiä. Likiliikkeen arvot ovat aineiston mukaan 
kuluttajien arvojen kanssa yhtenäiset. Yli puolet vastaajista kertoi heille olevan tärke-
ää, että yrityksen arvot vastaavat heidän omiaan. Yrittäjien suurempi rooli Likiliike-
sanoman jakajana, voisi tästä näkökulmasta katsottuna lisätä yrityksien liikevaihtoa. 
Toisaalta kuluttaja ei aina käyttäydy arvojensa mukaan. Aineiston avoimien vastauk-
sien pohjalta voidaan päätellä hinnalla olevan suurin merkitys ostopäätökseen. Ha-
vaittua käytöstä tukee myös Jorosen (2009) havainto siitä, että useissa tutkimuksissa 
on todettu, ettei tietynlaisen asenteen tai arvon olemassaolo välttämättä johda arvon 
mukaisen kuluttamiseen.   

Likiliikkeen tunnettuutta turistien suhteen tulisi kehittää. Rovaniemellä matkailu-
kaupunkina asioi paljon turisteja, joiden arvostus paikallisuutta kohtaan on herännyt 
(Drake 2016). Kuitenkaan Likiliike-palvelutunnusta ei toistaiseksi ole suunnattu mat-
kailijoiden houkuttelemiseen, vaikka siihen olisi potentiaalia. Tuolloin haaste tunnet-
tuudesta on entistä suurempi verrattaessa paikallisiin kuluttajiin. On kuitenkin huo-
mionarvoista ymmärtää, että matkailijoissa piilee tulevaisuuden mahdollisuus, sillä 
matkailijat haluavat haistaa ja maistaa mitä matkailukohde itse tuottaa ja tarjoaa sekä 
kokea, mitä paikallisuus kyseessä olevassa matkakohteessa on (Drake 2016).

Kehittämistyön luotettavuus

Tieteellisen tutkimuksen reliabiliteetti eli tutkimuksen luotettavuus ja uskottavuus 
kuuluvat yleisesti määrälliseen tutkimukseen. Se tarkoittaa, että tutkimus on oltava 
toistettavissa siten, että tulokset pysyvät samoina. Tutkimus ei siis saa antaa sattu-
manvaraisia tuloksia, vaan tulosten täytyy olla johdonmukaisia. (Hirsjärvi, Remes & 
Sajavaara 2007, 216, 226; Vilkka 2005, 182.) Tässä tutkimuksessa reliabiliteetti varmis-
tettiin testaamalla kyselylomakkeen kysymyksiä etukäteen. Kyselyyn vastanneista 
osa antoi vastauksensa katugallupeissa, minkä vuoksi olosuhteet ovat voineet vaikut-
taa annettuihin vastauksiin ja heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Myös käytetyil-
lä lähteillä on vaikutus luotettavuuteen. Opinnäytetyössä pyrittiin välttämään niin 
sanottuja toisen käden lähteitä ja nojaamaan teoriatieto ensisijaisiin tuoreisiin lähtei-
siin, tieteellisiin artikkeleihin ja muihin luotettaviin aineistoihin. Tässä ei ole kuiten-
kaan onnistuttu täydellisesti ja joukossa onkin joitakin epätieteellistä alkuperää ole-
via lähteitä.
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Koska kysely toteutettiin verkkokyselynä emme voineet rajata vastaajia, eikä toden-
näköisyysotannan perusteita voitu noudattaa (Valli & Aaltola 2015, 111). Aineistonke-
ruu valitulla keinolla vähensi todennäköisesti iäkkään ikäluokan edustajien vastauk-
sia, sillä Suomen tilastokeskuksen mukaan yli 65 v. vain 36 % väestöstä käytti Inter-
netiä päivittäin vuonna 2015. Yli 75-v. prosenttiosuus romahti 13 %. (SVT 2017.) Tämä 
selittää korkean ikäluokan vastaajien vähäisen määrän muihin ikäryhmiin suhteutet-
tuna. Verkkokyselynmalli mahdollisti sen, että kuka tahansa pystyi vastaamaan ky-
selyyn, mukaan lukien alaikäiset, vaikkakin kyselyyn vastaajaa ohjeistettiin kysely-
lomakkeen alussa kirjallisesti, ettei kyselyn kohderyhmään lukeudu alaikäisiä. Käy-
tetty aineistonkeruumalli mahdollisti lisäksi sen, että sama henkilö saattoi täyttää 
kyselyn useaan kertaan. Yllä esitetyt verkkokyselyyn liittyvät haittatekijät vaikuttivat 
tämän opinnäytetyön luotettavuuteen heikentävästi. Verkkokysely oli kuitenkin har-
kittu valinta. Verkkokyselyn vahvuuksia olivat visuaalisuus, nopeus ja taloudellisuus. 
Verkkokysely mahdollisti myös suuren aineiston käsittelyn, jonka vuoksi valintaa 
voidaan pitää perusteltuna. (Valli & Aaltola 2015, 109–110.)

Validiteetti tarkoittaa valitun tutkimusmenetelmän tai mittarin kykyä mitata sitä 
mitä sen on tarkoitus mitata. Onko tutkimusongelman kannalta käytetty oikeanlaisia 
aineistonkeruumenetelmiä oikealla tavalla ja ovatko tutkimuksen johtopäätökset pä-
teviä. Huomionarvoista on, että tutkimuksessa on käytetty oikeita mittareita, joilla 
saadaan oikeita tuloksia. Määrällisissä tutkimuksissa tutkijan täytyy olla tarkkana, 
että niin tutkija kuin vastaajat ymmärtävät esitetyt kysymykset samalla tavalla. (Hirs-
järvi ym. 2007, 216, 226–227.)

Kyselylomake tuli luoda tiukalla aikataululla, jolloin sen suunnitteluun ei jäänyt 
niin paljon aikaa, kuin se ollakseen loppuun asti harkittu olisi vaatinut. Opinnäyte-
työhön vaadittua viitekehystä ei ollut laadittu loppuun ennen kyselyn koostamista, 
joten kyselyssä kartoitettiin puutteellisen viitekehyksen vuoksi myös asioita, joille ei 
ollut tarvetta.

Myös otannalla on oma vaikutuksensa validiteettiin. Kyselylomakkeen tyypillisin 
haitta onkin alhainen vastausprosentti (Hirsjärvi ym. 2007, 216; Vilkka 2005, 74.) Tä-
män kehittämistyön kohdalla kyselyyn vastaajien määrä on hyvä huomioon ottaen 
YAMK-opinnäytetyön tavoitteet. Se edustaa yhden prosentin määrää Rovaniemen 
väestölukuun suhteutettuna. Toimeksiantajan odotukset aineiston volyymia kohtaan 
olivat ennen kyselyn laatimista korkeat, mutta saatu aineisto, n=524, tyydytti kuiten-
kin myös heitä.

Pystyäksemme tunnistamaan mobiilisovellukselle tärkeitä osa-alueita ja saadak-
semme lopputuloksesta mahdollisimman asianmukaisen käytimme kehittämistyössä 
useita eri aineistonkeruumenetelmiä. Kyselyn lisäksi kehittämistyön prosessiin kuu-
luivat benchmarking ja eri asiakasprofiilien luominen ja arvioiminen. Harkittujen 
tutkimusmenetelmien joukko, jossa menetelmät täydentävät toisiaan, lisäävät työn 
luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 38).
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Mobiilisovelluksen tulevaisuus

Likiliike-yritysten yhteistyön kehittäminen on yksi tärkeimmistä jatkokehityshaas-
teista. Ongelmana kuitenkin on, miten saada kaikki yrittäjät mukaan kehittämistoi-
miin. Mobiilisovelluksen ylläpitäminen edellyttää työtä ja jatkuvaa kehittämistä vie-
lä sovelluksen julkistamisenkin jälkeen.

Sovelluksen kehittäminen valmiiksi palveluksi vaatii Likiliike-yrittäjiltä aktiivi-
suutta ja yhteisöllisyyttä. Haasteena on ajan löytyminen ja kaikkien 167 yrittäjän si-
toutuminen yhteiseen hankkeeseen. Sandbackan (2010, 38–39) ratkaisu yritysten yh-
teistyön lisäämiseen on sisäinen brändäys, jonka avulla kaikki saadaan mukaan yh-
teistoimintaan ja sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin sekä arvoihin. Sandbackan ajatuk-
set voisivat toimia yhtenä lähtökohtana Likiliike-yrittäjien yhteistyön pohjalla.

Suureksi haasteeksi mobiilisovelluksen kehittämisessä tulee muodostumaan, miten 
saadaan kuluttaja lataamaan ja käyttämään sovellusta aktiivisesti. Mobiilisovelluksen 
houkuttavuutta voi lisätä esimerkiksi tarjoamalla kuluttajalle jokin selkeä etu sen la-
taamisesta. Kun kuluttaja on ladannut sovelluksen, seuraavana haasteena on saada 
päivitettyä sovellusta niin, että siitä on hyötyä kuluttajalle myös jatkossa. (Koivisto 
2017.)

Mobiilisovelluksen täytyy tyydyttää kuluttajan tarpeita. Yksi haasteellisimmista 
tekijöistä on määritellä, miten paljon markkinointia sovelluksen kautta tehdään. Koi-
visto (2017) toteaa, että monen toimijan yhteiskäytössä mobiilisovelluksen vaarana 
on, että käyttäjä kokee saavansa liikaa tietoa ja lopettaa sovelluksen käytön. Persaud 
& Azhar (2012) toteavat, että mobiilimarkkinoinnissa tärkeää on, että kuluttaja luot-
taa markkinoijaan. Kuluttajalta tulisi pyytää suostumus mobiilimarkkinointiin, jotta 
hän ei pidä markkinointia liian tunkeilevana. Markkinoinnissa on otettava huomi-
oon, että sovellus täyttää kuluttajan motiivit, jolloin sen olemassaolo koetaan hyödyl-
liseksi.

Mobiilisovelluksen käyttäjät hyödyntävät sovellusta eri tavoin. Toiselle se on väylä 
tutustua yrityksiin ja tuotteisiin, kun taas toinen haluaa tehdä ostoksensa suoraan 
sovelluksesta. Niin kirjallisuudesta kuin aineistosta nousee esiin, että nykyaikana os-
tajat ovat monikanavaisia ja arvostavat yritystä, jolla on kivijalkaliikkeen lisäksi käy-
tössään esimerkiksi mobiilisovellus tai jokin muu palvelukanava.

Likiliike voisi toiminnassaan hyödyntää Korzerin (2015) ajatusta kauppakeskuksen 
toimintamallista. Yksi kauppakeskusten menetystekijöistä on yritysten muodostama 
kokonaisuus. Tasapaino ja yhteinen tahtotila, mikä yritysten välillä vallitsee riippu-
matta yrityksen koosta tai taustasta. Sama tasapaino ja tahtotila tulisi saavuttaa Liki-
liike-yritysten välille, jotta toiminnan kehittäminen onnistuu myös jatkossa.

Koemme, että kehittyäkseen eteenpäin Likiliike tarvitsee organisoitunutta johta-
mista ja innovatiivisia toimia näkyvyyden lisäämiseen. Kuten kauppakeskuksilla, 
Likiliikkeelläkin olisi oltava johto, joka järjestelmällisesti pitäisi yllä yritysten välistä 
yhteistyötä ja koordinoisi Likiliikkeen kokonaisvaltaista toimintaa. Huomionarvois-
ta on, että yhteistyötä ei tule tehdä vain yhteistyön vuoksi, vaan sen tulisi aina tuottaa 
jotain lisäarvoa (Bitici ym. 2004).
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Vilkkaalla vähittäiskaupalla on merkittävä rooli kaupunkikehityksessä. Onnistu-
nut yhteistyö on yksi menestystekijä yrityksille. Kun rovaniemeläisillä yrityksillä riit-
tää asiakkaita, ne työllistävät itse yrittäjän lisäksi mahdollisesti myös muuta henkilö-
kuntaa ja lisäävät tätä kautta paikallista vireyttä, vilkkautta ja elinvoimaisuutta.
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4D Optimi Isännöinti Oy Aitta Deli&Dine
ApuLappi Sähkötekniikka KY
Arctic 247 Gym Oy Arctic Event Ltd.
Arctic Fantasy Oy Arctic Lifestyle Oy
Arctic Light Hotel A r k k i t e h t i t o i m i s t o  

Suunnittelu Teppo
Arktikum-palvelu Oy  Auto Pekkarix
Autocolorit Oy Autokoulu S.Nuutinen Ky
Borelia Brillet
Caravankeskus Reatalo Choco Deli
Dent Hammasklinikka Rovaniemi Dihtor Oy
Eskelisen Sorvaamo Ky  FC Santa Claus Juniorit
Fenno Optiikka LAPPI Gigantti
Hautaus- ja juhlapalvelu Kalla Hedevälitys LKV
Helmiina Hoitola Sylvianna
Hotel Santa Claus Hovimäki
inDataHouse Oy Insinööritoimisto 

Airaksinen Ky
Intelles Informatica Oy  Ironbeard Tattoo

Jokelan hautaustoimisto JKantola - Taksi 47  
Rovaniemi

K-Supermarket Rinteenkulma K-Rauta Rovaniemi
Kauneus- ja Komeushoitola Sanna’s Style ky K a u n e u s h o i t o l a 

Lapin Kauneus
Kaiverrus Kallio Oy K a u p p a k e s k u s 

Rinteenkulma
Kello ja Kulta Pulkkinen JK Paintline Oy
Kiinteistönvälitys Jaakola LKV K i i n t e i s t ö p a l v e l u  

Lintula Oy
KK brodeeraus KL-Kopio Oy
Koneliike Jomatig Oy K o t i l e i p o m o  

Antinkaapo Oy
Kukka-Aitta ja Rovaniemen Hautaustoimisto Kukkakauppa Ukonhattu
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Kuntopuro Lahjatuote Markku Valkama
Lähteentien pirtti L a k i a s i a i n t o i m i s t o  

Neuvonen Oy
Lapin Asuntopalvelut LKV Oy Lapin Kultatupa Oy
Lapin Kumi Oy Lapin Lääkärikeskus
Lapin Laatukodit LKV Lapin Metallikierrätys Oy
Lapin Pultti Oy Lapin Systema Oy
Lapin Tilitoimisto Oy Lappi Osat Oy
LapSec Oy Lentävän Poron Teatteri
Levi-Rakennus Oy Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy
Lohiapaja   Lyseonpuiston Hammasasema
Mainoa CRAFT & DESIGN Mainostoimisto Ajatus Oy
Mandragora Moda
Musiikkikoulu Pop Up Napapiirin Hius & Kauneus
Napapiirin Keittiötukku Neuvoset Fysio
Nordic Cruises & Tours NorTher Oy
NS-Perintä Ompelimo Tiinaliina
Ounas apteekki  Ounas-Optiikka
Painatuskeskus Finland Päiväkoti Kotola
Päiväkoti Sunnarborg Pappaboy
Pieni leivontapuoti Pohjois-Suomen Metsämarkkinat LKV
Polar Office Oy Polkka Tmi Kreetta Poikela
Proinno Design Oy ProLogo Oy
Puusepänliike Kaisa Karvo Rakennuskonevuokraus OK
Raksahemmot Oy Ravintola Comico / Arctic Live Oy
Reindeer Cafe Restaurant Sirmakko Reindeer Cafe Restaurant Sirmakko 

Oy
RoKi Hockey Oy Rova-Sisustus Oy
Rovaniemen Asemaravintola Rovaniemen Kehitys Oy
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Rovaniemen Keskuspesula Oy Rovaniemen Kodit Oy LKV
Rovaniemen Lukkopalvelu Oy Rovaniemen palloseura Ry
Rovaniemen Teatteri Rovaniemen Tili- ja Verotieto Oy
Rovaniemen Vuokra-asuntovälitys Rovaniemen Hius & Kauneus Vo-

gue
Sagatar Beauty & Wellness Oy Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy 

- Verkkokaupan koulutuskeskus
Sähkötapio Oy Sampo Apteekki
Santasport Seniortek Oy
Sirkus Taika-Aika Soppa ja Sumppi
Sp-Koti Specsavers Optikko Rovaniemi
Studio Artica valokuvaamo Suomen Tekniikkaopisto Oy
Taidekehystämö Hyvärinen Taigakoru Oy
Taito Lappi ry  Tilintarkastus Hyvärinen Oy
Tilintarkastus Saranki Oy Tilitoimisto Katteexi
Tilitoimisto Lapin Kauppiaat ja Yrittäjät Ry Tmi Ronja Allén
TohtoRoi Tojo-Auto
Työterveys Lappica Oy Vakuutusvälitys Arktia Oy
Värisilmä Rovaniemi / Rovaniemen Väri ja Matto Oy VMP Group/ Lapin Eurova Oy
WellnessLounge Woman Volley Ry
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Marjo Harjula

PERIFEERISTEN ALUEIDEN 
MATKAILUVERKOSTO

ABSTRACT
For entrepreneurs in the tourism trade the importance of networks is very high. Well-
functioning networks make it easier for an entrepreneur to work, save time and mo-
ney, and improve operating performance. Successful companies and cooperation 
bring vigor to their surrounding region. Particularly in the peripheral regions, the 
importance of cooperation and networking is emphasized even further.

This thesis has mapped out by qualitative research the significance of the network 
cooperation to small entrepreneurs working in rural areas in the north of Sodankylä. 
In the process the existing network cooperation was viewed, how entrepreneurs expe-
rienced network cooperation in their performances, and how network planning can 
become a natural part of corporate business planning.

Interviews and workshops revealed that networking was very important in periphe-
ral tourist areas. Cooperation with municipalities, other entrepreneurs, events, villa-
ges and local residents is relatively common. Cooperation was felt as a significant part 
of the development of the company and the region. The eagerness for cooperation of 
entrepreneurs and other parties was the most important part. Network co-operations 
are perceived as a natural part of business activities and the importance is recognized, 
but planning the actual network strategy is less frequent. 

The network planning resulting from this thesis helps entrepreneurs develop furt-
her their cooperation with different organizations.

Keywords: networks, cooperation, development, network planning
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JOHDANTO

Verkostojen merkitys matkailualan yrittäjälle on erittäin suuri. Hyvin toimivat ver-
kostot helpottavat yrittäjän arkea, säästävät aikaa ja rahaa sekä parantavat toiminta-
edellytyksiä. Menestyvät yritykset ja yhteistyö tuovat myös elinvoimaa ympäröiville 
alueilleen. Etenkin syrjäseuduilla yhteistyön ja verkostoitumisen merkitys korostuu 
entisestään. 

Verkostoitumisen tärkein ominaisuus on yrittäjän oma halu tehdä yhteistyötä. Mo-
lemminpuolinen luottamus, luottamuksen säilyttäminen ja avoimuus ovat vankka 
pohja pitkäkestoiselle yhteistyölle. Verkostoituessa pienyrittäjän on oltava realistinen 
omissa odotuksissaan ja annettava oma panoksensa yhteistyön kehittämiselle. (Turu-
nen 2011, 36–37.)

Opinnäytetyössä on kartoitettu verkostojen merkitystä Sodankylän pohjoisosan 
pienille ja syrjässä oleville matkailuyrittäjille. Tutkimuksessani kartoitin yrittäjien 
nykyistä verkostoyhteistyötä, miten he kokevat verkostoyhteistyön omassa toimin-
nassaan ja miten verkostosuunnittelu saataisiin luontevaksi osaksi yritysten liiketoi-
mintasuunnittelua.

Verkostot koetaan luontevaksi osaksi yritystoimintaa ja verkostojen merkitys tun-
nustetaan erittäin tärkeäksi, mutta silti varsinainen verkostoitumissuunnitelma jää 
hyvin usein vähemmälle huomiolle tai jopa kokonaan tekemättä. Yrityksen verkosto-
ja ei välttämättä edes kirjata kehittämis- tai liiketoimintasuunnitelmiin. 

Vastikään perustettu Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys tarvitsee uusia verkos-
toja ja yhteistyökumppaneita toimintansa kehittämiseksi. Opinnäytetyöni toimek-
siantajana on Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys, jonka tehtävänä on tulevaisuu-
dessa muun muassa vastata alueen markkinoinnista, verkostoitumisesta sekä edun-
valvonnasta ja toimia alueorganisaationa matkailun kehittämiseksi.

Opinnäytetyöni aiheen valitsin sen vuoksi, koska työni kautta olen saanut seurata 
läheltä Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistyksen syntyvaiheita ja sen ensiaskeleita. 
Etenkin pohjoisen pienillä ja syrjäisillä alueilla sosiaalisten suhteiden merkitys koros-
tuu entisestään. Toivon opinnäytetyöni hyödyttävän alueen yrittäjiä ja auttavan heitä 
löytämään kaikkia osapuolia tyydyttävän yhteisen sävelen jo heti organisaation alku-
taipaleella ja luomaan monipuolisia verkostoja oman yritystoimintansa tueksi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ POHJOIS-SODANKYLÄ

Matkailu Lapissa

Matkailu on erittäin merkittävä elinkeino Lapissa. Sen työllistävä vaikutus viimei-
simmän tutkimustiedon mukaan on noin 5 000 henkilötyövuotta ja sen aluetaloudel-
linen vaikutus on noin 632 miljoonaa euroa. Matkailulla on myös muita positiivisia 
vaikutuksia, sillä se parantaa alueen saavutettavuutta ja liikenneyhteyksiä sekä tuo 
tuloja, töitä ja elinvoimaa myös maaseutualueille. (Lapin liitto 2015, 12.)

Lapissa toimii noin 1 000 ‐ 1 600 matkailualan yritystä. Matkailun osuus Lapin 
kaikkien toimialojen liikevaihdosta on noin 5 prosenttia. Matkailualojen liikevaihto 
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kasvoi 10 prosenttia vuosien 2009 ‐ 2012 välillä. Hyvä liikevaihdon kehitys ei kuiten-
kaan ole heijastunut työpaikkojen määrään, vaan henkilöstön määrä on ollut lasku-
suunnassa. Tämä voi tarkoittaa joko sitä, että hyvä liiketulos saavutetaan entistä pie-
nemmillä henkilöstöresursseilla tai sitten sesonkityövoiman määrä on kasvanut huo-
mattavasti. Sesonkityövoimaa ei rekisteröidä yhtä tarkasti kuin pysyvää työvoimaa. 
(Lapin liitto 2015, 12.)

Kuten kuviossa 1 olevasta 10 faktaa Lapin matkailusta -infograafista käy ilmi, Lapin 
matkailu on kasvanut voimakkaasti ja tänä vuonna (2017) ennätyksiä rikotaan eten-
kin kansainvälisen kysynnän ja ulkomaisten kävijöiden vierailuiden osalta. Matkai-
lun kokonaiskysyntä on lähes miljardi euroa, josta kotimaan osuus on 555 M€ ja ul-
komaan osalta 378 M€. Lapissa matkailun osuus BKT:sta on 5,9 %, kun se koko maan 
osalta on 2,5 %. (TEM 2017.)

TEM:n tuoreimman tilastotiedon (2017) mukaan matkailu työllistää 4 400 henkilöä 
ja lisäksi sesonkina vuokratyövoimaa tarvitaan noin 30 – 40 % lisää. Sesonkina hen-
kilöstön tarve lisääntyy välillisesti myös muun muassa kaupan alalla. Matkailun 
osuus kaikista työllisistä on 7,5 %. Matkailun kehittyminen merkittäväksi toimialaksi 
ei olisi onnistunut ilman pitkäjänteistä toimijoiden yhteistyötä ja kattavaa verkostoa.

Kuvio 1. Lapin matkailun infograafi (Lapin liitto 2017)

Sodankylän kunnan matkailun kehittämisen toimenpideohjelma

Sodankylän kuntastrategian yksi painopistealue on monipuolinen elinkeinoelämä, 
jonka yksi merkittävä osa on matkailu. Matkailu Sodankylässä perustuu ennen kaik-
kea luontomatkailuun, tapahtumiin, sijaintiin keskellä Lappia isojen teiden risteys-
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kohdassa sekä kunnan pohjoisosan saamelaiskulttuuriin ja kullanhuuhdonnan pe-
rinteisiin. Sodankylän kunnalle on laadittu matkailun kehittämisen toimenpideoh-
jelma, jossa tarkennetaan matkailun kehittämisen tavoitteita, toimenpiteitä ja välinei-
tä. Jatkossa toimenpideohjelma toimii kunnan matkailun kehittämisen selkärankana, 
jonka avulla pitkäjänteistä matkailun kehittämistyötä voidaan tehdä. 

Vuosina 2016 - 2020 Sodankylän kunnan keskeisiä tavoitteita ovat alueen matkai-
lutulon kasvattaminen ja matkailuyritysten toimintaympäristön parantaminen. Ke-
hittämistoimenpiteillä edesautetaan ympärivuotisten työpaikkojen säilyttäminen ja 
mahdollisten uusien työpaikkojen syntyminen niin matkailuun kuin siihen olennai-
sesti liittyvillä toimialoilla. Matkailun toimintaympäristöä kehittämällä tuotetaan 
samalla kuntalaisille palveluita erilaisten harrastusmahdollisuuksien ja tapahtumien 
myötä. Matkailutoimijoiden yhteistyön kehittämistä jatketaan, näkyvyyttä paranne-
taan, luodaan uusia matkailutuotteita ja satsataan paikalliseen omaleimaisuuteen, 
palveluun ja laatuun. (Sodankylän kunta 2016, 4.)

Sodankylän lukuisat kylät tarjoavat runsaasti paikallisia tarinoita, tuotteita, käyn-
tikohteita, tapahtumia, kädentaitoja ja persoonia, joita voidaan hyödyntää kyläkult-
tuurin kehittämisessä. Etenkin paikallisuus, perinteet, historia ja yhdessä tekeminen 
nostavat suosiotaan matkailijoiden keskuudessa. Samalla myös paikallisuuden koros-
taminen, yksiöllinen palvelu ja paikalliset, omalaatuiset ja omintakeiset persoonat 
ovat hyvä keino profiloitua ja erottautua muista matkailualueista ja lisätä näin alueen 
vetovoimaisuutta. (WTM 2007, 4–5; 14–17.)

Sodankylän matkailun kehittämisessä panostetaan vahvaan verkostoitumiseen ja 
yhteistyöhön lähialueiden eri toimijoiden kanssa. Painopisteenä on sähköisten palve-
luiden tuottaminen, sähköisen liiketoiminnan osaamisen lisääminen ja verkkoliiken-
netoiminnan edellytysten parantaminen. (Sodankylän kunta 2016, 5.) 

Matkailun menestys näkyy vahvasti myös Sodankylän matkailutilastoissa (Tau-
lukko 1). Lisääntynyt majoituskapasiteetti etenkin kunnan pohjoisosissa on mahdol-
listanut rekisteröityjen yöpymisten runsaan kasvun. Koko Lapin osalta kehitys on 
ollut huimaa ja jopa puolet rekisteröidyistä yöpymisistä tulee kansainvälisiltä mark-
kinoilta. Positiivinen kasvu näkyy yritysten liikevaihdon kasvuna ja uusina inves-
tointeina.
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Taulukko 1. Rekisteröidyt yöpymiset Lapissa 2016 (Suomen virallinen tilasto 2017)

Kaikki yöpymiset Kotimaiset Ulkomaiset

Alue Yhteensä muutos 
%

Yhteensä muutos 
%

Yhteensä muutos 
%

Koko 
Suomi 20 367 592 3,2 14 601 540 2,6 5 766 052 4,6

Lappi 2 665 623 13,1 1 454 253 9,3 1 211 370 18,0

Enontekiö 130 863 5,8 88 986 8,7 41 877 0,1

Inari 444 335 8,0 228 452 5,7 215 883 10,5

Kittilä 542 750 19,3 304 849 21,5 237 901 16,7

Kolari 294 732 11,4 179 034 1,1 115 698 32,1
Muonio 118 039 2,4 44 188 8,7 73 851 -1,1

Pelkosen-
niemi 72 631 20,3 59 950 22,4 12 681 11,3

Rovaniemi 553 112 17,6 225 249 6,1 327 863 27,0

Salla 102 032 2,7 76 671 -3,0 25 361 24,8

Sodankylä 156 362 23,3 64 511 14,3 91 851 30,6

Pohjois-Sodankylän matkailualue

Sodankylän kunnan pohjoisosan matkailukohteita ovat mm. Tankavaaran Kultakylä 
ja Kultamuseo, Urho Kekkosen kansallispuisto ja Tankavaaran luontokeskus, Kaks-
lauttasen alue, Santa’s Resort, Muotkan Maja, Tievatupa sekä Lokan ja Porttipahdan 
altaat kylineen sekä tietysti ainutlaatuiset saamelaiskylät Vuotso ja Purnumukka. 

