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1

JOHDANTO

Opinnäytetyössäni kokeillaan muotoilun menetelmien sopivuutta palvelutarpeen kartoittamisessa kuntasektorilla. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, miten eri menetelmiä voitaisiin hyödyntää erityisesti hiljaisen palvelutarpeen kartoittamisessa. Opinnäytetyön aikana selvitän Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien 20-29-vuotiaiden henkilöiden palvelutarpeita palvelumuotoilussa hyödynnettävien, käyttäjälähtöisyyteen tähtäävien käyttäjätutkimuksen ja osallistamisen menetelmien avulla. Valitsin kokeilutapaukseksi juuri tämän nuorten aikuisten kohderyhmän, sillä toisin kuin esimerkiksi kaupungin reunamien
asuinalueilla, ei Turun keskusta-alueella ole toistaiseksi tehty vielä aluekehittämistyötä,
jossa yhteistyössä asukkaiden kanssa kehitettäisiin alueen viihtyvyyttä ja tuettaisiin alueellisen yhteenkuuluvuuden tunteen muodostumista. Valitsemani ikäryhmä edustaa henkilöitä, jotka ovat tyypillisesti elämässään suurten muutosten edessä muuttaessaan pois kotoa ja siirtyessään opiskelujen kautta työelämään. Lukumäärällisesti eniten yksinasuvia on
Turussa juuri 20-29-vuotiaista (Tilastokeskus 2016). Samaan aikaa ryhmä on myös sellainen, jonka hyvinvoinnista ja erityisesti yksinäisyydestä ollaan kaupungissa oltu huolestuneita ryhmän ollessa vielä peruskoulussa. Vuonna 2010 Turun kaupungin peruspalvelulautakunnan keskusteluun on jo nostettu yksinäisyys yhtenä nuorten hyvinvoinnin uhkatekijänä. (Turun kaupunki 2010)
Ajatus opinnäytetyön toteuttamiseen syntyi työskennellessäni Turun kaupungilla digitaalisten palveluiden kehittäminen -hankkeessa vuosina 2016 ja 2017. Tarve ja halu kuntalaisten huomioimiseen ja heidän tarpeidensa tyydyttämiseen palvelunkehityksessä oli olemassa, mutta malli tarpeiden kartoittamiseen puuttui. Samaan aikaan palvelumuotoilussa
hyödynnettävät menetelmät tekivät tuloaan kaupungin sisällä ja niitä hyödynnettiin jo pisteittäin osana esimerkiksi kaupungissa tehtävää osallisuustyötä.
Käyn opinnäytetyössäni ensiksi läpi kuntaa, sen palveluita ja tulevaisuuden näkymiä kuntalaislähtöisenä toimijana. Käyn läpi myös sitä, mikä ohjaa palveluiden kehittämistä kunnissa. Tämän jälkeen perehdyn muotoiluprosessin hyödyntämiseen julkisella sektorilla.
Ennen siirtymistä kokeilutapaukseen avaan palvelumuotoiluprosessia ja erityisesti siinä
olevaa asiakasymmärrysvaihetta. Käyn läpi sitä, minkälaisia menetelmiä vaiheessa
yleensä käytetään ja miksi.
Lopuksi etenen opinnäytetyössäni kehittämistapaukseen, jossa selvitän Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien 20-29-vuotiaiden henkilöiden palvelutarpeita palvelumuotoilussa hyödynnettävien asiakasymmärrystä rakentavien menetelmien avulla. Syvennyn
kohderyhmän tarpeisiin vaiheittain. Tutustun ensimmäiseksi olemassa olevaan tutkimustietoon kohderyhmästä, sen jälkeen syvähaastattelen kohderyhmän kanssa työskenteleviä
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kolmannen sektorin toimijoita. Tämän jälkeen syvähaastattelen kohderyhmän edustajia ja
hyödynnän kolmen kohdehenkilön kanssa luotain-menetelmää. Lopuksi analysoin koottua
tietoa ja nostan siitä esiin kohderyhmän tarpeita ja haasteita, sekä pureudun haasteiden
syihin työpajassa, johon osallistuu kohderyhmään kuuluvia henkilöitä.
Kehittämistapauksesta nousevat havainnot toimitan Turun ammattikorkeakoulussa käynnissä olevalle Co-creation of Service Innovation in Europe -hankkeelle, jossa etsitään julkisen sektorin kehittämistyöhön uusia ideoita ja muotoillaan asiakaslähtöisiä palveluita.
Hanke toteutetaan aikavälillä 1.11.2017-30.11.2020. Eri puolilla Eurooppaa toteutuvan
hankkeen Suomen pilotissa uudistetaan palveluita erityisesti nuorten kanssa. (Turun ammattikorkeakoulu 2018) Pilotti toteutetaan Turussa ja opinnäytetyöni tulokset toimivat
osana Suomen pilotin esiselvitysvaihetta.
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2.1

KUNTA, PALVELUT JA KUNTALAISLÄHTÖINEN TULEVAISUUS
Kunnan toiminta ja kuntalaislähtöinen tulevaisuus

Suomen jakautuminen kuntiin on kirjattu perustuslakiin (Perustuslaki 121 §). Vuoden 2018
alussa Suomessa oli 311 kuntaa. Kunnista 107 käyttää itsestään kaupunki-nimitystä, eli
kunta kokee täyttävänsä kaupunkimaisen yhdyskunnan vaatimukset, kuten kaupunkimaisen rakenteen ja toimintojen monipuolisuuden. (Kuntaliitto 2018) Itsehallinnollisina yksiköinä kunnat ovat merkittäviä toimijoita suomalaisessa yhteiskunnassa. Kunnan tehtävänä
on edistää asukkaidensa hyvinvointia, alueensa elinvoimaa ja järjestää kunnan asukkaille
palveluita. Kuntalaki luo lisäksi edellytykset kunnan asukkaiden itsehallinnon ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle. (Kuntalaki 1 §)
Kunnan toiminta perustuu lakiin. Yksittäisellä kunnalla on vuonna 2012 tehdyn selvityksen
mukaan lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita 535. Tehtävät jakautuvat kymmenen eri ministeriön toimialalle siten, että sosiaali- ja terveysministeriön antamia tehtäviä kaikkein eniten, lähes 28 %. (Hiironniemi 2013, 17-18) Lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita ovat esimerkiksi perusopetuksen, sairaanhoidon, jätehuollon ja kirjastopalvelujen järjestäminen.
Sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakuntien vastuulle siirtyy monia sellaisia tehtäviä,
jotka perinteisesti ovat kuuluneet kunnalle. On arvioitu, että kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä yli 210 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy maakuntakonsernin palvelukseen
(Kuntatyönantajat 2018). Maakuntauudistuksen myötä kunnan rooli tulee siis muuttumaan. Jatkossa kunnan on arvioitu kasvattavan rooliaan erityisesti elinvoimaa, sivistystä
ja hyvinvointia kehittävänä ja tukevana tahona. Myös kunnan ympäristö-, kehittäjä- ja
kumppanuusroolit korostuvat. Samaan aikaan kunnan merkitys osallistajana ja yhteisöjen
toiminnan mahdollistajana nousee. (Koivisto & Asikainen 2018, 1)
Koska kunnan erityisvahvuutena on paikallisuus, tulisi sen muutoksen edessä miettiä suhdettaan kuntalaisiinsa entistä tarkemmin. Kunnan tulisi tarkastella pelkän palveluroolinsa
sijaan itseään oman alueensa asukkaiden ja toimijoiden tarpeiden ja toiveiden paikallisena mahdollistajana. (Jäntti 2017, 61-62) Sote- ja maakuntauudistus antaa kunnille mahdollisuuden luoda kunnan palveluista uudenlainen, yhtenäinen ja kuntalaislähtöinen kokonaisuus. Yhtenäisen kokonaisuuden ydin tulee muotoutumaan sivistyksen, hyvinvoinnin ja
elinvoiman monialaisesta edistämisestä. (Koivisto & Asikainen 2018, 1).
Voidaan ajatella, että tulevaisuuden kunnan menestystä määrittää kunnan kyky uudistua
kuntalaislähtöiseksi sote- ja maakuntauudistuksen koittaessa. Valtiovarainministeriön raportin mukaan uudistumiskykyisen kunnan asukkaat tulevat olemaan sitoutuneita kuntaan,
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sillä kunta tarjoaa heille kiinnittymisen paikkoja ja uusia mahdollisuuksia. Uudistumiskykyinen kunta toimii aktiivisesti yhdessä kuntalaisten kanssa toimintaansa kehittäen ja toiminnastaan läpinäkyvästi viestien. (valtiovarainministeriö 2017, 6-7)

2.2

Kunnan strategia palvelunkehityksen ohjaajana

Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus luoda strategia, joka perustuu arvioon kunnan nykytilanteesta ja tulevien toimintaympäristön muutosten vaikutuksista kunnan tehtävien toteutumiseen. Strategian päättämisestä vastuussa on kunnanvaltuusto. Kuntastrategiassa
(Kuntalaki 37 §) tulee ottaa huomioon:
-

kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen

-

palvelujen järjestäminen ja tuottaminen

-

kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet

-

omistajapolitiikka

-

henkilöstöpolitiikka

-

kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

-

elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen

Kuntastrategian tulisi olla johdonmukainen malli päätöksien ja toiminnan ohjaamiseen.
Kuntastrategia voidaan nähdä eräänlaisena kunnan toiminnan punaisena lankana, joka
ohjaa kuntaa tekemään valintoja tulevaisuuden kehitystä silmällä pitäen. Kuntastrategian
toteutuminen edellyttää myös strategista johtamista, jonka avulla strategia toteutuu arjen
työn tasolla. (Pauni 2016)
Tarkastellessa kuntien julkaisemia strategioita voidaan todeta, että strategioiden laajuudet
vaihtelevat yhdestä visiolausekkeesta monisivuisiin ja hyvinkin yksityiskohtaisiin suunnitelmiin kunnasta ja sen kehittämisestä. Yhdenmukaista mallia strategian luomisessa ei siis
ole. Sosiaali- ja terveyspalveluvastuun siirtyessä maakunnalle voivat kunnat tehdä omia
strategisia valintojaan joustavammin kuntalaisten tarpeita ja toiveita huomioiden ja kunnan
omia vahvuuksia painottaen (Valtiovarainministeriö 2017, 3-4). Tämä nostaa kuntastrategian merkityksen entistäkin arvokkaammaksi. Uusia kuntastrategioita luodessa kuntalaisten osallistaminen ja palveluiden kehittämisen kuntalaislähtöisyyden voidaan odottaa nousevan aiempaa tärkeämmäksi sisällöksi, sillä kunnan tulevaisuuteen vaikuttavat vahvasti
kuntalaisten tarpeita ja käyttäytymistä muuttavat globaalit trendit, kuten esimerkiksi älykkään teknologian murros, ilmastonmuutos, väestöllinen ja alueellinen erilaistuminen sekä
monikulttuuristuminen (Kuntaliitto 2018).
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Kuntaliitto näkee, että tulevaisuuden kunta rakentuu erityisesti kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiselle ja kehittämiselle sekä asiakaslähtöisille palveluille. Kunnan toiminnan ytimessä tulevat olemaan kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, yhteisöllinen välittäminen ja turvallisuuden tunne. Keskeistä tulee olemaa kuntalaisten osallistaminen toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. (Kuntaliitto 2018)

2.3

Kuntalaislähtöisen kehittämisen muutos kunnissa

Kuntastrategia ohjaa kunnassa tapahtuvaa kehittämistä ylätasolla. Se määrittää suunnat,
joihin kehittämisessä keskitytään. Joissain strategioissa määritetään myös se, miten kehittämistä kunnassa tehdään. Koska strategia luodaan poliittisella tasolla, perustuu myös
kunnassa tehtävä kehittäminen politiikkaan.
Julkisen hallinnon toimintakulttuuri perustuu riskien välttämiseen ja järkiperäisen ajattelun
suosimiseen. Lisäksi kehittämiskokonaisuutta hallinnoivat organisaation raskaat taustarakenteet ja rutinoituneet toimintatavat. Siksi kuntastrategian ohjaama kehittämistyö jää harmillisen usein tekstin tuottamisen tasolle ja varsinainen kehittämisen täytäntöönpano jää
tekemättä. (Schultz 2015, 20-21). Asiakaan todelliset tarpeet näkyvät kunnan palveluiden
kehittämissuunnissa vielä suhteellisen vähän. Asiakkaan roolin muuttuminen passiivisesta
vastaanottajasta aktiiviseksi osallistujaksi on alkanut jo 2000-luvun taitteessa, mutta julkisten palveluiden kehittämisessä tämä on alkanut jollakin tavalla näkyä vasta vuoden 2008
kansallisen innovaatiostrategian, muotoiluohjelman ja vuoden 2015 uuden kuntalain
myötä. (Jäppinen 2017, 326)
Siinä missä vielä 20 vuotta sitten julkisilta palveluilta kaivattiin lähinnä parempia tuotteita,
etsitään nykyään palveluista kokonaisvaltaisempaa tukea itsensä toteuttamiseen. Resurssien puute ei kuitenkaan anna kunnille mahdollisuutta vastata tarpeeseen ilman toimintamallin tehostamista. Palveluiden tuottavuutta tulisi kehittää, jolloin nykyisiä tarpeita vastaavat palvelut voitaisiin tuottaa olemassa olevilla resursseilla. Tämä on julkiselle sektorille
kuitenkin monimutkainen haaste. (Kurronen 2015, 31) Kunta ei tavoittele taloudellista voittoa, vaan sen onnistumista tarkastellaan monimutkaisemmin. Onnistumista voidaan tarkastella esimerkiksi kunnan toiminnan tulosten, kuten esimerkiksi hyvinvoinnin kasvun,
kuntalaisten tyytyväisyyden, demokratian toteutumisen, resurssitehokkuuden ja poliittisten
tavoitteiden näkökulmista (Schultz 2015, 21). Koska onnistumisen tavoitteet ovat abstrakteja, on myös palveluiden kehittämisen tavoitteita hankala asettaa ja kehittämisessä turvaudutaankin helposti organisaation omiin rutinoituneihin tapoihin.
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Monissa kunnissa kehityshankkeet ja innovaatioprosessit kulkevat toisistaan irrallisina palvelujen kehittämisen toteuttaessa edelleen kankeaa ja suljettua mallia. Kehittämishankkeet keskittyvät sellaisiin hankkeisiin, joihin on saatu ulkopuolinen rahoitus ja poliittiset
syyt johtavat usein organisaatioiden, sektoreiden ja yksilöiden haluttomuuteen tehdä yhteistyötä keskenään. (Kurronen 2015, 33) Koska kehittämishankkeiden valintaa ohjaa rahoitus, on tässäkin uhkana kuntalaisten tarpeiden jääminen sivuun.
Palvelunkehityksen avaaminen käyttäjille, työntekijöille ja muille sidosryhmille tuo julkiselle
sektorille kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Yhteissuunnittelu mahdollistaa palvelujen innovoinnin ja monialaisemman keskustelun. Samalla eri toimijoiden osallistuminen palvelunkehitysprosessiin todennäköisemmin tuottaa lopputuloksen, joka vastaa heidänkin tarpeitaan. (Kurronen 2015, 36) Käytännössä tulevaisuuden kunnassa käyttäjälähtöisyys, jossa
palveluita suunnitellaan kuntalaisten tarpeista käsin ja yhdessä heidän kanssaan, korostuu. Tähän kunnan tulisikin satsata jo nyt. Tulevaisuuden kunta nähdään aktiivisena verkostojen hyödyntäjänä, joka toimii laajassa kumppanuudessa elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa tehden tulevaisuutta ennakoivia strategisia valintoja.
(valtiovarainministeriö 2017, 22)

2.4

Kuntalaisten osallisuus

Kuntalaki (22 §) velvoittaa kunnan tarjoamaan kuntalaisille osallistumisoikeuden kunnan
toimintaan äänioikeuden muodossa. Lisäksi lain mukaan valtuuston on huolehdittava siitä,
että kuntalaisilla on monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen mahdollisuudet kunnan toimintaan. Osallistumisen ja vaikuttamisen erityisiksi edistämistavoiksi on mainittu esimerkiksi:
•

keskustelu- ja kuulemistilaisuudet

•

kuntalaisraadit

•

asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa

•

palvelun käyttäjien valitseminen kunnan toimielimiin

•

järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun

•

palvelujen kehittäminen ja suunnittelu yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa

•

asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun
ja valmistelun tukeminen
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Lisäksi kuntalaki (23-28 §) velvoittaa kunnan tarjoamaan asukkailleen ja kunnassa toimiville yhteisöille ja säätiöille oikeuden tehdä aloitteita, järjestämään valtuuston suoralla tai
kansanäänestysaloitteen perusteella tehdyllä päätöksellä kansanäänestyksen ja perustamaan nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot näiden ryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi.
Osallistamisen merkitys on kunnissa kasvussa ja osallistamisen koetaan kuuluvan yhä
enemmän osaksi entistä useamman ihmisen työtä. Samaan aikaan kuitenkin on huomattu, että henkilöstön osaamisessa kuntalaisten osallistamiseen liittyen saattaa olla
puutteita, joskin osa kunnista on myös palkannut erikseen osallisuudesta tai muusta yhteistyöstä vastuussa olevia henkilöitä. Kunnan sisällä osallistaminen toteutuu usein toimialakohtaisesti ja se nähdään usein järkevänäkin tapana, sillä toimialojen tehtävät ovat
keskenään melko erilaisia. Tyypillisesti eniten osallistamista koetaan olevan maankäyttöön ja liikkumiseen liittyvillä toimialoilla. Esimerkiksi elinympäristön suunnittelussa on
voitu hyödyntää ihmisten arkikokemuksia. Osittain tämä saattaa johtua lakivelvoitteestakin. Myös neuvostotoimintaa järjestetään laajasti lakisääteisyydestä johtuen. Osassa kunnista toteutuu myös alueiden kehittämiseen liittyvää osallisuutta, palvelumuotoiluprojekteja
ja yhteiskehittämistä työpajoissa. Kuntatoimijat kaipaavat palveluiden kehittämiseen
enemmän läpinäkyvyyttä ja iteratiivisuutta. Myös kehittämisen lähtökohdat herättävät
huolta; kehittämisen tulisi pohjautua todellisiin ongelmiin, ei olettamuksiin kehittämistarpeista. Myös viestinnässä nähdään olevan usein puutteita. (Osallisuus kunnassa -kysely
2018)
Esimerkiksi Helsingissä osallisuus näkyy kaupunkilaisten mahdollisuuksissa vaikuttaa toimintaan esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin myötä. Osallisuuden vahvistamisen taustalla
ovat kuntalakiin sisältyvät osallisuussäännökset. Alueellista osallisuustyötä ovat tukemassa kaupungin työtekijät, stadiluotsit, joiden puoleen aloitteita ja kehittämisehdotuksia
ideoiva kaupunkilainen tai paikallistoimija voi kääntyä. Stadiluotseja on yksi jokaista Helsingin seitsemää suuraluetta kohden ja he toimivat yhteistyössä toimialojen osallisuus- ja
vuorovaikutustyötä tekevien henkilöiden kanssa. Stadiluotsien lisäksi Helsingissä toimii
myös kolme yritysluotsia, joiden tehtävänä on edesauttaa paikallisten yritysten menestystä. (Helsingin kaupunki 2017, 6-8) Vaikuttamismahdollisuuksia on myös avattu esimerkiksi budjetointiin. Osallistuvaan budjetointiin varataan vuosittain 4,4 miljoonaa euroa ja
tämän summan käytöstä vastaavat asukkaat tekemällä ensin ehdotuksia ja sen jälkeen
äänestämällä rahojen kohdistamisesta. Äänestysikäraja on osallistuvassa budjetoinnissa
12 vuotta. (Helsingin kaupunki 2018)

8

Tampereella osallisuustyötä tehdään esimerkiksi osana 6Aika-hanketta (2014-2020) toteutettavaa Koklaamoa, jossa luodaan uusia ratkaisuja kaupunkilaisten arjen haasteisiin
Tampereen Tesoman asuinalueella. Koklaamossa ratkottavat teemat on muotoiltu yhdessä Tesoman alueen asukkaiden kanssa. Itse Koklaamon runkona toimii Lean Service
Creation -menetelmää hyödyntävä neljän työpajan sarja, jonka alkuvaiheeseen kuuluu potentiaalisten käyttäjien kuuleminen ja ymmärtäminen haastatteluiden avulla ennen ratkaisun konseptointia, kokeilun suunnittelua ja toteuttamista. (Tampereen kaupunki 2018, 1215)
Tampereella Tesoman alueella on toteutettu myös OmaTesoma-hanke (2014-2017),
jossa palvelujen kehittämisessä olennaista oli palvelukonseptien ja palveluiden sisältöjen
käyttäjälähtöinen uudistaminen. Periaatetta toteutettiin esimerkiksi hyvinvointikeskuksen
rakennushankkeen yhteydessä. Lisäksi alueella vallinneisiin sosiaalisiin haasteisiin etsittiin hankkeen aikana ratkaisuja yhdessä asukkaiden, palvelunkäyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. (Tampereen kaupunki 2018)
Turussa osallisuus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: päätöksenteko-osallisuuteen,
suunnitteluosallisuuteen ja toimintaosallisuuteen. Päätöksenteko-osallisuuteen kuuluvat
aloitteiden teko, palautteen antaminen ja vaaleissa äänestäminen. Suunnitteluosallisuutta
ovat kuntalaisten ja kaupungin välillä tapahtuva vuorovaikutus, kuten esimerkiksi asiakasraatitoiminta, vaikuttajaryhmätoiminta ja aluefoorumitoiminta. Toimintaosallisuutta edustaa
kaikki aktiivinen tekeminen, esimerkiksi talkoisiin ja asukastilaisuuksiin osallistuminen ja
hyvä arkiympäristö -kävelyt. (Turun kaupunki 2018)
Asiakasraatitoiminta, kuten muukin osallisuustoiminta, perustuu osallistujien vapaaehtoisuuteen. Asiakasraatien toimintaan on voinut ilmoittautua mukaan avoimen haun kautta
toiminnan alkaessa ja ainakin osaan raadeista on voinut tulla mukaan myös kesken toimintakauden. Asiakasraadeissa tavoitteena on saada kuuluville kuntalaisten näkökulma ja
kokemukset palveluiden kehittämisen tueksi ja uusien ideoiden synnyttämiseksi. Asiakasraatien teemat vaihtelevat raadista riippuen. Vuonna 2018 Turussa toimi lastenkotien lapsiraateja, esteettömyysraati, viestintäraati, kirjaston nuorten raati ja sairaalan asiakasraati.
(Turun kaupunki 2018) Asiakasraatitoiminnan lisäksi Turussa toimii useampi vaikuttajaryhmä. Vaikuttajaryhmät ovat kaupunginhallituksen kahden vuoden määräajaksi nimeämiä neuvostoja, joissa on edustajia sekä kaupungin toimijoiden että esimerkiksi järjestöjen tai muiden yhteisöjen puolelta. Vuonna 2018 Turussa toimi viisi vaikuttajaryhmää:
lasten parlamentti, monikulttuurisuusneuvosto, nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja
vanhusneuvosto. (Turun kaupunki 2018)
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Lisäksi Turussa toimii erillinen aluetyön kehittämisen malli, joka on jatkanut toimintaansa
vuosina 2011-2015 toimineen Ennaltaehkäisevä ja virikkeellinen vapaa-aika -hankkeen
jäljiltä. Hankkeen tavoitteena oli luoda asukkaiden tarpeista lähteviä ja heidän kanssaan
yhdessä suunniteltuja ja toteutettuja hyvinvointia edistäviä vapaa-ajanpalveluja. Hankkeen
kohderyhmänä olivat vähän harrastavat ja passiiviset asukkaat. Hankkeen jälkeen aluetyötä tukevaa toimintaa on jatkettu (Turun kaupunki 2016, 3)
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3
3.1

MUOTOILUPROSESSI JA JULKINEN SEKTORI
Muotoilu ja palvelumuotoilu

World Design Organization määrittelee muotoilun olevan strateginen, ongelmia ratkaiseva
ja innovaatioita tukeva prosessi, joka johtaa parempaan elämänlaatuun innovatiivisten
tuotteiden, järjestelmien, palveluiden ja kokemusten kautta. (WDO 2018) Muotoilu on pitkään nähty ainoastaan teollisena, tuotteiden muotoiluun keskittyvänä alana. Yhteiskunnan
palveluistumisen myötä muotoilun menetelmiä käytetään yhä yleisemmin myös ei-konkreettisten kokonaisuuksien, kuten esimerkiksi strategioiden tai palveluiden, suunnittelemisessa ja kehittämisessä.
Muotoilun ja muotoilijoiden vahvuuksia suunnitteluprosessissa (oli tavoitteena sitten konkreettinen tai ei-konkreettinen lopputulos) ovat estetiikan hallinta ja visualisoinnin kyky sekä
luovuus ja innovatiivisuus. Muotoilija ei suunnittele lopputulosta itselleen, vaan suunnittelun lähtökohtana on käyttäjän tarve ja lopputulokseen pyritään usein yhteiskehittämistä
hyödyntäen (Koivisto 2007, 21-23).
Palvelumuotoilussa pyrkimyksenä on nimensä mukaisesti hyödyntää muotoilun mahdollisuuksia palveluiden sekä palvelu- ja kokemusprosessien kehittämisessä. Palvelumuotoilussa kehitetään asiakaskokemuslähtöisesti uusia työkaluja, malleja ja toimintatapoja liiketoiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena on myös saavuttaa ymmärrys ekosysteemistä ja
sen kautta luoda uutta liiketoimintaa. (Miettinen 2018). Palvelukokemusta täydentäessä
hyödynnetään usein myös kokonaiskokemuksen muotoilua (Kälviäinen 2018).
Palvelumuotoiluprosessia kuvataan usein niin sanotulla tuplatimanttimallilla (mm. Design
Council 2018). Tuplatimanttimalli visualisoi palvelumuotoiluprosessin, jossa vuorottelevat
divergentit ja konvergentit vaiheet. Riippumatta suunniteltavasta tai kehitettävästä palvelusta, on tuplatimanttimalli yleisesti hyväksytty etenemismalli palvelumuotoiluprosessissa.
Tuplatimanttimalli jakautuu neljään eri osioon: tutki, määrittele, kehitä ja toimita. Tutki-vaiheessa suunnitteluprosessi käynnistyy kokonaisuuteen laaja-alaisesti perehtymällä. Määrittelyvaiheessa edelliseen vaiheen löydöksiä teemoitetaan ja ne asetetaan tärkeysjärjestykseen. Vaiheen tavoitteena on luoda alustava toimeksianto kehitysvaiheen pohjaksi. Kehitysvaiheessa eri ratkaisuvaihtoehtoja ja konsepteja luodaan, prototypoidaan, testataan
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aidoilla käyttäjillä ja iteroidaan. (Design Council 2018) Viimeisessä vaiheessa toimitetaan
lopullinen tulos; mahdollinen palvelukokonaisuus viimeistellään, tuotetaan sen toistaiseksi
lopullinen versio ja suunnitellaan lanseeraus. Palvelun siirryttyä käyttöön varmistetaan,
että palautteet tulevat huomioiduksi ja turvataan palvelun jatkokehitys.

Kuvio 1. Tuplatimanttimalli (Design Council 2018)
Tuulaniemi (2011, 130-131) on jakanut palvelumuotoiluprosessin neljän vaiheen sijaan viiteen ylätason vaiheeseen; määrittelyyn, tutkimukseen, suunnitteluun, palvelutuotantoon ja
arviointiin. Määrittelyvaiheen tavoitteena on määritellä ja kuvata suunnitteluhaaste sekä
luoda ymmärrys palvelua tuottavasta organisaatiosta ja sen tavoitteista. Määrittelyvaihe
aloitetaan kehitystyöhön liittyvien tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyllä. Määrittelyn tekee
prosessin aloittava organisaatio. Vaiheessa huomioidaan organisaation strategiset tavoitteet, budjetti, kohderyhmät ja resurssit. Tämän jälkeen siirrytään esitutkimusvaiheeseen,
jossa analysoidaan palveluntuottajan nykytilaa ja tavoitteita. Samalla tutustutaan ja analysoidaan palveluntuottajan toimintaympäristöä. Vaiheessa käydään tarkemmin läpi organisaation strategiaa, nykyistä markkinatilannetta, toimintaympäristöä, mahdollisia liiketoimintamalleja, tavoitteita ja määritellään kohderyhmä. Samalla kirjataan ylös business case
ja rakennetaan asiakastutkimushypoteesi.
Tutkimusvaiheen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä käyttäjien (olivat he sitten palvelun
käyttäjiä tai tarjoajia) tarpeista, tavoitteista, odotuksista, arvoista ja toiminnan motivaatiosta. Lisäksi tavoitteena on strategisesta näkökulmasta tarkentaa palveluita tuottavan organisaation tavoitteita. Tutkimusvaihe aloitetaan asiakasymmärrysvaiheella. Vaiheessa
perehdytään organisaation asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Vaiheessa tutkitaan määritellyn kohderyhmän arkea ja selvitetään palvelua tuottavien henkilöiden tarpeet ja toiveet.
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(Tuulaniemi 2011, 130-131) Strategisen suunnittelun vaiheessa selvitetään palvelutuottajan mahdollisuutta erottautua muusta markkinasta; vaiheessa määritellään erottautumistekijät ja markkinapositio ja suunnitellaan liiketoiminta- ja ansaintamalli. Olennaisia osia
strategisen suunnittelun vaihetta ovat asiakasstrategian luominen, mahdollisuuksien kartoittaminen, strategisten valintojen tekeminen ja brändipositiointi. (Tuulaniemi 2011, 130131)

Kuvio 2. Palvelumuotoiluprosessi (Tuulaniemi 2011, 130-131)

3.2

Muotoiluosaamisen hyödyntäminen julkisella sektorilla

Muotoiluosaamisen hyödyntäminen julkisella sektorilla on kasvussa. Erityisesti niin sanotut edelläkävijäkunnat ja valtionhallinto ovat hyödyntäneet muotoilua. Hyödyntämiseen liittyvät erityisesti edelläkävijäkunnissa olevien omien muotoilukompetenssien kehittäminen.
Samaan aikaan kuitenkin ero edelläkävijöiden (tyypillisesti suuremmat kunnat) ja muiden
kuntien välillä on kasvanut. Mahdollisuuksia muotoilun laajempaan hyödyntämiseen olisi.
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 9-12) Esimerkiksi Helsingin kaupunki on hyödyntänyt
muotoiluosaamista kaupungin toiminnassa jo 20 vuoden ajan. Muotoiluosaamista on hyödynnetty esimerkiksi lupaprosessien sujuvoittamisessa ja kirjastojen ja kaupungin liikenteen kehittämisessä. Henkilöstöä on myös koulutettu muotoiluun liittyen. (Schultz 2015,
13-15)
Muotoiluprosessin hyödyntäminen julkisella sektorilla ei ole kuitenkaan ongelmatonta. IsoBritannian hallituksen sekä liiketalouden, teollisuuden ja julkisen sektorin edustajista koostuva, muotoilun hyödyntämistä tutkiva elin Design Commission (2013, 16) on listannut julkisen sektorin ja muotoilun yhdistämiseen liittyviä haasteita seuraavalla tavalla:
•

Muotoilua on haastavaa upottaa julkisen hallinnon tarkkaan rakenteeseen

13
•

Muotoilu on terminä hämmennystä herättävä ja monenlaisia tulkintoja aiheuttava

•

Julkisen sektorin tarpeita ei huomioida muotoilijoiden koulutuksessa. Julkisella
sektorilla toimivalta muotoilijalta kuitenkin edellytetään syvällistä ymmärrystä julkisen sektorin ominaispiirteisiin.

•

Muotoilu on alana laaja, eikä sitä säännellä. Se tekee muotoilun hankinnasta vaikeaa.

•

Muotoilun vaikuttavuutta erityisesti julkisella sektorilla on vaikea mitata. Selkeitä
(mitattavia) näyttöjä toteutuneiden prosessien hyödyistä ei ole.

Myös Muotoile Suomi -ohjelman väliraportissa (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 12) todetaan, että muotoilututkimuksessa on toistaiseksi kartoitettu niukasti muotoilun hyötyjä kunnille ja julkiselle sektorille. Samaa mieltä on myös Schultz (2015, 13), joka lisää haasteiden listaan vielä muotoilun hankinnan. Muotoilulle ei ole usein omaa budjettia, vaan se
otetaan mukaan hankkeisiin tyypillisesti liian myöhään ja oppilaitosyhteistyön muodossa,
jolloin muotoilun ottaminen vakavasti otettavana toimintamuotona kärsii.
Muotoile Suomi -ohjelman väliraportissa nähdään tarve muotoilun entistäkin laajemmalle
levittäytymiselle myös julkiselle sektorille. Tuleviksi toimenpiteiksi tämän edistämiseksi listataan ainakin muotoiluohjelman integroiminen strategisiin ja ajankohtaisiin teemoihin siten, että muotoilu ei välttämättä enää nousisikaan esille omana teemanaan sekä aktiivinen, hyötyihin keskittyvä viestintä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017, 11)
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4

MUOTOILUN MAHDOLLISUUDET PALVELUTARPEEN KARTOITTAMISESSA

Tässä opinnäytetyössä keskityn Tuulaniemen kuvaaman palvelumuotoiluprosessin tutkimusvaiheen asiakasymmärrysosuuteen. Tämän kohdennuksen olen valinnut, sillä kuntalaisten roolin, tarpeiden ja arjen ymmärtäminen ovat avainasemassa tulevaisuuden kunnan palveluiden kehittämisessä ja uusien palveluinnovaatioiden syntymisessä.