Merkittävien matkailuinvestointien ja määrätietoisen kehittämistyön myötä Kaks-
lauttasesta on muodostunut Pohjois-Lapin ja koko Lapin tunnetuimpia ja vetovoimai-
simpia kohteita, jonka ainutlaatuisien palvelutarjonnan myötä kansainväliset ja eten-
kin aasialaiset matkailijat ovat löytäneet tiensä alueelle. Kakslauttasen matkailukes-
kuksen toiminnan laajetessa Kultaojan alueelle, alueen palvelut täydentyvät myös 
ohjelmapalveluiden osalta ja alueelle on juuri valmistunut uusi asemakaava ja uusia 
investointeja. (Sodankylän kunta 2016, 11.)

Vuotso on Suomen eteläisin saamelaiskylä, joka sijaitsee Urho Kekkosen kansallis-
puiston ja Sompion luonnonpuiston lähellä, E75-tien varrella Sodankylän keskustaa-
jamasta 100 km pohjoiseen. Vuotsoa paljon pienempi Purnumukka puolestaan sijait-
see 105 km päässä Sodankylästä pohjoiseen. Sekä Vuotso että Purnumukka ovat saa-
melaisaluetta, jonka erityispiirteitä tuodaan esille yhteistyössä alueen asukkaiden 
kanssa. (Elämää Sompion kyliin 2014.)
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Tankavaara sijaitsee E75-tien varressa, noin 10 km Vuotson kylästä pohjoiseen. 
Tankavaara on tunnettu Lapin kullan keskus, missä sijaitsee Kultamuseo ja Kultaky-
lä palveluineen sekä Urho Kekkosen kansallispuiston Tankavaaran luontokeskus. 
Nämä kohteet yhdessä muodostavat vahvan alueellisen kokonaisuuden kultahistori-
aan, kultaperinteeseen ja luontomatkailuun liittyen. (Sodankylän kunta 2016, 11.) 

Tankavaaran Kultamuseo on perustettu vuonna 1973 tehtävänään tutkia ja tallen-
taa Suomen kultahistoriaa. Kultamuseo on yksi Lapin merkittävimmistä käyntikoh-
teista ja on yksi Suomen erikoismuseoista. Perusnäyttelyn ja mineraalikokoelman li-
säksi Kultamuseosta löytyy Golden World -näyttely, jossa esitellään kultahistoriaa 
ympäri maailmaa. (Kultamuseo 2017.)

Tankavaaran Kultakylä puolestaan on perustettu vuonna 1970 kullankaivajien toi-
mesta. Kultakylä esittelee kullankaivuukulttuuria ja tarjoaa majoitus- ja ravintolapal-
veluita alueella vieraileville matkailijoille. Tankavaarassa järjestetään useita tapahtu-
mia, joista kuuluisin on vuosittain järjestettävät Kullanhuuhdonnan SM-kisat. (Lii-
matainen 1995, 11.) Vuonna 2019 Tankavaarassa järjestetään Kullanhuuhdonnan MM-
kisat, joka tuo kansainvälisiä vieraita ja mediaa runsaasti alueelle. Tankavaara on 
Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistyksen veturiyritys.

Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys perustettiin marraskuussa 2016 yrittäjien 
toimesta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Sodankylän pohjoisosassa ja sen lä-
hialueella toimivien yritysten yhteistoimintaa, verkostoitumista sekä lisätä alueen 
kansainvälistä ja kansallista vetovoimaisuutta ja tunnettavuutta matkailualueena. 
Yhdistys toimii myös alueen edunvalvojana ja linkkinä eri tahoihin, kuten matkailu-
organisaation tuleekin. Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistykseen kuuluu alueella 
toimivia eri yrityksiä, tapahtumajärjestäjiä ja muita toimijoita sekä Sodankylän kun-
ta. Päävastuu yhdistyksen toiminnasta on yrittäjillä ja kunta huolehtii lähinnä rahal-
lisesta markkinointipanostuksesta yhdistykselle toiminnan mahdollistamiseksi. 
(Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys 2017.)

Hankkeet yhteistyön kehittämisen välineinä

Kunta tukee yhteistyön kehittämistä Sodankylän pohjoisen alueen toimijoiden kes-
ken. Pohjoisen alueen yrittäjien yhteistyötä kehitetään erilaisilla hankkeilla, joissa 
etsitään muun muassa yhteistä organisaatiomallia entistä tehokkaamman ja taloudel-
lisemman toiminnan saavuttamiseksi, yhteismarkkinoinnin tehostamiseksi ja alueen 
yhteisten asioiden koordinoimiseksi. 

Leader Pohjoisin Lappi ry:n rahoittamassa Kultainen Pohjoinen -hankkeessa selvi-
tettiin Sodankylän kunnan pohjoisosan matkailutoimijoiden yhteistä, toimivaa ja 
taloudellista yhteistyömallia ja -organisaatiota. Hankkeen tuloksena alueelta löytyi 
yli 30 toimijaa, jotka olivat kiinnostuneita matkailuyhteistyöstä. Hankkeen lopputu-
loksena perustettiin Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys. (Sodankylän kunta 
2017c.)

Kultainen Pohjoinen -hankkeen jatkoksi haettiin Lapin ELY-keskukselta Pohjois-
Sodankylän matkailun kehittäminen -yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on orga-
nisoida Sodankylän pohjoisosan matkailuyhteistyö sekä luoda toimiva vuosikello 
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yhteistyön toteuttamiselle tulevaisuudessa. Hankkeessa kirkastetaan markkinointi-
viestiä ja luodaan aluemarkkinoinnin työkalut. Myös yritysten osaamista matkailu-
tuotteiden kehittämisestä, hinnoittelusta, jakelusta ja markkinoinnista parannetaan 
Visit Finland Akatemiaan liittyen. (Sodankylän kunta 2017a.)

Visit Finland Akatemia on hyvä valmennustyökalu matkailuyrityksille, jotka tar-
vitsevat sparrausta kansainvälistymisen, tuotekehityksen, myynnin sekä markki-
noinnin osalta. Akatemia tarjoaa valmennusta kolmessa eri vaiheessa, joita ovat Rea-
dy, Steady ja Go. Kouluttajina toimivat Visit Finlandin hyväksymät konsultit. (Visit 
Finland 2017.)

Lisäksi Tankavaaraan ja kultaan liittyvän Green Gold Lapland -yritysryhmähan-
keen yhtenä tavoitteena on sertifioida ja brändätä Lapissa kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti ja ekologisesti kaivettua kultaa. Myös tässä hankkeessa luodaan 
yhteistyöverkostoja jopa kansainvälisesti. (Team Deadwood 2017.)

Tarinakylä-hanke on Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien yhteis-
työhanke, jossa on mukana kaksi kylää kustakin kunnasta. Sodankylästä mukana 
ovat Kierinki ja Vuotso. Mukana olevista kylistä on tarkoitus kerätä sekä faktaa että 
fiktiota tarinoiden muodossa ja näistä sitten luodaan palvelumuotoilun ja sisällöntuo-
tannon avulla täysin uudenlainen digiajan sovellus ja käyntikohteita kyliin, joihin 
matkailijat voivat tutusta niin virtuaalisesti kuin paikan päälläkin. Tarinakylä -hank-
keessa kylät muodostavat tarinoiden verkoston matkailijoiden, matkailuyrittäjien ja 
kyläläisten hyödynnettäväksi. (Sodankylän kunta 2017b.)

VERKOSTOJEN MERKITYS SYRJÄISILLE MATKAILUALUEILLE

Verkostot

Suomen matkailuklusteri on laaja ja monipuolinen. Kuvio 2 havainnollistaa, kuinka 
ulkokehällä olevat eri toimialat ja yleiset tekijät maailmalla vaikuttavat sisäkehällä 
oleviin palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja viestintään sekä matkailun kehittä-
misen toimintaedellytyksiin. Yhdistävänä tekijänä on kuitenkin digitalisaatio, jonka 
avulla esimerkiksi kansainvälisten asiakkaiden saavuttaminen on helpompaa samoin 
kuin yhteistyön tekeminen ja verkostoituminen eri sektoreiden välillä. Tämäkin 
osoittaa sen, kuinka monipuolisesta alasta on kyse ja miten paljon eri toimijoita ja 
toimialoja klusteriin kuuluu.
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Kuvio 2. Suomen matkailuklusteri (TEM 2017)

Lapissa matkailuklusteri on myöskin hyvin laaja. Kuten kuviossa 3 on esitetty, La-
pin matkailuklusterin keskeisessä osassa on Lapin matkailustrategia, jonka tavoittei-
ta ja linjauksia pyritään muun muassa eri hankkeilla ja toimenpiteillä saavuttamaan. 
Kaiken tämän perustana ovat kuitenkin matkailuyritykset, jotka ovat olennainen osa 
tätä monialaista ja laajaa verkostoa. 

Olen itsekin työni puolesta mukana Lapin matkailuklusterin toiminnassa ja koen 
erittäin hyödylliseksi säännölliset tapaamiset eri tahojen, organisaatioiden ja toimi-
joiden kanssa. Tietotaitoa sekä hyviä ja huonoja kokemuksia jaetaan runsaasti ja tar-
vittaessa matkailu on yhtenä rintamana esimerkiksi tuomassa esiin epäkohtia, jotka 
ovat matkailun kehittämisen esteenä. Etenkin saavutettavuuden, kansainvälisyyden 
sekä digitalisaation eteen on tehty viime vuosina runsaasti töitä.
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Kuvio 3. Lapin matkailuklusteri (Lapin liitto 2017)

Yhteistyö perustuu verkostoihin. Verkostot voidaan jakaa fyysisiin, taloudellisiin 
ja sosiaalisiin verkostoihin. Fyysisillä verkostoilla voidaan tarkoittaa asumiseen, pal-
veluihin sekä liikenteeseen liittyviä verkostoja. Taloudelliset verkostot puolestaan 
liittyvät esimerkiksi kilpailuun ja kansainvälistymiseen. Sosiaaliset verkostot ovat 
kiinteä osa sosiaalisia suhteita eri toimijoiden välillä. Potentiaalisissa verkostoissa 
hyöty saattaa löytyä vasta paljon myöhemmin verkoston perustamisen jälkeen, kun 
taas strategiset verkostot on perustettu juurikin hyödyn tavoittelua varten jopa lyhy-
ellä aikavälillä resurssien lisäämiseksi. (Linnamaa 2004, 51–53.) 

Komppulan (2000, 100–102) väitöskirjatutkimuksen mukaan verkostot ja verkosto-
yhteistyö ovat keskeisessä asemassa matkailuelinkeinon kehittämisessä. Toisinaan 
myös muutokset ja muutospaineet ympäristössä kehittävät yhteistyötä hedelmälli-
sempään suuntaan. Matkailuverkostossa voi olla mukana yrittäjien lisäksi esimerkik-
si aluehallinnon tai kuntien edustajia sekä kyläyhdistysten tai tapahtumajärjestäjien 
edustajia. Näiden toimijoiden yhteisenä tavoitteena on alueen tunnettuuden ja mat-
kailutulon lisääminen, kuten Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistyksen tarkoitukse-
nakin ja siellä on edustajia juurikin edellä mainituista organisaatioista.

Yhteistyötä voidaan toteuttaa eri tavoin ja esimerkkejä on lukuisia, joita ovat muun 
muassa yritysten yhteenliittymät, vaativat verkosto-osaamisen johtamismallit sekä 
vapaaehtoinen yhteistyö, joka voitaisiin rinnastaa myös Pohjois-Sodankylän matkai-
luyhdistyksen toimintaan. Yhteistyössä voi olla mukana useita eri tahoja samanaikai-
sesti ja toiminta voi olla todella intensiivistä tarkkaan etukäteen määriteltyjen sään-
töjen puitteissa tai sitten vapaaehtoista, missä toiminta voi olla vapaamuotoisempaa, 
eikä niin normitettua. (Pirnes 2002, 7-13.) 
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Perinteinen toimintamalli eroaa verkostotoiminnan mallista siinä, että toiminnot 
tuotetaan organisaation sisällä alusta loppuun saakka yksisuuntaisesti. Verkostomal-
lissa puolestaan otetaan muiden toimijoiden antama palaute huomioon ja tarvittaessa 
muutetaan esimerkiksi toimintatapoja. (Pirnes 2002, 74.) Pienten toimijoiden matkai-
luyhdistyksessä on hyvä ottaa erilaiset mielipiteet huomioon ja pyrkiä siihen, että 
jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan, kuitenkin yhteinen etu huomioiden.

Verkostojen merkitys

Verkostojen merkitys matkailualan yrittäjälle on erittäin suuri. Hyvin toimivat ver-
kostot helpottavat yrittäjän arkea, säästävät aikaa ja rahaa sekä parantavat toiminta-
edellytyksiä. Menestyvät yritykset ja yhteistyö myös tuovat elinvoimaa ympäröiville 
alueilleen. Etenkin syrjäseuduilla yhteistyön merkitys korostuu entisestään. 

Yrityksen, varsinkin pienyrityksen verkostoitumisella on useita huomattavia ai-
neellisia ja aineettomia etuja. Verkostoitumisen tavoitteena ovat useasti yrityksen 
kasvutavoitteet, kustannustehokkuus, osaamisen kehittäminen sekä informaation 
saaminen. Yhdessä pienet yritykset ovat enemmän kuin jokainen yksin erikseen. Ver-
kostoitumalla pienet toimijat voivat saavuttaa suurempaa näkyvyyttä, parempaa ja 
monipuolisempaa palvelutarjontaa sekä tarvittaessa myös osaamista ja resursointia. 
(Toivola 2006, 13.; Fyall 2008, 334.)

Verkostoitumisen tärkein ja perusedellytys ominaisuus on yrittäjän oma halu tehdä 
yhteistyötä ja osallistua aktiivisesti yhteistyön ja verkoston luomiseen. Molemmin 
puoleinen luottamus, luottamuksen säilyttäminen ja avoimuus ovat vankka pohja 
pitkäkestoiselle yhteistyölle. Verkostoituessa pienyrittäjän on oltava realistinen omis-
sa odotuksissaan, eikä odottaa heti liikoja orastavalta yhteistyöltä. Yrittäjän on myös-
kin annettava oma panoksensa yhteistyön kehittämiselle. Avoimuuden puuttuminen 
ja suoranainen salailu saattavat hidastaa tiedon kulkua ja heikentää verkoston toimin-
taa. (Turunen 2011, 36–39.) 

Jokaista paikallista kohdetta, aluetta ja yritystä katsotaan omana kokonaisuute-
naan, jossa jokaisella on oma merkittävä osuutensa tehtävänä ja roolinsa verkoston 
kehittäjänä. Eri osapuolten tulee ymmärtää tämä roolijako ja siten voidaan kehittää 
matkailualaa paikallisesti yhdessä eli toimijoiden on sisäistettävä, että verkostot ovat 
merkittävä osa jokapäiväistä yritystoimintaa. Hyvällä yhteistyöllä voidaan saada ai-
kaan myös uusia tuotteita sekä kehitystä. Eri henkilöillä on erilaiset käsitykset, koke-
mukset, ammattitaito ja osaaminen, joita tulisi ehdottomasti hyödyntää verkostojen 
kehittämisessä ja jokaisen tulisi antaa omat edellä mainitut vahvuutensa verkostojen 
käyttöön. (Comas, Guia & Prats 2006, 63.)

Sitoutuminen yhteistyöhön

Henkilösuhteet ovat olennainen osa yhteistyöverkostoa. Yhteistyö ja sosiaaliset suh-
teet toimivat, kun yhteiset pelisäännöt ovat selvät, toiminta on avointa ja rehellistä 
sekä yhteinen päämäärä ja tavoitetila on määritelty selkeästi. (Niemelä 2002, 71.) Yrit-
täjät myös sitoutuvat paremmin verkostoon, kun jokainen pystyy vaikuttamaan tasa-
puolisesti toimintaan ja he kokevat, että heidän mielipiteitään arvostetaan. Sitoutu-
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neet toimijat osallistuvat innokkaasti verkoston toimintaan ja toimivat aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Toivola 2006, 98–99.) 

Luottamuksella on suuri merkitys myös yhteistyössä. Luottamus rakentuu vähitel-
len ja on kyettävä osoittamaan toisille toimijoille, että on heidän luottamuksensa ar-
voinen. Aina ei voi olla itse hyödynsaaja, vaan on hyväksyttävä sekin tosiasia, että 
tuotto saattaa mennä toisinaan muille kuin itselle. Vastavuoroisesti myöhemmin voi 
olla asia toisin, jolloin itse saa suuremman hyödyn kuin joku toinen verkostossa oleva. 
Luottamus ja sen rakentuminen hyödyntää koko verkostoa myös taloudellisesti. (Nie-
melä 2002, 77–79; Valkokari ym. 2009, 6; Fyall 2008, 335, 342.) Voidaankin sanoa, että 
lojaalisuus, solidaarisuus, luottamus, tuen saaminen sekä tasa-arvoisuus ovat erittäin 
merkityksellisiä verkostoissa. Vaikeistakin asioista on kyettävä keskustelemaan ra-
kentavasti ja ratkaisuja hakien.

MENETELMÄLLINEN TOTEUTUS

Kehittämismenetelmä

Valitsin kehittämismenetelmäksi tapaustutkimuksen. Tapaustutkimus eli case study 
on tutkimusstrategia, jossa tarkastellaan muutamaa tai vain yhtä tapausta kerrallaan. 
Tapaus voi olla esimerkiksi ilmiö, yksilö, yhteisö, ohjelma, tapahtuma, organisaatio 
tai kumppanuus. Tapaustutkimukselle on luonteenomaista yksityiskohtaisen ja in-
tensiivisen tiedon tuottaminen ja se on pikemminkin lähestymistapa kuin aineisto-
keruu- tai analysointimenetelmä. (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9–11.) 

Ojasalo, Ritalahti & Moilasen mukaan (2014, 52.) hyvin usein tapaustutkimus on 
laadullista tutkimusta, jolla pyritään saamaan paljon yksityiskohtaista tietoa ja esi-
merkiksi kehittämisehdotuksia ja –ideoita henkilöstön, organisaation tai yhteisön 
käyttöön. Kuten itsekin opinnäytetyössäni tutkin pienten yritysten verkostoitumista 
ja yrittäjien mielipiteitä siitä. 

Eriksonin ja Koistisen (2005, 4) mukaan tapaustutkimus mielletään kuitenkin 
enemmän tutkittavan kohteen lähestymistavaksi ja tutkimusstrategiaksi kuin että se 
olisi metodi aineiston keräämiselle tai analysoinnille. Yinin (2003, 13) mukaan ta-
paustutkimus on yksi monista tavoista tehdä sosiaalista tutkimusta. Tapaustutkimus 
on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jonka avulla tutkitaan tilapäistä ilmiötä omas-
sa todellisessa ympäristössään etenkin, kun ilmiötä ja sisältöä ei pystytä tarkalleen 
määrittämään.  

Tapaustutkimuksessa voi yhdistellä eri tutkimusmenetelmiä, niin laadullisia kuin 
määrällisiäkin. Etenkin haastattelut eri muodoissaan ovat suosittuja menetelmiä, sil-
lä haastattelemalla asiaan liittyviä henkilöitä, olennaista tietoa saadaan mahdollises-
ti paremmin selville. Myös aivoriihtä, benchmarkingia sekä ennakointia voidaan 
käyttää yhdessä tapaustutkimuksen kanssa. (Ojasalo ym. 2014, 55.)

Olisin voinut käyttää myös verkostotutkimusta, johon liittyy olennaisesti etenkin 
haastattelut, dokumenttianalyysit ja kyselyt, mutta itse koin verkostotutkimuksen 
liian tieteellisenä ja liian pitkän aikavälin tutkimuksena. (Ojasalo ym. 2014, 100.) Ha-
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lusin keskittyä opinnäytetyössäni enemmän yritysten kokemuksiin, mielipiteisiin ja 
yhteiseen tahtotilaan sisäisen yhteistyön luomisesta ja verkostoitumisesta. 

Haastattelu ja aineisto

Haastattelu on erittäin yleinen tiedonkeruumenetelmä, kun halutaan korostaa yksi-
lön merkitystä ja tietoa tutkittavasta aiheesta. Haastattelu on joustava ja se sopii mo-
nenlaisiin tutkimuksiin.  (Ojasalo ym. 2014, 106.) Haastattelutyyppejä on kolme: lo-
make-haastattelu, puolistrukturoitu sekä strukturoimaton haastattelu. (Hirsjärvi & 
Hurme 2009, 43–46.) Haastatteluiden pohjaksi laadin puolistrukturoidun haastatte-
lulomakkeen eli kysymysrunko oli ennalta määritelty, mutta tilanteen mukaan pys-
tyin viemään haastattelua eteenpäin esittämällä tarkentavia lisäkysymyksiä, kuiten-
kaan johdattelematta haastateltavaa.

Opinnäytetyöni aiheena on verkostojen merkitys pienille ja syrjäisille matkailuyri-
tyksille. Tutkimuskysymyksissäni kartoitin yritysten nykyistä verkostoyhteistyötä, 
miten he kokevat verkostoyhteistyön omassa toiminnassaan ja miten verkostosuun-
nittelu saataisiin sulautettua osaksi yritysten liiketoimintasuunnittelua, ettei se olisi 
ainoastaan yrittäjän hiljaista tietoa. 

Haastattelin kahdeksaa etukäteen valittua yrittäjää/toimijaa Sodankylän alueelta 
sekä muualta Lapista. Haastateltavat valitsin niin, että mukana oli sekä pitkän linjan 
matkailuyrittäjiä, että vasta jonkin aikaa alalla olleita pienempiä toimijoita. Haasta-
teltavien joukossa oli myös kaksi yrityskonsulttia, jotka tekevät paljon yhteistyötä 
yrittäjien kanssa yritystoiminnan kehittämiseksi. Toisella heistä on myös merkittävää 
liiketoimintaa ympäri Lappia ja Suomea. Teemahaastattelurunko on liitteenä 1.

Yhdellä haastateltavista on mittavaa ja monipuolista yritystoimintaa Rovaniemen 
seudulla, yksi haastateltavista edusti jo toimivaa matkailun alueorganisaatiota Lapis-
sa ja yhdellä haastateltavista on muutaman vuoden kokemus matkailuyrittäjänä toi-
mimisesta ja tapahtumien järjestämisestä. Muut haastateltavat edustivat pieniä mik-
royrityksiä. Kiireisistä aikatauluista johtuen haastateltavilla oli mahdollisuus osallis-
tua haastatteluun myös puhelimitse.

Työpajat

Hyödynsin opinnäytetyössäni jo päättyneen Kultainen Pohjoinen–hankkeen sekä 
parhaillaan käynnissä olevan Pohjois-Sodankylän matkailun kehittäminen–hank-
keen koulutustilaisuuksia, työpajoja ja opintomatkoja. Tilaisuuksiin osallistuivat yh-
teistyöstä kiinnostuneita yrittäjiä ja alueen muita toimijoita. Osallistujamäärät vaih-
telivat 12–20 henkilön välillä.

Kultainen Pohjoinen-hankkeessa kartoitettiin alueen toimijat, heidän olemassa 
olevia ja suunnitteilla olevia matkailupalveluita ja alueen eri tapahtumia. Haastatte-
lujen avulla selvitettiin toimijoiden toiveita ja kehittämisehdotuksia sekä kartoitettiin 
alueelle sopivinta yhteistyömallia. Kartoituksen pohjalta löytyi yli 30 yhteistyöstä 
kiinnostunutta yrittäjää ja toimijaa. 

Yrityskartoitusten lisäksi järjestettiin kaksi työpajaa/verkostointitilaisuutta sekä 
kaksi benchmarking- eli opintomatkaa, joista toinen suuntautui Sallaan kautta Hos-
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saan ja toinen Pohjois-Sodankylän alueelle. Näiden kaikkien tapaamisten ja matkojen 
tarkoituksena oli tutustua eri yhteistyö- ja organisaatiomalleihin sekä yrittäjien väli-
seen yhteistyöhön muilla alueilla ja tutustua oman hankealueen yritysten palveluihin 
ja tarjontaan, sillä kaikki läheskään kaikki toimijat eivät olleet tuttuja keskenään. 
Hankkeen aikana myös vertailtiin ja selvitettiin eri yhteistyöorganisaatiomallien vas-
tuita, velvoitteita, tehtäviä sekä yritysten maksuosuuksia toiminnan pyörittämiseksi 
tulevaisuudessa. 

Koulutuksissa ja työpajoissa käsiteltiin myös yritysten yhteistyöverkostoja ja käy-
tiin avoimesti keskusteluja, millaisena yrittäjät näkevät yhdistyksen toiminnan ja ta-
voitteet jatkossa peilaten heidän omiin odotuksiinsa ja toiveisiinsa. Haastatteluiden 
ja työpajojen lisäksi havainnoin eri tilaisuuksissa osallistujien keskusteluita, joista 
poimin olennaisimpia asioita yhteistyöhön ja verkostoihin liittyen. 

Matkailuyhteistyön tärkeimmäksi toiminnoksi nousi kartoituksen jälkeen yhteis-
matkailumarkkinointi ja tiedotus. Myös tuote-/ palvelumyynti ja paketointi, alueen 
edunvalvonta, saavutettavuuden ja sisäisen liikenteen koordinointi, yhteisten tapah-
tumien suunnittelu ja koordinointi, kurssien ja koulutuksen järjestäminen ja hanke-
toiminta koettiin tärkeiksi.

Visit Finlandin Akatemiaan liittyviä koulutuksia on hankkeen aikana yhteensä 
seitsemän päivää. Lisäksi Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistyksen puitteissa on jär-
jestetty sääntömääräisiä kokouksia sekä hallituksen kokouksia ja kaksi get together 
-tilaisuutta. Mukana ovat olleet jo alusta asti aktiivisimmat toimijat, joita on arviolta 
noin kymmenen henkilöä. 

TULOKSET

Haastatteluissa ja työpajoissa kävi ilmi, että verkostoituminen koettiin erittäin tär-
keäksi myös perifeerisillä matkailualueilla ja yhteistyö kuntien, muiden yrittäjien, 
kylätoimijoiden ja tapahtumien kanssa on suhteellisen yleistä ja koettiin merkittäväk-
si osaksi yrityksen ja alueen kehittämistä.

Vaikka Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys on toiminut vasta vuoden, odotuk-
set yhteistyölle ovat suuret. Lupausten lunastaminen on vielä edessä, sillä verkostoi-
tuminen on vasta alkuvaiheessa. Jokainen haastateltava oli sitoutunut ja valmis yh-
teistyöhön. Toiminnassa koettiin kuitenkin olevan hieman käynnistysvaikeuksia, 
vaikkakin yritysryhmähankkeella päästiin alkuun toimijoiden kouluttamisessa ja 
samalla myös yhteistyön hiomisessa ja toiminnan aktivoinnissa. 

Tutkimuksessa ilmeni, että yrittäjillä ja toimijoilla on halu ja into yhteistyöhön. 
Kaikkein tärkeintä olisi saada olemassa oleva into valjastettua tekemisen meiningiksi. 
Yhteistyötapoja vielä haetaan, eikä hyviä ja huonoja puolia osattu vielä kovinkaan 
tarkkaan nimetä. Lähinnä vastauksissa nousivat esiin yrittäjien jaksaminen ja resurs-
sien vähäisyys, sillä suurin osa yrittäjistä on pieniä yhden tai kahden henkilön yrityk-
siä. Myös laadun varmistaminen ja sitoutumisen puute mietityttivät.

Kylät ja kyläläiset nousivat verkostovastauksissa esiin. Kylistä ostettiin palveluita 
sekä raaka-aineita ja vastavuoroisesti kyläläiset asioivat kyseisissä yrityksissä ja käyt-
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tivät niiden palveluita ja tiloja hyväkseen esimerkiksi eri tilaisuuksien järjestämiseen. 
Kyläyhteisön hyväksyntä on erittäin tärkeä pienille ja syrjäisten alueiden yrityksille. 
Luottamus ja yhteistyö koettiin hyvinkin tarpeelliseksi.

Myös tapahtumat koettiin ensiarvoisen tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi, joiden 
avulla tunnettuutta lisättiin ja kävijöitä saatiin alueelle. Pienten toimijoiden panos-
tukset alueen tapahtumiin olivat suuret ja niistä saatava hyöty koettiin olevan mer-
kittävä. Isommissa tapahtumissa hyöty heijastuu myös ympäröiville alueille, eikä jää 
ainoastaan tapahtumapaikalle kävijöiden majoitus-, ruokailu- ja kuljetuspalveluiden 
muodossa.

Yhteistyötä tehtiin myös eri oppilaitosten kanssa opinnäytetöiden, harjoitteluiden 
ja erilaisten työelämään liittyvien tehtävien ja vierailuiden muodossa. Matkanjärjes-
täjiä tavattiin eri matkailualan myyntitapahtumissa ja messuilla. Osa haastateltavista 
teki suoraan matkanjärjestäjien kanssa yhteistyötä, osa toimi alihankkijana jollekin 
toiselle yritykselle.

Alueelliseen yhteistyöhön kohdistui suuria odotuksia. Yhteinen brändi ja matkai-
lumarkkinointi hakevat vielä uomiaan, sillä tässä vaiheessa ei oltu hankkeessa päästy 
vielä niin pitkälle, että nämä asiat olisi jo ratkaistu toimijoiden kanssa. Viimeistään 
vuoden vaihteessa täsmentyy alueen kehityksen kannalta erittäin tärkeät toimenpi-
teet, sillä alueen brändityön suunnittelu on jo käynnissä.

Yhteiseen verkostoon kuulumisella haettiin ensisijaisesti taloudellista hyötyä, kus-
tannussäästöjä ja resursseja, mutta samalla tunnustettiin se tosiasia, ettei kukaan toi-
mija pärjää yksin, vaan tarvitaan toisia yrittäjiä ja toimijoita. Verkostoihin osallistu-
minen vaatii erilaisia panostuksia rahallisia, ajallisia, mutta myös infraan liittyviä, 
joka tarkoittaa tilojen ja reittien antamista eri tapahtumien ja tilaisuuksien käyttöön 
ilman suoranaista rahallista korvausta. 

Lisäarvon tuottaminen sekä yrityksille että asiakkaille nousivat myös esiin haastat-
teluissa. Pohjois-Sodankylän matkailuhankkeella koettiin saavan uutta osaamista 
Visit Finlandin Akatemian kautta sekä alueen tunnettuuden lisäämistä, brändin ra-
kentamista ja uusia asiakkaita.

Luottamus, sosiaaliset suhteet ja vaikutusmahdollisuus koettiin myös tärkeänä 
osana yhteistä verkostoa. Yhteiset pelisäännöt ja niiden noudattaminen ovat elineh-
tona luottamuksen rakentumiselle. Aiemmassa markkinointiorganisaatiossa koettiin 
ongelmallisena juurikin se, etteivät pienet toimijat saaneet ääntään kuuluviin, eivätkä 
kokeneet saavansa mitään hyötyä suurten toimijoiden rinnalla. Pienten toimijoiden 
verkostossa tätä ongelmaa ei toivottavasti tulevaisuudessa esiinny.

Toimijoiden haastatteluissa tuli ilmi, että kenelläkään heistä ei ollut liiketoiminta-
suunnitelmaan tai mihinkään muuhunkaan liittyen verkostosuunnitelmaa kirjoitet-
tuna paperille. Myöskään pitkään alalla toimineilta sellaista suunnitelmaa ei löyty-
nyt. Verkostoitumista pidettiin itsestäänselvyytenä ja se koettiin osaksi jokapäiväistä 
yritystoimintaa, ehkä juuri tämän takia kirjaaminen oli jäänyt tekemättä. Liiketoi-
mintasuunnitelmassa verkostoihin otettiin tarkemmin kantaa vain yrittäjän SWOT-
analyysissa.
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Vastauksiin pohjautuen halusin herättää toimijoita miettimään entistä perusteelli-
semmin verkostojen merkitystä pienyrittäjän arjessa sekä kuinka monipuolinen ver-
kosto voi yrittäjällä olla. 

POHJOIS-SODANKYLÄN VERKOSTOITUMISSUUNNITELMA

Pohjois-Sodankylän verkosto on hyvin laaja. Yhteistyötä voi tehdä niin paikallistasol-
la kuin Lappi ja Suomi –tasollakin. Kansainvälisyyttä ajatellen Visit Finland, matkan-
järjestäjät ja erilaiset vientirenkaat ovat merkittävässä asemassa toiminnan kehittä-
misessä. Kansainvälistymiseen vaaditaan kuitenkin tiettyjen kriteerien täyttämistä, 
mikä on syytä selvittää tapauskohtaisesti. Järjestetyt Visit Finland Akatemian koulu-
tukset mahdollistivat mukana olevien yritysten verkostoitumisen jatkossa myös kan-
sainvälisellä tasolla muun muassa eri matkanjärjestäjien kanssa.

Liiketoiminnan osalta yhteistyöverkostoon yrittäjän kannattaa kartoittaa lähialu-
een muut toimijat ja matkailu- ja markkinointiorganisaatiot, kuten lähimpänä Inari-
Saariselkä Matkailu Oy, Pyhä-Luosto matkailuyhdistys ry sekä Levin Matkailu Oy. 
Näistä Inari-Saariselkä sekä Pyhä-Luosto ovat jo entuudestaan tuttuja toimijoita, joka 
edesauttaa yhteistyön kehittämistä.

Lapissa merkittävää edunvalvojan roolia on ottanut Lapin Matkailuelinkeinon liit-
to eli Finnish Lapland Tourim Board, jonka jäseninä ovat niin matkailuyrityksiä kuin 
alueorganisaatioitakin. Lapin Matkailuelinkeinon liitto toteuttaa ylikunnallisia yh-
teistyöhankkeita, joista yksi parhaiten onnistuneista on Visit Arctic Europe, joka 
markkinoi Lappia sekä Pohjois-Norjaa ja Pohjois-Ruotsia yhtenäisenä matkailualuee-
na kansainvälisille markkinoille. (Finnish Lapland Tourism Board 2017.) Tälle hank-
keelle on tulossa myös jatkoa, johon Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys harkitsee 
osallistuvansa.

Yrittäjän osaamista puolestaan edistää verkosto, johon kuuluu eri oppilaitokset, 
kouluttajat, laatuosaamista kehittävät tahot sekä erilaiset koulutushankkeet, joita on 
meneillään jatkuvasti eri organisaatioiden vetämänä. Lapin Matkailuelinkeinon liitto 
toteutti vastikään Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hankkeen, joka kokosi 
yhteen yrittäjän tietopakin matkailun lainsäädännöstä. (Finnish Lapland Tourism 
Board 2017.) Oman haasteensa tuo myös kohta uudistuva valmismatkadirektiivi uu-
sine säädöksineen. Yrittäjän kannattaa aktiivisesti seurata koulutustilaisuuksia ja täy-
dentää osaamistaan näiden kautta. Pohjois-Sodankylän alueella on tehty aktiivisesti 
yhteistyötä etenkin Lapin ammattikorkeakoulun kanssa erilaisten työpajojen ja 
hankkeiden muodossa.

Alueellisilla yrittäjäjärjestöillä, esimerkiksi Lapin Yrittäjät ry:llä, on vielä paikka-
kuntakohtaisia yrittäjäyhdistyksiä. Sodankylän Yrittäjät ry ja Sodankylän Kauppias-
yhdistys toimivat Sodankylän alueella. Yrittäjäyhdistykset ovat yrittäjien itsensä pe-
rustamia tahoja, joiden tehtävänä on toimia edunvalvojina, asiantuntijoina, neuvojina 
ja vertaistukena yrittäjille. (Yrittäjät 2017.)

Pohjois-Sodankylä on tunnettu tapahtumistaan, joiden tapahtumajärjestäjät, ky-
läyhteisöt, käsityöläiset, esiintyjät ja muut tuovat oman lisänsä alueen verkostoyhteis-
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työhön. Tankavaaran Kultakisat, musiikkitapahtumat, Vuotson Lapin markkinat, 
porokilpailut, suopunginheittokisat sekä Gold Rush Run –koiravaljakkokisat tuovat 
erilaisia kohderyhmiä, medioita sekä yhteistyökumppaneita alueelle.

Rahoittajat ovat aina merkittävässä roolissa, olipa sitten kyse yrityskohtaisista in-
vestoinneista tai kehittämishankkeista. Lapin liitto, Lapin Ely-keskus sekä Leader 
Pohjoisin Lappi myöntävät yleisimmin rahoitusta niihin. Lisäksi Finnvera, pankit, 
rahoitusyhtiö Nordica ja muut yksityiset sijoittajatahot voivat olla mukana rahoitta-
massa etenkin yrityskohtaisia investointeja. TEKES myöntää yrityksille myös inno-
vaatioseteleitä yritysten innovatiivisen toiminnan kehittämiseen. Tätä kannattaa eh-
dottomasti hyödyntää jatkossakin. 

Matkailun turvallisuutta on viety eteenpäin Lapissa ansiokkaasti. Erilaiset turval-
lisuustiimit, turvallisuuskouluttajat ja valtakunnalliset organisaatiot yhdessä eri or-
ganisaatioiden viranomaisten, kuten esimerkiksi kuntien, Ely-keskuksen, Aluehallin-
toviraston, palo- ja pelastustoimen, poliisihallinnon sekä vapaaehtoisen pelastuspal-
velun kanssa, pyrkivät jatkossakin kehittämään matkailun turvallisuutta niin asiak-
kaan kuin yrittäjänkin näkökulmasta. Koska Lappi halutaan pitää edelleen turvalli-
sena matkakohteena, turvallisuuskysymykset on syytä ottaa vakavasti ja kehittää niin 
omaa kuin henkilöstönkin turvallisuustaitoja. (Koivumaa 2011, 3,)

Maankäytön osalta verkostoja muodostavat Metsähallitus, kunnat, paliskunnat, 
Ely-keskus sekä erilaiset neuvontaorganisaatiot, joita ovat alakohtaisesti muun 
muassa ProAgria, Metsäkeskus ja Paliskuntain yhdistys. Metsähallituksella on mer-
kittävä rooli etenkin Urho Kekkosen kansallispuiston osalta. Kunnan maankäytöstä 
vastaavalta virkamieheltä voi tiedustella esimerkiksi tontteja tai kaavoitusta alueella, 
jonne suunnittelee investointeja. Sodankylän aluetta koskee myös Lapin liiton laatima 
Pohjois-Lapin maakuntakaava, jonka päivitysprosessi alkoi tämän vuoden alussa ja 
kestää ainakin pari vuotta. Tähänkin työhön on tärkeä osallistaa yrittäjiä, jotta maa-
kuntakaavassa huomioidaan tulevaisuuden kehittämisen tarpeet jo ennalta, eikä 
muutospaineita synny. 

Yrittäjän oman jaksamisen kannalta suuri merkitys on yrittäjän omalla tukiverkos-
tolla, jonka voi muodostaa oma perhe, suku, ystävät tai muut yrittäjät, jotka ovat val-
miita tukemaan etenkin henkisesti myös vaikeina aikoina. Erilaisia työtapojen ja 
työssäjaksamisen kehittämistä toteutetaan eri hankkeilla, joista Rovaniemen koulu-
tuskuntayhtymän Polut pohjoisen kasvuun tarjoaa koulutusta niin yritystoiminnan 
kehittämiseen kuin työhyvinvointiinkin liittyen.

Matkailun toimintaympäristön kehittäminen jatkuu edelleen hankerahoituksella. 
Tarinakylä-, Green Gold Lapland-, Pohjois-Sodankylän matkailun kehittäminen–
hankkeet jatkuvat edelleen, mutta uusiakin hankesuunnitelmia ja –rahoituksia on 
vireillä. Osa on Sodankylän kunnan hakemia, mutta osa on muun muassa Inarin 
kunnan ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeita.

Tarkempi verkostoitumissuunnitelma on liitteenä olevassa mind mapissa. (Liite 2.)
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POHDINTA

Työni puolesta olen tutustunut erilaisiin yrittäjiin ja toimijoihin eri puolilta Lappia. 
Matkailuala, verkostot ja toimijat ovat tulleet vuosien varrella hyvinkin tutuiksi. 
Omakohtaisestikin voin todeta, että verkostoituminen kannattaa, sillä verkostoissa 
tietotaitoa on runsaasti, aikaa ja vaivaa säästyy ja yhteistyössä on voimaa.

Nykyään verkostoihin on helppo liittyä ja kannattaa ehdottomasti olla aktiivisena 
osana verkostoja. Kehittämishankkeilla pyritään luomaan erilaisia verkostoja ja tii-
vistämään toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamista niin alueellisella, maakunnal-
lisella kuin valtakunnallisella sekä kansainväliselläkin tasolla. 

Opinnäytetyöni haastateltavien otos oli pieni, mutta sen olikin tarkoitus olla suun-
taa antava Pohjois-Sodankylän matkailuverkostoyhteistyössä. Haastattelu oli kaikille 
saman sisältöinen. poikkeuksena kuitenkin ne toimijat, jotka eivät ole Pohjois-So-
dankylän matkailuyhdistyksen toiminnassa mukana ja toimivat kokonaan eri paik-
kakunnilla. Halusin heidän haastatteluillaan vertailla saamiani vastauksia verkosto-
yhteistyöhön muualla. 

Tein tarkentavia kysymyksiä ja pyrin saamaan myös syventävää tietoa yrittäjän 
mielipiteistä, jotta sain mahdollisimman todenmukaisen kuvan odotuksista ja haas-
teista, jotka liittyvät yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Muita lappilaisia yrittäjiä ja 
toimijoita haastatellessani, pyrin vertaamaan alueella saatuja vastauksia niihin. Sa-
mankaltaisuuksia kuitenkin esiintyi paljon, joten siitä saattoi päätellä, että odotukset 
ja haasteet verkoston suhteen olivat kaikkialla samoja.

Haastateltavat ymmärsivät kysymykset ja tarvittaessa esitin tarkentavia kysymyk-
siä tai selitin kysymykset ymmärrettävämmin. Vastauksista oli huomattavissa heti 
toistuvuutta ja niitä oli helpohko vertailla ja vetää yhteen, sillä sisältö oli samankal-
tainen lähes läpi linjan.

Mielenkiintoista olisi toistaa tutkimus vaikkapa parin vuoden kuluttua, kun mat-
kailuyhdistys on saatu toimimaan ja pari toimintakautta olisi takanapäin. Olisivatko 
yrittäjien mielipiteet yhteistyöstä muuttuneet ja miten verkostoyhteistyö on kehitty-
nyt tai olisivatko mahdolliset verkostokumppanit lisääntyneet ja olisiko mukaan tul-
lut täysin uusia toimijoita?

Opinnäytetyön tuloksena syntynyttä verkostoitumissuunnitelmaa ja sitä selkeyttä-
vää mind mappia tullaa jatkossakin hyödyntämään Pohjois-Sodankylän matkailuyh-
distyksen toiminnassa ja etenkin pienten yritysten verkostoitumisessa. Jokaisen pa-
nosta ja yhteistyökykyä tarvitaan yhä laajempien verkostojen kehittämiseksi ja yhteis-
työn onnistumiseksi jatkossakin. Yhteistyö ja verkostot luovat alueelle elinvoimai-
suutta, kasvua ja menestystä.
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LIITE 1

Teemahaastattelurunko

Yhteistyön lähtökohdat
• Millaista yhteistyötä teet ja millaisissa eri verkostoissa?
• Ketkä ovat kumppaneitasi?
• Miksi aloitit yhteistyön?

Yhteistyön vetovoimatekijät
• Mitä vetovoimatekijöitä uskot omalla yritykselläsi olevan?
• Mitä vetovoimatekijöitä yhteistyökumppaneillasi/alueellasi on?
• Oletko tyytyväinen verkostojen toimivuuteen? Miksi?
• Mitkä ominaisuudet muissa verkostoyrityksissä estävät yhteistyön?

Kokemukset yhteistyöstä
• Kuinka mielestäsi yhteistyö muiden jäsenyritysten kanssa on toiminut?
• Mitä konkreettisia hyötyjä olet saanut yhteistyöstä?
• Mitä pettymyksiä ja ongelmia yhteistyössä on ollut?
• Onko tyytyväinen/tyytymätön yhteistyöhön? Miksi?
• Onko yhteistyö lisääntynyt vuosien aikana? 

Sitoutuneisuus yhteistyöhön
• Mitä panostuksia yrityksesi on antanut verkostoyhteistyölle? 
• Mitä tekijät vaikuttavat sitoutumiseesi tähän verkostoon?
• Mitä pitäisi tehdä, jotta toimijat sitoutuisivat verkostoon paremmin?
• Mitä sinä voit tehdä asian eteen?

Luottamus yhteistyösuhteessa
• Millaiset asiat vaikuttavat luottamuksen syntymiseen?
• Mitä sinun yrityksesi tekee ollakseen luotettava?
• Miten mielestäsi luottamusta pitäisi parantaa?

Tulevaisuuden tavoitteet ja kehittämistarpeet yhteistyölle
• Millaista yhteistyötä odotat jäsenyritysten kanssa tulevaisuudessa?
• Miten yhteistyötä kehitettäisiin parhaiten hyödyntävällä tavalla?
• Miten tärkeiksi koet hankkeet ja niiden kautta toiminnan kehittämisen?
• Voisiko verkoston lakkauttaminen olla uhka yrityksesi toiminnalle? Miksi?
• Mitkä ovat yhteistyön vahvuudet ja heikkoudet (sisäiset) yritysverkostossa?
• Miten näkyvät käytännössä?
• Mitkä ovat yhteistyön mahdollisuudet ja uhat (ulkoiset) yritysverkostossa?
• Miten näkyvät käytännössä?
• Mitä Pohjois-Sodankylän matkailuyhdistys on vuonna 2020?
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Jani Raivio

MATALA KYNNYS –
MAKSUTTOMAN HARRASTUS-
TOIMINNAN MALLI 

Concerns about the movement of children and young people have grown in recent 
years into one of the future challenges of well-being in Finnish society, and the subject 
has attracted many opinions. Mostly everyone agrees that support for children and 
young people hobby activities must be concerned. The hobby cost have increased, 
which hampers the well-being of children and young people at national level and 
equality in society. A sensible doing with same-minded people can support personal 
well-being at a psychological, physical, and social level, which can possibly reflect on 
the well-being of the whole community. 

The Matala kynnys-activity, had good results in Finland cities Joensuu and Espoo. 
This activity was able to offer hobby activities without any expenses. The purpose of 
this development work was to make the Matala kynnys-model a clear tool for munici-
palities, cities and volunteers thus helping and supporting equal rights for children 
and young people to have a hobby. Another aim was to provide information on the 
country wide, how free hobby activities can be organized without a great financial 
commitment. The Matala kynnys-model body can be customized as needed to meet 
the need as much flexibility as possible.

The conclusion of this development work is that free hobby activities can be arran-
ged without any direct costs. 

Keywords: children and young people, hobby, well-being, cost effectiveness
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JOHDANTO

Huoli lasten ja nuorten liikkumisesta on kasvanut viime vuosina yhdeksi hyvinvoin-
nin tulevaisuuden haasteista yhteiskunnassamme ja aihe onkin kirvoittanut mielipi-
teitä laidasta laitaan. Pääosin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että lasten ja nuorten har-
rastustoimintaan sekä liikkumisen edistämiseen on annettava tukea. 

Harrastamisen kustannukset ovat nousseet, mikä haittaa valtakunnallisella tasolla 
lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Jos emme pysty takaa-
maan lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja harrastustoimintaa, voi tästä syntyä 
erilaisia negatiivisia lieveilmiöitä. Mielekäs tekeminen samanhenkisten ihmisten 
kanssa voi tukea henkilökohtaista hyvinvointia niin psyykkisellä, fyysisellä kuin so-
siaalisellakin tasolla, mikä mahdollisesti heijastuu koko yhteisön hyvinvointiin. Sosi-
aalisten suhteiden tukeminen on tärkeässä roolissa, jotta syrjäytymistä voidaan eh-
käistä. Tietoisuustaitojen kehittäminen auttaa ehkäisemään masentuneisuutta, lievit-
tää ahdistuneisuutta sekä parantaa hyvinvointia ihmissuhteissa. Reflektointi kyky 
paranee silloin kun lapsi tai nuori pystyy tunnistamaan erilaisia tunnetilojaan, sekä 
kokemustensa kautta oppii käsittelemään asioita ja huomioimaan myös muiden tun-
temukset. Näin Lasten ja nuorten itsetuntemus ja tunnetaidot kehittyvät, jotka tuke-
vat itsetuntoa ja positiivista minäkuvaa sekä sosiaalisia suhteita. (Siljamäki M., Kala-
ja M., Perttula J., Kokkonen M., 2016, 40–46.)

Luonnollinen kanssakäyminen lasten ja nuorten omista intresseistä, tukisi myös 
tämän hetkisiä haasteita maahanmuuttajien kotoutumisen onnistumisessa. Harras-
tustoiminnalla voidaan tukea laajasti sellaisia ihmisiä, jotka eivät välttämättä vielä 
hallitse kieltä pystyäkseen kommunikoimaan edes välttävästi. Pelit, leikit ja yhteinen 
tekeminen voisivat olla välineenä ja kommunikoinnin tukena, jotta integraatio ja ko-
toutuminen onnistuisivat parhaalla mahdollisella tavalla. Harrastustoiminnan tulisi 
olla matalalla kynnyksellä tapahtuvaa, maksutonta, yksilöt huomioivaa, osallistavaa 
ja ennen kaikkea kaikille mahdollista toimintaa riippumatta henkilön taustoista. 
Harrastustoiminnan mallien kehittäminen ja yhtenäistäminen voisi parhaillaan tu-
kea koko yhteiskunnassamme olevia sekä siihen saapuvia lapsia ja nuoria kehitty-
mään, kasvamaan, turvallisessa ja välittävässä ilmapiirissä, jossa kaikki ovat yhtä 
tärkeitä ja uniikkeja.  

Tämä aihe on ollut mielessäni jo vuosia, mutta oikeanlaista kanavaa toimia en ollut 
vielä löytänyt. Tieto Matala kynnys–toiminnasta herätti välittömästi mielenkiintoni, 
koska mallilla oli saatu hyviä tuloksia aikaan Joensuussa ja Espoossa. Halu edistää 
lasten ja nuorten hyvinvointia ja näyttö Matalan kynnyksen-toiminnasta, oli se tekijä 
millä halusin tukea Matala kynnys-toiminnan edistämistä Suomessa. Tämän kehitys-
työn tavoitteena oli tehdä Matala kynnys-toiminnasta kunnille ja vapaaehtoisille toi-
mijoille selkeä työkalu, joka voitaisiin ottaa käyttöön valtakunnan tasolla mahdolli-
simman laajasti sekä näin auttaa ja tukea lasten ja nuorten yhtäläisiä oikeuksia liikun-
nan harrastamiseen. Toisena tavoitteena oli toimintamallin avulla levittää tietoa 
maan laajuisesti siitä, kuinka maksutonta harrastustoimintaa voidaan järjestää ilman 
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suurta rahallista sitoumusta. Matala kynnys-mallin runkoa voidaan muokata tarpeen 
mukaan, jotta se vastaa tarvetta mahdollisimman joustavasti.  

Matala kynnys-malli pyrkii vaikuttamaan liikuntalain asettamiin tavoitteisiin, joi-
ta ovat muun muassa liikunnan ja tasa-arvon, sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehi-
tyksen edistäminen (Liikuntalaki 390/2015 1:2 §). Matala kynnys-malli tukee myös 
harrastustakuuta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön kymmenportainen malli, 
jolla saataisiin turvattua yksi harrastus jokaiselle lapselle ja nuorelle (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2017). Maksuttoman harrastustoiminnan mallille on suuri kysyntä jo 
edellä mainittujen seikkojen vuoksi, jota opetus- ja kulttuuriministeriö (2016, 10) on 
myös harrastustutkimuksessaan tuonut esille. 

MATALA KYNNYS-TOIMINTA JA TAVOITTEET

Matala kynnys-toiminta on lähtöisin Joensuusta, jossa sitä on toteutettu vuodesta 
2015 lähtien. Toiminnan alkuun panevana tekijänä oli huomio siitä, ovatko kaikki 
samalla viivalla harrastamismahdollisuuksien osalta? Eriarvoistumisen lisääntymi-
nen, harrastuskustannusten kasvu sekä huoli lasten ja nuorten liikkumattomuudesta 
ja harrastuneisuudesta loivat tyhjiön, johon Matala kynnys-toiminnalla haluttiin vai-
kuttaa. (Matala Kynnys 2016.) Liikkuvan koulun teettämän nykytilan kartoitus-kyse-
lyn mukaan 21 % vastanneista kouluista (n=514) järjestää kerhoja vähän liikkuville 
lapsille ja nuorille (Liikkuva koulu 2017). Tämä huomio myös tukee tarvetta lisätä ja 
tukea lasten ja nuorten maksutonta harrastustoimintaa.

Matala kynnys-toiminta on lähtenyt liikkeelle ihmisten halusta auttaa. Matalan 
kynnyksen vapaaehtoiset henkilöt, jotka ovat tätä toimintaa suunnitelleet, kehittäneet 
ja toteuttaneet, ovat lähteneet miettimään asioita uudella tavalla, jossa kantavana ar-
vona on ollut pyyteetön tuki suoraan lapsille ja nuorille. Yksi Matalan kynnyksen 
tavoitteista oli luoda malli toiminnalleen niin, että se olisi mahdollisimman selkeä ja 
kokonaisvaltainen paketti. Toimintamalli voitaisiin levittää kuntiin ja kaupunkeihin 
tukemaan jo olemassa olevaa maksutonta harrastustoimintaa tai sitten sillä voitaisiin 
luoda pohja maksuttomalle harrastustoiminnalle. (Matala Kynnys 2016.)