Kuvio 3. Palvelumuotoiluprosessi, asiakasymmärrysvaihe. (Tuulaniemi 2011, 130-131)

4.1

Tarpeen ja nykytilan kartoittaminen kehittämisen pohjana

Asiakasymmärryksen ja asiakastiedon ero on tiedon tasossa. Asiakasymmärrys sisältää
huomattavasti syvempää, tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa käyttäjistä kuin asiakastieto. Asiakasymmärryksen avulla voidaan ymmärtää asiakaskunnan toiveita, kokemuksia ja käyttäytymistä, kun taas asiakastieto kertoo jo olemassa olevien asiakkaiden
nykyisestä käyttäytymisestä ilman avaimia syiden selvittämiseen. (Miettinen 2011, 14)
Muotoilun vahvuutena on erilaisten, usein jo olemassa olevien, menetelmien yhdisteleminen ja käyttö. Palvelumuotoilun menetelmistä puhuttaessa harvoin kyse onkin alkujaan
palvelumuotoilutarkoitukseen syntyneistä menetelmistä, vaan menetelmät on usein lainattu eri tieteenaloilta ja niitä on sovellettu palvelumuotoilun tarkoituksiin.
Asiakasymmärrysvaiheessa voidaan soveltaa esimerkiksi etnografisia tai sosiologiasta lainattuja menetelmiä. Monimenetelmäisessä kulttuurintutkimuksessa, etnografiassa, hyödynnetyt menetelmät perustuvat esimerkiksi monihavainnointiin. Vaikka tiede itsessään
tutkiikin ihmisten kulttuurisia toimintatapoja ja merkityksenantoja toimijoiden itsensä näkökulmasta ja jopa toiminnan kehittämismahdollisuuksia, tutkii se sitä esimerkiksi havainnoimalla kerätyn aineiston avulla (Its 1974, 2). Sosiologiassa puolestaan tutkitaan nykyisiä
olosuhteita ja arkielämää sekä yritetään ymmärtää toimintaa siihen johtavien syiden selvittämiseksi (Saaristo & Jokinen 2013, 60). Voidaan puhua myös sosiologiasta vaikutteita
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saaneesta muotoiluetnologiasta, jossa tutkimuksen ytimessä on etnisyys sen koko monipuolisessa, yhteisen syntyperän, kielen, tapojen, kulttuurin, uskonnon, identiteetin ja yhteisen tarinan merkityksessä. (Milev 2013, 820).
Yhtenä esimerkkinä muotoiluetnologisesta tutkimuksesta voidaan pitää tutkimusta, jossa
tutkittiin Sveitsiin muuttaneita jugoslaavinuoria sekä heidän esteettisiä käsityksiään ja ilmaisuaan medioissa ja vuorovaikutuksessa heidän identiteettinsä rakentajina. (Ritter
2013, 918-925). Kohderyhmä ja tutkimuskysymys oli siis rajattu melko tarkasti. Tämän
esimerkin kautta voidaankin pohtia, kuinka tarkkaan kohderyhmä kannattaisi palvelutarpeen kartoittamisen yhteydessä rajata esimerkiksi kuntakontekstissa. Koska jokaisen kuntalaisen tarpeita ei voida kartoittaa yhdellä kertaa, on kohderyhmän valintaan kiinnitettävä
huomiota.
Kohderyhmää valitessa tulisi huomioida tutkittava ilmiö ja sen taustat kokonaisuudessaan.
Liittyykö ilmiön syntyyn tekijöitä, joilla on merkitystä? Ovatko ilmiön taustalla olevat muutokset esimerkiksi osa laajempaa yhteiskunnallista muutosta? Samalla tulisi pohtia tarkoin, minkälaisia sidosryhmiä ilmiöön liittyy ja mitkä ryhmät ovat olennaisia tarpeita vastaavan lopputuloksen saavuttamiseksi. Laaja ilmiö vaatii todennäköisesti monta eri lähestymistapaa, jotta ilmiöstä voidaan saada riittävän kattava käsitys palvelutarpeidenkin näkökulmasta.
Ilmiöitä tarkastellessa tulisi aina pitää mielessä erilaiset näkökulmat, joita on yhtä monta
kuin ilmiön kokijoita tai havainnoitsijoita. Ilmiöitä tarkastellaankin aina oman taustan, kokemusten ja persoonallisuuden värittämien lasien läpi (Tarde 2013, 706). Tarpeen kartoitusvaiheessa tavoitteena on päästä mahdollisimman lähelle aidon asiakkaan näkökulmaa
kuitenkin pitäen mielessä erilaisten asiakasryhmien huomioiminen.
Asiakasymmärrysvaihe on yksi palvelumuotoiluprosessin kriittisimmistä vaiheista (Tuulaniemi 2011, 142). Asiakasymmärrysvaiheessa keskitytään tunnistamaan ja havainnoimaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita. Käyttäjien, olivat kyseessä sitten kuntalaiset, kolmannen sektorin tai yritysmaailman toimijat, tarpeiden ja toiveiden syvällisen ymmärryksen tulisi olla avainasemassa myös julkisten palveluiden kehittämisessä. Asiakasymmärryksessä olennaista on nähdä kokonaisuus asiakkaan kokemusmaailmasta käsin. Siten
vaiheessa voidaan nähdä olevan myös fenomenologisia vaikutteita; tavoitteena on kuvata
kohdehenkilön kokema todellisuus hänen itsensä kokemien kokemusten ja subjektiivisen
kokemisen prosessin kautta (Pulkkinen 2010, 30-35).
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Kuntaliitto toteaa palvelumuotoilulle tyypilliset käyttäjälähtöiset menetelmät mahdollisuudeksi löytää ja tulkita suunnittelun lähtökohdiksi asiakkaan tarpeita silloin, kun niitä ei pystytä haastatteluiden tai kyselykaavakkeiden avulla havaitsemaan (Kuntaliitto 2018). Tuulaniemen (2011, 142-143) mukaan asiakasymmärrysvaiheessa kerättävä asiakastieto voi
olla sekä määrällistä että laadullista, mutta palvelun suunnittelun tai kehittämisen kannalta
laadullisilla menetelmillä saavutettu ymmärrys on kuitenkin merkittävämpää.
Sanders & Stappers (2016, 67) ovat kuvanneet menetelmiä suhteessa henkilöön seuraavalla tavalla:

Kuvio 4. Menetelmät suhteessa henkilöön (Sanders & Stappers 2016, 67).
Sandersin ja Stappersin (2016, 67-68) mukaan tulisikin aina sekä kuunnella, mitä ihminen
sanoo, että tarkkailla, mitä ihminen tekee. Vain siten voi kerryttää riittävästi tietoa käyttäjästä. Piilossa olevaan, käyttäjien unelmissa ja tuntemuksissa olevaan hiljaiseen tietoon
sen sijaan on mahdollista päästä kiinni ainoastaan syvällisen työn kautta pääsemällä lähelle kohdehenkilöä ja työskentelemällä hänen kanssaan esimerkiksi työpajoissa, joiden
toiminnan kautta hiljaiset tarpeet nousevat näkyville.
Etnografisen tai muotoiluetnologisen lähestymistavan kautta ajateltuna olennaista on
myös päästä mahdollisimman lähelle sitä kokemusta, jonka kohdehenkilö kokee. Kokemuksen avulla empatiakyky ja ymmärrys kohdehenkilöä tai kohderyhmää kohtaan kasvaa.
Muotoilun vahvuutena on visualisointi, jossa tekstin sijaan kohdehenkilöä tai -ryhmää yritetään ymmärtää erilaisten visuaalisten menetelmien avulla. Visualisoinnin myötä on onnistuttu saamaan tietoa myös sellaisista asioista, joita kohdehenkilö ei ole osannut suoraan kertoa.
Konkreettinen esimerkki visualisoinnista on kognitiivisen kartan käyttö Belfastissa vuonna
2010. Tuolloin tehdyn muotoiluetnologisen tutkimuksen tarkoituksena oli luoda kartalle
kaupungin asukkaiden ymmärrys heidän omasta kaupungistaan. Tutkimuksessa haluttiin
luoda ymmärrys ihmisten sisäisten mallien, kokemisen ja elämisen perusteella luotuun
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fyysinen kokonaisuuteen kaupunkia ja sen turvallisiksi ja vaarallisiksi koettuja alueita kohtaan. Tutkimus tehtiin tilanteessa, jossa taustalla vuosikymmeniä jatkuneet levottomuudet
olivat jo laantuneet, mutta joiden merkkejä huomattiin tutkimuksen myötä jääneen erityisesti kaupungin visuaaliseen muotoutumiseen sen nykytilaan. (Zurawski 2013, 910-916)
Seuraavaksi tarkasteltavat lähestymistavat käyttäjätiedon keräämiseen on jaoteltu Tuulaniemen (2011, 146) tekemän jaottelun pohjalta muokaten.

4.1.1 Valmiit lähteet ja tausta-aineisto
Olemassa olevien lähteiden ja tausta-aineiston läpikäyminen on olennainen osa asiakasymmärrysvaiheen aloittamista. Valmiiden aineistojen avulla voidaan suunnata asiakasymmärrysvaihetta paremmin, sillä osaa suunnitelluista teemoista on saatettu jo vastikään tutkia. Tausta-aineistoon tutustumisella vältetään siis turhan, päällekkäisen työn tekeminen.
(Stickdorn ym 2018, 8)
Aihepiiriin tutustuminen kannattaa aloittaa pintatutkimisella, jolloin käsiteltävänä olevaan
aihepiiriin perehdytään esimerkiksi lyhyiden haastattelujen ja valmiiden aineistojen avulla.
Kun yleiskäsitys teemasta ja oma tutkimuskysymys ovat olemassa, voidaan siirtyä tarkastelemaan olemassa olevia tutkimusaineistoja. (Stickdorn ym. 2018, 6-8). Tausta-aineistoa
voivat olla esimerkiksi aiemmin tehdyt haastattelututkimukset tai kyselyt, joissa ennalta
valittua kohdejoukkoa tutkitaan valmiin kyselyrungon avulla kasvokkain, puhelimitse, kirjeitse tai verkossa.
Tausta-aineistoa läpikäytäessä tulisi samalla arvioida valmiiden tutkimusten, artikkelien ja
haastattelujen luotettavuutta niiden näkökulmien, mutta myös toteutustapojen valossa.
Esimerkiksi kyselytutkimuksissa on huomattu, että arkaluontoisten asioiden myönnetään
tapahtuneen todennäköisimmin silloin, mikäli haastattelutilanne koetaan etäiseksi. (Räsänen & Sipilä 2013, 68.)

4.1.2 Haastattelut
Haastattelu on yksi keskeisimmistä tiedonhankinnantavoista. Esimerkiksi käyttäytymis- ja
yhteiskuntatieteissä haastattelu sen eri muodoissa on yksi käytetyimmistä menetelmistä.
(Hirsjärvi & Hurme 2004, 11) Henkilökohtainen vuorovaikutus on myös paras tapa luoda
empaattinen ymmärrys toista ihmistä kohtaan (Mattelmäki 2006, 41). Siksi haastatteluilla
voidaankin saavuttaa aivan uudenlaisia näkökulmia pohja-aineiston avulla luotuun ymmärrykseen käsittelyssä olevasta teemasta. Toisaalta haastattelu on myös arkipäiväistä;
haastattelu on osa monen eri ammattikunnan tapaa työskennellä ja haastatteluiden avulla
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myös nostetaan henkilökohtaisia tarinoita esille esimerkiksi mediassa (Hyvärinen 2017,
luku 1)
Käsittelen tässä haastatteluosiossa ainoastaan syvähaastatteluita ja teemahaastatteluja,
jotka on toteutettu joko lähes strukturoimattomasti tai puolistrukturoidusti. Nämä tavat
haastatella ovat osa palvelumuotoiluprosessin esiselvitysvaihetta. Kokonaan strukturoitu
haastattelu kuuluu enemmänkin sellaiseen haastattelututkimukseen tai kyselyyn, jossa
osallistujan mahdollisuus kertoa omista aidoista tarpeistaan tai kokemuksistaan on vähäisempi.
Syvähaastattelussa haastattelun kysymyksiä ei yleensä ole valittu lainkaan etukäteen,
vaan haastattelu on lähes strukturoimaton; haastattelijan mielessä on ainoastaan tutkimusaihe, jota haastattelun avulla pyritään selvittämään. Kyse on enemmän avoimesta
keskustelusta, jossa haastateltavaa pyydetään kertomaan asioista omasta näkökulmastaan käsin ja omin sanoin. Samalla haastattelu voi kulkea suuntaan, jota haastattelija ei
ole etukäteen suunnitellut. Syvähaastattelussa keskeisenä ajatuksena on tutustua haastateltavaan tavallista paremmin ja tämä saattaa vaatia joko ajallisesti yhden pidemmän tai
jopa useamman haastattelutapaamisen (Hyvärinen 2017).
Siinä missä syvähaastattelussa tavoitteena on päästä todella henkilökohtaiselle tasolle,
on teemahaastattelussa tavoitteena pysyä tietyissä, haastattelijan etukäteen valitsemissa
teemoissa. Riskinä teemahaastattelun käytössä on sen syvähaastatteluun verrattuna rajatumpi muoto; saattaa olla, että valittujen teemojen sijaan jokin toinen teema olisikin ollut
haastateltavalle merkittävämpi. (Hyvärinen 2017)
Haastattelu on suositeltavaa toteuttaa haastateltavan aidossa ympäristössä, niin sanottuna kontekstihaastatteluna. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työntekijää haastatellaan työpaikalla, jolloin haastateltavat on helpompi asettua siihen rooliin, jossa häntä
haastatellaan. Samaan aikaan myös haastattelijan on helpompi ymmärtää haastateltavan
roolia, kun roolin luonnollinen ympäristö on koettavissa. Kontekstihaastatteluilla tavoitteena on ymmärtää tietyn ryhmän, esimerkiksi työntekijöiden, tarpeita, tunteita, odotuksia
ja toimintaympäristöä. Kontekstihaastattelussa nostetaan usein esille arjen konkreettisia
esimerkkejä. Haastattelu voidaan toteuttaa eri tavoin strukturoituna. (Stickdorn 2018, 20)
Mitä strukturoidumpi haastattelu on, sitä enemmän haastattelun kulkua ja kysymyksiä on
kirjoitettu etukäteen. Puolistrukturoidussa haastattelumenetelmässä haastattelijalla on kirjoitettuna ylös haastattelua ohjaavaan teemaan liittyvät ydinkysymykset, joiden avulla keskustelua ohjataan eteenpäin. Tässäkin tapauksessa kyse on kuitenkin enemmän keskustelusta kuin haastattelusta – keskustelu saa rönsyillä myös ohjaavien kysymysten ulkopuolelle. (Hirsjärvi & Hurme 2007, 103)
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Sekä syvä- että teemahaastattelussa haastattelun runko on samankaltainen; keskustelu
alkaa vapaasti ja koskettaa arkisia asioita, kuten säätä tai mitä tahansa muuta ajankohtaista ja neutraalia. Tavoitteena on saada haastateltava rentoutumaan ja kokemaan
olonsa luottavaiseksi ennen varsinaisen haastattelun alkua. (Hirsjärvi & Hurme 2007, 90)
Haastattelun alkaa helpoilla kysymyksillä, joissa haastateltavaa pyydetään kertomaan itsestään ja taustoistaan. Tämän jälkeen edetään tarkemmin käsiteltävään aiheeseen ja viimeisten kysymysten kohdalla siirrytään tarkastelemaan teemaa esimerkiksi haastateltavan lähipiirin tai muiden olennaisten tahojen näkökulmasta. (Hirsjärvi & Hurme 2007, 6768) Lopussa voidaan myös koota ajatuksia yhteen ja samalla pyytää haastateltavaa kertomaan mahdollisista muista mieleen tulevista tärkeistä seikoista.
Molempien haastattelutapojen arvona ja uhkana on se, että haastateltava pystyy halutessaan ohjaamaan haastattelua haluamaansa suuntaan. Tämä voi toisaalta paljastaa asioita, joita muuten ei olisi tullut ilmi, mutta saattaa toisaalta johtaa keskustelun myös väärille urille. Lisäksi haastattelu saattaa olla työläs purkaa, sillä materiaalia voi olla todella
paljon. (Hirsjärvi & Hurme 2007, 135)
Syvähaastattelulla on nimensä mukaisesti tavoitteena päästä hyvin syvälle haastateltavan
ajatuksiin. Haastateltavan puheen lisäksi kiinnitetään huomiota myös hänen mielentilaansa ja tunteiden vaihteluihin. Syvähaastattelun tukena voidaan käyttää esimerkiksi erilaisia ajatuskarttoja, kuvia tai muita välineitä, joiden avulla haastateltava voi jäsennellä
ajatuksiaan. Syvähaastattelu voi kestää jopa kaksi tuntia. (Stickdorn 2018, 24-26)

Kuvio 5. Ymmärrys. (Sanders & Stappers 2016, 53).
Erityisesti syvähaastattelussa haastattelun rakenne tulisi miettiä tarkoin. Sandersin &
Stappersin (2016, 53) mukaan tieto on jäsentynyt kerroksittain. Todellisista tarpeista ja arvoista keskustellaan harvoin, eikä siten niihin koskevaan suoraan kysymykseen ole välttämättä kovinkaan yksinkertaista vastata. Esimerkiksi kysymykseen ”Millaisia tarpeita ja arvoja sinulla on lomamatkustamiseen liittyen?” on haastavaa vastata nopeasti. Sen sijaan
jo ollutta lomamatkaa on helppo arvioida tarpeiden ja arvojen näkökulmasta. Haastetta
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ratkoo myös perinteinen markkinatutkimuksen tikapuutekniikka, laddering, jossa tavoitteena on ymmärtää sitä, miten kuluttajat kääntävät tuotteen ominaisuudet itselleen merkityksellisiksi (Reynolds & Gutman 1988, luku ”Laddering”)
Stickdorn (2018, 23) on listannut hyvän haastattelun tunnusmerkkejä seuraavalla tavalla:
•

Luottamus. Esittele itsesi ja ole aidosti kiinnostunut haastateltavan vastauksista.
Tee selväksi, että olet paikalla oppimassa, et vahvistamassa omia olettamuksiasi.