Urheiluseurat ovat olleet päävastuussa lasten ja nuorten liikuttamisesta. Näillä seu-
roilla on kuitenkin rajalliset resurssit toteuttaa toimintaa ja toimijoiden tulee usein 
valita pääpainoalueensa johon seurana halutaan panostaa. Tavoitteet voivat olla kil-
pailullisia tai harrastuksellisia. Harvoin seuroilla, jotka pääosin vapaaehtoisten voimin 
järjestävät toimintaansa, on resursseja panostaa sekä kilpailulliseen että harrastuk-
selliseen toimintaan. Tämän tyhjiön täyttöön Matala kynnys-toiminta perustuu. Sil-
loin, kun olemassa on jo valmiiksi organisoitu kokonaisuus, jonka yhteydessä seura voi 
tarjota palveluitaan, madaltuu myös kynnys lähteä laajentamaan omaa ohjattua toi-
mintaa. Matala kynnys on ollut tämä harrastustoimintaa kokoava organisaattori, joka 
on luonut mahdollisuudet tarjota seurojen toimintaa kaikille, jotka siihen haluavat 
tutustua. (Matala Kynnys 2016.)

Matala kynnys-mallista haluttiin luoda mahdollisimman yksinkertainen, jotta väl-
tyttäisiin siltä, että toiminta hiipuisi ajan myötä. Matala kynnys-mallin keskeisenä 
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ajatuksena on itse toiminta, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret sekä toiminnan 
mahdollistavat tekijät eli seurat, lajiliitot, yhteistyökumppanit ja kunta tai kaupunki. 
Mallilla on haluttu osoittaa, että yhteistyöllä ja kohdennetulla panostuksella voi saada 
paljon aikaan. Kun jokainen antaa pienen osan yhteiseen toimintaan, hallinnolliset 
kulut voidaan minimoida ja itse toiminnalle ei jää muita kuluja kuin harrastajien 
vakuuttaminen, joka sekin voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyö-
kumppaneiden, kunnan tai kaupungin toimesta. Etuina toiminnassa on siis se, ettei 
se sido varsinaisesti rahallisia resursseja toiminnan järjestämiseen. Toiminta perustuu 
ekologiseen ajatteluun, jossa yhteisöllisyys ja osallisuus ovat keskiössä. Ajattelun taus-
talla on vahvana ajatus ”kun annat jotain, saat jotain”. Tällä ajattelulla toiminta on 
lähtenyt laajenemaan myös pääkaupunkiseudulle. Jotta mallilla saadaan paras tulos 
aikaan, toiminnan tulee olla sitoutunutta sekä tuki siinä mukana olevilta toimijoilta. 
(Matala Kynnys 2016.)

Matala kynnys-toiminta on saanut aikaan paljon myönteisiä kokemuksia, niin lasten 
ja nuorten, heidän perheidensä kuin toiminnan järjestäjienkin näkökulmasta. Toi-
minnan lähtökohtana on alusta asti ollut lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, 
yhteisöllisyys sekä osallisuus. (Matala Kynnys 2016.) 

Matala kynnys-toiminnan kokeiluvaiheessa Joensuussa seurat yhteistyössä Matala 
Kynnys Ry:n kanssa lähtivät toteuttamaan toimintaa, jossa tarjottiin kolmen kuukau-
den maksuttomia lajikokeiluja ja kerhoja lapsille ja nuorille. Seurat lähtivät mukaan 
toimintaan ja sitoutuivat siihen, että jokainen seura toteuttaisi vähintään yhden mak-
suttoman kerhon viikossa. Tällä toiminnalla saatiin hyviä tuloksia aikaan ja ensim-
mäisen toimintakauden aikana Joensuun maksuttomissa kerhoissa harrasti aktiivisesti 
kymmenen viikon aikana 130 lasta ja nuorta. Kustannukset tälle toiminnalle olivat 
nolla euroa. Toiminnan jatkuessa seuraaville toimintakausille maksuttomien harras-
tuskerhojen suosio sekä tarjonta ovat Joensuussa kasvaneet. (Matala Kynnys 2016.)

Taulukko 1. Joensuun Matala Kynnys-toiminnan tilastot. (Matala Kynnys 2016)

Harrastekausi
Mukana 
olleiden 

seurojen määrä

Toimintaan 
osallistuneiden eri 

lasten määrä

Toimintakauden 
harrastekertoja 

yhteensä
Talvi 2015 11 130 540
Syksy 2015 15 307 1120
Talvi 2016 14 416 1592
Syksy 2016 20 474 1660

Espoossa Matala kynnys-toiminta tavoitti kokeiluvaiheessa 347 lasta ja kerhoja oli 
viikkotasolla 22, seuroja mukana toiminnassa oli 15 (Matala Kynnys Espoo 2017). 

Leinonen (2010, 1) toteaa Opit käyttöön-hankkeen raportissaan, että kustannuksia 
on usein vaikea välttää, mutta pienin ja paras kustannus on sellainen, jota ei päästetä 
edes syntymään.  Matalan kynnys-toiminta todistaa sen, kun asioita tehdään yhdessä, 
ja on yhteistä halua saada muutosta aikaan, kaikki on mahdollista, jopa maksuttoman 
harrastustoiminnan järjestäminen ilman raskaita hallinnollisia rakenteita sekä kus-
tannuksia.
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Harrastustakuu 

LASTEN JA NUORTEN HARRASTAMISMAHDOLLISUUKSIEN TA-
SA-ARVOISUUS

Harrastamisen hinta

Suomessa yksi merkittävimmistä haasteista on lasten ja nuorten harrastamisen hinta, 
johon myöhemmin kytkeytyy koko yhteiskunnan terveys ja hyvinvointi (Opetus ja 
kulttuuriministeriö 2016, 10). Huolestuttavaa on se, ettei kaikille lapsille ja nuorille 
voida taata harrastusta, vaikka he itse haluaisivat harrastaa ja olla aktiivisia toimijoi-
ta erilaisten harrastusten parissa. Tämä on ennen kaikkea inhimillinen asia, joka 
myös vauhdittaa osaltaan hyvinvointi- ja terveyserojen kasvua. Harrastustoiminnal-
la on paljon positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen kehitykseen, 
niin yksilötasolla kuin sosiaalisina ryhminä. Osallisuus ja sen kokemukset parhaim-
millaan tukevat kasvua yhteisön ja yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. (Opetus ja 
kulttuuriministeriö 2016, 15–16.) 

Harrastustakuun valtakunnallisiin tavoitteisiin kuuluu taata jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mieleinen harrastus. Keinoina opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-
Laasosen nimeämä harrastustakuu-työryhmä esittää kymmenportaisen mallin, jossa 
on nostettu esille erilaisia konkreettisia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi. Päätavoi-
te on harrastuksen mahdollistaminen kaikille lapsille ja nuorille. Toimina tavoittee-
seen pääsemiseksi työryhmä oli koonnut kymmenkohtaisen listauksen toimista, joil-
la harrastustakuu on mahdollista saavuttaa.  Esityksessä nostetaan esille kuntien ti-
lojen maksuton käyttö ja vapaaehtoisuuden esteiden purku. Näin tuetaan monimuo-
toisesti eri harrastustoimien järjestämistä. Harrastamista tukevat valtionavustukset 
tulee koota yhdeksi kokonaisuudeksi, jolloin harrastustoiminnan suunnitteleminen 
selkiytyy. Harrastustoiminnassa tulee olla kiusaamiselle nollatoleranssi, jota tuetaan 
ohjaajien erilaisilla koulutuksilla. Sosioekonomiset taustat ja vähävaraisuus eivät saa 
olla esteenä harrastamiselle, vaan jokaiselle tulee antaa mahdollisuus taustoista riip-
pumatta osallistua harrastustoimintaan. Harrastamisen mahdollisuuksia ja moni-
puolisuutta tulee lisätä ilman kilpailullisia elementtejä. Koulukuljetusoppilaiden ta-
savertaisuus harrastaa muiden mukana tulee ottaa huomioon eivätkä kuljetukset saa 
olla este harrastamiselle, vaan kuljetukset on järjestettävä niin, että harrastaminen 
näillä lapsilla ja nuorilla mahdollistuu. Kouluissa voitaisiin aloittaa vuotuiset harras-
tusviikot, jolloin lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuk-
siin sekä löytää uusia harrastuksia. Viimeisenä ja hyvänä kokoavana ehdotuksena on, 
että kaikki hyvät ja toimivat käytännöt tulisivat laajasti kaikkien kuntien käyttöön ja 
niitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2017.) Matala kynnys-mallilla voidaan tukea harrastustakuun toteuttamista ja näin 
Matala kynnys-toiminnalla on mahdollista kehittyä yhdeksi varteenotettavaksi työ-
kaluksi, jolla voidaan laajasti tukea harrastustakuun toteutumisen tavoitteita kunnis-
sa ja kaupungeissa.



160  •  Merja Koikkalainen (toim.)

Lapset ja nuoret ovat perusluonteeltaan aktiivisia ja ylimääräiset energiat on pääs-
tävä purkamaan. Jos emme pysty tukemaan positiivista energian purkua, niin tämä 
voi heijastua pahoinvointina laajasti koko yhteiskuntaan. Myös kansanterveydelliset 
näkökulmat tulee tässä ottaa huomioon. 

Besic ja Balaban (2015, 75–78) olivat tutkineet sosioekonomisten taustojen vaikutuk-
sia 9-11 -vuotiaiden lasten terveydentilaan. Tutkimuksessa oli tutkittu 90 lapsen aske-
lia sekä aktiivisuutta viitenä päivänä. Tuloksista selvisi, että hyvän sosioekonomisen 
taustan omaavat lapset olivat aktiivisempia kuin huonommassa asemassa olevat. Yli-
painoisuus korreloi myös sosioekonomisia taustoja suhteessa aktiivisuuteen. Tutkijat 
toteavat, että on tärkeää fokusoida tukitoimia niille ryhmille, joilla sosioekonominen 
tausta on heikko. 

Matalan kynnyksen-malli ei tue ainoastaan niitä lapsia ja nuoria, joilla on sosioe-
konomisia haasteita, vaan kerhot ovat avoinna kaikille taustoista riippumatta. Tämän 
vuoksi toiminta tukee yhteisöllisyyttä eri taustojen omaavien lasten ja nuorten kes-
kuudessa sekä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta jota hyvin toimivassa yhteiskunnas-
sa tarvitaan. Yu S-M., Newport-Berra M-H., Liu J. (2015, 281–288) toteavat artikkelis-
saan, että on tärkeää saada osallistettua lapsia ja nuoria ohjattuun koulun ulkopuoli-
sen ajan aktiviteetteihin esimerkiksi erilaisiin kerhoihin, koska tämä auttaa lapsia ja 
nuoria kehittymään emotionaalisesti, sosiaalisesti sekä tukee heidän hyvinvointiaan 
ja ehkäisee syrjäytymistä.

Opetus ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen nimitti vuonna 2015 työryh-
män, jonka tehtävänä oli tutkia harrastuskustannuksia Suomessa sekä tehdä esityksiä 
niiden alentamiseksi. Työryhmän taustoittavassa aineistossa tunnistetaan, että lasten 
ja nuorten liikuntaharrastusten kustannukset seuroissa ovat nousseet niin kilpaur-
heilu kuin harrasteliikunnan osalta. Hinnasta on muodostunut polarisoiva tekijä, 
joka rajoittaa harrastamista ja luo eriarvoisuutta. Tutkimuksessa huomioidaan myös 
maahanmuuttajien haasteet kustannusten noustessa. Kolmasosalla maahanmuutta-
jataustaisista lapsista ja nuorista kustannukset haittaavat melko tai erittäin paljon 
liikkumista. Liikunnasta syrjäytymisellä on suuri merkitys lasten ja nuorten fyysis-
ten, psyykkisten ja sosiaalisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. (Opetus ja kult-
tuuriministeriö 2016, 10.) Hyvä on myös huomata, että edellä mainitut haasteet luovat 
pohjaa aikuisiän hyvinvoinnille. Lapsena ja nuorena aktiivisen ja liikunnallisen elä-
mäntavan omaksuminen on helpompaa kuin aikuisiällä. Aikuisiän terveydelliset te-
kijät sekä kasvavat terveyserot on huomioitava tuettaessa lasten ja nuorten monipuo-
lisia harrastamismahdollisuuksia.

Harrastuskustannuksia ovat nostaneet erilaiset tekijät, erityisesti kilpaurheilun 
puolella. Korottavia tekijöitä ovat olleet muun muassa jäsen-, kuukausi- ja kausimak-
sujen kallistuminen, vakuutukset, matka-, kilpailu-, leiri-, väline- ja tekstiilikulut, 
tilat sekä valmennus kustannukset. (Opetus ja kulttuuriministeriö 2016, 10). Pola-
risoivana tekijänä etenkin kilpaurheilun taustalla ovat perheen sosioekonomiset taus-
tat. Puronaho tutkimuksessaan kartoitti laajasti harrastustoiminnan kustannuksia 
Suomessa. Hän toteaa tutkimuksessaan, että harrastustoiminta saattaa olla jopa kah-
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della kolmasosaa perheistä liian kallista. Havaintoon ei vaikuta se, oliko kyseessä 
maahanmuuttaja- tai kantasuomalaistaustainen perhe. (Puronaho 2014, 5).

Seuratoiminta on alkanut saada asiakkuuteen ja kuluttamiseen liittyviä tunnus-
piirteitä ja malleja (Opetus ja kulttuuriministeriö 2016, 23). Eri keskusteluissa on pu-
huttu eräänlaisista ”harrastusshoppaajavanhemmista”, jotka haluavat lapsilleen vain 
parasta seuratoimintaa. Tällaisille vanhemmille on tärkeää, että lasten ja nuorten 
seuratoiminta muistuttaa mahdollisimman paljon ammattilaisurheilijoiden toimin-
taa ja siitä ollaan valmiita myös maksamaan. Tahdotaan, että seura käy ulkomailla 
leireillä ja kilpailee kansainvälisesti, vaaditaan huippuvalmennusta, korostetaan yh-
teisöllisyyttä tekstiilein ja välinein jne. Nämä kaikki yhdessä luovat harrastamisen 
polarisaatiota, koska kustannukset näiden vaatimusten vuoksi nousevat ja näin per-
heillä on oltava tietty sosioekonominen tausta, että harrastus voidaan mahdollistaa 
omalle lapselle. Näillä tekijöillä ovet voivat sulkeutua monilta lahjakkailta huippu-
urheilijoilta, jos näihin asioihin ei saada ajoissa ratkaisua. 

Muistettava on myös, että lasten ja nuorten monipuolisen harrastamisen turvaami-
nen on tärkeää, koska jos jo yksi harrastus maksaa liikaa, niin toisille harrastuksille 
ei enää ole resursseja. Maksuttoman harrastustoiminnan malli tukee myös harrasta-
misen monimuotoisuutta, koska kerhot ovat avoinna kaikille, myös niille, joilla ei ole 
mahdollisuutta harrastaa useampia lajeja. Leena Harkimon työryhmän (2016) rapor-
tissa tämä nostetaan esiin ja siinä todetaan, ettei 11–14-vuotiailla ole mahdollisuutta 
harrastaa useampaa kilpaurheilulajia. (Opetus ja kulttuuriministeriö 2016, 14). Selke-
ää syytä tähän ei annettu, mutta edellä kuvatut kustannusten nousut voivat osittain 
vaikuttaa siihen, sekä myös nousseet lajikohtaiset harjoittelumäärät, jotka lisäävät 
myös kustannuksia esimerkiksi tilavuokrissa.

Liitu-tutkimuksessa tutkittiin laajasti lasten ja nuorten liikkumista. Raportin yh-
tenä huomiona syihin, miksi harrastus tai seuratoimintaa ei aloiteta, oli harrastuksen 
liian kallis hinta. (Liitu 2016, 35.) Harrastusten hinta muodostuu monista eri tekijöis-
tä, jotka näkyvät kuviosta 1.
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Kuvio 1. Harrastuksen välittömät ja välilliset kustannukset (Puronaho 2014)

Kuviosta 1 selviää, kuinka monesta eri ”mikrokustannuksesta” harrastamisen ko-
konaiskustannukset muodostuvat. Mitä enemmän näitä ”mikrokustannuksia” on, 
sitä enemmän harrastus maksaa. Huomioitavaa on, että kuvaajassa kiinteät kustan-
nukset muodostavat suuren osan kokonaiskustannuksista. Kiinteiden kustannusten 
rajoittaminen laskee luonnollisesti myös kokonaiskustannuksia ja laskeville harras-
tustoiminnan malleille on tulevaisuudessa varmasti kysyntää, jotta harrastuskustan-
nuksia saadaan madallettua lapsi-, nuori-, ja perheystävällisempään suuntaan. 

Harrastustoiminnan tämän hetkisistä kuluista saa hyvän kuvan Leena Harkimon 
työryhmän selvityksestä, jossa seuroilta oli kysytty harrastusten kustannuksista. Ky-
selyyn oli vastannut melkein 1500 eri seuraa (n=1457) sadasta eri lajista. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2016, 34.)
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Taulukko 2. Kustannukset lajeittain (top 11 vastaajamäärässä), (Opetus- ja kulttuuriministeriö 
2016, 36)

Kyselyn vastauksista taulukkoon (taulukko 2) oli valittu 11 eniten vastauksia saa-
nutta lajia. Taulukosta saa kuvan siitä, millaisista summista puhutaan lasten ja nuor-
ten harrastuskustannuksissa vuositasolla. Tulkittaessa tuloksia voi ottaa lähestymis-
kulmaksi sen, mitä harrastus tulisi kuukausitasolla maksamaan.

Ratsastus, joka on kallein harrastuksista, maksaa harrastajalleen keskimäärin noin 
850–900 euroa kuukaudessa. Taulukon mukaan on hyvä huomioida myös se, että 
ratsastusta voidaan harrastaa myös kohtuullisilla alle 100 euron kuukausittaisilla kus-
tannuksilla. Jääkiekosta ja sen kustannuksista on puhuttu viime aikoina paljon, se 
sijoittuikin kyselyn perusteella kolmannelle sijalle. Kustannuksia jääkiekon harrasta-
miselle tulee keskimäärin noin 250 euroa kuukaudessa. Suurimmillaan kuukausihin-
ta voi jääkiekossa olla 1250 euroa, mikä on merkittävä hinta. Viimeisenä poimintona 
jopa suunnistus voi kivuta korkealle keskimääräisissä kuluissa eli noin 120 euroon 
kuukaudessa. Lukuja tarkasteltaessa on hyvä miettiä perheitä, joissa on useampia lap-
sia, jotka haluavat harrastaa. Luvut kertaantuvat nopeasti ja näin lasten harrastusten 
kustannuksiin saattaa kulua suuri summa rahaa. Esimerkiksi salibandyn harrastami-
seen voi kaksi-lapsisessa perheessä, jossa molemmat lapset harrastavat kulua yli 200 
euroa kuussa.

Lasten ja nuorten liikkumattomuus

Liikuntasuosituksen mukaan lapsen ja nuoren tulisi liikkua 1-2 tuntia päivässä reip-
paasti ja monipuolisesti ikään sopivalla tavalla (Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry 
2008, 6). 

Lasten ja nuorten liikkumiseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi varmasti vaikutta-
vimmista tekijöistä on perheen tuki harrastustoiminnan aloittamisessa tai sitä jatket-
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taessa. Nolan ym. (2016) tutkivat millaisia haasteita perheissä on lasten aktivoimisek-
si. Päällimmäisenä kyselyn tuloksista nousivat sosioekonomiset haasteet sekä asuin-
paikan ympäristö. Ympäristö tuki luonnollisesti perheiden liikkumista jos esimerkik-
si kevyen liikenteen väyliä sekä lähiliikuntapaikkoja oli riittävästi saatavilla omalla 
asuinalueella. Näiden puute näkyi tuloksissa passiivisuutena liikkumisen suhteen. 
(Nolan ym. 2016, 1042 - 1048.) Samaan tulokseen päätyy myös kansallinen Liitu-tut-
kimus, jossa nostetaan kevyen liikenteen väylät, lasten ja nuorten suurimmiksi liikut-
tajiksi, näillä väylillä liikkuu kouluajan ulkopuolella 70 % lapsista ja nuorista. Toisek-
si suosituimmaksi liikuntapaikaksi nousivat sisä- ja ulkoliikuntapaikat. (Liitu 2016, 
23.) Samaan päätelmään pääsevät Frederick C., B., Snellman K., Putnam R. (2013, 1), 
joiden mukaan fyysinen ympäristö voi joko lisätä luontaista liikkumista tai se voi 
vähentää sitä. Sosiaalisuus ja yhteisöllisyys tukevat myös aktiivisuutta positiivisesti. 
(Frederick ym. 2013, 1.)

Se miten hyvin vanhemmat tietävät ja ovat kiinnostuneita lasten ja nuorten harras-
tusmahdollisuuksista, vaikuttaa todennäköisesti myös lasten omaan harrastustoi-
mintaan. Lehmuskallion, Konkarikosken ja Tiistolan (2015) tutkimuksessa kartoitet-
tiin vanhempien tietämystä kouluikäistensä lasten fyysisen aktiivisuuden perussuo-
situksista. Suosituksia on pyritty vuosien mittaan konkretisoimaan, jotta riittävä 
fyysinen aktiivisuus tulisi toteutumaan mahdollisimman luontevasti (Lehmuskallio, 
Konkarikoski & Tiistola 2015, 70). Lehmuskallion ym. (2015) tutkimuksessa kerättiin 
tietoa kouluikäisten 1.-6.- luokkalaisten vanhemmilta (n = 431). Kysely teetettiin syk-
syllä 2013 sähköisesti kymmenellä satunnaisesti valitulla koululla. Valtaosa kyselyyn 
osallistuneista vanhemmista oli kuullut kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden perus-
suosituksista. Näissä tiedoissa oli kuitenkin ristiriitaa siinä suhteessa, että vanhem-
mat tiesivät suosituksista, mutta sen toteutumisesta ei ollut tarkkaa tietoa omien las-
ten kohdalla. Ruutuajan suhteen vanhemmat arvioivat sitä matalammaksi aikaisem-
piin tutkimuksiin verrattaessa. Istumisen suhteen kolmasosa vanhemmista myönsi 
lapsensa istumisen ylittävän yhtäjaksoisen istumisen suositukset. Suosituksena on, 
että yhtäjaksoisia yli tunnin mittaisia istumisjaksoja tulisi välttää (Sosiaali- ja terveys-
ministeriö 2015, 18). Tutkimuksessa kuitenkin nousi esiin positiivinen huomio, että 
vanhempien oma fyysinen aktiivisuus erityisesti arki- ja hyötyliikunnan osalta tuki 
myös lasten aktiivisuutta. Yhteenvetona tutkijat totesivat, että konkreettisempi näyt-
tö suosituksiin verraten voisi havahduttaa vanhempia kiinnittämään enemmän huo-
miota lasten fyysiseen aktiivisuuteen. (Lehmuskallio ym. 2015, 70.)

Lasten ja nuorten liikkumattomuudesta koituu monia erilaisia negatiivisia ilmiöitä, 
ne voivat olla fyysisiä, henkisiä tai sosiaalisia. Fyysisellä puolella lapset ja nuoret voi-
vat kokea sellaisia elintasosairauksia, joita on normaalisti totuttu tapaamaan vasta 
aikuisiällä. Tämä on huolestuttava ilmiö, koska kokonaiskehityksen kannalta nämä 
sairaudet hidastavat lasten ja nuorten kehittymistä. Näillä voi olla siis kauaskantoiset 
vaikutukset pitkälle elämään jos jo varhain joudutaan kuntouttamaan näitä sairauk-
sia ja normaali kehittyminen viivästyy. Kuten aiemmin on jo todettu, pohja hyvälle 
fyysiselle terveydelle luodaan nuorena. Liikkumattomuudesta johtuvat sairaudet 
kuormittavat kantajaansa myös henkisellä puolella. Lasten ja nuorten psykiatriset sai-
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raudet ja syrjäytyminen ovat nousseet useasti keskusteluihin viime aikoina. Heikko 
itsetunto ja muut omanarvontuntoa alentavat tekijät aiheuttavat myös sosiaalisten 
tilanteiden paineita jos henkilö tuntee itsensä aina muita huonommaksi. Kierre on 
siis valmis, josta on vaikea irtautua. 

Minäkuvan rakentumiseen vahvasti vaikuttava tekijä on henkilön oma käsitys 
omasta kehostaan. Ojala, Välimaa, Tynjälä, Villberg & Kannas (2016) tutkivat kuinka 
liikunta ja painoindeksin yhteydet liittyivät käsityksiin omasta kehosta. Positiiviset 
mielikuvat omasta ulkonäöstä ja kehosta ovat merkittävässä osassa kasvavan nuoren 
itsetunnon kehittymistä. Tutkimuksessa oli käsitelty kansainvälistä WHO:n vuonna 
2014 tehtyä koululaiskyselyä, jossa oli aineistona koko suomea edustava poikkileikka-
us aineisto (n = 1965). Liikunta tuki positiivista kuvaa kehosta ja ulkonäöstä, niin 
normaali kuin ylipainoisilla 15-vuotiailla nuorilla. Pojat arvioivat yleisesti ottaen it-
sensä myönteisemmin kuin tytöt, mutta ylipaino oli kielteisesti yhteydessä käsityksiin 
nuorten omasta kehosta. Ne nuoret, jotka kyselyn mukaan liikkuivat yli 60 minuuttia 
kyselyä edeltävinä seitsemänä päivänä, suhtautuivat kehoonsa positiivisimmin. Tämä 
määrä liikuntaa vastaa WHO:n kansainvälistä liikuntasuositusta. Kehotyytyväisyys 
siis parani niin normaali- kuin ylipainoisilla sitä mukaa mitä lähempänä he olivat 
suositusten toteutumista. (Ojala ym. 2016, 64–72.)

Lasten ja nuorten liikkumista oli tutkittu Liitu-tutkimuksessa, jossa oli selvitetty 
laajasti kuinka paljon suomalaiset lapset liikkuvat. Tutkimuksessa oli vertailtu muun 
muassa sitä, kuinka moni lapsista ja nuorista täyttää viikoittaisen liikuntasuosituksen 
määritelmän. Tutkimuksessa se oli määritelty niin, että päivässä tulisi liikkua vähin-
tään yksi tunti.

Kuvio 2. Viikoittaisen liikuntasuositusten (vähintään 60 minuuttia päivässä) saavuttavien ja 
liikuntasuositusta vähemmän liikkuvien lasten ja nuorten osuudet vuonna 2014 (n=2764) ja vuonna 
2016 (n=4672) iän mukaan (%) (Liitu 2016, 13)

Kuviosta 2 selviää, että vähän liikkuvien joukko on pienentynyt vähiten liikkuvien 
osalta 13–15–vuotiaista ja 11-vuotiaiden osalta määrä oli pysynyt samana edelliseen 
tutkimukseen verrattaessa. Tämä on positiivinen tulos, mutta kuitenkin on huomat-
tava, että tutkimuksessa tarkastellaan tunnin aktiivisuutta päivässä. Tuloksiin on 
varmasti ollut positiivinen vaikutus toimilla, joita valtakunnan tasolla on aloitettu 



166  •  Merja Koikkalainen (toim.)

toteuttamaan lasten ja nuorten aktivoimisen suhteen. Tilastot kuitenkin tulevaisuu-
dessa tulisivat olla sellaisia, että lapset ja nuoret liikkuisivat suositusten mukaan vä-
hintään 3-4 päivänä viikossa. Päivittäistä aktiivisuutta voidaan vahvasti tukea koulu-
jen kautta, joissa mahdollistetaan koulupäivän aikainen liikkuminen. Tässä koulujen 
tukena on ollut valtakunnallinen Liikkuva koulu-ohjelma, jonka kautta koulut ovat 
saaneet selkeitä toimintamalleja sekä ideoita toteuttaa aktiivisempia ja viihtyisämpiä 
koulupäiviä omalla tavallaan (Liikkuva koulu 2016). Koulumatkat ovat myös yksi 
tapa, jossa päivittäistä liikettä ja fyysistä aktiivisuutta voidaan helposti tuoda lasten 
ja nuorten arkeen lähes huomaamatta. Koulumatkaliikkumisen tukeminen voi tuoda 
päivittäisen liikuntasuosituksen jokaisella lapselle ja nuorelle mahdolliseksi, jos kou-
lumatka liikutaan lihasvoimin esimerkiksi 30 minuuttia yhteen suuntaan. Tukitoimet 
koulussa lisäävät aktiivisuutta ja näin on mahdollista saada koululaisille viitenä päi-
vänä viikossa liikuntasuositukset täytetyiksi. Viikonlopun osalta lasten ja nuorten 
oma aktiivisuus ja perheen tuki liikkumiselle korostuvat. 

Aikuisten kohdalta liikuntasuositukset täyttää vain noin reilu kymmenesosa. Lii-
kuntasuositukset aikuisväestöllä ovat hiukan erilaiset kuin lapsilla ja nuorilla. Aikui-
silla liikuntasuositukset koostuvat niin, että viikossa tulisi tehdä 2,5 tuntia reipasta tai 
rasittavaa liikuntaa sekä kahdesti viikossa lihaskuntoa lisäävää liikuntaa (Husu P., 
Paronen O., Suni J., Vasankari T. 2011, 20).  

Kuvio 3. Työikäisten terveysliikunnan riittävyys vuonna 2009. 15—64-vuotiaiden naisten ja miesten 
terveysliikunta ikäryhmittäin (%) (Husu ym. 2011, 21)

Aikuisväestön osalta tilanne ei siis ole vielä niin hyvä kuin sen haluttaisiin olevan. 
Huolestuttavaa on se, että vähän liikkuvia aikuisia, jotka eivät liiku ollenkaan tai 
sitten hyvin vähäisiä määriä kevyellä rasituksella on miehissä noin 30 % ja naisissa 
noin 20 %. Lasten ja nuorten tukeminen aktiiviseen elämäntapaan on tärkeää ja pe-
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rusteltua, jotta lapsuus ja nuoruus iässä opittu aktiivinen elämäntyyli jatkuisi myös 
aikuisiällä. 

Teollisuusmaissa liikkumattomuuden suorat kustannukset ovat 1,5 – 3,8 % tervey-
denhuollon kokonaiskustannuksista (Kolu P., Vasankari T., Luoto R. 2014, 885). Suo-
messa vuositasolla kustannus, joka liikkumattomuudesta seuraa tällä laskentatavalla 
on noin 1-2 miljardia euroa vuodessa. Nämä luvut tukevat ennalta ehkäisevän työn 
tärkeyttä ja aktiivisen elämäntavan omaksumista jo nuorena. Kun vanhemmat ovat 
itse aktiivisia, niin usein myös aktiivisuus sekä terveyden lukutaito välittyy lapsiin ja 
nuoriin. Tämä huomio tukee edellä mainittujen asioiden tärkeyttä.

Syrjäytyminen

Syrjäytyminen rapauttaa yhteiskuntaa monella tasolla sekä luo epävarmuutta, joka 
näyttäytyy erilaisina lieveilmiöinä maassamme. Syrjäytymisen ehkäisyyn tulisi tule-
vaisuudessa luoda enemmän ennalta ehkäiseviä toimia, koska ennalta ehkäisevän 
työn merkitys korostuu niin taloudellisesti kuin muutoinkin yleisenä hyvinvointina. 
Peruskouluikäiset ovat hyvin vielä alaikäisyytensä vuoksi yhteiskunnan ”silmien 
alla”. Syrjäytymisen ehkäisyssä koulun ja kodin saumaton yhteistyö on tärkeää, sillä 
luodaan yhdessä kumppanuutta, jolla lasta ja nuorta voidaan tukea parhaalla mah-
dollisella tavalla. Koulun ja kodin yhteistyön lisäksi tarvitaan myös eri sektoreiden 
joustavaa yhteistyötä, jossa lapsi ja nuori on keskiössä. (Linnakangas & Suikkanen 
2004, 2).

Moniammatillisen yhteistyön yhtenä tärkeimpänä kulmakivenä on eri sidosryhmi-
en toimintaa yhdistävä ohjeistus ja sitä koordinoiva henkilö eri palveluiden välillä, 
jotta kokonaiskuva on selkeä ja toiminnalla saadaan paras mahdollinen tuki annettua 
syrjäytymisvaarassa olevalle (Linnakangas & Suikkanen 2004, 2). Linnakangas ja 
Suikkanen tutkimuksessaan toteavat, että tiedon kulku eri hallinnollisilla aloilla on 
usein puutteellista eivätkä ne siten muodosta yhtenäistä kokonaisuutta. Näin lapsi tai 
nuori voi pudota eri turvaverkkojen ulkopuolelle. Nykyisillä työmarkkinoilla ei pär-
jää enää pelkällä peruskoululla, joten jatko-opintojen mahdollisuus on turvattava, 
jotta voidaan ehkäistä tulevia aikuisiän ongelmia (Linnakangas & Suikkanen 2004, 
5). 

Koulu, syrjäytyminen ja sosiaalinen pääoma – tutkimuksen mukaan jopa 12 %:lla 
peruskoulun päättöluokkalaisista oli ongelmia siirtymisessä toisen asteen koulutuk-
seen. Tästä osasta 4,6 % jäivät koulutuksen ulkopuolelle. Päättävien ikäluokkien kas-
vaessa, kasvaa myös koulutuksen ulkopuolelle jäävien nuorten määrä. (Alatupa 
(toim.), Karppinen, Keltikangas-Järvinen & Savioja 2007, 138–139.) Tämä huolestutta-
va kaava siis toistuu vuosittain. Kun tipahtaa verkosta, niin kuinka helppo on nousta 
siihen takaisin? Uudet putoajat vievät myös tukipalveluiden huomiota ja resursseja. 
Tutkimuksessa todettiin äidin koulutuksella olevan yhteys nuoren syrjäytymisris-
kiin, eli äidin heikko koulutustausta lisäsi riskiä syrjäytyä. (Alatupa ym. 2007, 160.) 

Syrjäytyminen käsitteenä voidaan ymmärtää monin eri tavoin, ja tämä voidaankin 
ymmärtää käsitteenä aina suhteessa johonkin, eli toivotun asian kääntöpuolena. Syr-
jäytyminen sanana on leimaava, ja tämän vuoksi onkin alettu puhua sosiaalisesta 
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vahvistamisesta kuin syrjäytymisen ehkäisystä. Valtion talouden tarkastusvirasto 
toteaa saman kuin Linnakangas ja Suikkanen (2004) edellä; moniammatillisen yh-
teistyön käsitteitä tulisi käyttää harkiten ja perustellusti, jotta tieto olisi helposti 
omaksuttavaa eikä väärinkäsityksiä tukitoimissa esiintyisi puutteellisen tiedon siir-
ron takia. Vaikuttavuudella pyritään tarkastelemaan koko ketjua joka pyrkii syrjäy-
tymisen ennaltaehkäisyyn. Tarkastelulla pyritään siihen, että ketjun toimivuutta sekä 
sen mahdollisia puutteita voidaan parantaa mahdollisimman joustavasti. Tarkastus-
virasto näkee myös, että tiedonkulun kannalta tulisi olla yhtenäiset sekä ajantasaiset 
tiedot toistensa rekistereistä, tunnusluvuista ja tehdyistä arvioinneista. Vaikuttavuu-
den kannalta eri hallinnon alojen tulisi puhua samaan kieltä sekä ymmärtää se, ke-
nelle ja miksi näitä toimia tehdään. (Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2007. 134 – 136).

Syrjäytymisen kustannukset
Yleisesti Suomessa on herätty myös siihen ajatukseen ja faktaan inhimillisten teki-

jöiden ohella, kuinka paljon syrjäytynyt nuori yhteiskunnallisesti tulee maksamaan. 
Tässä tapauksessa on puhuttu noin miljoonasta eurosta syrjäytynyttä henkilöä koh-
den. Tälle summalle ei ole suoranaista laskelmaa, koska muuttuvia tekijöitä on paljon, 
mutta syrjäytyminen tulee kuitenkin todistetusti maksamaan yhteiskunnalle suuria 
summia rahaa. Leinonen (2010) esittää laskelman, jossa hän on laskenut pelkästään 
kuinka paljon perustoimeentulon bruttokustannus on 40 vuodelta. Tämä summa on 
yli 760 000 euroa. Tässä laskelmassa ei ole otettu huomioon muita syrjäytymisestä 
johtuvia välittömiä ja välillisiä kustannuksia. (Leinonen 2010, 7.) Esitetty summa on 
suuri ja tältäkin pohjalta tarkasteltuna on äärimmäisen tärkeää saada tuettua lasten 
ja nuorten maksutonta harrastustoimintaa laajalla rintamalla. Tärkeintä on kuiten-
kin taata inhimillinen tuki kaikille sekä yhtäläiset mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä 
yhteiskunnassamme. Se antaa turvaa lasten ja nuorten tulevaisuudelle.

MALLIN KEHITTÄMINEN

Kehittämisen menetelmät

Kehittämismenetelmäksi valikoitui konstruktiivinen – tutkimus empiirisestä näkö-
kulmasta. Tämä valinta oli toimivin ratkaisu, jolla Matala kynnys-toiminta saataisiin 
kehitettyä toimintamalliksi. Toiminnan testaus oli jo tapahtunut aiemmin eri toimin-
takausilla ja se oli osoittautunut toimivaksi. Tässä työssä pyrittiin rakentamaan ole-
massa olevan ja toiminnasta saadun tiedon pohjalta malli maksuttomalle harrastus-
toiminnalle. Kehitetty malli voitaisiin ottaa mahdollisimman helposti käyttöön eri 
puolilla Suomea, ja näin tukea kuntia ja kaupunkeja maksuttoman harrastustoimin-
nan järjestämisessä. 

Mallin rakentaminen aloitettiin toiminnan perusteista sekä sen kuvauksesta. Ma-
tala kynnys-mallista tuli saada tehtyä selkeä kokonaisuus jonka toimintaperiaate 
hahmottuisi jo ensisilmäyksellä. Toimintamalli on yleistetty ja selkeä mallinnus pai-
kallisesta ratkaisusta, josta selviää mallin käyttötarkoitus, keskeinen idea, osatekijät 
ja prosessi (Innokylä 2017). Mallit, joita voidaan käyttää mahdollisimman hyvin, ovat 
usein yksinkertaistettuja ja selkeitä kokonaisuuksia joiden toimintaidea voidaan sel-
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keästi hahmottaa heti ensi tutustumisella aineistoon. Tämän vuoksi kehitystyö edel-
lytti koko prosessin ajan hyvin käytännönläheistä ja empiiristä näkemystä sekä pe-
rehtyneisyyttä asiaan. 

Mallin tarkoitus on myös rohkaista kuntia ja kaupunkeja ottamaan se käyttöön ja 
mahdollisesti myös räätälöidä sitä oman tarpeensa mukaan. Haastattelut, tehdyt ha-
vainnot, toimenpiteet, kokemukset ja olemassa oleva aineisto sekä tiivis yhteistyö Ma-
talan Kynnys Ry:n kanssa auttoivat mallin kehittämisessä. 

Aineiston keruu

Aineiston keruu lähti liikkeelle keskusteluista toimeksiantajan Matala Kynnys Ry Es-
poon edustajan kanssa keväällä 2017. Aloitustapaamisen jälkeen kehittämistyölle oli 
selkiytynyt tavoite, joka oli tehdä Matala Kynnys – toiminnasta ”tuote” ja toiminta-
malli, joka voidaan ottaa mahdollisimman helposti käyttöön kunta- tai kaupunkita-
solla. 

Kehitettävän toimintamallin kuvaus tuli olla hyvin yksinkertaistettu, jotta se voi-
taisiin ottaa kunnissa ja kaupungeissa mahdollisimman luontevasti käyttöön ilman, 
että se kuormittaisi olemassa olevia rakenteita. Toiminnan räätälöinti tuli huomioida, 
jotta kunta tai kaupunki saisi mallista sellaisen kuin se tarvitsee. Havainnointi, haas-
tattelut, aineistoon ja Espoossa tehtyyn kyselyyn tutustuminen Matala Kynnys - toi-
minnasta olivat aineiston keruun pääosassa. Näillä avoimilla aineiston keruumene-
telmillä voitiin luonnollisesti kehittää mallia reaaliaikaisesti, ja samalla tehdyt ha-
vainnot voitiin siirtää kehitettävään malliin. Haastatteluja ja havainnointia tehtiin 
seuratapaamisessa, eri yhteistyö- sekä toimeksiantajatapaamisissa. Näistä tehdyt ra-
portit ja dokumentointi tukivat mallin kehittymistä koko prosessin ajan, sekä antoi-
vat uusia näkökulmia tehtävään kehitystyöhön. 

Mallin pohjana oli alusta asti ollut vahva näyttö ja saadut kokemukset käytännön 
toiminnasta. Kehittämistyötä helpotti paljon se, että Joensuusta lähtöisin olevaa toi-
mintaa oli dokumentoitu laajasti heidän nettisivuilleen, josta saatiin hyvä pohja teh-
dyille havainnoille sekä hahmotettavalle kokonaisuudelle. Sivujen kautta tunnusluvut 
ja toiminnan laajuus sekä ideologia tulivat selkeästi esille, ja toiminnalla saavutetut 
konkreettiset hyödyt. Aineiston koonnille saatiin tukea Espoon Matalan Kynnyksen 
teettämästä kyselystä, joka toteutettiin 2017 keväällä. Kyselyyn vastasivat toiminnassa 
mukana olleet lapset ja nuoret, heidän perheensä sekä toiminnanjärjestäjät eli seurat 
ja lajiliitot. 

Espoon Matala kynnys-toiminnasta tehty kysely antoi siis hyvää tietoa niin toimin-
nan toteuttajien kuin siinä mukana olleiden näkökulmasta. Kyselystä nousi esille niin 
mukana olleiden kuin toiminnan toteuttajien tarve toiminnan jatkuvuudelle myös 
tulevaisuudessa. Vanhempien (n=59) vastauksista 88 % olivat täysin tai 12 % lähes 
täysin samaa mieltä siitä, että toimintaa tulisi jatkaa seuraavalle toimintakaudelle. 
Yhteensä noin puolet lapsista ja nuorista oli toiminnan kautta löytänyt 17 % tai ehkä 
löytänyt 37 % harrastuksen. Seurojen ja lajiliittojen vastauksista (n=12) nousi esille se, 
että seurat ja lajiliitot saivat positiivista mainosta toiminnastaan. Seurat ja lajiliitot 
kokivat myös, että näin ne pystyivät edistämään koululaisten harrasteliikuntaa omal-
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la panoksellaan. (Matala Kynnys Espoo 2017.) Kysely tuki kehitystyön tärkeyttä ja 
antoi taustaa sille, että Matala kynnys-toiminnalle on kysyntää ja tarvetta.

MAKSUTTOMAN HARRASTUSTOIMINNAN MATALA  
KYNNYS–MALLI

Matala kynnys-toiminnassa ovat keskiössä lapset ja nuoret, joille toimintaa tehdään 
(Matala Kynnys Ry 2016). Malli on jaettu kahteen toimintakauteen vuodessa joka si-
sältää yhteensä noin viisi kuukautta maksutonta harrastustoimintaa lapsille ja nuo-
rille. Yhdellä toimintakaudella lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan liikuntaa eri 
seuroissa maksutta 8-10 viikon ajan. Kokonaisuudessaan mallilla voidaan siis järjes-
tää maksutonta harrastustoimintaa yhteensä 16–20 viikkoa eli neljä tai viisi kuukaut-
ta vuoden aikana.

Matala kynnys-mallin rakenne on kevyt ja sen ideologia tukeutuu ”ekologiseen” 
ajatteluun jonka mukaan mukana olevat tahot antavat toiminnalle jotain, he saavat 
itse myös vastineeksi jotain. Tämä ajattelu on avainasemassa onnistumisen kannalta. 
Mallin avulla seuratoiminta voi kehittyä eri seurojen välillä niin, että pienillekin seu-
roille voidaan taata näkyvyyttä toiminnan kautta, sekä tiivistää yhteistyötä kunnan 
ja muiden toimijoiden kesken. 

Mallin avulla seurat ja lajiliitot, jotka tarjoavat maksuttomia harrastusmahdolli-
suuksia voivat hyötyä niin, että he saavat mahdollisesti uusia harrastajia omalle toi-
minnalleen, sekä samalla saavat positiivista julkisuutta. Kunta hyötyy lasten ja nuor-
ten hyvinvoinnin kautta tarjoamalla toiminnalle kunnan tuen, esimerkiksi maksut-
tomien harrastuspaikkojen sekä viestinnän kautta. Matala Kynnys Ry tässä mallissa 
tarjoaa ilmoittautumisjärjestelmän sekä kokoaa harrastuskalenterin, josta lapsi tai 
nuori voi valita haluamansa harrastekerhon.
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Kuvio 4. Matala kynnys-toimintamalli

Toiminta lähtee liikkeelle tarpeesta, joka kunnassa voi olla huoli harrastustoiminnan 
kattavuudesta kaikille. Kunnissa voi olla jo järjestettynä maksutonta harrastustoi-
mintaa, tai sitten sitä ei ole kustannus- tai muista tekijöistä johtuen vielä järjestetty. 
Matala kynnys-mallilla voidaan siis tukea jo olemassa olevia kerhoja tai sitten luoda 
maksuttomia kerhoja lasten ja nuorten käyttöön. Kerhoilla saadaan siis lisättyä tai 
luotua uutta harrastustarjontaa. Kerhot voidaan järjestää niille ajoille joille kysyntää 
olisi. Toimintakaudet voidaan päättää kunnissa niin, että se tukisi omaa toimintaa 
mahdollisimman hyvin. Toimintakaudet on kuitenkin hyvä sijoittaa niin, että ne oli-
sivat mahdollisesti sidoksissa koulujen lukukausiin, tällöin harrastustoiminnallekin 
on yleisesti suurin kysyntä.

Kun yhteinen tahtotila maksuttoman harrastustoiminnan järjestämisestä on, tä-
män jälkeen tulee kutsua kokoon mahdolliset yhteistyökumppanit. Aloitustapaami-
sessa kerrotaan mallista ja sen hyödyistä siinä mukana oleville lapsille ja nuorille, sekä 
kuinka ja miten yhteistyökumppanuudet hyödyttävät osapuolia ja mitä se heiltä vaa-
tii. Malli pohjautuu siis puhtaasti haluun ja tahtoon, jolla toimitaan lasten ja nuorten 
hyväksi. ”Ekologinen” ajattelu ohjaa toimintaa toimijoiden kesken; kun annat jotain, 
saat vastineeksi jotain. Tarkoituksena on myös se, että kaikki mukana olevat tahot 
hyötyvät ja kokevat toiminnan omakseen. Seurat saavat hyvää julkisuutta, verkostoi-
tuvat toisten toimijoiden kanssa ja tavoittavat mahdollisia uusia harrastajia toimin-
nalleen. Kerhot voidaan järjestää niin, että jo olemassa oleviin kerhoihin sisällytetään 
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muutamia Matala Kynnys – harrastaa paikkoja tai sitten kerhot on perustettu erik-
seen toimintakautta varten. 

Lajiliitot sekä pienet että isot seurat hyötyvät synergisesti toistensa kanssa toimimi-
sesta. Näin ne voivat kehittää yhdessä erilaisia toimintamalleja ja järjestää esimerkik-
si yhteisiä liikuntatapahtumia. Yhteistyökumppanit tukevat toimintaa, esimerkiksi 
tarjoamalla toiminnalle ilmaiset hissiliput alppihiihtokerhon ajaksi. Yhteisöllisyys ja 
sitoutuneisuus ovat toiminnan onnistumisen keskiössä jolla turvataan kerhojen toi-
minta. Matala Kynnys Ry tarjoaa toiminnalle ilmoittautumisjärjestelmän sekä koos-
taa harrastekalenterin toimintakaudelle. Kunta voi tukea toimintaa niin, että se an-
taisi toiminnalle tukea tiedottamisessa ja viestinnässä, jotta oikea kohderyhmä tavoi-
tettaisiin mahdollisimman tehokkaasti. Liikuntatilojen maksuton käyttö tukee myös 
toiminnan toteuttamista. Seurat ja lajiliitot voivat nähdä mahdolliset ohjaajakulut 
myös markkinointikuluina, joilla laajan toiminnan kautta voitaisiin saada uusia har-
rastajia toiminnalle. Vakuutukset ovat mallin ainoa varsinainen kuluerä joka voitai-
siin kattaa yhteistyökumppaneiden toimesta. Espoossa kerhojen vakuuttaminen 
maksoi noin 700 euroa vuodessa (Matala Kynnys Espoo 2017). Tämä on pieni hinta 
siitä millaisia, ja kuinka kattavaa toimista voidaan saada, ja millaisia kerrannaisvai-
kutuksia sillä voi olla.

Toiminnan suunnitteluvaiheessa kerätään siis tietoa siitä, milloin ja millaisia ker-
hoja järjestetään. Nämä kerhot kootaan Matala Kynnys Ry:n toimesta yhteen harras-
tuskalenteriin ja tiedot viedään sähköiseen ilmoittautumiskalenteriin, jonne ilmoit-
tautumiset kerätään. Tiedottaminen ja viestintä toiminnasta on äärimmäisen tärke-
ää, jotta kerhoihin saadaan mahdollisimman paljon osallistujia. Tiedottamista on 
hyvä jatkaa myös toiminnan kuluessa, jotta tietoisuus lasten ja nuorten sekä perhei-
den kesken on näkyvää ja ajantasaista. Kuntien tuki toiminnan tiedottamisessa ja 
tunnetuksi tekemissä on toiminnan aloittamisen kannalta keskiössä.



Elinvoimaisuus tulevaisuuden voimavarana  •  173 

Kuvio 5. Joensuun maksuttoman harrastustoiminnan kalenteri 2017 (Matala Kynnys 2017)

Kun kerhot on kerätty yhteen, tämän jälkeen ilmoittautumisjärjestelmä voidaan ava-
ta ja ilmoittautuminen kerhoihin alkaa. Joensuun harrastekalenterissa (kuvio 5) oli 
tarjolla monipuolinen tarjonta eri harrastusmahdollisuuksista. Kalenterissa oli toi-
mintaa jokaisena viikonpäivänä, yhteensä 23 eri maksuttoman kerhon verran 8 viikon 
aikana. 

Toimintakauden alkaessa sitoutuneet toimijat järjestävät toimintaa harrastusko-
keilujen muodossa 8-10 viikkoa. Toiminnan aikana aktiivinen viestintä korostuu ja 
on tärkeää, että mukana olevat harrastajat voivat myös levittää tietoa omissa kanavis-
saan.

Toimintakauden jälkeen on hyvä koota ajatukset onnistumista sekä kehittämistar-
peista. Sähköinen kysely on hyvä tapa tavoittaa mukana olleet harrastajat ja heidän 
perheensä. Näin käyttäjiltä saadaan arvokasta tietoa heidän näkökulmastaan ja koke-
muksistaan. Yhteinen lopetustapaaminen toiminnan järjestäjien kesken voi olla myös 
tehokas tapa kehittää toimintaa seuraavaa kautta ajatellen. Toiminnan jatkuvuuden 
kannalta kehittäminen ja räätälöinti tarpeen mukaan luovat pohjaa maksuttoman 
harrastustoiminnan kehittämiselle kunnassa niin, että sillä saadaan toimijoiden ja 
siinä myös olleiden harrastajien näkökulma laajasti käyttöön.
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POHDINTA

Harrastustoiminnan turvaaminen on erityisen tärkeää taata kaikille sellaisille lapsil-
le ja nuorille, joilla ei ole vahvaa turvaverkkoa ympärillään tai tuo verkko ei yksinker-
taisesti kestä kaikkia kuormittavia tekijöitä, joita esimerkiksi sosioekonominen ase-
ma yhteiskunnassamme asettaa. 

Yhteenkuuluvuus ja itsensä toteuttamisen mahdollistaminen on tärkeää lasten ja 
nuorten terveen kehityksen takaamiseksi. Ihminen haluaa toteuttaa itseään ja sille on 
luotava hyvät perustat poliittisten päätösten kautta, sekä reagoitava asioihin pitkällä 
ja kehittävällä kauaskatseisella tavalla.  Lapsuus- ja nuoruusaika on tärkeä ajanjakso 
siihen, millainen tulevaisuus luodaan. Koettu katkeruus ja pahoinvointi jo nuorena 
vain pahenevat entisestään kasvettaessa, kunnes ne kasaantuvat liian suureksi taa-
kaksi kantaa. 

Sosiaalisten suhteiden luominen ja mahdollisuuksien tarjoaminen, auttaa poista-
maan liikaa taakkaa, ja mahdollisesti ymmärtämään myös mitä mahdollisuuksia, 
joita jo tarjotaan ja on saatavilla. Harrastusryhmät sekä tukevat sosiaaliset verkot 
auttavat nuorten minäkuvan muodostumisessa. Turvallinen yhteisöllisyys harrastus-
ten kautta tukee positiivisesti sekä rohkaisee uusien ja erilaisten liikkumismuotojen 
kokeiluun. Epäonnistumisten hyväksyntä ja uudelleen yrittämisen kulttuuri tukisi 
kasvua ja kehittymistä ihmisenä, jos sosiaaliset ryhmät antavat tähän mahdollisuu-
den.

Kansanterveyden kannalta ennaltaehkäisevillä toimilla tuetaan myös lasten ja 
nuorten aktiivisuutta siirryttäessä aikuisuuteen. Terveydenlukutaidon kehittäminen 
ikään katsomatta, on yksi tärkeimmistä asioista, johon tulisi kiinnittää huomiota. 
Selkeät ohjeet sekä konkreettiset arkeen sijoittuvat yksinkertaiset vinkit ja tieto liik-
kumisen ja liikkumattomuuden, ravinnon sekä levon merkityksestä, olisi kansater-
veyden kannalta ehdottoman tärkeää saada parannettua. Perheiden tukeminen ja 
yhteisten harrastusten löytyminen, auttaisi monia perheitä kehittämään terveydenlu-
kutaitoa sekä tukisi matkaa kohti aktiivisempaa perhearkea. Harrastustoiminnan 
kehittäminen sekä sosiaaliset suhteet mahdollistaisivat myös fyysisen aktiivisuuden 
lisääntymisen, niin lasten ja nuorten, kuin aikuistenkin keskuudessa. Vanhempien 
tuki ja esimerkki on tärkeä vaikuttava tekijä, jotta harrastustoiminta jatkuu lasten ja 
nuorten keskuudessa myös vanhemmalla iällä (Vella ym. 2014, 7).

Kehitystyöllä ja mallinnuksella voi olla mullistava avaus juuri tähän aiheeseen, jos-
sa pyritään löytämään keinoja tasa-arvon ja liikkumisen edistämiseen, joka on tavoit-
teena myös liikuntalaissa (Liikuntalaki 390/2015 1:2 §). Selkeän maksuttoman harras-
tustoiminnan mallin tuottaminen, auttaa tulevaisuudessa myös kehittämään uusia 
malleja, jotka voivat toimia vieläkin paremmin. Malleilla voi myös olla mielenkiin-
toisia vaikutuksia muihin harrastuksiin esimerkiksi kulttuurin puolella. Voisiko 
muunneltu malli toimia myös muiden harrastusten kanssa? Uskon vakaasti, että hy-
vinkin voi. Mallin kehittäminen myös muille ryhmille kuin lapsille ja nuorille, voi 
olla mielenkiintoinen jatkotutkimuksen kohde.
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Eläkkeellä olevista ihmistä on aika ajoin puhuttu, kuinka yksinäisiä he ovat ja vail-
la sosiaalisia kontakteja. Tällaisella mallilla voitaisiin varmasti myös puuttua heidän 
haasteisiinsa, ja tarjota heille sisältöä elämään erilaisten maksuttomien harrastustoi-
mintojen kautta. 