•

Kysy selkeästi. Kysy yksi kysymys kerrallaan ja vältä slangia tai liian teknisiä termejä.

•

Kysy avoimia kysymyksiä. Toisin sanoen älä kysy kysymyksiä, joihin voi vastata
vain ”kyllä” tai ”ei”. Kysymyksen tulisi innostaa haastateltavaasi puhumaan tietystä
aiheesta.

•

Vältä johdattelua. Älä upota omia olettamuksiasi kysymyksiin.

•

Kuuntele. Anna haastateltavalle aikaa ajatella. Älä pelkää hiljaisia hetkiä.

•

Toista kuulemasi. Voit toistaa kuulemasi vastauksen varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt sen oikein. Tämä tapa saa myös haastateltavan pohtimaan vastausta uudella tavalla.

•

5*Miksi-menetelmä. Voit tehostaa haastattelua menetelmällä, jossa jokaista vastausta tarkennetaan miksi-kysymysten avulla aina niin kauan kuin vaikuttaa siltä,
että juurisyyhyn on päästy käsiksi.

•

Suunnittele. Mieti, minkälaisia kysymyksiä kysyt haastattelussa. Nämä kysymykset
eivät todennäköisesti ole samoja, kuin tutkimuskysymykset.

4.1.3 Havainnointi
Etnografisen aineistonkeruun yksi tärkeä menetelmä haastattelujen lisäksi on osallistuva
havainnointi. Puhutaan myös kenttätutkimuksesta, jolla tarkoitetaan pitkäaikaista tutustumista tutkimuskohteena olevaan etniseen ympäristöön. Kenttätyön aikana aineistoa kerätään niin konkreettisten aineistojen (esimerkiksi työvälineet, vaatteet, ruoka) kuin ei-konkreettistenkin (esimerkiksi tapojen ja juhlamenojen tallentaminen videolle) muodossa. Kenttätutkimus jakautuu kolmeen eri osaan: informanttien kanssa työskentelyyn esimerkiksi
haastattelun muodossa, toimintaan osallistumiseen ja kokonaisuuden huolelliseen tutkimiseen ja havainnointiin. (Its 1974, 11-12)
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Arkielämän käytäntöjen ja vuorovaikutuksen seuraaminen auttaa luomaan kokonaiskuvan
seurattavan henkilön tai palvelun senhetkisestä tilanteesta. Havainnoinnissa on olennaista
tarkkailla henkilöitä heidän luonnollisissa toimintaympäristöissään. Ihmisiä tarkkaillaan
siinä, mitä he tekevät, miten he tekevät ja mitä he eivät tee. Myös vuorovaikutusta havainnoidaan. Havainnointijakson pituus määräytyy kokonaisuuden ja käytettävissä olevan ajan
mukaan. Mitä syvempää ymmärrystä tavoitellaan, sitä pidempään havainnointia tehdään.
Esimerkiksi ihmisten välistä vuorovaikutusta seuratessa tarpeen voi olla pitkäkin havainnointijakso ennen kuin toisensa hyvin tuntevien henkilöiden vuorovaikutukseen ja sen
taustaoletuksiin pääsee sisälle. Toisensa ymmärtävien osapuolten keskustelu etenee osittain ääneen lausumattomien oletusten ja ennakkokäsitysten kannattamana (Saaristo &
Jokinen 2013).
Havainnointi voi olla muutamasta tunnista kuukausien tai vuosien etnografiseen kenttätutkimukseen. Havainnointi edellyttää aina edessä olevan kokonaisuuden tarkastelua lain ja
eettisyyden puitteissa ennen havainnoinnin aloittamista. Havainnoijana voi toimia tutkija,
toinen henkilö tai havainnoitava itse, jolloin kyse on itsehavinnoinnista. Itsehavainnointia
avataan kohdassa 3.2.4 Luotaimet.
Siinä missä tieteellisessä kenttätyössä on usein mahdollista toteuttaa pitkiäkin havainnointi- ja osallistavan havainnoinnin jaksoja, ei se tyypillisesti palveluiden kehittämisessä
ole resurssisyistä mahdollista tai muuten järkevää. Mikäli havainnoitavana on esimerkiksi
jo olemassa oleva, fyysinen palvelu, saattaa lyhyelläkin havainnointijaksolla, joka sisältää
riittävän monia palvelutapahtumia, saada kattavan käsityksen palvelun toiminnasta ja kehittämistarpeista. Uusia palveluita kehitettäessä puolestaan saatetaan olla sidottuja esimerkiksi etukäteen luotuun budjettiin ja aikatauluun esimerkiksi silloin, kun kehittäminen
tapahtuu hankkeessa. Tällöin ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa pitkää havainnointijaksoa.
Havainnointimenetelmän tarkoituksena on tarkastella ulkopuolelta tai osallistujana sellaista tilannetta, jossa oman asiakasymmärrysvaiheen asiakas on. Havainnoitaville kerrotaan etukäteen havainnoinnista ja havainnoitavan toimintaa seurataan tai siihen jopa osallistutaan. Havainnoija voi olla myös oma havainnoitavansa eläytymällä tilanteeseen havainnoitavan paikalla esimerkiksi jotakin olemassa olevaa palvelua tarkastellessa. Havainnoijana toimiva henkilö tekee muistiinpanoja ja esimerkiksi kuvaa (älypuhelimen) videoin
tai still-kuvin tilannetta asiakkaan näkökulmasta. (Stickdorn ym. 2018, 10)
Havainnointia voidaan tehdä myös ilman havainnoitavaa yksittäistä kohdehenkilöä. Tällöin
havainnoidaan tilannetta ja siihen liittyviä henkilöitä kokonaisuutena. Erityisesti tällöin havainnoijan tulee asettaa itseensä alttiiksi tilanteelle kokonaisuudessaan – muuttua yhdeksi
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henkilöksi muiden joukkoon (Aaltonen 2017, 74). Havainnointivaiheessa olisi hyvä pystyä
havainnoimaan myös tilanteen aitoutta. Käyttäytyvätkö ympärillä olevat henkilöt siten, miten he käyttäytyisivät aidon asiakkaan kanssa, vai annetaanko havainnoijalle ehkä siloteltu kuva todellisuudesta? (Stickdorn ym. 2018, 10)
Havainnointi voi tapahtua joko oikeassa maailmassa tai verkossa. Oikeassa maailmassa
tehty havainnointi on toistaiseksi verkossa tehtyä yleisempää (Isomäki ym. 2013, 150).
Verkossa tehtävän havainnoinnin haasteena on esimerkiksi tehtyjen havaintojen luotettavuus. Vain harvoin voidaan olla täysin varmoja siitä, keitä verkossa keskustelijat todellisuudessa ovat. Havainnoija joutuukin havainnointinsa aikana itse päättelemään, ketkä
keskustelijoista ovat luotettavia ja miten heidän keskustelujaan tulisi tulkita. Lisäksi verkossa toimivien henkilöiden yhteyksistä muihin henkilöihin, verkostoista, ei saada tietoa.
Verkossa tehtävästä havainnoinnista myös puuttuvat visuaaliset elementit, kuten puhujan
ilmeet ja olemukset, jolloin sanoman merkitys saattaa vääristyä. (Isomäki ym. 2013, 161)
Verkossa tehtävä havainnointi on myös aikaa vievää. Havainnoijan tulee tutustua käytössä olevaan verkkoalustaan tarkoin ja seurattava havainnoitaviensa käyttäytymistä juuri
tällä kyseisellä alustalla tai ryhmässä pitkään, jotta ryhmälle tai alustalle tyypilliset tavat ja
mallit, käyttökulttuuri, tulevat tutuiksi. (Laaksonen & Matikainen 2013, 211)

4.1.4 Luotaimet
Luotaimet ovat itsedokumentointivälineitä. Siinä missä havainnoinnissa luotava kuva on
ulkopuolisen käsitys havainnoitavasta, on luotaimiin tallentuva kuva havainnoitavan itsensä näkemys hänestä itsestään. Kohteesta on muotoutunut tiedon tuottaja, aivan kuten
esimerkiksi antropologisessa elokuvassakin (Aaltonen 2017, 66). Luotaimet osallistavat
käyttäjiä dokumentoimaan arkeaan tai rajattua osaa siitä itse. Dokumentoijina toimivat
joko olemassa olevan palvelun nykyiset tai tulevat käyttäjät. Luotainten avulla voidaan tarkastella myös käyttäjien toimintaympäristöjä tai näkemyksiä siten, että inhimilliset ilmiöt ja
käyttäjien näkökulma välittyvät käyttäjältä muotoilijalle. Luotainten avulla tunnustellaan
mahdollisuuksia ennemmin kuin ratkaistaan sellaisia ongelmia, jotka on jo tunnistettu.
(Mattelmäki 2006, 46)
Itsedokumentointi toteutetaan tyypillisesti itsedokumentointipaketin avulla. Dokumentointiaika vaihtelee päivästä hyvinkin pitkiin aikoihin. Luotainpaketin ydinosana on usein päiväkirjamainen mukaelma dokumentoinnin pohjaksi, kamera ja ohjeet dokumentoinnin suorittamiseksi. Lisäksi luotaimen tuloksia keräävä henkilö on säännöllisesti yhteydessä luotainta käyttävään henkilöön. (Mattelmäki 2006, 47 ja Stickdorn ym 2018, 36-37)
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Älypuhelin on helppo apuväline osin tai kokonaan digitaalisen luotaimen toteuttamiseen.
Sosiaalisen median käyttö ja nykyaikainen tapa visualisoida omaa elämää kuvaamalla ja
videoimalla tukevat älypuhelimen käyttöä luotaimena erityisesti nuoremmalla kohderyhmällä. Älypuhelimille on saatavilla erityisiä luotaimiksi tarkoitettuja sovelluksia, joiden
avulla käyttäjille voidaan lähettää erilaisia tehtäviä. Sovelluksen avulla voidaan esimerkiksi
seurata käyttäjän liikkumista niin, että käyttäjän itsensä ei tarvitse merkitä kulkemiaan reittejä erikseen kartalle. Lisäksi arjen kuvaaminen ja videoiminen ovat sovelluksella yksinkertaisia toteuttaa. (Stickdorn ym. 2018, 33)

4.1.5 Työpajat
Työpajaa voi hyödyntää siellä käytettävistä menetelmistä riippuen joko tiedon kartoittamiseen tai olemassa olevan tiedon analysoimiseen, jolloin työpajan avulla voidaan saada rikastettua jo olemassa olevaa pohjatietoa. Työpajassa olennaista on paitsi sen perinpohjainen suunnittelu (ja yllättäviin muutoksiin varautuminen) myös sinne kutsuttavien henkilöiden valinta. Työpajaa suunnitellessa olisi myös tehtävä selväksi se, mitä työpajalta haetaan; mihin kysymykseen työpajan odotetaan vastaavan.
Työpajoja voidaan järjestää hyvin erilaisten, fasilitoitujen menetelmien avulla. Menetelmät
valitaan sen mukaan, mitä työpajalta halutaan. Työpajassa voidaan hyödyntää esimerkiksi
seuraavia menetelmiä (Ideapakka, 2017, Stickdorn ym. 2018, 40-48), mikäli tavoitteena
on jo kerätyn tiedon analysoiminen:
•

Mitä tiedämme nyt -menetelmä lähtötilanteen selvittämiseksi
o

Menetelmän avulla voidaan jäsentää lähtötilannetta ja luokitella tietoa, jota
on jo valmiiksi olemassa. Tavoitteena on löytää ja hyödyntää olemassa olevaa tietoa heti projektin alussa.

•

Samankaltaisuusdiagrammi (Affinity diagram) olemassa olevan tiedon visualisoimiseen, analysoimiseen ja työstämiseen yhteenkuuluviksi ryhmiksi
o

Menetelmän avulla luodaan visualisoinnin kautta analyysi tutkimusdatan
analysoimiseen ja jalostamiseen projektin seuraavia vaiheita varten. Menetelmän avulla voidaan yhdistää erilaisia tietolähteistä, esimerkiksi havainnointi- ja haastattelutietoa.

•

Persoonat asiakasprofiilien arkkityyppien kuvaamiseksi
o

Menetelmää voidaan hyödyntää erityisesti silloin, mikäli työpajaan osallistuvat henkilöt tuntevat työpajan tarkastelussa olevan kohderyhmän hyvin.
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Lämmittelyharjoituksen ja työpajan juoksutuksen läpikäymisen jälkeen työpajan osallistujat luovat pienryhmissä persoonakuvauksia esimerkiksi tyypillisistä asiakkaistaan. Tämän jälkeen ryhmissä tehdyt persoonakuvaukset
asetetaan esille ja samankaltaiset (eri ryhmissä luodut) persoonat klusteroidaan yhteen. Klusteroinnin jälkeen poimitaan esille tyypillisimmät asiakaspersoonat, joista luodaan yhteisymmärryksessä uudet persoonat koko klusterin perusteella. Menetelmää kannattaa hyödyntää useissa saman aihepiirin työpajoissa, jolloin lopputulokseen on varmemmin noussut kaikki tarvittavat persoonat.
•

Empatiakartta jo olemassa olevan asiakasymmärryksen hahmottamiseksi
o

Valmiille kanvaasipohjalle luotavaa karttaa voidaan hyödyntää erityisesti
silloin, mikäli tavoitteena on tiivistää asiakasymmärrystä ja hahmottaa asiakkaiden tarpeita tiiviissä muodossa.

•

Aivoriihi monien ideoiden tuottamiseen nopeasti
o

Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun tavoitteena on
luoda paljon ideoita jatkokehittämistä varten karsittavaksi.

•

Palvelupolku asiakkaan palvelukokemuksen kuvaamiseksi
o

Menetelmää voidaan hyödyntää käyttäjien palvelukokemuksen tarkastelemiseen. Tähän työpajaan on hyvä kutsua mukaan palvelun todellisia käyttäjiä sekä palvelun asiakasrajapinnassa työskenteleviä henkilöitä. Työpajassa valitaan ensin kuvitteellinen persoona ja palvelu, jonka palvelupolkua
kuvataan. Lämmittelyharjoituksen ja työpajan juoksutuksen läpikäymisen
jälkeen työpajan osallistujat luovat pienryhmissä karkeat versiot palvelupoluista. Tämän jälkeen polkuja voidaan tarkastella eri näkökulmista, esimerkiksi tunteiden näkökulmasta, taustaprosessien näkökulmasta tai erilaisilla
skenaarioilla. Lopuksi polkuja summataan yhteen siten, että lopputuloksena on yksi tai useampi polku.

•

Systeemikartta sidosryhmien ja verkostojen ekosysteemin kuvaamiseksi
o

Menetelmää voi hyödyntää ekosysteemin hahmottamiseen. Tavoitteena on
kuvata esimerkiksi paperille koko tietyn ekosysteemin suhteiden ja riippuvuuksien verkosto yhden keskeisen asian (esimerkiksi asiakkaan) lähtökohdista. Tähän työpajaan on hyvä kutsua laajasti henkilöitä eri sidosryh-
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mistä. Työpajassa edetään lämmittelytehtävän ja pienemmiksi ryhmiksi jakautumisen jälkeen ensin listaamalla ja sen jälkeen priorisoimalla listattuja
sidosryhmiä. Tämän jälkeen sidosryhmät merkitään visuaaliseen muotoon
esimerkiksi paperille. Lopuksi sidosryhmien keskinäiset suhteet voi myös
merkitä näkyviin. Kaikkien ryhmien tuotosten valmistuttua lopputuloksista
keskustellaan yhdessä.
Käytännössä työpajaa ennen asetettu tutkimuskysymys kuitenkin ohjaa sen, minkälaisia
menetelmiä ja tehtäviä työpajassa tullaan tekemään. Valmiita, kaikkiin työpajoihin sopivia
pohjia ei ole olemassa. Työpajojen tuloksia tarkastellessa tulee muistaa tietynlainen lähdekritiikki. Mikäli työpajoissa keskitytään ennalta valittujen menetelmien ja niihin valmiiksi
asetettujen olettamuksien varaan, on lopputulos aina tietyn rakenteen ohjaama, jolloin työpajan osallistujilla olevaa tietoa tai tarpeita saattaa jäädä havaitsematta. (Stickdorn ym.
2018, 39)

4.1.6 Pelillisyys ja muotoilupelit
Pelillisyydellä tarkoitetaan pelin elementtien tuomista ei-pelilliseen ympäristöön. Pelin elementeistä puhuttaessa tarkoitetaan esimerkiksi haasteita, selkeitä tavoitteita, palkintoja,
palautetta, joukkueita, pelitasoja tai sijoittumista (pelissä pärjäämistä) suhteessa muihin
pelaajiin. Pelillisyyden erottaa leikillisyydestä ja pelin leikistä tavoitteiden asettaminen.
Siinä missä leikki ei tähtää lopputulokseen, on pelillä aina selkeä tavoite. Pelkkä pelielementtien lisääminen ilman tavoitetta ei siten tee muusta toiminnasta peliä. (Varjus 2018)
Pelit voidaan jakaa moniin eri luokkiin pelien luonteen mukaan. Yksi peliluokista ovat niin
sanotut vakavat pelit, jotka voidaan jakaa karkeasti neljään alaluokkaan:
-

Koulutukselliset pelit (oppimiseen tarkoitetut pelit)

-

Vaikuttamaan pyrkivät pelit (taideprojektit, mainontaan käytettävät pelit, uutispelit)

-

Terveyspelit (esimerkiksi puhelimeen ladattavat sovellukset, jotka kannustavattietynlaisiin elämäntapoihin)

-

Tuottavat pelit (self help -oppaat, yritysmaailmassa käytettävät pelit, muotoilupelit)

Muotoilupelit ovat erityisesti skandinaavinen, melko tuore ilmiö. Muotoilupelejä käytetään
tyypillisesti osana palvelumuotoilutyöpajaa (Varjus, 2018). Pelin avulla työpajan osallistujille on koko ajan nähtävillä työpajan kulku: mitä tulemme saamaan aikaan, mitä vielä pitäisi saada aikaan ja minkälaisen lopputuloksen saavutamme. Pelin aikana tapahtuvaa
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yhteissuunnittelua ohjaavat pelin säännöt. Visuaaliset ja tunnusteltavat pelivälineet auttavat keskustelun luomisessa ja tarjoavat uudenlaisia tilaisuuksia osallistua suunnitteluun.
Kokonaisuuden katsominen ja sen luomiseen osallistuminen rakentaa yhteisymmärrystä
pelaajien kesken. (Hakio, Mattelmäki, & Jyrämä 2015, 58)
Suomessa tunnettuja ja käytettyjä muotoilupelejä ovat esimerkiksi strategiseen ajatteluun
ja ongelmanratkaisuun keskittyvä LEGO® SERIOUS PLAY®, kokonaisuuksien hahmottamisessa hyödynnettävä Coco Cosmos, projektillistamiseen ohjaava ATLAS, tulevaisuusajatteluun herättelevä Tivoli Utopia ja osallisuuden tapoja esille nostava Osallisuuspeli.

4.1.7 Kvalitatiivisten menetelmien tulosten purkaminen
Kvalitatiiviset menetelmät tuottavat laajan määrän tietoa eri muodoissa. Mikäli menetelmiä
on käytetty runsaasti, on mahdollista saavuttaa kattavakin yleiskuva esimerkiksi yksittäisen henkilön toiminnasta, tavoista ja rutiineista.
Ihmisen toimintaa ohjaa kuitenkin harvoin vain yksi päämäärä tai selkeä, henkilön tiedossa oleva motiivi. Esimerkiksi kulttuuriset ilmiöt ja muut yksilöllistä toimintaa suuremmat
kokonaisuudet vaikuttavat yksilön toimintaan tämän tiedostamatta. (Saaristo & Jokinen
2013, 69) Tämä tulee ottaa huomioon kerättyjä aineistoja tarkastellessa.
Laaja, mutta samalla arvokkaan ja yksityiskohtaisen tiedon analysointi on haastavaa. Kvalitatiiviset menetelmiä laajasti käytettäessä voidaan varautua jo ennalta ainakin seuraavien tuotosten analysointiin (Sanders & Stappers 2016, 198):
•

Tutkimustulokset jo tehdystä tutkimuksesta

•

Havainnoinnin ja haastatteluiden dokumentaatiot digitaalisina tai analogisina muistiinpanoina, valokuvina, videona, syntyneinä tuotoksina tai äänitallenteena

•

Epäviralliset keskustelut missä tahansa muodossa

•

Kyselyiden tulokset

•

Kohderyhmän ottamat valokuvat

•

Luotaimien kautta tallentuneet (kohderyhmän tekemät) kuvat, muistiinpanot, videot

•

Työpajoissa syntyvät visualisoinnit ja niissä käytävät keskustelut johonkin muotoon
tallennettuna

•

Kvalitatiivisia menetelmiä käyttävän henkilön tai ryhmän omat muistiinpanot
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•

Mind mapit ja vastaavat, joita menetelmiä käyttävä henkilö tai tiimi on koko prosessin aikana piirtänyt

Erityisesti luotaimia käytettäessä ja havainnointia tehdessä, mutta myös muilla menetelmillä suurikin osa materiaalista saattaa olla jossakin muussa kuin tekstin muodossa.
Tämä saattaa tuoda lisähaasteita tulosten analysointiin.
Esimerkiksi etnografisessa tutkimuksessa on pitkään muutettu muita kuin tekstillisiä sisältöjä tekstin muotoon analysoinnin helpottamiseksi, mutta samalla alkuperäisestä lähteestä
väistämättä häviää merkityksiä. Havainnoijan luoma jäsennys moniaistillisesta kokonaisuudesta on helpompi palauttaa mieleen kokonaan tai osin alkuperäisen dokumentaation
kautta, oli kyseessä sitten video, valokuva tai muu visualisointi. Myös ulkopuolisen on helpompi ymmärtää kokonaisuus esimerkiksi audiovisuaalisen tuotoksen kuin sen tekstimuunnoksen avulla. (Kupiainen 2017, 26-27).
Mikäli osa prosessista ulkoistetaan, tulisikin tarkoin miettiä, mitkä osat ovat järkeviä ulkoistaa. Koko palvelunkartoitusprosessin ulkoistaminen osaavalle taholle on helppoa, mutta
mikäli kunnan edustajat eivät osallistu itse kartoitusprosessiin ollenkaan, jää kentältä keräytyvä empatia helposti kunnan ulkopuolelle.
Kartoitusvaiheen näkökulma erityisesti uusia palvelutarpeita hahmotettaessa on ihmisten
kokemuksiin rakentuva. Tällöin on olennaista päästä mahdollisimman lähelle kohdehenkilöä, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin hänen näkökulmaansa.
Monipuolisen materiaalin käsittelyn ja sen analysoinnin oppii parhaiten tekemällä. Käsittelyä kuitenkin helpottaa etukäteen tehty suunnitelma purkamistavasta, joka Sandersin &
Stappersin (2016, 200) mukaillun Data, Information, Knowledge, Wisdom (DIKW)-esimerkin mukaisesti voisi olla esimerkiksi:
1. Valmistele kaikki keräämäsi tieto analysointia varten jo tallennushetkellä:
•

Kuka teki havainnon?

•

Missä havainto tehtiin?

•

Milloin havainto tehtiin?

•

Osallistujan (asiakkaan/käyttäjän) nimi tai tunniste, mikäli nimeä ei voi käyttää

2. Varmista, että koko tiimi noudattaa samoja käytäntöjä.
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3. Pura dataa valmiiksi helposti käsiteltävään muotoon esimerkiksi litteroimalla olennaisia kohtia videosta tai ääninauhasta.

Kuvio 6. Suunnitelma materiaalin purkamistavasta. (Sanders & Stappers 2016, 201)
Kuvien ja videoiden tulkinnassa kannattaa huomioida kaksi eri asiaa: visuaalinen antropologia -lähestymistapa ja visuaalisen kulttuurin tutkimus -lähestymistapa. Visuaalisella antropologialla tarkoitetaan visuaalisten materiaalien hyödyntämistä kulttuurin
tutkimisen lähdemateriaalina, kuten havainnoinnissa ja luotaimissa. Visuaalisen kulttuurin tutkimus puolestaan tutkii visuaalisia ilmentymiä ja niiden merkityksiä itsessään.
(Häkkinen 2017, 88) Kuvia analysoitaessa saattaa olla tarpeen keskustella joistain kuvista kuvan ottajan kanssa. Esimerkiksi Elina Paju on lasten kuvaamista tutkiessaan
huomannut, että kuvaajan ja kuvaa analysoivan henkilön kuvakäsitykset saattavat olla
niin erilaiset, että ajatukset kuvan sisällöstä eivät kohtaa. (Paju 2017, 2016)
Tiedon analysoinnissa voi hyödyntää myös Affinity diagramin tapaista menetelmää,
jossa löydöksiä kasataan yhteen teemoittain. Tuolloin olemassa olevaa materiaalia
käydään läpi ja nostetaan esille usein toistuvia havaintoja yhdistäviä teemoja. Menetelmä on sopiva aineiston analyysitapa erityisesti sellaisissa tutkimuksissa, joissa on
käytetty laadullisia menetelmiä; haastatteluja, tilanteen kartoitusta, etnografiaa tai päiväkirjatutkimuksia. (Marsh 2018, 209-214)
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5
5.1

KEHITTÄMISHANKE: PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN TURUSSA
Aiheen valinta, rajaus ja teemaan tutustuminen

Opinnäytetyön aloittamisvaiheessa työskentelin Turun kaupungilla digitaalisten palveluiden kehittämishankkeessa. Työn myötä tulin pohtineeksi kaupungin palveluiden kehittämistä ja sitä, miten kuntalaisten tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon niin nykyisten
kuin uusienkin palveluiden kehittämisessä.
Samaan aikaan yksinäisyys oli voimakkaasti osana julkista keskustelua. Myös kaupunkitasolla yksinäisyys huolestutti. Itse asiassa yksinäisyys oli noussut yhdeksi peruspalvelulautakunnan keskustelunaiheeksi jo seitsemän vuotta aikaisemmin (Turun kaupunki 2010).
Vuonna 2016 Turun kaupungissa asetetun Palveluohjauksen uudistaminen -kärkihankkeen tehtävänä oli nimensä mukaisesti uudista kaupungilla jo olevaa palveluohjausta.
Kärkihankkeessa palveluohjauksella tarkoitettiin sekä asiakastyön menetelmää että palveluiden yhteensovittamista organisaation tasolla. (Turun kaupunki 2016)
Palveluohjauksessa asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde on tärkeä. Käytännössä
tämä näkyy aitoina kohtaamisina, sitoutumisena sekä asiakkaasta välittämisenä ja hänen
näkemyksien kunnioittamisena. Palveluohjauksen tavoitteena oli yhdistää asiakkaan
tarve, kaupungin työntekijöiden palveluohjauksellinen osaaminen sekä yhteistyö niin yksityisen kuin kolmannen sektorin kanssa. (Turun kaupunki 2016)
Turun kaupungin 2029-strategiassa todetaan, että palveluita tulisi järjestää monituottajamallin mukaisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti (Turun kaupunki 2018). Palveluohjauksen kärkihankkeessa esille nostetaan erityisesti ikäihmiset ja suurkuluttajat eli
henkilöt, jotka käyttävät laajasti kaupungin palveluita. (Turun kaupunki 2016). Kuitenkin
vuoden 2010 keskustelunavauksessa esillä ovat yhtä lailla lapset, nuoret ja työikäiset (Turun kaupunki 2010).
Nuorten passiivisuudesta kannetaan usein aiheellisesti huolta. Passiivisuus nähdään esteeksi yksilön yhteiskunnan jäseneksi kasvamiselle. Ensimmäiset askeleet osaksi yhteiskuntaan kiinnittymistä tapahtuvat jo varhaisessa lapsuudessa (Saaristo & Jokinen 2013,
79). Toisaalta yksilön minuuden kehittyessä läpi elämän, voivat elämän eri vaiheissa tarjotut mahdollisuudet auttaa korjaamaan syntyneitä aukkoja ja ratkaisemaan ristiriitoja (Saaristo & Jokinen 2013, 82).
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Nuorten syrjäytyminen ja esimerkiksi nuorisotyöttömyyden kasvu saattavat johtaa tilanteeseen, jossa paitsi yksilöt itse voivat huonosti, myös yhteiskunta kärsii. Mikäli lapset ja nuoret eivät koe kiinnittymistä kotikuntaansa, hiipuu yhteiskuntaa uudistava voima. (Valtiovarainministeriö 2017, 12)
Nuoret ovat tulevaisuudessa yksi kunnan palveluiden suurimmista käyttäjäryhmistä ja yhteiskunnallisista toimijoista. Lasten ja nuorten laaja-alaisen hyvinvoinnin tukeminen ja heidän yhteiskunnallisen osallistumisen tukemisensa korostuvat tulevaisuudessa. (Valtiovarainministeriö 2017, 12)
Näiden tietojen valossa sekä keskusteltuani Palveluohjauksen kärkihankkeen hankepäällikön kanssa päätin, että keskityn kehittämishankkeessani nuoriin aikuisiin.
Ennen opinnäytetyön varsinaista aloittamista keskustelin vielä Turun kaupungin aluekehityksestä vastaavan henkilön kanssa. Hänen suosituksestaan valitsin alueeksi Turun ydinkeskustan, jossa aluekehitystyötä oli tehty toistaiseksi varsin vähän.