Kasvavat terveydenhuoltokulut, jotka yksinomaan johtuvat liikkumattomuudesta 
ovat maassamme noin 1-2 miljardia euroa vuodessa (Kolu ym. 2014, 885). Lapsuus- ja 
nuoruusajan ylipainolla on yhteys myöhemmän iän sairauksiin ja elämänlaatuun, 
sekä nouseviin terveydenhuollon kuluihin (Frederick ym. 2013). 

Ennaltaehkäisevä toiminta kaikissa ikäryhmissä tukisi näiden kasvavien kulujen 
alentumista, sekä parantaisi hyvinvointia laajalla rintamalla. Investointien tavoittee-
na on tuoda sijoitettu raha takaisin mahdollisten voittojen kera. Jos rahaa ei sijoiteta 
oikeisiin kohteisiin, eikä turvata lasten ja nuorten tervettä kehittymistä, niin tulevai-
suudessa investoitavat rahat menevät kuntoutukseen ja erilaisten muiden ilmiöiden 
hoitamiseen.  Tämä huomio tukee asian jatkotutkimuksen tärkeyttä, jotta kustannus-
vaikuttavuudet saadaan optimoitua. 

Matala Kynnys-toiminnan tunnetuksi tekeminen on äärimmäisen tärkeää. Matala 
kynnys-malli, jota on jo menestyksekkäästi kokeiltu, tulee saada ihmisten ja päättäji-
en tietoisuuteen. Tähän on panostettava, jottei malli unohdu, ja myöhemmin jouduta 
taas miettimään samoja haasteita lasten ja nuorten harrastustoiminnan nousevien 
kulujen vuoksi. Yhdessä tekeminen, osallisuus ja halu kehitykseen ovat kaikkien asia, 
jolla saadaan pysyvää muutosta aikaan yhteiskunnassamme.
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Maria Kanala ja Riku Ollikainen

ONNELLISESTI SYRJÄSSÄ

Although the economic challenges of the public sector are increasingly cutting out 
local services in sparsely populated rural areas, village communities can produce ser-
vices based on volunteering and communality. The purpose of this thesis project was 
to activate residents of Saija village to anticipate the future of their own village. The 
aim was to provide information on the vitality and happiness of a Lappish remote 
village and to find a working method for the commissioner Lappilaiset Kylät ry and 
for the village community to support local development work. Research questions 
were how the villagers can be activated to develop their own village, what is the vib-
rant village of the future like and what factors will influence the happiness of the 
village inhabitants in the future.

This qualitative case study contains two parts. Firstly, a development workshop 
combining SWOT analysis and the Learning Café method was held for villagers of 
Saija and then analysed as a developing method. Its purpose was to foresee the future 
of the village, first looking at history and present. Secondly, the information gathered 
at the development workshop was analysed. A survey on the functionality of the 
workshop was made to the participants of the workshop. 

The results showed that the workshop was regarded as a good method to activate 
village communities and thus promote the vitality of the villages. The development 
workshop showed that the vitality of a Lappish village and its inhabitants’ happiness 
were linked with the activation of villagers, developing/promoting entrepreneurship, 
promoting community-led culture and utilising the immediate surroundings of the 
village. As a further development idea, the authors suggest arranging workshops for 
the representatives of small villages to develop networks through cooperation.  

Keywords: remote village, vitality, happiness, village activity, development workshop
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JOHDANTO

Opinnäytetyömme aihe käsittelee lappilaisen sivukylän, Saijan, asukkaiden näke-
myksiä tulevaisuuden elinvoimaisesta kylästä ja onnellisista asukkaista. Tulevaisuus 
tuo mukanaan tiedostettuja väistämättömiä ilmiöitä ja tiedostamattomia yllätyksiä, 
mutta ennakoimalla voidaan aktiivisesti luoda toivottua tulevaisuutta. Paikallinen 
kehittäminen on vastavoima keskittämiskehitykselle (Kattilakoski 2015, 21), ja jotta 
sivukylät eivät autioituisi, niitä tulee suunnitelmallisesti kehittää houkutteleviksi 
asuinpaikoiksi ja matkailukohteiksi. Suomessa merkittävä yhteiskunnallinen vaiku-
tus kylien kehittämiseen on ollut aktiivisten kyläyhdistysten toiminnalla ja niiden 
toteuttamilla hankkeilla (Kumpulainen 2012, 9, 26; Kopoteva 2016, 793).

Julkisen sektorin taloudelliset haasteet leikkaavat lähipalveluita entistä enemmän 
harvaanasutuilta maaseutualueilta (Annibal, Liddle & McElwee 2013, 743; Kattilakos-
ki 2015, 22), joissa lisäksi yksityisten palvelujen järjestäminen on usein taloudellisesti 
kannattamatonta (Valkama 2013, 15). Tämä ilmiö ajaa työikäistä ja nuorta väestöä 
suurempiin keskuksiin. Maaseutukylien kyläyhteisöt voivat nähdä palveluiden katoa-
misen mahdollisuutena tuottaa palveluita itse vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyy-
teen perustuen (Kattilakoski 2015, 22), ja tulevaisuusskenaariossa lappilainen sivuky-
lä voi näyttäytyä joko elinvoimaisena tai autiona tilana (Laitinen & Pohjola 2001, 22).

Kyläyhteisöjen aktiivisuudella on siis ratkaiseva rooli kylien elinvoimaisuuden ja 
asukkaiden onnellisuuden edistämisessä. Jokainen kylä on omalaatuinen, mikä tulisi 
nähdä vahvuutena. Kylien kehittäminen niiden omien tarpeiden ja vahvuuksien mu-
kaan näyttäisi tulevaisuudessa olevan avainasemassa elinvoimaisen kylän ja kyläkult-
tuurin kehittymiselle ja jatkuvuudelle. Kyläyhteisöjen tulee pohtia enemmän, mihin 
paikallisiin ongelmiin halutaan puuttua, lisäksi tulisi havainnoida omaa kyläyhteisöä 
ja sen tarpeita, minkä jälkeen vasta suunnitellaan palveluja. (Annibal ym. 2013, 756.)

Lapin ominaispiirteet, kuten vahva matkailuelinkeinon kasvupotentiaali tulee 
nähdä kylissä mahdollisuutena, kuten myös lähipalveluiden järjestäminen eri sekto-
reiden välisellä yhteistyöllä. Paikallisten hyvien käytänteiden jakaminen muiden ky-
lien tietoisuuteen olisi suotavaa kyläyhteisöjen elinvoimaisuuden edistämiseksi (An-
nibal ym. 2013, 756). Opinnäytetyö on käytännössä monialainen. Se on restonomin 
(amk) ja liikunnanohjaajan (amk) yhdessä toteuttama osallistava kehittämistehtävä, 
mikä on toteutettu kylän omat lähtökohdat huomioiden, eli mitä toimintaa ja palve-
luita he kyläyhteisön voimin toteuttavat. 

Opinnäytetyömme tarkoitus on saada aktivoitua Saijan kylän asukkaat ennakoi-
maan oman kylänsä tulevaisuutta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää osallistava 
menetelmä Lappilaiset Kylät ry:lle ja kyläyhteisöille paikallisen kehittämistyön tuek-
si sekä tuottaa tietoa lappilaisen kylän elinvoimaisuudesta ja onnellisuuteen vaikutta-
vista tekijöistä. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyttä osallistavaa menetelmää, ke-
hittämistyöpajaopasta, voidaan hyödyntää lappilaisten kylien omissa kehittämispro-
jekteissa, joiden tavoitteena on lisätä kylien houkuttelevuutta asuinpaikkana ja mat-
kailukohteena. Tapauskylä Saija valittiin yhdessä Lappilaiset Kylät ry:n kanssa, ja 
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Saijan kyläyhteisö voi hyödyntää kehittämistyöpajassa tuottamaansa tietoa kylän 
kehittämisessä.

Tutkimuskysymyksinä oli, kuinka kyläläiset saadaan aktivoitua kehittämään omaa 
kyläänsä, millainen on tulevaisuuden elinvoimainen kylä ja mitkä tekijät vaikuttavat 
kylän asukkaiden onnellisuuteen tulevaisuudessa. Artikkelissa käsittelemme aluksi 
tutkimukseemme liittyvää tietoperustaa ja siinä käytettyjä menetelmiä. Sen jälkeen 
esittelemme Saijalla pidetyn kehittämistyöpajan. Tulokset-osiossa esittelemme Saijan 
kyläläisten tuottamaa tietoa elinvoimaisuuteen ja onnellisuuteen vaikuttavista teki-
jöistä. Lopuksi pohdimme tutkimustamme ja teemme kehittämisehdotuksia lappilai-
sille sivukylille.

LAPPILAISTEN SIVUKYLIEN KEHITTÄMINEN

Tulevaisuuden elinvoimainen sivukylä

Kylä voidaan nähdä monimerkityksellisenä tilana, sillä se voi olla yhtäältä kuntaa 
pienempi maaseudun asutuskeskittymä, mutta toisaalta sitä voi määrittää myös jär-
jestäytyneen paikallisen kehittämistoiminnan olemassaolo (Kumpulainen 2013, 16, 
19–20). Kylille ominaisia piirteitä ovat yhteisöllisyys ja sitoutuneisuus oman kylän 
asioihin, ja kylien rauhallinen elämäntyyli toimii vastakohtana kaupunkien hektisel-
le arjelle (Kumpulainen 2012, 9). Kylän voidaan ajatella olevan paikka, jota ymmär-
tääkseen tulee tuntea paikallinen toimintakulttuuri ja käytännöt (Kumpulainen 2012, 
30). Kunta- ja matkailukeskuksista kaukana sijaitsevat harvaan asutun maaseudun 
kylät määritellään usein tutkimuksissa joko syrjäkyliksi (Laitinen & Pohjola 2001, 48; 
Lehtola 2001, 87; Jaakkola 2015, 6), tai sivukyliksi (Kilpeläinen & Pohjola 2007, 21; 
Laitinen & Oinas 2012, 17; Kilpeläinen 2016, 16). Näiden kylien asukkaiden näkökul-
masta heille oma kylä on keskeinen elinympäristö eikä siten syrjäinen paikka (Kilpe-
läinen 2016, 17), joten sivukylä on tässä osallistavassa kehittämistehtävässämme luon-
teva termi.

Wirth, Elis, Müller ja Yamamoto (2016, 62–63) kuvaavat perifeeristen paikkojen 
syrjäytymistä yhteiskunnasta ulkoistavana prosessina, jota määrittävät etäisyydet ja 
saavutettavuus. Sitä voidaan luonnehtia myös talouden heikkenemisenä alueella, joka 
ilmenee työpaikkojen vähenemisenä ja ihmisten poismuuttona. Perifeerisillä alueilla 
ei myöskään ole toimivaa aluepolitiikkaa, joten syrjäseutujen pienet kylät kilpailevat 
kaupunkikeskusten kanssa, ja tässä kilpailussa pienet kylät ovat häviäjiä. Syrjäseutu-
jen pienissä kylissä on kuitenkin paljon vahvuuksia, joita tulisi osata hyödyntää. 
Avuksi kaivataan usein ulkoista tukea, varsinkin kunnollista liikenne- ja tietoverk-
koinfrastruktuuria, joka toisi monipuolisia mahdollisuuksia ja hyödyttäisi sekä kylä-
läisiä että loma-asunnon omistajia (Annibal ym. 2013, 754–755; Kietäväinen, Rinne, 
Paloniemi & Tuulentie 2016, 163).

Pienissä kylissä on autenttisuutta, jota on vaikea jäljitellä. Maataloudella on ollut 
suuri merkitys syrjäseutujen pienissä kylissä, mutta teollistumisen myötä sen merki-
tys on vähentynyt ja työpaikkojen määrä maatiloilla laskenut. Maatalous voisi tarjota 
muita mahdollisuuksia, mutta usein toimintaa ei kuitenkaan ole lähdetty kehittä-
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mään esimerkiksi matkailun näkökulmasta. Tämä voi johtua osaamisen ja toiminto-
jen kehittämiseen kannustavien tahojen puutteesta, jonka seurauksena ihmiset muut-
tavat parempien palveluiden perässä kaupunkialueille. (Wirth ym. 2016, 64.)

Suomessa kylien kehittämistoimintaa toteuttavat pääasiassa sekä rekisteröityneet 
että rekisteröitymättömät kyläyhdistykset, jotka toimivat kylien yhteisöllisyyden ve-
tureina ottamalla aktiivisesti vastuuta paikallisesta toiminnasta ja palveluista asuk-
kaiden hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kehittämiseksi. (Kumpulainen 2012, 9; Kopo-
teva, 2016, 793.) Kyläyhteisöjen toimintaa koordinoi 19 alueellista kyläyhdistystä, joi-
den kattojärjestönä toimii Suomen Kylätoiminta ry (Kopoteva 2016, 791). Kylän asuk-
kaiden osallisuus kehittämistyössä on tärkeää, koska tarve syntyy kylän sisältä. 

Tässä monialaisessa opinnäytetyössä tapaustutkimuksen kohteeksi valikoitui Itä-
Lapissa Sallan kunnassa sijaitseva noin 110 asukkaan Saijan kylä (Nissinen 2017), joka 
sijaitsee 40 km Sallan kuntakeskuksesta pohjoiseen ja 40 km Savukoskelta kaakkoon. 
Saijan kylämaisema on vuonna 1993 noteerattu maakunnallisesti arvokkaaksi ja ky-
läkuvaa koristavatkin niin joet, metsät, korkeat harjut kuin avarat pellot ja niityt. 
Alueella harjoitetaan maa-, metsä- ja porotaloutta, joiden lisäksi kylässä panostetaan 
kulttuuriin ja tapahtumiin. (Saijan kylä s.a.) Sallan kunnan strategiassa yhtenä elin-
keinoelämän painopisteenä on kylien elinvoimaisuuden kehittäminen, mikä kuiten-
kin on haastavaa huomattavan pitkien etäisyyksien sekä väestön tasaisesti eri puolil-
le kuntaa jakautuneen asumisen vuoksi (Sallan kuntastrategia 2015). Yhtenä ratkaisu-
vaihtoehtona etäisyyksien hallintaan voisi olla paikkaperustainen budjetointi, jossa 
kyläyhteisö voi itse päättää heille myönnettyjen resurssien kohdentamisesta (Annibal 
ym. 2013, 755).
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Kuvio 1. Saijan sijainti Itä-Lapissa, Maanmittauslaitos 2017

Elinvoimaisuus on laaja, dynaaminen sekä monikäyttöinen, terveyttä, energisyyttä 
ja kyvykkyyttä ilmaiseva käsite, joka kehittyy vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä ih-
misten ja yhteisöjen välillä. Koska kyläyhteisön toiminta on usean osallistujan yhteis-
työtä, rinnastamme sen organisaatioon. Organisaation elinvoimaisuus merkitsee 
tervettä, taloudellisesti, älyllisesti ja luovasti kasvavaa organisaatiota, joka kykenee 
reagoimaan nopeasti muutoksiin ja uudistumaan turvaten jatkuvuutensa. Elinvoima 
vahvistuu erilaiset näkökulmat huomioivassa innovatiivisessa toiminnassa, jossa saa 
vaikuttaa tärkeäksi kokemiinsa asioihin, mikä takaa pitkään kestävän organisaation 
terveyden. (Baldauf 2010, 25–29; Bishwas & Sushil 2016, 750–754.)

Onnelliset kyläläiset

Onnellisuus määritellään yksilön subjektiivisena hyvinvointina, mutta myös positii-
visten tunteiden läsnäolona ja negatiivisten tunteiden poissaolona (Hefferon & Boni-
well 2011, 45–46; Bailey, Kang & Schmidt 2016, 190–191). Se on sosiaalisesti normaali 
viihtyisä olotila, jota on hyvä ja suositeltavaa tavoitella, ja josta ihmisellä ei ole mitään 
halua päästä pois. Onnellisuus mielletään usein juuri senhetkisen mielentilaan ja se-
koitetaan onneen tunteena ajattelematta kokonaiskuvaa. Erityisesti kerran elämässä 
-kokemukset voivat lisätä tyytyväisyyttä elämään (Chen 2013, 303), mutta tunteet ei-
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vät kuitenkaan ole pysyvä olotila, vaan onnentunteen aiheuttanut tilanne on tietyn 
ajan kuluttua ohi. Tämän vuoksi voidaan todeta, että onni ei voi olla pelkkä tunne, 
vaan onnellisuus riippuu paljolti onnesta ja siitä, että elämässä vältyttäisiin onnetto-
muuksilta.  Ihminen on kokonaisuus, ja onnellisuus tekee ihmisestä kokonaisen. (Ai-
raksinen 2006, 111–112; 117–119.)

Suomalaisista jopa 83 % mieltää itsensä onnelliseksi (Airaksinen 2006, 111–112), 
vaikka täällä syödään suuria määriä mielialalääkkeitä, työpaikoilla ollaan onnetto-
mia ja lisäksi esiintyy alkoholismia ja perheväkivaltaa. Suomen kaltaisten hyvinvoin-
tiyhteiskuntien kapitalismiin kytkeytyy onnellisuuden paradoksi, jolloin useat ihmi-
set ovat onnettomia huolimatta siitä, että heillä on vaurautta ja terveyttä. (Baldauf 
2010, 23.) Aydin (2012) selittää tätä sillä, että maailman markkinatalous ja jatkuva 
kehitys on toistaiseksi ruokkinut lähinnä ihmisten vaurautta ja terveyttä, eli lähinnä 
biologisia tarpeita sivuuttaen monet muut taloudesta riippumattomat onnellisuuden 
lähteet kuten ihmissuhteet, tunteet ja arvot. Aydinin teoriassa ihmisluonnon osa-
alueet saavat mielihyvää viideltä alueelta, joita ovat henkinen, esteettinen, älyllinen, 
egoistinen ja aistillinen mielihyvä. Kaikilla osa-alueilla on omat mielihyvän tarpeen-
sa, ja kun jokaisen tarpeet ovat sopivan tasapainoisesti tyydytetyt, ihminen on koko-
naisvaltaisesti onnellinen. (Aydin 2012, 42–43, 46, 56, 60–61.)

Vaikka sosiaaliset ongelmat erityisesti Suomen itä- ja pohjoisosissa koettelevat 
maaseutua, on maaseudun asukkaiden onnellisuus hivenen muita asuinalueita kor-
keampaa (Airio & Saarinen 2014, 271–272). Rauhallinen elämäntapa houkuttelee maa-
seuduille asukkaita ja yrittäjiä, joille tärkeintä ei ole voiton maksimointi, vaan elan-
non turvaaminen ja perhe-elämän tasapaino mieluisassa elinympäristössä (Puuppo-
nen 2009, 80; Siemens 2015, 133–135). Onnellisuutta tutkittaessa olennaista onkin 
ymmärtää sisäisten ja ulkoisten tekijöiden välistä keskinäistä yhteisvaikutusta. Yksi-
lön arvojen sopivuudella ja ympärillä vallitsevalla sosiaalisen ympäristön arvoilla on 
todettu olevan onnellisuuden tunnetta lisäävä yhteisvaikutus (Ahuvia ym. 2015, 2–5, 
7–8, 13), joten ehkä onnellisuus maaseudulla selittyy juuri sillä, että maaseutu houkut-
telee elinympäristönä. Harvaan asutulla maaseudulla luonto on lähellä, ja luonnolla 
on yleisesti merkittävä positiivinen vaikutus onnellisuuteen (Capaldi, Dopko & Ze-
lenski 2014, 10).

Kokemukseemme perustaen voimme myös allekirjoittaa Wirthin ym. (2016, 64) 
väittämän, että pienissä kylissä on helppo tarttua ilmeneviin ongelmiin, koska sosi-
aalisten piirien ollessa pienet kuulee hyvin pian, mikäli jotain on sattunut. Samalla 
yhteisöllisyys korostuu, mikä ilmenee esimerkiksi ihmisten auttamisena yllättävissä 
tilanteissa, mikä luo onnen tunteita. Onnellisuuden ja vapaaehtoistyön yhteys voi se-
littyä osittain sillä, että vapaaehtoistyötä tehdään muiden kanssa, jolloin nämä sosi-
aaliset suhteet lisäävät yksilön onnellisuutta. Tällöin on mahdollista, että henkilön 
onnellisuus lisääntyy sitä kautta, että hän saavuttaa muiden silmissä maineen autta-
vaisena henkilönä. (Tanskanen & Danielsbacka 2015, 472.)
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Kylätoiminta kyläläisiä aktivoivana tekijänä

Kylätoiminta on paikkaperustaista kyläyhteisön omaehtoista elinolosuhteiden kehit-
tämistoimintaa (Valkama 2013, 31), jonka tehtävänä on paikallisen toiminnan organi-
sointi, kylän hallinnolliset tehtävät sekä kuntayhteistyö. Paikallista toimintaa ovat 
yhteisöllisyyttä lisäävät talkoot, kylätapahtumat ja kyläkokoukset, kurssit ja koulu-
tukset sekä yhteydenpito paikallisiin. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluvat erilaiset ky-
lään liittyvät selvitykset ja kehittämissuunnitelmien laatiminen, oman kylän viralli-
nen edustus sekä kyläkokouksissa esille tulleiden asioiden edistäminen ja vireillepa-
no. (Kumpulainen 2012, 23.)

Uusliberalistisessa hallintarationaliteetissa yhteisöjä pyritään aktivoitumaan itse-
ohjautuvaan vastuulliseen paikalliseen kehittämiseen ottamalla huomioon yhteisön 
oma potentiaali (Kattilakoski 2015, 21–22). Neoendogeenisessa lähestymistavassa ko-
rostuu kylien riippuvuus paikallisista ja ulkoisista tekijöistä, jolloin paikkaperustais-
ta kehittämistä toteutetaan kansalaisten ja eri sektoreiden yhteistyönä. (Hyyryläinen, 
Katajamäki, Piispanen & Rouhiainen 2011, 22). Kyläyhteisön hallinnan tarkastelussa 
sisäinen näkökulma korostaa kylän organisoitumista sen omana asiana, eli se määrit-
telee oman identiteettinsä ja olemassaolonsa sisällön, jolloin kyläyhteisön tavoitteet 
muodostuvat sen omista intresseistä. Ulkoisesta näkökulmasta kyläyhteisöjen hallin-
ta on julkisen hallinnon tehtävä. Se järjestää suhteensa kyliin ja muokkaa niiden toi-
minnan ehtoja. (Valkama 2013, 26.)

Toimeksiantajamme Lappilaiset kylät ry on Lapin kyläyhdistysten alueellinen 
koordinaattori, joka tukee ja neuvoo Lapin alueen kyliä kehittämistoiminnassa. Ky-
läyhdistysten lisäksi myös metsästysseurat ja nuorisotoiminta tuovat maaseudulle 
yhteisöllistä aktiivisuutta. Kehittymisen edellytyksiä ovatkin aktiiviset yhdistykset ja 
kyläläiset sekä sitoutuneisuus oman kylän kehittämiseen sekä hanketoimintaan. Lo-
ma-asuntojen omistajia tulisi myös huomioida kylien kehittämisstrategioissa ja osal-
listaa heitä kyliä koskeviin päätöksiin, sekä lisätä vuorovaikutusta heidän ja kyläläis-
ten välille (Kietäväinen ym. 2016, 163). Suomessa kylien hanketoiminta on kasvanut 
vuosi vuodelta. Sitä ei kuitenkaan nähdä pelkästään positiivisena asiana, vaan han-
ketoiminnan koetaan olevan raskasta, koska se sisältää paljon byrokratiaa.  Lisäksi 
sitä leimaa pelko toiminnan jatkuvuudesta ja tulosten pysyvyydestä. (Kumpulainen 
2012, 26.)

Saijan kylässä on toiminut aktiivinen kyläyhdistys vuodesta 1998. Kylien asukkai-
den yhteisöllinen toiminta on usein aktiivista, jolloin kylällä esimerkiksi rakennetaan 
talkootyönä ja järjestetään yhdessä tapahtumia (Kattilakoski 2015, 25–26; Kopoteva 
2016, 795). Saijan Kyläyhdistys on hanketoiminnan kautta pystynyt kehittämään ky-
lää ja edistänyt muun muassa lähivirkistysalueiden kunnostusta. Kylätalo Saija-Pirtin 
kunnostus valmistui 1990-luvulla, ja se on toiminut monipuolisena kohtaamis- ja ta-
pahtumapaikkana. (Yrjänheikki 2005.)

Wirth ym. (2016, 73) pohtivat talouden kasvua vastustavan mallin sopivuutta alu-
eiden kehitykseen. Tämä malli korostaa hyvää ja laadukasta elämää, mikä perustuu 
paikallisiin tuotteisiin, kulttuuri- ja luontopalveluiden kehittämiseen sekä paikallis-



186  •  Merja Koikkalainen (toim.)

ten tietämykseen korostaen perinteitä ja paikan identiteettiä. Tämä edellyttää, että 
paikalliset sidosryhmät ovat sitoutuneet toimintaansa ja että kehittämisessä huomi-
oidaan ympäristölliset, sosiokulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet osana ihmisten 
hyvinvointia. (Wirth ym. 2016, 73.) Innovatiivisten toimijoiden klusterin perustami-
nen voisi tuoda yhteen innokkaita palveluntuottajia (Annibal 2013, 755). Kehittämis-
työssä on tärkeää huomioida paikalliset lähtökohdat ja haasteena onkin löytää ne 
piilevät vahvuudet, jotka ovat kyläyhteisöjen sisällä. Aktivoimalla kyläyhteisö pohti-
maan omaa tulevaisuuttaan, voidaan löytää relevanttia tietoa tekijöistä, jotka voivat 
olla avainasemassa tulevaisuuden elinvoimaisen kylän kehittämisessä.

KEHITTÄMISMENETELMÄLLISET VALINNAT

Tapaustutkimus kehittämistyössä

Tämä monialainen opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimus on 
tutkimusstrategia ja sen tarkoituksena on luoda tarkkaa ja syvällistä tietoa kehitettä-
västä kohteesta. Tapaustutkimus on yleensä laadullista, eli tarkoitus on saada mah-
dollisimman paljon merkittävää tietoa kapeasta alasta. Tapaustutkimuksessa pyri-
tään saamaan tietoa kehitettävän kohteen henkilöstön ja koko yhteisön käyttöön. 
Tärkeää on miettiä, miten tai miksi jotain tapahtuu. Tutkittavan kohteen jäljille pääs-
tään todellisesta tarpeesta, kun esimerkiksi huomataan tietyn palvelun vajavaisuus tai 
henkilöstöön liittyvä ongelmakohta. Tapaustutkimuksessa teoria kulkee vahvasti 
kehittämistyön rinnalla ja on tärkeää olla tietoinen jo olemassa olevista käytänteistä. 
Näin toimittiin esimerkiksi kolmessa englantilaisessa kylässä toteutetuissa työpajois-
sa, joissa haettiin asukkailta vastauksia kysymyksiin, mikä kylässä ja kyläyhteisössä 
toimii huonosti, mikä puolestaan hyvin, sekä mitä tulisi tehdä kyläyhteisön pysyvyy-
den edistämiseksi (Annibal ym. 2013, 752). Tapaustutkimukselle ominaista on, että 
kehittämisprojekti elää ja kehittämiskohde tarkentuu projektin edetessä. (Ojasalo, 
Moilanen & Ritalahti 2014, 52–54.)

Tapaustutkimuksessa on luonnollista käyttää monenlaisia eri tutkimusmenetelmiä 
ja yhdistellä niitä keskenään. Menetelmät voivat olla niin laadullisia kuin määrällisiä. 
Yleisimmin käytetyt menetelmät ovat haastattelut ja niiden eri muodot. Tämä perus-
tuu Ojasalon ym. (2014) mukaan siihen, että kehitettävän kohteen toiminnassa on 
yleensä mukana ihmisiä, joilla on relevanttia tietoa asiaan liittyen. Muita tapaustut-
kimukseen liittyviä menetelmiä ovat muun muassa aivoriihet ja ennakoinnin mene-
telmät. (Ojasalo ym. 2014, 55.) Aivoriihi on ryhmässä tapahtuvaa ideointia, jossa on 
tarkoitus löytää ratkaisu ongelmaan yhdessä. Ojasalo ym. jakaa (2014) aivoriihi-työs-
kentelyn esi-, lämmittely-, ideointi- ja valintavaiheiseen. Aivoriihityöskentelyssä ryh-
män vetäjän vastuulla on viedä työskentelyä kehittävällä otteella eteenpäin, huomioi-
den kaikki osallistujat ja pitämällä huolta yleisestä ilmapiiristä, jonka tulisi olla luova 
ja innostunut. (Ojasalo ym. 2014, 160–162.) 

Ennakointityöskentely kylän kehittämisessä
Ennakointi on tieteellisen tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheinen muoto, 

jonka tarkoituksena on löytää organisaatiolle toimivia ja taloudellisesti kannattavia 
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toimintamalleja. Se on pitkäjänteistä tulevaisuuden näkemiseen ja suunnitteluun täh-
täävää työtä, jossa ihminen on itse ratkaisevassa asemassa. Tulevaisuutta on vaikea 
ennustaa, mutta ennakoinnin avulla voidaan kartoittaa asioiden etenemisen haluttua 
suuntaa. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa yritykselle tai organisaatiolle epäsuo-
tuisia vaikutteita, ja näin voidaan toimia ennaltaehkäisevästi niitä vastaan. (Ojasalo 
ym. 2014, 90–91.)

Ennakointityöskentelyssä pohditaan ensin kehitettävää aluetta ja siinä esiintyviä 
haasteita, jolloin tärkeää on tietää, mitä halutaan visioida ja mitä asiasta jo tiedetään 
ajatellen historiaa, nykyhetkeä sekä tulevaisuutta. Ennakointi voidaan jakaa tietämi-
seen, ymmärtämiseen ja tulevaisuuden luomiseen. (Ojasalo ym. 2014, 92.) Yksi enna-
kointiin sopiva menetelmä on laadullista tietoa tuottava Learning cafe eli oppimis-
kahvila, jossa yhteisöllisessä vuorovaikutuksessa keskustellaan, siirretään ja luodaan 
uutta tietoa. Learning cafessa tärkeää on, että ryhmässä vallitsee hyvä yhteishenki ja 
halutaan yhdessä saavuttaa halutut tulokset. Learning cafessa ryhmä jaetaan pienem-
piin pöytäryhmiin. Pöydissä keskustellaan ja kirjoitetaan määrätystä aiheesta, jonka 
jälkeen siirrytään eteenpäin toiseen pöytään. Lopuksi esitellään Learning cafen tu-
lokset. (Laaksonen, Koskinen & Salminen 2011, 39–41.)

Havainnointia ja haastatteluja kylätapahtumassa

Opinnäytetyössä haluttiin selvittää haastattelujen ja havainnoinnin avulla Saijan ky-
län elinvoimaisuuteen ja kyläläisten onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Havain-
nointia pidetään laadullisessa tutkimuksessa yleisenä tiedonkeruumenetelmänä, joka 
yhdistettynä haastatteluun tuottaa usein syvällistä tietoa tutkittavasta asiasta (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 81). Havainnoitavaa kohdetta tarkkaillaan, ja tehdyt havainnot tuo-
daan kirjalliseen muotoon. Havainnoinnin toteuttajan roolit voivat vaihdella täysin 
objektiivisesta tarkkailijasta täysin osallistuvaan havainnoijaan (Metsämuuronen 
2017, 224). Havainnot teimme enimmäkseen osallistumatta, mutta välillä olimme 
myös osallistuvina havainnoitsijoina. Laadullisessa tutkimuksessa haastateltavien 
henkilöiden määrää ei tule pitää merkittävimpänä kriteerinä vaan tärkeää on löytää 
haastateltavaksi henkilöitä, jotka tietävät tutkittavasta asiasta paljon oman kokemuk-
sensa kautta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85).

Saijan kyläyhdistys järjestää vuosittain kulttuuri- ja vapaa-aikatapahtumia. Osal-
listuimme kehittämistyöpajaa edeltäneellä viikolla Saijalla järjestettyihin 16. Maail-
mojen välisiin petankkikilpailuihin, joka keräsi yhteen kylän väkeä, mutta myös sa-
tunnaisia ulkopaikkakuntalaisia. Kilpailijat, järjestelijät ja yleisö yhteenlaskettuna 
tapahtumaan osallistui arviomme mukaan noin 40 henkilöä. Tapahtuma tarjosi 
meille tilaisuuden tutustua kyläkulttuuriin ja paikallisiin ihmisiin, joista moni on 
aktiivisesti mukana kylätoiminnan kehittämisessä. Paikan päällä sai osallistua ar-
vontaan, ostaa makkaraa ja pientä purtavaa sekä virvokkeita. Kilpailut alkoivat klo 
18.00 ja päättyivät klo 22.00 palkintojenjakoon. Koimme tapahtuman tilaisuutena, 
joka voi tarjota vastauksia tutkimuskysymyksiimme, joten haastattelimme henkilöitä 
ja havainnoimme kyläläisiin ja yhteishenkeen liittyvää toimintaa. Haastateltavien va-
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lintaan vaikuttivat paikalliset lähtökohdat, kuten järjestöaktiivisuus, talkoohenki-
syys ja tärkeimpänä tietenkin osallistuminen itse tapahtumaan.   

Kiinnitimme huomiota tapahtuman järjestäjien ja osallistujien hyvään yhteistoi-
mintaan, kaikki olivat tervetulleita ja tuttuja toisilleen. Kyläläisten välillä oli luotta-
musta, mikä näkyi erilaisten talkootehtävien jakamisessa niin meille kuin muille ta-
pahtumaan osallistuville henkilöille. Tapahtumaan osallistuminen edisti suhteen 
luomista paikalliseen yhteisöön. Huomasimme myös sen, että uusina henkilöinä mei-
dät otettiin ilolla vastaan ja kyläläiset tulivat uteliaasti keskustelemaan kanssamme, 
sekä rohkeasti ja avoimesti kyselemään, keitä olemme ja mikä sai meidät osallistu-
maan tapahtumaan.

Haastattelujen aihe liittyi Saijan elinvoimaisuuteen ja onnellisuustekijöihin. Haas-
tattelimme kahta nuorta miestä, joista ensimmäinen oli saapunut mummolaan viet-
tämään kesälomaa. Hän luetteli Saijan arvoiksi komean luonnon, vesistöt ja hyvät 
kalastus- ja metsästysmahdollisuudet, minkä lisäksi hän tulee poimimaan sieltä mar-
joja joka vuosi. Puheista korostui myös yhteenkuuluvuus kyläläisten kanssa, sillä 
vaikka tämä henkilö asuu muualla, tuntee hän aina olonsa kotoisaksi Saijalla käydes-
sään. Opiskelut olivat vieneet hänet Etelä-Suomeen, ja ajatellessaan muuttoa pohjoi-
seen työllistyminen olisi tulevaisuudessa haastavaa. Toinen miehistä oli kotoisin Sai-
jalta, mutta hän oli muuttanut opiskelemaan etelään vuonna 2016. Hän kertoi voivan-
sa muuttaa takaisin, jos hänen ammattialaltaan löytyisi töitä. Vetovoimaisina tekijöi-
nä hän nosti esille kylän tutut ympyrät ja niin ikään ympäröivän luonnon, erityisesti 
rauhallisuuden.

Haastattelimme myös varttuneempaa väkeä, joista eräs nainen kertoi muuttaneen-
sa aikuisiällä Saijalta ulkomaille, eikä hän muistellut Saijan aikoja hyvällä. Hän ei 
päässyt kokemaan Saijalla hänelle tärkeitä kulttuuriasioita, joita ovat lähinnä taide-
näyttelyt, teatteriesitykset ja museovierailut. Lisäksi Pohjois-Suomen kylmät talvet ja 
silloiset koulumatkat hän koki ikäviksi. Eräs vanhempi mies puolestaan kertoi käy-
vänsä Saijalla joka kesä. Hän tulee Saijalta kotoisin olevan vaimonsa kanssa ja he 
viipyvät useamman viikon. Mies kertoi nauttivansa suunnattomasti Saijan luonnosta 
ja rauhallisuudesta, jotka luovat onnen tunteita. 

Yleisesti keskusteluissamme paikallisten kanssa korostuivat luonnon tärkeys ja sen 
tarjoamat mahdollisuudet. Paikalliset ihmiset koetaan vieraanvaraisiksi, mikä on 
omiaan luomaan hyvää yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Haastattelujen perusteella 
voimme todeta, että työllistymisen vaikeus on yksi uhkatekijä Saijan elinvoimaisuu-
den näkökulmasta. Myös mahdollisuudet kulttuuripalveluihin ja harrastuksiin koet-
tiin vajavaisina, mikä saa ihmisiä muuttamaan muualle. Paikalliset ihmiset ja yhtei-
söllisyys taas koetaan onnea tuovina voimavaroina, joita ei voi mitata rahassa. Elin-
voimaisuuteen vaikuttavat suurelta osalta ympäröivä luonto ja siihen liittyvät harras-
tukset. Paikallisia yhdistävät myös samat kiinnostuksen kohteet, jolloin onnea ei ole 
tarvetta lähteä hakemaan muualta. Tiiviissä yhteisössä lähellä oleva apu koetaan 
tärkeäksi ja kyläläisten keskinäinen luottamus luo turvaa ja onnellisuutta.
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KEHITTÄMISTYÖPAJA KYLÄYHTEISÖÄ AKTIVOIVANA TYÖKALUNA

Saijan kehittämistyöpaja

Saijan kehittämistyöpaja järjestettiin 25.7.2017 ja sen tarkoituksena oli ennakoida ky-
län tulevaisuutta tarkastellen ensin historiaa ja nykyisyyttä. Edellä kuvatut menetel-
mät sopivat aiheeseen niiden käytännönläheisyyden ja yhteisöllisyyden huomioivan 
luonteensa vuoksi ja ne toimivat hyvänä työkaluna saatettaessa yhteen yhteisössä mu-
kana olevien ihmisten näkemyksiä toiminnasta ja tulevaisuudesta. Opinnäytetyö 
tuottaa monipuolista ja laadullista tietoa osallistamalla kyläläisiä kehittämään tule-
vaisuuttaan yhdessä, mikä yhdistää tapaustutkimuksen ja ennakoinnin (Toikko & 
Rantanen 2009, 10).

Kylän voidaan ajatella olevan paikka, jota ymmärtääkseen tulee tuntea paikallinen 
toimintakulttuuri ja käytännöt (Kumpulainen 2012, 30) ja koimmekin, että tutustu-
minen kehittämiskohteeseen ennen varsinaista kehittämistyöpajaa oli ensiarvoisen 
tärkeää. Saijan asukasluvun huomioiden varauduimme erikokoisiin ryhmiin ja vaih-
toehtoisiin toteutustapoihin kehittämistyöpajaa ajatellen. Idea kehittämistyöpajasta 
kypsyi haasteesta, kuinka saada kyläläiset osallistumaan tapahtumaan. Työpajan tuli 
olla mielekäs, mukaansatempaava ja asukkaista itsestä lähtevää toimintaa.

Kehittääkseen kohteen tulevaisuutta, tulee ymmärtää sen historiaa ja sieltä kum-
puavia vahvuuksia. Työpajassa yhdistimme perinteisen SWOT-analyysin ja enna-
koinnissa käytettävän Learning cafe -menetelmän. SWOT-analyysi on nelikenttä-
malli, jonka avulla voidaan kartoittaa organisaation vahvuudet, heikkoudet, mahdol-
lisuudet ja uhat (Majavesi 2010, 2). Historiasta kumpusivat kylän vahvuudet ja nyky-
hetkestä heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Näiden pohjalta lopuksi koottiin Lear-
ning cafe -menetelmällä kehittämisideoita koskien Saijan tulevaisuutta.

Kokemuksemme mukaan kylätalo on kyläläisiä yhdistävä ja kyläyhteisöä symbo-
loiva paikka, joka toimii näyttämönä useille kylän tapahtumille. Työpajan tarkoituk-
sena oli rakentaa yhdessä tuotetusta aineistosta kartonkipaperinen kylätalo. Ajatuk-
sen kerroksellisuudesta saimme hampurilaistekniikasta, jonka tarkoituksena on ra-
kentavasti antaa palautetta. Ensin käydään läpi hyviä asioita, sen jälkeen pohditaan 
heikkouksia ja kehittämisen kohteita. Lopuksi puhutaan vielä hyvistä asioista, jotta 
ne jäävät päällimmäisenä kannustavina asioina mieleen. (Pruuki 2008, 59–60.)

Osallistamiseen perustuville menetelmille on ominaista, että ryhmässä tiedonjako 
on vuorovaikutteista, mikä mahdollistaa laaja-alaisemman ajattelun. Ryhmässä voi-
daan tuoda esille monia näkökulmia asiaan. Tutkija toimii ryhmänsä aktivoijana ja 
kannustavana osapuolena ja hän osallistuu tapahtumaan oppiakseen, ei kouluttaak-
seen muita tai itse kehittääkseen kohdetta. Yhteistyössä tehdyissä projekteissa koros-
tuu tiedon visualisoiminen, jossa ihmiset osallistuvat tiedon kuvalliseen tai suulliseen 
esitystapaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 83.) Saijan kehittämistyöpajassa visuaalisuus 
näkyi yhdessä rakennetussa kylätalossa (Liite 1.) Kehittämistyöpajan vetäjät valmis-
tivat tarvittavat materiaalit hyvissä ajoin ennen työpajaa. Saijan kylän olosuhteet ja 
työpajan toimintaympäristö huomioiden työpajassa käytettävä materiaali oli kestävää 
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kartonkia, josta työpajan vetäjät olivat askarrelleet kiviharkot, seinälaudat, kosteus-
vauriot, myrskypisarat sekä kattotiilet.

Paikalle saapui klo 18.00 mennessä kahdeksan henkilöä, joille esittelimme opin-
näytetyön tekijät ja toimeksiantajan Lappilaiset Kylät ry:n. Työpajaan kuului neljä 
vaihetta. Ensimmäinen vaihe oli herättelyleikki, jossa järjestimme leikkimielisen 
piirrä ja arvaa -kilpailun. Sen tarkoituksena oli herätellä työpajaan osallistuvien aja-
tuksia ja kannustaa yhdessä tekemiseen. Osallistujat kokoontuivat kahteen pöytäryh-
mään, joissa molemmissa oli neljä henkilöä. Jokainen ryhmän jäsen vuorollaan piirsi 
isolle paperille hatusta vedetyn sanan. Leikki vastasi tarkoitukseen ja sen myötä osal-
listujat saatiin innostumaan yhteisestä kehittämistyöpajasta. Koemme, että herättely-
leikki oli tärkeä osa kehittämistyöpajaa, koska sen avulla purettiin mahdolliset jän-
nitteet osallistujien ja työpajan vetäjien välillä. Herättelyleikkinä voi toimia mikä 
tahansa yksinkertainen ja yhdessä suoritettava toiminnallinen tehtävä.

Työpajan toiseen vaiheeseen päästyämme, varsinaisen kehittämistehtävän alkaes-
sa, paikalle oli saapunut lisää kyläläisiä. Jaoimme nämä henkilöt tasan kahteen ole-
massa olevaan ryhmään.  Molemmissa pöydissä sovimme olevan yksi kirjuri, joka 
kirjoittaa annettuihin materiaaleihin osallistujien ajatukset. Työpaja jatkui ”historian 
havinaa” -osiolla. Kahdessa kuuden hengen ryhmässä mietittiin kylän vahvuuksia, 
joita jo historiassa on esiintynyt. Vahvuudet kirjoitettiin kiviharkoille, joista muodos-
tui kylätalon perustukset.

Kolmannessa vaiheessa ryhmissä mietittiin kylän positiivisia puolia ja mahdolli-
suuksia, joita kuvastivat kylätalon punaiset seinälaudat, heikkouksia, joita kuvastivat 
vihreät kosteusvauriot sekä uhkia, joita kuvastivat siniset myrskypisarat. Ryhmät oli-
vat omissa pöydissään ja työpajan vetäjät veivät materiaalit pöytiin vaihe kerrallaan. 
Ensin pohdittiin hyviä puolia ja ne kirjattiin punaisille laudoille. Kyläläisten toivees-
ta kylätalo rakennettiin vaakalaudoituksella, jotta kirjoittaminen olisi helpompaa. 
Seuraavaksi pohdittiin mahdollisia uhkia, jotka kirjoitettiin ylös sinisille myrskypi-
saroille. Nämä asetettiin laudoituksen päälle. Viimeisenä käytiin läpi kylän heikko-
uksia, jotka kirjoitettiin vihreille kosteusvaurioille ja jotka niin ikään asetettiin lau-
doille. Tässä vaiheessa kylätalo oli kattoa vaille valmis. Molemmat ryhmät pohtivat 
samoja asioita samaan aikaan. Kaksi ryhmää toimi hyvin ja niissä keskusteltiin kii-
vaasti. Ryhmät toimivat lähekkäin ja pöytien välillä oli havainnoitavissa ajatuksien 
vaihtoa, mikä selvästi lisäsi ajatusten syvyyttä. 

Seuraavassa vaiheessa siirryttiin tarkastelemaan yhdessä koottua kylätaloa lähem-
min. Jokaisen tuli merkitä tukkimiehen kirjanpidolla itselleen yksi tärkeä aihe jokai-
sesta teemasta, joita olivat vahvuus, heikkous, uhka ja mahdollisuus. Kahvitauon ai-
kana työpajan vetäjät laskivat tukkimiehen kirjanpidon merkinnät. Niistä selvisivät 
teemoittain eniten merkintöjä saaneet aiheet työpajan viimeiseen vaiheeseen. Aiheet 
kirjoitettiin papereille, joista jokaiseen olimme valmiiksi kirjoittaneet teemaan liitty-
vän apukysymyksen.

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa suunnattiin katseet kohti tulevaisuutta. Oppi-
mamme mukaan perinteinen SWOT-analyysi ei ole riittävä tiedonkeruumenetelmä 
tulevaisuuden kehittämisen kannalta, koska siinä keskitytään oleellisesti tähän het-
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keen. Kehittämistyöpaja yhdistääkin SWOT-analyysin ja Learning cafe -menetelmän, 
jolloin työpaja voi toimia työvälineenä tulevaisuuden kehittämistyössä. Kahdessa 
pöytäryhmässä kiersi vuoron perään neljä eri teemaa. Teemat muodostuivat tukki-
miehen merkintöjen perusteella seuraavien eniten ääniä saaneiden asioiden ympäril-
le. Vahvuutena kyläläiset näkivät yhteisen historian ja sukujuuret, monipuolisen työ-
tarjonnan lähialueilla ja kyläläisten vastaanottavaisuuden uusille ideoille. Mahdolli-
suutena nähtiin maisemat ja Saijan kulttuurihistoria. Heikkoutena nähtiin huono 
työllistyminen. Eniten merkintöjä kerännyt uhka oli ikääntyminen. Ennakoimalla 
tulevaisuutta ryhdyttiin rakentamaan kylätalolle kattoa. Keskustelua käytiin seuraa-
vien asioiden ympärillä: Miten voidaan vaalia kylän vahvuuksia? Miten voidaan hyö-
dyntää mahdollisuuksia? Kuinka voidaan torjua kylää kohtaavia uhkia? Miten voi-
daan vahvistaa heikkouksia? Tulevaisuussävytteisen keskustelun aikaansaamat ideat 
kirjoitettiin ylös kattotiiliin, jotka asetettiin kylätalon ylimmäiseksi, jolloin tulevai-
suuden kylätalo oli valmis. 

Työpaja päätettiin loppusanoihin yhteisestä elinvoimaisesta kylästä ja sen mahdol-
lisuuksista. Korostimme yhteistyön voimaa ja rohkeutta tarttua asioihin. Lopuksi 
suoritimme arvonnan, jossa yksi onnekas voitti herkkukorin ja lisäksi kaksi henkilöä 
voitti vuohenmaitosaippuaa. Kyläläiset kerääntyivät tekemänsä kylätalon edustalle ja 
otimme kuvia tästä mahtavasta ja aktiivisesta porukasta.

 
Kuvio 2. Aktiiviset Saijan kyläläiset ja yhdessä rakennettu kylätalo.

Kehittämistyöpajan luotettavuuden ja siirrettävyyden tarkastelu

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, miten kyläläiset saadaan aktivoitua 
kehittämään oman kylän toimintaa niin, että kylä olisi tulevaisuudessa elinvoimai-
nen ja sen asukkaat onnellisia. Kehittämistyössä oleellista on tiedon luotettavuus. 
Luotettavuustarkastelu voidaan kohdistaa tutkimusmenetelmiin, tutkimusprosessiin 
ja tuloksiin. Kehittämistyötä tehdessä luotettavuus tarkoittaa sitä, että työn tulokset 
ovat käyttökelpoisia ja hyödyllisiä. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan vakuutta-
vuuden käsitteestä. Tutkijan on pystyttävä vakuuttamaan lukijansa uskottavan ja joh-
donmukaisen aineiston kautta. (Toikko & Rantanen 2009, 121–123.) Laadullisessa 
tutkimuksessa on tärkeää, että tutkija tietää, mitä on tekemässä ja että tutkimus on 
eettisesti kestävä, eli tutkimus on laadukasta jo suunnitelmasta lähtien, tutkimusase-
telma on sopiva ja raportointiin kiinnitetään erityistä huomiota. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 127.)

Kehittämistyöpaja ja sen kulku oli tarkkaan suunniteltu ja läpikäyty etukäteen, 
jotta työpaja etenisi sujuvasti ja moitteettomasti. Lisäksi olimme tutustuneet kylään 
ja sen asukkaisiin Saijalla järjestettävässä tapahtumassa. Kylät voivat olla hyvin eri-
laisia toimintaympäristöiltään ja tapahtuma tarjosi meille tilaisuuden kartoittaa tar-
vittavat tilat ja välineistö. Jaoimme kehittämistyöpajan mainoksia tapaamillemme 
ihmisille ja toivotimme heidät henkilökohtaisesti tervetulleiksi. Perustuen kokemuk-
seemme pienissä kylissä toimimisesta, uskomme henkilökohtaisen kontaktin ja kylää 
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kohtaan osoittamamme mielenkiinnon edesauttaneen ihmisten saapumista työpa-
jaan.

Kehittämistyöpajaan osallistuneille teetettiin kysely (Liite 2.) kaksi viikkoa työpa-
jan jälkeen. Kyselylomake toteutettiin Google Forms -ohjelmalla, johon ohjaava In-
ternet-linkki lähetettiin osallistujille sähköpostitse. Vastauksia tuli määräaikaan 
mennessä yhteensä 11. Kyselyyn vastanneista yhdeksän koki työpajan hyödylliseksi ja 
kaksi ei osannut sanoa, oliko työpaja hyödyllinen vai ei. Kahdeksan henkilöä koki 
työpajan tärkeäksi kylän elinvoimaisuuden edistämisen näkökulmasta, siinä missä 
kolme henkilöä ei osannut sanoa. Onnellisuuden edistämisen näkökulmasta kymme-
nen henkilöä koki työpajan tärkeäksi ja yksi ei osannut sanoa. Työpajan tarkoitukse-
na oli innostaa ja aktivoida kyläläiset pohtimaan oman kylän tulevaisuutta ja siinä 
työpaja toimi erinomaisesti, kaikki yksitoista vastaajaa pitivät työpajaa innostavana. 
Työpajan tuloksena odotettiin syntyvän uusia ideoita ja kyselyyn vastanneista kuusi 
oli sitä mieltä, että uusia ideoita syntyi. Neljä ei osannut sanoa ja yksi mielsi, että uusia 
ideoita ei syntynyt. Työpajaa pidettiin lämminhenkisenä, vastaanottavaisena, rentona 
ja positiivisena. Tämän lisäksi työpaja oli innostava ja opettavainen, se tarjosi mah-
dollisuuden tutustua kyläläisiin ja suunnitella yhdessä kylän tulevaisuutta. Kaikki 
vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että suosittelisivat työpajaa muille lappilaisille kylille.

Opinnäytetyötämme on alusta saakka ohjannut ajatus siitä, että kylien kehittämis-
työn on perustuttava paikallisiin arvoihin ja kylän omiin voimavaroihin. Suunnitte-
lemastamme aineistonkeruumenetelmästä, kehittämistyöpajasta (Liite 3.) toimek-
siantaja sai työkalun kyläläisten aktivoimiseen ja sitä kautta lappilaiskylien elinvoi-
maisuuden edistämiseen. Tietoa tuotettiin Lappilaiset Kylät ry:lle sekä kyläyhteisölle 
paikallisen kehittämistyön tueksi. Omiin havaintoihimme ja tekemäämme kyselyyn 
perustuen voimme todeta, että kehittämistyöpaja oli onnistunut.

ELINVOIMAINEN SAIJA JA ONNELLISET SAIJALAISET

Kehittämistyöpajan tulokset

Saijan kehittämistyöpajan tuloksena saatiin käyttökelpoista, monipuolista ja siirret-
tävää tietoa. Työpajassa muodostunut aineisto analysoitiin laadullisen, aineistolähtöi-
sen sisällönanalyysin avulla. Analyysi voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen; aineiston 
redusointiin eli pelkistämiseen, aineiston klusterointiin eli ryhmittelyyn ja abstra-
hointiin eli teoreettisten käsitteiden luomiseen. Pelkistämisessä informaatio voi olla 
aukikirjoitettu haastatteluaineisto tai jokin muu dokumentti, joka pelkistetään kar-
simalla pois epäoleellisuudet, tiivistämällä ja pilkkomalla tieto osiin. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 108–109.) Taulukossa 1. kuvataan aineiston analyysiä.
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston analyysistä.

Alkuperäisilmaukset =  
pelkistetyt ilmaukset

Alaluokat Yläluokat Yhdistävä luokka

vuodenajat  sijainti  ympäristö Saijan kyläläisten näkemyksiä kylän

sijainti Tenniöjoen ja

Kuolajoen yhtymäkohdassa

  elinvoimaisuudesta ja asukkaiden

onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä

maisemointi   

maisemanhoitokierros   

ympäristö luonnontuotteineen luonto  

lähiluonto   

puhdas vesi    

kalastus -> hauki    

kalastus -> lohi (portaat?)    

metsät, maatalouden fasiliteetit    

bioenergia    

metsätalous    

kalastus ja metsästys    

Aineiston ryhmittelyssä kerätyistä ilmauksista etsitään samankaltaisuuksia ja ne yh-
distetään luokiksi, jotka nimetään sisältöä kuvaavalla tavalla. Klusteroinnissa luo-
daan pohja tutkittavan kohteen perusrakenteelle. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.)  
Aineiston abstrahoinnissa erotetaan olennainen tieto ja muodostetaan valikoidun 
tiedon perusteella teoreettisia käsitteitä. Abstrahointia voidaan jatkaa yhdistelemällä 
luokituksia niin kauan kuin se on mahdollista. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysis-
sä vastaus tutkimustehtävään saadaan yhdistelemällä käsitteitä, missä tulkinnan ja 
päättelyn avulla edetään empiirisestä aineistosta kohti tarkempaa näkemystä tutkit-
tavasta asiasta.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112–113.) 