5.2

Nuorille aikuisille suunnatut palvelut

Täysi-ikäiseksi tultuaan nuori menettää oikeutensa moniin sellaisiin kunnan palveluihin,
jotka on suunnattu alle 18-vuotiaille. Tällaisia palvelut ovat usein olleet kokonaisvaltaisia
ja nuorella on saattanut olla esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluiden osalta niihin pitkäkin hoitosuhde. 18 vuotta täytettyään nuori on tilanteessa, jossa kokonaisvaltaisempien
palveluiden sijaan tarjolla on yksittäisiä, yhteen ongelmaan kerrallaan keskittyviä palveluita, joiden hankkimisesta nuori on itse vastuussa. Esimerkiksi Turussa 20 vuotta täyttänyt nuori ei enää ole oikeutettu Lasten ja nuorten poliklinikan palveluihin, joihin kuuluvat
erikoislääkäripalvelut (allergia ja astma, diabetes, nuorisogynekologi, päänsärkypoliklinikka, syömishäiriöpoliklinikka, päihde- ja nuorisopsykiatriapalvelut), joista esimerkiksi
nuorisogynekologikäynnit ovat maksuttomia (Turun kaupunki 2018). Sen sijaan nuoren aikuisen tulee osata itse hakeutua omalle terveysasemalleen tai muulle oikealle taholle tarpeensa mukaan.
Tutkintoon tähtäävän koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille on tarjolla monenlaisia palveluita, joiden tavoitteena on ohjata nuori takaisin työelämään tai kouluun. Esimerkiksi etsivä nuorisotyö, työpajatoiminta, työkokeilut ja opinto-ohjaus ovat nuorisopolitiikan synnyttämiä tukirakenteita nuorten koulutus- ja työelämäpolun tukemiseksi. (Haapakorva ym
2017, 169) Näiden lisäksi nuori aikuinen on oikeutettu aikuisille suunnattuihin palveluihin,
kuten esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluihin.
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Nuorille aikuisille suunnattuihin tukimuotoihin on kohdistettu myös kritiikkiä niiden koulutuskeskeisyydestä johtuen, sillä samaan aikaan koulun keskeyttämiseen johtaneet muut
syyt, kuten voimavarat tai elämäntilanne, saattavat jäädä huomiotta. Näihin vastaamaan
on kehitetty Ohjaamo-mallin moniammatillista toimintaa, jossa esimerkiksi työ- ja elinkeinopalvelut, sosiaalipalvelut, ohjaus ja opintoneuvonta yhdistyvät. (Haapakorva ym 2017,
169)

5.2.1 20-29-vuotiaille tarjottavat palvelut ja toimijat Turussa
Sijoitin tunnistamiani nuorille aikuisille palveluita tarjoavia tahoja Turun ydinkeskustan kartalle. Sijoiteltujen palveluiden lisäksi nuorille aikuisille on tarjolla myös muita palveluja hänen elämäntilanteestaan riippuen. Oppilaitokset tarjoavat erilaisia palveluita opiskelijoille.
Kartalle sijoitetut palvelut ovat sellaisia, jotka opinnäytetyöprosessin aikana tunnistin kohderyhmän kannalta olennaiseksi tahoksi.
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Kuvio 7. Nuorille aikuisille suunnatut palvelut Turun ydinkeskustassa.
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Olen jakanut Turun ydinkeskusta-alueella tarjottavat palvelut kahteen ryhmään: perhepalveluihin ja yksilöpalveluihin. Jako perustuu toiminnan fokukseen; perhepalveluissa huomion keskipisteenä on usein vanhemman lisäksi myös lapsi tai laajemmin koko perhe, kun
taas yksilöpalveluissa keskitytään enemmän nuoreen aikuiseen yksin.
Perhepalvelut
Perhetalo Heideken kokoaa yhteen lapsille, nuorille ja lapsiperheille suunnattuja palveluita
ja kolmannen sektorin toimijoita. Entisen synnytyssairaalan tiloissa aloittanut perhetalo
aloitti toimintansa vuonna 2008. Perheelliset nuoret aikuiset voivat esimerkiksi osallistua
avoimeen, maksuttomaan perhekahvilatoimintaan, saada tukea lähisuhdeväkivaltatilanteissa ja saada vertaistukea yksinhuoltajana. Toiminta painottuu aamu- ja päiväaikoihin.
Talossa toimivat Lasten ja nuorten hyvinvointi ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Satenkaari Koto, Turun ensi- ja turvakoti ry:n perhekriisi- ja terapiakeskus, Varsinais-Suomen Perheterapiayhdistys, Turun Seudun Yksinhuoltajat ry, Yhden
Vanhemman Perheiden Liitto ry, Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry,
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry ja 4H-liitto. (Perhetalo Heideken 2018)
Yksilöpalvelut
Opiskelu- ja työpaikkaa vailla olevia nuoria aikuisia auttaa etsivä nuorisotyö. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja käytännössä toteutuu henkilökohtaisella ohjauksella. Ydinkeskusta-alueella toimiva etsivä nuorisotyö on painottunut erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmaisiin nuoriin aikuisiin. Etsivä nuorisotyö toimii sekä päivä- että ilta-aikaan.
Palveluntarjoana toimii Sininauha ry. Muut etsivää nuorisotyötä tekevät tahot ovat Ungdomsverkstaden Troja, Turun Nuorisoasema ja A-klinikkasäätiö sekä Turun kaupungin
Komppi. (Turun kaupunki 2018)
Alle 30-vuotiaille vuotiaille nuorille aikuisille suunnattuja palveluja kokoaa yhteen Turun
keskustassa Ohjaamo. Ohjaamo on aloittanut toimintansa hankemuotoisena (1.3.201528.2.2018), mutta hankkeen päätyttyä se on saanut jatkaa toimintaansa. Toiminta on turvattu ainakin Työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen ajan, vuoteen 2021. (Länsi-Suomen
hankehelmet 2018)
Ohjaamo-hankkeen aikana luotiin nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka
Turun ydinkeskustaan. Hankkeen aikana toiminta oli laajempaa, mutta tällä hetkellä toiminnassa on mukana:
-

Kaksi Ohjaamon koordinaattoria (TE-toimiston ja kaupungin koordinaattori)

-

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelu NuortenTurku (kaksi tietopalveluohjaajaa)
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-

Nuorten seksuaalineuvoja (ajanvarauksella, kerran viikossa)

-

Varsinais-Suomen Työ- ja elinkeinotoimiston neljä asiantuntijaa

-

Psykiatrisesti suuntautunut sairaanhoitaja (ajanvarauksella, kerran viikossa)

-

Asumisneuvonta (pop-up-toimintana kerran kuukaudessa)

-

Aulapalvelu (toimistoavustaja)

-

Yhteistyöoppilaitokset (koulutusneuvonta (pop-up-toimintana)

-

Lisäksi syksyllä 2018 on tulossa TE-toimiston psykologit (ammatinvalinta pop-uptoimintana) (Hyytiä 2018)

Tällä hetkellä Ohjaamo on avoinna arkipäivisin kello 12-16, paitsi maanantaisin kello 1218. Ohjaamo tarjoaa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi työ- ja koulutuspaikan etsinnässä ja haussa, urasuunnittelua, vaihtoehtojen kartoitusta ja apua lomakkeiden täytössä. (Turun kaupunki 2018)
Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos palvelee samassa rakennuksessa Ohjaamon
kanssa. Vamos tarjoaa tukea ja toimintaa alle 29-vuotiaille nuorille esimerkiksi työnhakuun, opiskeluihin, raha-asioihin ja elämänhallinnallisiin ja psykososiaalisiin haasteisiin liittyen. Palvelu on henkilökohtaista. Vamoksessa työskentelee yhteensä 11 työntekijää,
joista kaksi työskentelee erityisesti maahanmuuttajanuorten parissa. Vamos on avoinna
arkipäivisin kello 12-16, paitsi maanantaisin kello 12-18. (Vamos 2018)
Nuorten turvatalo auttaa nuoria ja perheitä arjen kriiseissä. Turvatalo on avoinna päivittäin
kello 17-10 (puhelimella vuorokauden ympäri) ja viikonloppuisin kello 10-17. Turvataloon
voi tulla, mikäli kokee tarvitsevansa ulkopuolista apua tilanteeseensa. (Punainen Risti
2018)
Tyttöjen talon keskustan toimipisteen toiminta on suunnattu 12-28-vuotiaille tytöille, nuorille naisille ja sellaiseksi itsensä tunteville. Toiminta on kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä.
Talossa voi viettää vapaa-aikaa, harrastaa ja osallistua ryhmätoimintaan. Tavattavissa on
myös aikuisia, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kahden kesken. Toiminta
on nuorille maksutonta ja vapaaehtoista. Toiminta painottuu alkuiltaan. Avointa toimintaa
järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 14-18(19) ja yli 18-vuotiaille maanantaisin
kello 16-18. Ryhmätoimintaa järjestetään muina arkipäivinä puoli neljän ja seitsemän välisenä aikana.
Keskustan terveysasema palvelee terveysaseman asiakkaita arkisin kello 8-16. Terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä pääsee tapaamaan ajanvarauksella. Ajan voi varata verkkopalvelussa tai puhelimella.
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5.3

Prosessin muotoutuminen

Tässä opinnäytetyössä keskityn Tuulaniemen kuvaaman palvelumuotoiluprosessin tutkimusvaiheen asiakasymmärrysosuuteen. Tämän kohdennuksen olen valinnut, sillä kuntalaisten roolin, tarpeiden ja arjen ymmärtäminen ovat avainasemassa tulevaisuuden kunnan palveluiden kehittämisessä ja uusien palveluinnovaatioiden syntymisessä.
Kohdensin kehittämistapauksen nuorten, Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien 20-29vuotiaiden nuorten aikuisten palvelutarpeen selvittämiseen. Kokeilutapauksen alkuvaiheessa suunnittelemani kartoittamisprosessi on muuttunut prosessin edetessä. Kuvaan
tässä lopullisen prosessin. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet aivan prosessin
alussa. Alkuperäisenä tavoitteena oli testata palvelutarpeiden kartoittamisen menetelmiä
toisistaan irrallisina. Ajatuksena oli verrata menetelmiä toisiinsa siten, että menetelmistä
oltaisiin voitu lopulta valita tehokkaimmat. Hylkäsin tämän lähestymistavan, sillä havaintojeni mukaan tarpeiden kartoittamisessa on aina kyse kokonaisprosessista, johon liittyy
monien eri menetelmien käyttöä (mm. Strandberg ym. 2018). Havainnon jälkeen prosessi
hioutui siten, että päätinkin verrata menetelmien tuottamaa tietoa koko prosessin siihen
saakka tuottamaan tietoon. Tällöin pystyisin taso tasolta syventämään jo saavutettua tietoa ja arvioimaan tuovatko uudet tasot lisää tietoa vai toistavatko ne jo olemassa olevaa
tietoa.
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Kuvio 8. Opinnäytetyöprosessi.
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Prosessin ensimmäinen vaihe oli pohjaymmärryksen kerryttäminen. Tässä vaiheessa tutustuin kohderyhmään pintapuolisesti. Kävin läpi jo kirjoitettuja artikkeleja ja tehtyjä tutkimuksia, jotka sivusivat kohderyhmääni. Lisäksi haastattelin kahta asiantuntijaa opinnäytetyöni aiheen rajaukseen ja samalla koko teemaan liittyen. Prosessin toisessa vaiheessa
tutustuin menetelmiin, jotka saattaisivat soveltua kehittämishankkeessa käytettäväksi.
Saatuani pintapuolisen käsityksen kohderyhmästä ja tutustuttuani menetelmiin syvensin
ymmärrystäni perehtymällä laajemmin jo tehtyihin tutkimuksiin kohderyhmästä. Tutkimusten perusteella loin ennakkokäsityksen kohderyhmästä. Tämän jälkeen haastattelin kohderyhmän kanssa työskenteleviä ja erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa kolmannella sektorilla toimivia asiantuntijoita.
Syvennettyäni ymmärrystä asiantuntijoiden kanssa tehdyillä syvähaastatteluilla siirryin
haastattelemaan kohderyhmää. Mukana oli pääasiallisesti joko työelämässä tai opiskelemassa olevia henkilöitä. Tämän jälkeen tein muutaman kohderyhmään kuuluvan henkilön
kanssa kevennetyn version luotaimesta Whatsapp-viestisovelluksen avulla. Lopuksi perehdyin vielä uudesta näkökulmasta kohderyhmän arkeen työpajassa, johon osallistui
kohderyhmään kuuluvia ja pääasiallisesti työelämän tai koulutuksen ulkopuolella olevia
henkilöitä. Työpajassa myös keskustelimme tehtävistä nousseista havainnoista ja perehdyimme juurisyihin arjessa esiin nousevien haasteiden takana. Lopuksi pohdimme yhdessä sitä, minkälaisten ratkaisujen avulla arjen haasteilta voitaisiin välttyä niin nykyhetkessä kuin elämän aikaisemmissakin vaiheissa. Käyn tämän opinnäytetyön seuraavissa
alaotsikoissa tarkemmin läpi vaiheita.

5.4

Alkukartoitus: Kohderyhmä tutkimusten valossa

20-29-vuotiaita on tutkittu melko paljon osana laajempaa ikäryhmää. Nuoria koskevat tutkimukset rajoittuvat usein 15-29-vuotiaisiin. Oman kohderyhmäni tyypillisestä segmentoinnista poikkeavasta ikähaarukasta huolimatta olen käyttänyt pohjatiedon kartuttamiseksi
myös laajempia nuorisoa koskevia lähteitä ja mahdollisuuksien mukaan tarkastellut tutkimuksesta ainoastaan sellaisia osia, jotka käsittelevät 20-29-vuotiaiden kohderyhmää tai
Turussa asuvia nuoria aikuisia.
Kyselyillä ja haastatteluilla on tutkittu esimerkiksi kohderyhmän koulutusta, taloudellista
tilannetta ja työelämää. Keskityin tutkimuksissa tarkastelemaan kohderyhmän tämänhetkistä tilannetta, mutta sivusin myös kohderyhmän menneisyyttä, sillä lapsuuden kokemukset ja esimerkiksi vanhempien sosioekonominen asema vaikuttavat nuoren kouluttautumiseen ja hyvinvoinnin rakentumiseen.
Perehdyin kohderyhmään syvemmin kahden aineistoryhmän kautta:

38
•

Nuorisobarometri on vuosittain julkaistava tutkimus, jossa mitataan suomalaisten
15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Tutustuin kahteen tutkimukseen.
Vuoden 2017 kysely keskittyi kouluttautumiseen ja kyselyyn vastasi 1902 MannerSuomessa asuvaa nuorta. Vuoden 2015 kysely keskittyi arjenhallintaan ja kyselyyn vastasi 1894 Manner-Suomessa asuvaa nuorta.

•

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimus on rekisteritietoa hyödyntävä monitieteinen pitkittäistutkimus, jonka kohteena ovat kaikki Suomessa vuonna 1987
syntyneet n. 60 000 henkilöä. Seuranta jatkui vuodesta 1987 vuoteen 2012, jolloin
kohderyhmän henkilöt täyttivät 25 vuotta. Tutkimustietoa on koottu moniin eri raportteihin. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen Suomi nuorten kasvuympäristönä raporttia (2016) sekä Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa -raporttia (2016).

5.4.1 Koulutus
Lähes kaikki nuoret ovat käyneet peruskoulunsa loppuun. Koulupudokkaasta puhutaan
silloin, mikäli peruskoulu on jäänyt kesken. Työllistymisen näkökulmasta pelkän peruskoulun suorittaminen ei ole kuitenkaan useinkaan riittävä, vaan korkeammin koulutetut nuoret
saavat todennäköisemmin töitä kuin matalasti koulutetut (Sutela ym. 2016, 14). Siksi kohorttitutkimuksessa on koulupudokkaiksi laskettu myös sellaiset henkilöt, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Kohorttiaineistosta 25 ikävuoteen mennessä useammalta
kuin joka kymmenenneltä puuttui peruskoulun jälkeinen tutkinto. (Ristikari ym. 2016, 19)
Erityisesti korkeakoulutettujen vanhempien lapset ja hyvin koulussa pärjäävät nuoret viihtyvät koulussa hyvin. Koulunkäyntiä jonakin muuna kuin mukavana pitää Nuorisobarometrin mukaan kaksi kymmenestä nuoresta. Suunnilleen yhtä moni on kokenut koulussa jonkinasteista kiusaamista. Lisäksi useampi kuin yksi kymmenestä nuoresta kokee, että ystävien saaminen koulussa ei ole helppoa, eikä koe kuuluvansa yhteisöön. (Pekkarinen &
Myllyniemi 2018, 21-22)
Peruskoulu nähdään merkittävänä pohjana myöhemmälle kouluttautumiselle. Mikäli nuori
kokee peruskoulun aikana olevansa osa yhteisöä, suojaa se myöhempää tutkinnotta jäämistä ja parantaa elämään tyytyväisyyttä. (Pekkarinen & Myllyniemi 2018, 12). Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että matalasti koulutettujen ja heikosti koulussa pärjäävien
lasten tukemiseen tulisikin panostaa jo peruskoulussa, jotta heidän koulutuspolkunsa jatkuisi vielä peruskoulun jälkeen.

39

Lähes kaikki nuoret hakevat jatko-opiskelemaan peruskoulun jälkeen. Peruskoulun päättymisvuonna lukiossa jatkaa hieman yli puolet nuorista ja ammatillisessa koulutuksessa vajaa puolet nuorista. (Pekkarinen & Myllyniemi 2018, 27). Ylempää tutkintoa hakee opiskelemaan ja sellaisen saa todennäköisimmin nuori, jonka vanhemmilla on ylempi korkeakoulututkinto ja joiden perheiden tulotaso lapsuudessa oli hyvä (Pekkarinen & Myllyniemi
2018, 42).
Kohorttitutkimuksessa on vertailtu nuorten kouluttautumista alueellisesti kaupunki-maaseutuluokitukseen ja asuinpaikkaan verraten. Nuorista aikuisista lähes puolet asuu sisemmällä kaupunkialueella ja heillä on tyypillisesti vähintään keskiasteen tutkinto. Yli puolella
sisemmällä kaupunkialueella asuvista nuorista on joko ylioppilastutkinto tai korkeakoulututkinto. Maaseudulla asuvilla henkilöillä kouluttautuminen on vähäisempää. (Ristikari ym.
2016, 77)
Yli kahdella kolmesta Turussa asuvasta kohorttitutkimukseen kuuluvasta henkilöstä oli
vuonna 2012 vähintään ylioppilastutkinto. Korkeakoulututkinto oli heistä hieman alle joka
toisella. (Sutela ym. 2016, 15) Kaikki nuoret eivät kuitenkaan pääse tai hae jatko-opiskelemaan tai keskeyttävät opintonsa. Syitä opintojen keskeyttämiseen ovat esimerkiksi väärän
alan valinta, rahanpuute ja liian pitkä koulumatka. Nuorisobarometrin mukaan nuoret itse
kokevat keskeyttämisen usein myönteisenä; monet ovat keskeyttämisen myötä löytäneet
itselleen sopivamman alan tai töitä. (Pekkarinen & Myllyniemi 2018, 45).
Varsinais-Suomessa ammatillisen koulutuksen jätti kesken vuosina 2007-2015 keskimäärin liki kahdeksan prosenttia aloittaneista. Vastaavana aikana Varsinais-Suomessa lukio
jäi kokonaan kesken vain noin prosentilla aloittaneista. Korkeakoulututkinnon suorittaminen jäi kesken samana aikana hieman alle kuudella prosentilla opiskelijoista. (Tilastokeskus 2018) Nuorena Turkuun muuttaneilla oli todennäköisemmin korkeakoulututkinto 25vuotiaana kuin Turussa syntyneillä (Sutela ym. 2016, 16).

5.4.2 Asuminen
Suurin osa kohortin henkilöistä on asunut lapsuutensa kotona. Lastensuojelun kautta kodin ulkopuolelle on ollut sijoitettuna vain hieman yli kolme prosenttia henkilöistä. (Ristikari
ym. 2016, 67) Suurin osa kohortin henkilöistä oli muuttanut vuoteen 2012 mennessä korkeintaan viisi kertaa (Ristikari ym. 2016, 84).
Nuorisobarometriin vastanneista 20-vuotiaista ainoastaan hieman yli kolmasosa asui enää
vanhempiensa luona. Tyypillisesti nuori muuttaa siis pois kotoa ennen kuin täyttää 20
vuotta. Tytöt muuttavat pois nopeammin kuin pojat, sillä 20-vuotiaista tytöistä neljännes ja
pojista lähes puolet asui kotona. (Pekkarinen & Myllyniemi 2018, 16). Muuton syynä on
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useimmiten halu itsenäistyä ja päästä omaan rauhaan. Nuoret eivät kuitenkaan ajattele
poismuuton tekevän heistä aikuista. (Myllyniemi 2016, 22).
Vain neljännes nuorista aikuisista asuu enää synnyinkunnassaan. Nuorisobarometriin
vastanneista 20-24-vuotiaista 70 prosenttia ja 25-29-vuotiaista 76 prosenttia on muuttanut
pois synnyinkunnastaan. (Pekkarinen & Myllyniemi 2018, 17-18) Turkuun muutetaan nuorena tyypillisesti opiskeluiden vuoksi (Sutela ym. 2016, 16).
Nuorella iällä kotoa pois muuttaminen heikentää nuoren taloudellista tilannetta. Nuorisobarometrin mukaan kokemus kotitalouden toimeentulosta heikentyykin jyrkästi 20-vuotiailla. Enemmistö nuorista saa tukea vanhemmiltaan poismuuton yhteydessä esimerkiksi
rahan tai ruuan muodossa. Myllyniemen mukaan vaikeimmassa taloudellisessa asemassa
ovat yksin kaupunkien keskustoissa asuvat nuoret. (Myllyniemi 2016, 22-23)

5.4.3 Työelämä ja talous
Oman talouden hoitaminen merkitsee nuorelle irtaantumista vanhempien taloudesta ja
elatusvastuusta. Taloudellisten asioiden hoitaminen itsenäisesti on nuorelle kuitenkin
usein aivan uusi kokemus. Alkuun taloudellinen käyttäytyminen saattaakin olla hyvin
suunnittelematonta ja lyhytjänteistä. Harkitsevaisuus kehittyy myöhemmin parisuhteen ja
perheenlisäyksen myötä. (Raijas 2016, 135) Nuoren taloudellinen hyvinvointi perustuu toimeentuloon, mutta sitä tukevat nuoren omat valinnat sekä hänen näkemyksensä asioiden
hoitamisesta. Tähän vaikuttavat nuoret tiedot, taidot ja ominaisuudet. (Raijas 2016, 135)
Nuorten kiinnittyminen työelämään on yksilöllistä. Monilla urapolku alkaa pätkätöillä tai
osa-aikaisuudella ja toteutuu esimerkiksi opiskelujen ohessa. Kohorttiryhmän turkulaisista
henkilöistä oli vuonna 2012 kiinni joko opiskeluissa tai työelämässä yli 90 prosenttia. Loput olivat esimerkiksi työttöminä tai perhevapaalla. Kuuden suurimman kaupungin osalta
kolme prosenttia oli rekistereiden ulkopuolella, eli noin 1500 henkilön tilanteesta ei saatu
tietoja. (Sutela ym. 2016, 18)
Vuonna 1987 syntyneiden kohorttiaineiston mukaan yli puolet oli jossakin elämänsä vaiheessa ollut työttömänä työnhakijana. Heistä yli 14 prosenttia oli ollut työttömänä yli vuoden. Niistä nuorista aikuisista, joilla ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa, kumulatiivisesti
työttömänä oli ollut yli vuoden yli 30 prosenttia. (Ristikari ym. 2016, 32-33).
Kohorttiaineiston pohjalta arvioitiin Turussa asuvien työttömyyttä vuoden 2012 loppuun
mennessä laskien työttömyyspäivät yhteen. Hieman yli puolella tarkasteltavista henkilöistä
oli ollut työttömyyspäiviä. Joka viidennellä työttömyyspäiviä oli ollut yhteensä yli puoli
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vuotta. Esimerkiksi Espoossa ja Helsingissä työttömänä oli ollut reilusti alle puolet nuorista. (Sutela ym. 2016, 20-21) Lapsuudenperheen taloudellisella tilanteella ja nuorten
työttömyydellä on yhteys. Suhteellisesti vähiten työttömyyspäiviä on henkilöillä, joiden
vanhemmilla ei seuranta-aikana ollut toimeentulotuen käyttöä. (Ristikari ym. 2016, 34)
21-25-vuotiaina kohorttiaineiston henkilöistä yli 40 prosenttia oli koulutuksessa ja heistä
osa sai toisen asteen opintotukea. Kokonaan työelämässä oli kiinni ainoastaan 16 prosenttia ikäryhmästä. Työelämän ja toisen asteen opintotuen yhdistelmä oli 10,8 prosentilla. Loput kohorttiaineiston henkilöt olivat esimerkiksi kotona hoitamassa lapsia tai olivat
vuorotellen työelämässä ja työttöminä tai heistä ei oltu saatu tietoja ollenkaan. (Ristikari
ym. 2016, 26)
Nuorten tulotaso ja toimeentulon lähteet vaihtelevat suuresti. Koulutuksen ja työelämän
ulkopuolella olevien nuorten toimeentulo perustuu työttömyysetuuksiin ja toimeentulotukeen. Kelan maksamaa työmarkkinatukea oli saanut syntymäkohortin turkulaisista vuoteen 2012 mennessä hieman yli neljännes. Peruspäivärahaa oli saanut noin joka kymmenes. (Sutela ym. 2016, 23)
Nuorten pääasiallinen tulonlähde on heidän itsensä mukaan säännöllinen palkkatyö. Muita
tärkeitä tulonlähteitä ovat opintoraha ja asumislisä sekä vanhemmilta ja sukulaisilta saadut taskurahat. (Myllyniemi 2016, 63) Kuntien myöntämää toimeentulotukea on 25 ikävuoteen mennessä nostanut kohorttiaineiston henkilöistä peräti 30,6 %. Valtaosalla toimeentulotuki ei kuitenkaan ollut ainoa tulonlähde. Muita tulonlähteitä olivat esimerkiksi asumistuki, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha. (Ristikari ym. 2016, 21)
Eniten toimeentulotukea saivat pelkän peruskoulututkinnon suorittaneet. Naiset saivat toimeentulotukea useammin kuin miehet, todennäköisesti yksinhuoltajuuden seurauksena.
(Ristikari ym. 2016, 12) Toimeentulotukea saava nuori on usein opiskelun ja työelämän
kitkakohdassa. Osalle nuorista toimeentulotuki on kuitenkin toistuva tulonlähde ja heidän
kohdallaan riskinä on syrjäytyminen. (Sutela ym. 2016, 26)
Turussa syntymäkohortin nuorista noin viidennes on jossakin vaiheessa saanut toimeentulotukea. Suurin osa on saanut tukea yhteensä alle kolmen kuukauden ajan. Harvempi
kuin joka kymmenes syntymäkohortin nuorista oli saanut tukea yli vuoden ajan. (Sutela
ym. 2016, 27) Toimeentulotuen saajista suurin osa oli pääosan elämästään Turussa asuneita (Sutela ym. 2016, 29).
Lapsuudenkodissa olleet taloudelliset ongelmat heikentävät nuoren mahdollisuuksia taloudellisesti itsenäiseen elämään. (Ristikari ym. 2016, 97) Nuoren taloudellinen tilanne vai-
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kuttaa myös hänen vapaa-aikaansa. Joka kolmas on jättänyt harrastuksen aloittamatta rahan vuoksi ja joka kuudes on jättänyt tapaamatta ystäviään samasta syystä (Myllyniemi
2016, 59). Valtaosa nuorista kuitenkin kokee olevansa keskituloisia, noin joka neljäs keskimääräistä varakkaampia ja 16 prosenttia kokee olevansa köyhimmästä päästä (Myllyniemi 2016, 60).
Kulutusluottoa on ottanut joka kymmenes nuorista ja yhtä moni olisi valmis ottamaan sitä
(Myllyniemi 2016, 66). Laskuja on jäänyt maksamatta todennäköisemmin toimeentulotukea saavalta kuin työssäkäyvältä (Myllyniemi 2016, 71). Myös itsensä tuhlareiksi tai heräteostelijoiksi mieltävillä nuorilla laskujen maksamatta jääminen on todennäköisempää kuin
muilla säästäväiseksi tai harkitseviksi itsensä arvioivilla. Samassa ryhmässä myös kulutusluotot ja maksuhäiriömerkinnät ovat muita ryhmiä yleisempiä. (Myllyniemi 2016, 73) Taloudellinen epävarmuus vaikuttaa nuoren kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Tämä näkyy
esimerkiksi mielenterveydellisinä ongelmina, heikkoina kouluarvosanoina ja lyhyempänä
koulutuspolkuna. (Ristikari ym. 2016, 97)

5.4.4 Fyysinen hyvinvointi
Nuoret ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä fyysiseen terveydentilaansa. (Myllyniemi 2016,
90) Vuoden 2012 lopussa yli kuudella prosentilla kohorttitutkimukseen osallistuneista oli
astma, noin kolmella prosentilla atooppinen iho ja epilepsiaa sairasti hieman alle kaksi
prosenttia. (Ristikari ym. 2016, 43)
Viimeistään vuoden 2012 loppuun mennessä (kohorttiryhmän ollessa 25-vuotiaita) naisista joka viides oli synnyttänyt ainakin yhden kerran. Raskaudenkeskeytyksiä oli tehty
myös noin joka kymmenelle. (Ristikari ym. 2016, 42) Koko maan tasolla neljä prosenttia
kohortin naisista synnytti alle 20-vuotiaana. Turussa vastaava luku on noin kaksi prosenttia. Merkittävä osuus varhain synnyttäneistä oli Turussa pääosan elämästään asuneita.
(Sutela ym. 2016, 36)
25 vuoteen mennessä kohorttiaineiston henkilöistä 658 (1,1 %) oli kuollut. Kuolemantapauksista lähes puolet oli sairauksista tai lääketieteellisistä syistä johtuvia ja itsemurhien
ja rikosten tai vastaavien osuus oli hieman yli lähes neljännes. Kun tarkastellaan ainoastaan 21 ja 25 ikävuoden välisiä tapahtumia, on itsemurhien osuus kuolemista lähes puolet
ja sairauksien osuus ainoastaan hieman yli neljännes. (Ristikari ym. 2016, 96)
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5.4.5 Psyykkinen hyvinvointi
Nuoret ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä psyykkiseen terveydentilaansa (Myllyniemi
2016, 90), vaikka esimerkiksi syntymäkohortista merkittävällä osalla oli psyykkistä sairastavuutta. Kohorttiaineiston henkilöistä oli 25 ikävuoteen mennessä liki 30 % ostanut psyykenlääkkeitä tai käynyt psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Naisten osuus oli hieman
miehiä suurempi. (Ristikari ym. 2016, 38) Yli viidesosa naisista ja yli joka kymmenes miehistä oli käyttänyt masennuslääkkeitä. Kohortissa mukaan laskettiin ainoastaan palvelujen
piirissä jo olevat tai lääkkeitä jo käyttävät henkilöt, jolloin psyykkisistä sairauksista kärsivien todellinen määrä on luultavasti paljon suurempi.
Mielenterveyden ongelmat liittyvät usein syrjäytymiseen ollen joko sen syynä tai seurauksena. Nuorilla aikuisilla tavallisimpia diagnooseja ovat mieliala-, ahdistuneisuus- ja päihdehäiriöt. Turussa kohorttiryhmän nuorista useammalla kuin joka kymmenennellä oli mielenterveysdiagnoosi. (Sutela ym. 2016, 32)
Koulutuksella on suuri merkitys nuoren hyvinvointiin. Mielenterveysongelmista kärsivät todennäköisesti he, jotka olivat käyneet ainoastaan peruskoulun. (Ristikari ym. 2016, 98-99)
Myös vähintään vuoden mittaisen yhtäjaksoisen työttömyyden kokeneet kohorttitutkimuksen henkilöt käyttivät enemmän mielenterveyspalveluita ja psyykenlääkkeitä kuin työelämässä pysyvämmin mukana olevat henkilöt. (Ristikari ym. 2016, 36)