Aineisto ryhmiteltiin eri kategorioihin. Alkuperäisilmauksista muodostuivat ala-
luokat sijainti, luonto, sosiaalisuus, asenteet, ikäjakauma, yrittäjyys, työedellytykset, 
historia, vapaa-aika ja media. Nämä jaettiin edelleen yläluokkiin ympäristö, ihmiset, 
elinkeinot ja kulttuuri. Aineiston yhdistävä luokka oli Saijan kyläläisten näkemyksiä 
kylän elinvoimaisuudesta ja asukkaiden onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.  
Aineiston tuloksia tarkastellaan neljän yläluokan perusteella, joita ovat ympäristö, 
ihmiset, elinkeinot ja kulttuuri.

Ympäristöön liittyvät vahvuudet olivat Saijan vuodenajat, sijainti Tenniöjoen ja 
Kuolajoen yhtymäkohdassa, ympäristö luonnontuotteineen, lähiluonto ja puhdas 
vesi. Mahdollisuudet nähtiin maisemoinnissa, kalastuksessa ja metsästyksessä, met-
sissä ja metsätaloudessa sekä bioenergiassa. Ympäristöön liittyen kehittämisideaksi 
esitettiin maisemanhoitokierrosta.
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Kylän elinvoimaisuutta vahvistavina tekijöinä pidettiin yhteisiä sukujuuria, yhtei-
söllisyyttä, talkoohenkeä, vastaanottavaisuutta ja osallistumisaktiivisuutta sekä mu-
kavia ja avoimia ihmisiä. Lomalaiset nähtiin mahdollisuutena. Vanhat kaunat, pessi-
mismi, passiivisuus, muutosvastarinta, kateus ja ikäjakauma koettiin elinvoimaa ja 
asukkaiden onnellisuutta heikentävinä tekijöinä. Ikääntyminen koettiin uhkana. 
Kehittämisideaksi esitettiin verenvaihtoa kyläläisten ja matkailijoiden välillä.

Elinkeinot nähtiin merkittävänä elinvoimaan vaikuttavana tekijänä ja kylän vah-
vuutena koettiinkin lähialueiden monipuolinen työtarjonta. Mahdollisuuksia nähtiin 
poro- ja maataloudessa, sekä matkailussa. Heikkoudeksi koettiin alhainen tulotaso. 
Maaltamuutto ja työpaikkojen sijainti etelässä, palveluiden kaukainen sijainti ja huo-
no työllistyminen koettiin uhkana. Elinkeinotoiminnan kehittämisehdotuksina 
ideoitiin olemassa olevien yritysten pystyssä pitäminen ja uusien luominen, työt ja 
etätyö, paikallinen jatkojalostaminen, sekä uuden teknologian käyttöön ottaminen 
nuorten työllistämiseksi.

Kulttuureihin liittyvät vahvuudet olivat yhteinen historia ja perinteet. Mahdolli-
suuksina nähtiin alueen kulttuurihistoria ja maisemat. Kulttuurin ympärille luotiin 
useita kehittämisideoita, joita olivat sotahistorian hyödyntäminen, tapahtumat, kult-
tuurimatkailu, kulttuurimaiseman säilyttäminen, jo nykyisen sukupolven tietojen 
tallentaminen sekä Saijan sanomat. 

Jatkojalostamista elinvoimaisuuden ja onnellisuuden tekijöistä
Opinnäytetyömme aihe, onnellisesti syrjässä, vei meidät pieneen lappilaiseen, Sal-

lan kunnassa sijaitsevaan sivukylään Saijaan. Opinnäytetyömme tarkoitus oli saada 
aktivoitua Saijan kylän asukkaat ennakoimaan oman kylänsä tulevaisuutta. Opin-
näytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa lappilaisen kylän elinvoimaisuudesta ja onnel-
lisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä löytää toimiva menetelmä Lappilaiset Kylät 
ry:lle ja kyläyhteisölle paikallisen kehittämistyön tueksi. Opinnäytetyön tuloksena 
syntyi uudenlainen kehittämismenetelmä, monivaiheinen osallistava kehittämistyö-
paja, joka oli kokemuksemme ja työpajaan osallistuneille tehdyn kyselyn perusteella 
onnistunut. Se aktivoi Saijan kylän asukkaat ennakoimaan kylän tulevaisuutta ja vas-
taa siten tutkimuskysymykseen, kuinka kyläläiset saadaan aktivoitua kehittämään 
omaa kyläänsä. 

Saijan kehittämistyöpajan aineiston analysoinnin tulokset vastaavat tutkimusky-
symyksiin, millainen on tulevaisuuden elinvoimainen kylä ja mitkä tekijät vaikutta-
vat kylän asukkaiden onnellisuuteen tulevaisuudessa. Tulokset jaamme neljään kate-
goriaan, jotka ovat ympäristö, ihmiset, elinkeinot ja kulttuuri, joita kuvio 3. esittelee.
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Kuvio 3. Tulevaisuuden elinvoimaiseen kylään ja asukkaiden onnellisuuteen vaikuttavat tekijät

Yhteinen historia ja sukujuuret toimivat yhteisöllisyyttä lisäävänä tekijänä ja se osal-
taan voi lisätä uskallusta ja halua osallistua yhteiseen toimintaan ja talkootyöhön. 
Saijan kylällä on ollut kehittämistyöpajan osallistujien mukaan vahvuutena talkoo-
henki, mutta aineiston perusteella nykyään kyläläiset ovat passiivisia, mikä kuvastaa 
kylätoiminnan kuormittumista pienelle aktiiviselle porukalle, kuten usein kylien 
hanketoiminnassa (Kumpulainen 2012, 26). Mielenkiintoista on sekin, että historias-
sa kylällä on oltu vastaanottavaisia uusille ideoille, mutta nykyisin pessimismi ja 
muutosvastarinta saattavat olla kehitystä jarruttavia tekijöitä. Uhkana kyläläiset ko-
kivat ikääntymisen, mikä saattaa myös johtaa passiivisuuteen, koska ikääntyneillä ei 
välttämättä ole enää voimavaroja kehittämistoimintaan. Nuorten poismuutto maalta 
kaupunkeihin ja työllistyminen etelään koettiin myös vakavana uhkana. Tätä on seu-
rannut uhka palveluiden katoamisesta kauemmas kuntakeskuksiin luoden pitkiä vä-
limatkoja asioiden hoitamisen näkökulmasta.

Tulevaisuuden kehittämisideoissa painottuivat elinkeinotoimintaan liittyvät teki-
jät. Yhtenä tärkeänä mahdollisuutena nähtiin uusien yritysten luominen, jossa apuna 
nähtiin toimivat etäyhteydet ja uusi teknologia, mitkä osaltaan mahdollistaisivat 
nuorten työllistymisen alueelle. Saijalla porotaloudella on merkittävä rooli ja sen 
myötä paikallinen jatkojalostus loisi työpaikkoja ja mahdollisuuksia kehittyä vahvis-
taen samalla alueen perinteitä ja identiteettiä. Aiemmin monipuolista työtarjontaa on 
ollut enemmän mutta nykyisin työllistyminen on haastavaa.

Kehittämistyöpajaan osallistujat huomioivat aineistossa hyvin vahvasti kulttuuri-
sia tekijöitä ja ympäristöä. Erityisesti tulevaisuuden kehittämisideoissa, ja kylien ke-



196  •  Merja Koikkalainen (toim.)

hittämisessä tulisikin huomioida kyläkohtainen omaleimaisuus ja paikalliset erikoi-
suudet. Saijalla on jo olemassa olevia persoonallisia tapahtumia, kuten Viinakauppa-
hiihto, Maailmojen väliset petankkikilpailut sekä Saijazz. Luonnon onnellisuutta 
tuova vaikutus näkyy Saijan kyläläisten näkemyksissä onnellisuuden tekijöistä. Ym-
päristössä on myös elinvoimaisuutta lisääviä mahdollisuuksia, kuten maisemointi ja 
muut ympäristön hyödyntämistavat. Maisemanhoitokierros hanketoiminnan mah-
dollistamana lisäisi Saijan arvokkaan kulttuurimaiseman avonaisuutta ja houkutte-
levuutta.

Kehittämistyöpajan ansiosta saatiin kerättyä arvokasta, monipuolista tietoa lappi-
laisen kylän elinvoimaisuuteen ja asukkaiden onnellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. 
Saijan kyläyhteisö voi hyödyntää kehittämistyöpajassa tuottamaansa tietoa kylän ke-
hittämisessä.

POHDINTA

Elinvoimaisuus kehittyy vuorovaikutuksesta ihmisten ja yhteisöjen välillä. Elinvoi-
maisessa organisaatiossa reagoidaan nopeasti muutoksiin ja uskalletaan uudistua. 
Elinvoimaisuus vahvistuu yhdessä tekemisestä, hyväksyvästä ilmapiiristä ja siitä, että 
ihmiset saavat vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin. (Baldauf 2010, 25–29; Bishwas 
& Sushil 2016, 750–754.) Tästä syystä kehittämistyöpajaa itsessään voimme pitää ky-
län elinvoimaisuutta edistävänä tapahtumana. Työpajassa useiden ihmisten mielipi-
teet tulivat jaetuiksi ja siellä pyrittiin ennakoimalla löytämään elinvoimaisuutta edis-
täviä ideoita muutosten keskellä.

Saijalla pidetyn työpajan tarkoituksena oli tunnistaa paikallisia tarpeita, jotta ke-
hitystyölle saataisiin uusia ideoita. Kehittämistyöpaja on Lappilaiset Kylät ry:lle uu-
denlainen työkalu kehittämistyön tueksi. Paikkaperustainen kehittäminen tähtää 
verkostomaisen toiminnan kautta paikallisten tarpeiden mukaiseen monimuotoisuu-
den tunnistamiseen, joka on vastavoima keskittämiselle tukien maaseudun ihmisten 
elinolosuhteita omaehtoisuudella ja kumppanuudella (Kattilakoski 2015, 21). Pienet 
kylät voivat olla hyvin erilaisia toimintaympäristöltään ja kehittämistyössä on tärke-
ää huomioida paikalliset resurssit kuten tekninen varustus ja työpajan olosuhteet. 
Myös kontakti paikallisiin on hyvä olla olemassa ennen tapahtumaa, koska kokemuk-
semme mukaan se madaltaa kynnystä osallistua yhteisiin kehittämistilaisuuksiin. Se 
myös vapauttaa tunnelmaa ja työtä päästään tekemään yhteisöllisessä ilmapiirissä, 
jossa korostuu osallistava ote. Työpajan onnistumiseen vaikutti osaltaan huolellinen 
valmistautuminen.

Taloudellinen riippuvuus ei ole hyvä asia, koska tämä voi vähentää alueen mahdol-
lisuuksia kehittyä omista lähtökohdista. Suurilla kasvukeskuksilla on usein omat 
strategiset linjaukset, joita noudatetaan. Mikäli pienten kylien toiveet kehittämisen 
suhteen eivät mahdu näihin raameihin, jäävät ne toteuttamatta, mikäli kylillä ei ole 
olemassa omia resursseja käytettäväksi kehittämistyöhön. Wirth (2016, 67) korostaa-
kin aidon keskustelun merkitystä kylien syrjäytymistä vastaan ja on oleellista, että 
keskustelu ei jää vain valtion johdon tai aluepoliittisten tahojen virkamiesten vastuul-
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le vaan keskusteluun on otettava mukaan kehitettävän alueen edustajia mahdollisim-
man monelta sektorilta. Kylissä olisikin hyvä pohtia sitä, kuinka yhteydenpitoa kun-
taan ylläpidetään kestävällä ja kehittävällä tavalla.

Rauhallinen elämäntapa houkuttelee maaseuduille asukkaita ja yrittäjiä, joille ei 
ole tärkeintä voiton maksimointi, vaan elannon turvaaminen ja perhe-elämän tasa-
paino mieluisassa elinympäristössä (Puupponen 2009, 80; Siemens 2015, 133–135). 
Ehkä onnellisuus maaseudulla selittyy juuri sillä, että maaseutu houkuttelee elinym-
päristönä. Saijalaiset kokivat alueen vahvuutena ympäröivän luonnon ja rauhallisen 
elämäntyylin. Toisaalta haastattelujen perusteella elinvoimaa ja onnellisuutta kehit-
tyy myös tapahtumista ja aktiivisesta tekemisestä, pelkkä rauhallinen elämä ei riitä 
kaikille. Kylissä voitaisiinkin pohtia sitä, että kuinka rauhallisen elämäntyylin rin-
nalle saataisiin rakennettua säännöllistä, aktiivista harrastustoimintaa. Erityisesti 
once in a lifetime -kokemukset voivat lisätä tyytyväisyyttä elämään (Chen 2013, 303) 
ja hanketoiminnan mahdollistamana voitaisiin saada rahoitusta esimerkiksi kulje-
tusten järjestämiseen lähikuntiin mahdollistaen kylien asukkaille uusia elämyksiä 
niin kulttuurin kuin hyvinvoinninkin saralla. 

Suomessa ei ole merkittävää onnellisuuden eroa eri asuinalueiden välillä. Vaikka 
maaseutua koettelevat sosiaaliset ongelmat kuten työttömyys erityisesti maamme itä- 
ja pohjoisosissa, on maaseudun asukkaiden onnellisuus hivenen muita asuinalueita 
korkeampaa. (Airio & Saarinen 2014, 271–272.) Hankerahoituksen turvin voitaisiin 
saada järjestettyä toimintaa kyliin. Kehitysehdotuksenamme onkin, että hankerahoi-
tuksen mahdollistamana kunta tai eri järjestöt palkkaisivat kyliä kiertävän liikun-
nanohjaajan tai muun vastaavan erikoispalvelun tarjoajan palvelukseensa. Tämä 
mahdollistaisi sen, että kyläläiset saisivat palvelua omassa kylässään.

Talouden kasvua vastustava malli korostaa hyvää ja laadukasta elämää. Se perustuu 
paikallisiin tuotteisiin, kulttuuri- ja luontopalveluiden kehittämiseen sekä paikallis-
ten tietämykseen korostaen perinteitä ja paikan identiteettiä. Tämä edellyttää, että 
paikalliset sidosryhmät ovat sitoutuneet toimintaansa ja että kehittämisessä huomi-
oidaan ympäristölliset, sosiokulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet osana ihmisten 
hyvinvointia. (Wirth 2016, 73.) Pienillä paikkakunnilla on usein erityispiirteitä, jotka 
ovat muokkautuneet historian myötä pysyviksi osiksi paikan identiteettiä. Näitä eri-
tyispiirteitä tulisi osata valjastaa matkailun käyttöön kuitenkin kestävän kehityksen 
näkökulmasta huomioituna. Saijan kylällä ja sen lähialueilla on vahva sotahistoria ja 
joillekin alueille olisi mahdollista kehittää elämyspolkuja, jotka tarinallistamisen kei-
noin voitaisiin herättää henkiin. Tämä antaisi paikallisille yrittäjille mahdollisuuden 
kehittää erityisiä kerran elämässä -kokemuksia matkailun parissa.

Työpajan osallistujien mukaan heikkouksina korostuivat melkein pelkästään ihmi-
siin liittyvät asenteelliset asiat. Asenteet voivat kuitenkin olla muokattavissa mutta se 
vaatii päättäväisyyttä ja rohkeutta tarttua uusiin asioihin. Lähiruoan kysyntä Suo-
messa kasvaa ja arvot nousevat tuotteiden yhdeksi myynnin edistäjäksi, mikä näkyy 
erilaisten ruokapiirien perustamisena ja lähiruokakampanjoina (Hyvönen 2014, 77). 
Maaseutualueiden merkitys on kasvanut ja Suomessa onkin lähdetty rohkeasti kehit-
tämään maaseutumatkailua ja lähiruoan tuotteistamista. Lähiruoka tarjoaa vaihto-
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ehdon perinteisten ruoan tarjontaketjujen rinnalle. Se on läpinäkyvää toimintaa, 
jossa paikalliset raaka-aineet ja tuottajat ovat pääosassa. Tämä vaikuttaa osaltaan 
maaseutualueiden talouden ja työllisyyden kehittymiseen. (Puupponen 2009, 28.) 

Lapin sivukylien puhdas luonto voi tarjota mahdollisuuden laadukkaille, paikalli-
sia arvoja kunnioittaville luontoelämyksille niin marjastuksen kuin kalastuksenkin 
parissa. Pienissä kylissä on yhtä lailla mahdollisuudet lähteä kehittämään alueen elin-
voimaisuutta kylän omat lähtökohdat huomioiden ja valtioita tulisikin kannustaa 
avoimeen keskusteluun perifeeristen alueiden pienten kylien tulevaisuudesta, mikä 
on jäänyt vuosikymmenten aikana tapahtuneen taloudellisen kehityksen myrskyssä 
huomiotta (Wirth 2016, 73). Kuntakeskusten ympärillä on usein paljon pieniä kyliä. 
Jatkotutkimukseksi ja kehittämisideana ehdotamme työpajaa eri kylien edustajille. 
Sen tarkoituksena olisi siivittää yhteistyötä kylien välillä. Kaikilla lappilaisilla kylillä 
on omia vahvuuksia mutta myös heikkouksia. Olisi hienoa, jos kylät voisivat yhdistää 
voimansa ja verkostoitumisen kautta edistää alueidensa elinvoimaisuutta.
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LIITE 1

Kehittämistyöpajassa rakennettu kylätalo
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LIITE 2 1(2)

Kehittämistyöpajaan osallistuneille teetetty kysely

Onnellisesti syrjässä

Saijan kylän kehittämistyöpaja 25.7.2017

Kiitos osallistumisestanne Saijan kylän kehittämistyöpajaan. Työpajan tarkoitus oli 
aktivoida kyläyhteisö yhdessä ennakoimaan kylän tulevaisuutta sekä jakamaan aja-
tuksia ja ideoita Saijan kylän kylätoiminnan kehittämiseksi, jotta asukkaat kokisivat 
kylän elinvoimaiseksi ja itsensä onnellisiksi. Tällä kyselyllä haluamme selvittää työ-
pajaan osallistuneiden mielipiteitä ja ajatuksia itse työpajasta kylätoiminnan kehittä-
misen välineenä.

1. Koitko työpajan hyödylliseksi?

Kyllä

En

En osaa sanoa

2. Koitko työpajan tärkeäksi kylän elinvoimaisuuden edistämi-
sen näkökulmasta?

Kyllä

En

En osaa sanoa

3. Koitko työpajan tärkeäksi asukkaiden onnellisuuden edistä-
misen näkökulmasta?

Kyllä

En

En osaa sanoa
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4. Oliko työpaja mielestäsi innostava?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

5. Synnyttikö työpaja uusia ideoita?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

6. Kuvaile tunnelmaa työpajan aikana:

7. Suosittelisitteko työpajaa muille lappilaisille sivukylille?

Kyllä

En

En osaa sanoa

8. Muita terveisiä työpajaan liittyen?
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Onnellisesti syrjässä

Kehittämistyöpajaopas

Tekijät:
Maria Kanala 

Riku Ollikainen
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Ennakoiden kylää kehittämään

Tämä kehittämistyöpajaopas on tehty Lappilaiset Kylät ry:lle kehittämistyön tueksi. 
Se on monialaisen YAMK-opinnäytetyön tuotos ja sen tarkoitus on aktivoida paikal-
linen yhteisö kehittämään omaa kyläänsä niin, että kylä säilyisi tulevaisuudessakin 
elinvoimaisena ja sen asukkaat onnellisina. 

Jokainen kylä on omalaatuinen, mikä tulisi nähdä vahvuutena. Kylien kehittämi-
nen niiden omien tarpeiden ja vahvuuksien mukaan näyttäisi tulevaisuudessa olevan 
avainasemassa elinvoimaisen kylän ja kyläkulttuurin kehittymiselle ja jatkuvuudelle. 
Myös Lapin ominaispiirteet, kuten vahva matkailuelinkeinon kasvupotentiaali tulee 
nähdä kylissä mahdollisuutena, kuten myös lähipalveluiden järjestäminen eri sekto-
reiden välisellä yhteistyöllä.

Kylätalo on usein paikka, joka yhdistää kyläläiset sekä toimii näyttämönä kylän 
tapahtumille. Sen vuoksi kylätalo kuvastaa hyvin kyläyhteisöä. Työpajan tarkoituk-
sena on rakentaa yhdessä kylätalo. Kylätalon perustukset kuvastavat kylän historias-
ta kumpuavia vahvuuksia, seinälaudat kuvastavat kylän hyviä puolia, mahdollisuuk-
sia. Kosteusvauriot kertovat kylän heikkouksista ja sadepisarat kylää kohtaavista 
uhkista. Kattotiilet pitävät sisällään kehittämisehdotuksia

Mitä tarvitset:
• 10 kpl harmaata A4-paperia → perustukset
• 5 kpl paikallisen kylätalon väristä, isoa kartonkia → seinälaudat
• 1 kpl vihreää kartonkia → kosteusvauriot
• 1 kpl sinistä kartonkia → sadepisarat
• 15 kpl mustaa A4-paperia → kattotiilet
• 4 kpl A4-paperia → viimeisen kierroksen teemat
• Teippiä/sinitarraa
• Valkoisia ja mustia tusseja
• Tarvikkeet omavalintaiseen herättelyleikkiin

LIITE 3 2(8)
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Kuinka askartelet kylätalon materiaalit:

Leikkaa saksilla harmaat A4-paperit muistuttamaan perustuksissa käytettäviä ki-
viharkkoja.

Tee seinälaudat leikkaamalla kartongista noin 10 cm levyisiä kaistaleita.
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Leikkaa vihreästä ja sinisestä kartongista kosteusvauriot ja myrskypisarat.

Leikkaa mustasta A4-paperista kattotiilejä muistuttavat palat.
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Kehittämistyöpajan vaiheet:

1. Herättelyleikki [Symboli] 10 min
2. Historian havinaa [Symboli] 10 min
3. Paluu nykyhetkeen [Symboli] 30 min
4. Kohti tulevaisuutta [Symboli] 30 min
Kehittämistyöpajaan saa varata kokonaisuudessaan noin 1,5 tuntia aikaa.

Herättelyleikki → 10 min

Kehittämistyöpajan alkuun pidetään herättelyleikki. Herättelyleikkinä voi toimia 
mikä tahansa yksinkertainen ja yhdessä suoritettava toiminnallinen tehtävä. Sen tar-
koituksena on herätellä työpajaan osallistuvien ajatuksia ja kannustaa yhdessä teke-
miseen. Sen avulla puretaan myös mahdolliset jännitteet niin osallistujien kuin työ-
pajan vetäjienkin välillä. Herättelyleikkinä voi toimia esimerkiksi piirrä ja arvaa-kil-
pailu, jossa yritetään saada joukkuekavereita arvaamaan tietty sana piirtämällä se 
paperille.  Oma joukkue saa puoli minuuttia aikaa arvata, mitä kuva esittää. Ajan 
päätyttyä muutkin joukkueet saavat arvata. Jokaisella joukkueella on kaksi piirustus-
vuoroa. Mikä joukkue kerää eniten pisteitä? Voittajajoukkue saa palkinnon.
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Historian havinaa → 10 min

Työpajan toisessa vaiheessa alkaa varsinainen kehittämistyö. Osallistujat jaetaan 5-6 
hengen pienryhmiin, joissa mietitään kylän vahvuuksia, joita jo historiassa on esiin-
tynyt. Jokaisessa ryhmässä on yksi kirjuri, joka kirjoittaa ylös ryhmässä ilmenneet 
ajatukset. Vahvuudet kirjoitetaan kiviharkoille, joista muodostuu kylätalon perus-
tukset.

Paluu nykyhetkeen → 30 min

Kehittämistyöpajan kolmannessa vaiheessa ryhmissä mietitään kylän positiivisia 
puolia ja mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia. Ryhmät ovat omissa pöydissään ja 
työpajan vetäjät vievät materiaalit pöytiin vaihe kerrallaan. Ensin pohditaan hyviä 
puolia ja ne kirjataan seinälaudoille, jonka jälkeen ne asetetaan perustusten päälle.
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Seuraavaksi pohditaan kylän heikkouksia, jotka kirjoitetaan vihreille kosteusvauri-
oille ja ne asetetaan laudoille. Viimeisenä pohditaan mahdollisia uhkia, jotka kirjoi-
tetaan ylös sinisille myrskypisaroille ja niin ikään asetetaan laudoituksen päälle. Täs-
sä vaiheessa kylätalo on kattoa vaille valmis. 

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan yhdessä koottua kylätaloa lähemmin. Jokai-
sen osallistujan tulee merkitä tukkimiehen kirjanpidolla itselleen yksi tärkeä aihe 
jokaisesta teemasta, joita ovat vahvuus, heikkous, uhka ja mahdollisuus. Tämän osion 
tarkoituksena on saada selville ne todella tärkeimmät asiat kyläläisille, jonka vuoksi 
valita saa vain yhden asian/teema. Kahvitauon aikana työpajan vetäjät laskevat tuk-
kimiehen kirjanpidon merkinnät. Niistä selviävät teemoittain eniten merkintöjä saa-
neet aiheet työpajan viimeiseen vaiheeseen.
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4. Kohti tulevaisuutta → 30 min

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa suunnataan katseet kohti tulevaisuutta. Ryhmis-
sä kiertää vuoron perään neljä eri teemaa. Teemat muodostuvat tukkimiehen kirjan-
pidon perusteella eniten ääniä saaneiden asioiden ympärille. Ennakoimalla tulevai-
suutta ryhdytään rakentamaan kylätalolle kattoa. Keskustelua käydään seuraavien 
asioiden ympärillä ja ne on kirjoitettu ylös A4-papereile:

1. Miten voidaan vaalia kylän vahvuuksia? 
2. Miten voidaan hyödyntää mahdollisuuksia? 
3. Kuinka voidaan torjua kylää kohtaavia uhkia? 
4. Miten voidaan vahvistaa heikkouksia?

Tulevaisuussävytteisen keskustelun aikaansaamat ideat kirjoitetaan ylös kattotii-
leihin, jotka asetetaan kylätalon ylimmäiseksi. Tulevaisuuden kylätalo on valmis. 

Työpaja päätetään loppusanoihin yhteisestä elinvoimaisesta kylästä ja sen mahdol-
lisuuksista, korostaen yhteistyön voimaa ja rohkeutta tarttua toimeen kehittämiside-
oiden toteuttamiseksi. Aineistona valmistunut kylätalo voidaan ripustaa kyläyhteisön 
valitsemaan paikkaan näkyville, ja sitä voidaan pitää ohjekarttana kylän kehittämi-
sessä. Työpajan jälkeen kannustetaan lähestymään kuntaa ja alueellisia hankerahoit-
tajia sekä keskustelemaan rahoituksista koskien kehittämisideoita.
Oikein antoisia kehittämishetkiä lappilaisten kylien parissa!



Elinvoimaisuuden lisääminen ja lisääntyminen ovat olleet pääteemoja 
oheisen julkaisun kuudelle monialaiselle YAMK-opinnäytetyölle. Alkusy-
säyksen kehittämistehtävälle nämä kymmenen opiskelijaa ovat löytäneet 
läheltä; joko opinnäytetyön tekijän omalta työpaikalta tai läheisestä toimin-
taympäristöstä. Kokoomajulkaisu sisältää YAMK-opinnäytetyön tuotokset 
artikkelimuodossa. Julkaisun alkuun on koottu opinnäytetyöryhmän yhdes-
sä kirjoittama taustoitus julkaisun pääteemoista ja käytetyistä kehittämis- ja 
tutkimusmenetelmistä. 

www.lapinamk.fi
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