5.4.6 Arki
Yksilön hyvinvointi rakentuu yhteisöllisesti ja alkaa jo varhaisessa elämänvaiheessa. Vanhempien luomat olosuhteet vaikuttavat niin lapsen ja nuoren kehitykseen kuin myöhempään hyvinvointiinkin. Tilanteissa, joissa vanhemmuutta kuormittavat tekijät kasaantuvat,
korostuu muiden kasvuympäristöjen, esimerkiksi koulun ja harrastusten, rooli. (Ristikari
ym. 2016, 11).
Nuoret kokevat selviytyvänsä arjen toimista hyvin. Heikointa selviytymisen koettiin olevan
pyykinpesuun, siivoamiseen, normaalin vuorokausirytmiin säilyttämiseen ja pankki- ja veroasioiden hoitoon liittyen. Yleisesti arkielämän hoidossa miehillä on enemmän vaikeuksia
kuin naisilla ja korkeasti koulutetut pärjäävät arjessa matalasti koulutettuja paremmin.
Myös avo- ja avioliitossa elävillä arki sujui paremmin kuin esimerkiksi vanhempiensa
kanssa asuvilla. (Myllyniemi 2016, 24-26)
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Arjenhallintaan liittyy luottamus siihen, että arki hoituu myös vaikeissa tilanteissa. Arkisella
pärjäämisellä on suora yhteys elämänhallintaan ja itsetuntoon. Elämässä koetaan pärjättävän sitä paremmin, mitä paremmin toimeentulevana taloutta pidetään ja mitä vähemmän
riippuvainen nuori on ulkopuolisesta tuesta. (Myllyniemi 2016, 27-28)
Nuoren arki on tyypillisesti tiukemmin rytmitettyä kuin viikonloppu kuitenkin niin, että iltapainotteisuus vuorokausirytmissä on yleistynyt. Arkipäivänä nukkumaanmenoaika on tyypillisesti kello 23 ja viikonloppuna hieman myöhemmin. Arkena yöunen pituus on keskimäärin hieman yli kahdeksan tuntia. Viikonloppuna unimäärä on yli tunnin pidempi. Koska
arkena heräämisaika ei keskimäärin juurikaan vaihtele, merkitsee myöhäinen nukkumaanmenoaika arkena lyhyempiä yöunia. Tämän taas on todettu olevan yhteydessä päänsäryistä kärsimiseen. (Myllyniemi 2016, 35-36)
Alkoholinkäyttö ja tupakoiminen ovat nuorten keskuudessa laskussa. Vuonna 2002 itsensä oli juonut humalaan viimeisen puolen vuoden aikana lähes kolme neljästä nuoresta,
kun vuonna 2015 näin kertoi tehneensä enää kolme viidestä nuoresta. Tupakkaa oli polttanut edellisen puolen vuoden aikana hieman yli puolet nuorista vuonna 2002 ja noin 40
prosenttia vuonna 2015. Sen sijaan huumeiden käyttö on noussut vuoden 2002 viidestä
prosentista vuoden 2012 seitsemään prosenttiin. (Myllyniemi 2016, 41-42)
Syöminen ja ruuanlaitto koetaan nuorten keskuudessa tärkeäksi. Nuorten ruokailutottumuksia ohjaavat esimerkiksi arvot, tottumukset ja sosiaaliset ja taloudelliset seikat. Lähes
joka kolmas syö usein kavereidensa kanssa jonkun kotona ja kolme neljästä valmistaa
itse usein ruokaa kotona. Pika- ja noutoruuan syöminen on yleisintä ryhmässä, joka kokee
selviytyvänsä ruuanlaitosta huonosti. (Myllyniemi 2016, 46-47)
Syntymäkohortista lähes puolet oli saanut rangaistusmääräyksen vuoden 2012 loppuun
mennessä. Tyypillisimpiä rangaistusmääräyksiä olivat olleet esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantaminen tai liikennerikkomus. Tuomioistuimen päätöksen yhdestä tai useammasta rikoksesta oli saanut hieman useampi kuin joka kymmenes. Rikoksista yleisimpiä olivat omaisuusrikokset ja liikennerikokset. (Ristikari ym. 2016, 51)
Lähes kaikilla yli 20-vuotiailla on jonkinlainen harrastus. Yli kahdeksalla kymmenestä 2025-vuotiaasta on harrastus ja yli yhdeksällä 25-29-vuotiaista. Harrastaminen on sitä yleisempää, mitä korkeampi koulutus on. (Myllyniemi 2016, 50-51)
Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen näkyy myös nuorilla. Erityisesti opiskelevat nuoret tekevät töitä vapaa-ajallaan. Monet työtä tekevistä myös tekevät vapaa-ajan tehtäviään työajalla. Selkein ero työn ja vapaa-ajan välillä on ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla
henkilöillä. (Myllyniemi 2016, 57)
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5.4.7 Sosiaaliset suhteet
Nuoret ovat keskimäärin hyvin tyytyväisiä sosiaalisiin suhteisiinsa (Myllyniemi 2016, 90).
Alle 20-vuotiaista nuorista kolme neljästä tapaa ystäviään päivittäin. 20 vuotta täyttäneillä
tapaamistiheys kuitenkin laskee jyrkästi, sillä 25-29-vuotiaista ystäviään näkee päivittäin
enää joka kolmas. Pojat tapaavat ystäviään tyttöjä useammin. (Myllyniemi 2016, 75) Huomioitavaa on kuitenkin tutkimuksen toinen puoli; jo alle 20-vuotiaista yksi neljästä ei tapaa
ystäviään päivittäin.
Heikoksi toimeentulonsa kokevat tapaavat ystäviään harvemmin ja kokevat olonsa yksinäisemmiksi kuin paremmin toimeentulevat. Puhelimitse tai netin välityksellä tapaaminen
ei vaikuta olevan kasvokkain tapaamisen vaihtoehto, vaikka päivittäinen yhteydenpito onkin yleisintä netin kautta. Sen sijaan ei-kasvokkain tapaaminen nähdään enemmänkin
muuta yhteydenpitoa tukevana tapana. (Myllyniemi 2016, 76).
Yksinäisyyden kokeminen liittyy osaltaan kaupunkielämään ja siihen liitettävään varauksellisuuteen. Koska päivittäin saatetaan kohdata lukuisia ihmisiä, ei kaikkiin ole järkevää
luoda sosiaalista suhdetta. Tämä korostaa ihmisten positiivista, modernia yksilöllisyyttä,
mutta toisaalta luo myös yksinäisyyttä. (Saaristo & Jokinen 2013, 64-65) Yksin vapaa-aikaansa viettää hieman alle joka kymmenes nuori. Muut viettävät vapaa-aikaansa tyypillisesti kavereiden tai ystävien kanssa. Myös perheen kanssa vietetään aikaa. (Myllyniemi
2016, 81)
Yksinäisyys vaivaa myös sellaisia nuoria, joilla on ystäviä. Kokemuksena yksinäisyys on
subjektiivinen; yksinäisyys kokemuksena muodostuu haluttujen ja todellisten sosiaalisten
suhteiden ristiriidasta. Yksinäisyys on yleisempää tytöillä kuin pojilla ja yleisintä vieraskielisillä. (Myllyniemi 2016, 83-84) Joka kolmas nuori kokee itsensä yksinäiseksi ainakin joskus. Neljä prosenttia nuorista kokee itsensä toistuvaksi yksinäisiksi. Koko väestön tasolla
yksinäisyys on yleisintä alle 30-vuotiailla ja yli 70-vuotiailla. (Myllyniemi 2016, 81)
Heikoksi koettu taloudellinen tilanne lisää yksinäisyyden kokemista. Yksinäisyyden kokemuksella on myös yhteys arjenhallinnan ongelmiin; vuorokausirytmin säilyttäminen, ruuanlaitto, siivous, pyykinpesu ja pankki- ja veroasioiden hoitaminen eivät onnistu kuten vähemmän yksinäisyyttä kokevilla. (Myllyniemi 2016, 84) Vuorokausirytmin säilyttäminen ei
onnistu lainkaan joka kymmenenneltä yksinäiseksi itsensä kokevalta (Korvela & Nordlund
2016, 201)
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5.4.8 Digitalisaatio
Digitalisaatiolla viitataan usein digitaalisiin teknologioihin, vaikka pohjimmiltaan digitalisaatiossa on kyse toimintatapojen muutoksessa. Toimintatapojen muutos koskee yhtä lailla
yksittäisen ihmisen arkea kuin organisaatioiden, esimerkiksi kuntien, toivottua tapaa sujuvoittaa olemassa olevia ja luoda uusia prosesseja.
Diginatiivilla tarkoitetaan useimmiten vuoden 1990 jälkeen syntyneitä nuoria, mutta käsitys
on väljä – usein mukana on myös 80-luvun puolella syntyneitä y-sukupolvilaisia, jotka ovat
kasvaneet uuden viestintätekniikan aikana. Diginatiivit eivät kuitenkaan nimityksestään
huolimatta ole niin hyviä digitaalisten kanavien käytössä mitä uskotaan. Esimerkiksi tiedonhakutaidot ovat monilla heikkoja (Byman ym. 2017, 149), vaikka internetiä käyttävät
päivittäin likipitäen kaikki 20-29-vuotiaat (Tilastokeskus 2016a).
Digitaalisia laitteita ja internetiä hyödynnetään nuorten aikuisten keskuudessa eniten pikaviestipalveluiden käyttöön (älypuhelimella), sähköpostien lähettämiseen ja vastaanottoon,
tavaroita ja palveluita koskevaan tiedonetsintään ja musiikin kuunteluun (Tilastokeskus
2016b).
Elämässä pärjäämisen kannalta nuoret ja nuoret aikuiset eivät pidä mediataitoja tai tietotekniikka- ja digitaalisia taitoja ensisijaisina. Elämässä pärjäämiselle koetaan tärkeimmäksi esimerkiksi sosiaaliset taidot, kielitaito ja päätöksentekokyky. Lisäksi alueellisesti
vertailtuna Länsi-Suomessa nuoret ja nuoret aikuiset pitivät mediataitoja ja tietotekniikkaja digitaalisia taitoja vähemmän merkittävinä elämässä pärjäämisen kannalta kuin esimerkiksi pääkaupunkisudulla tai Etelä-Suomessa. (Byman ym. 2017, 155-156)

5.4.9 Yhteenveto ja ensimmäisen vaiheen käsitys kohderyhmästä
Tutkimusaineiston perusteella tein Affinity Diagram -tyyppisen ryhmittelyn havainnoista.
Kirjasin havaintoja liimalapuille käydessäni tutkimuksia läpi. Lopulta ryhmittelin ylös nostamani havainnot kolmeen ryhmään: riskitekijät, haasteet ja muut havainnot. Tarkoituksenani oli ryhmitellä myös nuorten tarpeita ja syitä haasteiden takana, mutta en löytänyt näihin ryhmiin sopivia sisältöjä.
Riskitekijät-ryhmään nostin sellaiset raporteista sellaiset havainnot, jotka lisäsivät nuoren
aikuisen riskiä syrjäytyä. Syrjäytymisriskiin vaikuttivat raporttien mukaan joko nuoren menneisyydessä tai nykyhetkessä ainakin:
-

Peruskoulun keskeyttäminen tai muuten matala kouluttautuminen

-

Ei pärjää peruskoulussa
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-

Ei viihdy (perus)koulussa

-

Yhteisöön kuulumattomuus peruskoulussa

-

Matalasti koulutetut vanhemmat

-

Taloudelliset ongelmat lapsuudenkodissa

-

Yksin asuminen (arjen pyörittämisen näkökulmasta)

-

Päihteidenkäyttö (erityisesti huumeet)

-

Työttömyys

Haasteet-ryhmään nostin sellaisia havaintoja, jotka vaikuttivat nuoren aikuisen arkeen jollakin tavalla negatiivisesti nykyhetkellä. Nuorten aikuisten haasteita olivat raporttien mukaan ainakin:
-

Mielenterveysongelmat
o

Psyykenlääkkeitä tai psykiatrisessa sairaanhoidossa liki 30 % 25 ikävuoteen mennessä

o
-

-

Liittyvät voimakkaasti syrjäytymiseen

Yksinäisyys
o

Erityisesti heikosti toimeentulevilla

o

Myös silloin, vaikka olisi ystäviä

o

Mitä vanhempi on, sitä harvemmin tapaa ystäviä

Taloudellinen tilanne
o

Nuorena kotoa pois muuttaminen heikentää taloudellista tilannetta

o

Tuhlailu

o

Taloudellinen epävarmuus

o

Vaikeutta harrastamista

-

Työttömyys

-

Lyhyt koulutuspolku

-

Päänsärky (lyhyistä yöunista johtuva)
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-

Arjen pyörittäminen (esimerkiksi pyykit, siivous, vuorokausirytmi, pankkiasioiden
hoitaminen)

-

Liikenteessä: liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja liikennerikkomukset

Muut-ryhmään nostin sellaisia havaintoja, jotka mielestäni olivat kiinnostavia tai merkittäviä, mutta jotka eivät suoraan kuuluneet kumpaankaan yllä olevista ryhmistä. Muita havaintoja olivat:
-

Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen erityisesti korkeakoulutetuilla nuorilla

-

Digitaalinen yhteydenpito ei korvaa kasvokkain kohtaamista

5.5

Syvähaastattelut: Kohderyhmän kanssa työskentelevät asiantuntijat

Usein palvelunkehityshankkeissa hyödynnetään organisaation omia tai ulkopuolelta hankittua kehittämisosaamista. Tiivistä asiakasyhteistyötä käyttäjien kanssa tekevät palvelutyöntekijät ovat kuitenkin erinomaisessa asemassa asiakkaiden havainnointiin. Jatkuvan
vuorovaikutuksen synnyttämä kokemus on luonut työntekijöille herkkyyden ymmärtää
käyttäjien tarpeita. Lisäksi on syytä muistaa, että uusien palveluiden ja nykyisten palveluiden kehittämisen käytännön tason toteutus tapahtuu asiakasrajapinnassa olevien työntekijöiden toimesta, jolloin heidän asiantuntemuksensa huomioiminen tarpeiden kartoitusvaiheessa on lähes välttämätöntä. (Kuusisto & Kuusisto 2015, 76-77)
Haastattelin opinnäytetyötä varten kuutta ydinkeskusta-alueella nuorten aikuisten kanssa
työskentelevää henkilöä. Olin yhteydessä nuorten aikuisten kanssa työskenteleviin yhdistyksiin ja valitsin niiden joukosta lopulta neljä yhdistystä, joiden työt painottuivat hieman eri
tavoin. Haastattelut tapahtuivat heinä- ja elokuun aikana vuonna 2018. Haastattelut toteutettiin toimijoiden tiloissa puolistrukturoituina kontekstihaastatteluina. Kestoltaan haastattelut olivat vajaasta tunnista kahteen tuntiin. Haastattelut tallennettiin äänitiedostoina. Lisäksi tein tilanteessa lyhyitä muistiinpanoja.
Kaikki haastateltavat edustivat kolmatta sektoria, sillä kaupungin työntekijöille ohjaamani
haastattelupyyntö välitettiin edelleen palvelua tarjoavalle kolmannen sektorin edustajalle.
Haastateltavat työskentelivät seuraavanlaisissa yhdistyksissä tai toiminnassa:
•

Setlementti Auralan Nuoret, Turun tyttöjen talo. Tyttöjen talon keskustan toimipisteen toiminta on suunnattu 12-28-vuotiaille tytöille, nuorille naisille ja sellaiseksi itsensä tunteville. Toiminta on kulttuuri- ja sukupuolisensitiivistä. Talossa voi viettää
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vapaa-aikaa, harrastaa ja osallistua ryhmätoimintaan. Tavattavissa on myös aikuisia, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti kahden kesken. Toiminta on
nuorille maksutonta ja vapaaehtoista.
•

Varsinais-Suomen Sininauha, Polku – Etsivä nuorisotyö. Polku – Etsivä nuorisotyö
on suunnattu 15-29-vuotiaille, koulutuksen, työelämän ja muiden tarvitsemiensa
palveluiden ulkopuolella oleville nuorille. Palvelu on nuorille luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta. Palvelu on yksilöohjausta, jossa nuori saa tukea esimerkiksi asumiseen, toimeentuloon, viranomaisasiointiin, mielenterveyteen ja päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä asioissa.

•

Turun Kaupunkilähetys ry., Oma Koutsi. Oma Koutsi tukee 17-29-vuotiaita nuoria
aikuisia työelämä- ja opiskeluhaasteissa vapaaehtoistyön keinoin (vapaaehtoisverkoston avulla). Jokaisella nuorella on oma vapaaehtoinen. Vapaaehtoinen auttaa
nuorta tavoittamaan yhdessä asetetut tavoitteet ja kehittämään opiskelu- ja työelämätaitoja.

•

Kota ry, Nuorten aikuisten arjen hallinnan ja työelämätaitojen vahvistaminen -kehittämishanke (2015-2018). Hankkeen kohderyhmänä ovat 18-25-vuotiaat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret aikuiset. Työmuotona on ammattilaisten ohjaama tavoitteellinen ja määräaikainen toiminnallinen ryhmäprosessi, jonka
tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja toimijuutta sekä vahvistaa työelämätaitoja ja arjen hallintaa.

Tässä kappaleessa summaan yhteen haastatteluiden perusteella tekemiäni havaintoja
neljään synteesiin. Haastatteluiden perusteella samat haasteet vaikuttavat monien yllä
mainittujen haastateltavien asiakkaina olevien nuorten aikuisten elämässä. Haasteiden
vaikutus nuoren arkeen kuitenkin vaihtelee. Yhteisiä vaikuttajia nuorten elämässä ovat
aiemmin koettu koulukiusaaminen ja haasteet oman itsen ja tulevaisuuden suunnan löytämisessä. Masennus ja yksinäisyys näkyvät kaikissa synteeseissä.
Nuoren tullessa täysi-ikäiseksi tukipalvelut, joita nuori aikaisemmin ehkä hyödynsi, vähenevät. Samaan aikaan nuori itsenäistyy, siirtyy työelämään tai opiskelemaan, löytää ensimmäisen pysyvämmän parisuhteen ja suunnittelee perheen perustamista. Nuori voi olla
hukassa sen kanssa, mitä elämältään haluaa. (Love 2018) Toisaalta nuoren haaveet elämän suhteen ovat yleensä varsin tavallisia; perhe, eläimiä, tavallista arkea. (Heikkilä &
Lempinen 2018)
Ryhmittelin haastateltavien kertomusten perusteella nuoret aikuiset neljään ryhmään sen
mukaan, kuinka vakavasti nuoren aikuisen elämässä olevat haasteet vaikeuttavat hänen
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arkeaan. Ryhmästä tekemäni kuvauksen loppuun olen nostanut havaintoja aikaisemmassakin vaiheessa käytetyn Affinity Diagramin mukaisesti esille. Ryhmittelin havaintoni nyt
kolmeen ryhmään: haasteisiin, vahvuuksiin ja tarpeisiin tai ilon aiheisiin. Haasteet-ryhmään merkitsin ne nykyhetken tai menneisyyden ongelmat, jotka vaikeuttivat nuoren aikuisen arkea tai saattaisivat johtaa syrjäytymiseen. Vahvuuksiin tai ilon aiheisiin merkitsin
ne tekijät, jotka näkyivät positiivisena henkilön elämässä. Tarpeisiin merkitsin ne konkreettiset tarpeet, jotka keskusteluissa nousivat esille. Kaikista ryhmistä en saanut nostettua
havaintoja kaikkiin kolmeen havaintoryhmään.

5.5.1 Yksinäiset ja introvertit nuoret
Ensimmäisen ryhmän muodostavat nuoret aikuiset, joilla on haasteita oman itsensä löytämisessä. Taustalla saattaa olla kiusaamista ja sosiaalisten suhteiden luominen on haastavaa. Monet ovat yksinäisiä ja saattavat olla masentuneita. Osa opiskelee, osa saattaa olla
ilman opiskelupaikkaa.
Opiskelevat nuoret opiskelevat tyypillisesti korkeakoulututkintoa. He ovat aktiivisia ja sivistyneitä, mutta eivät erityisemmin ulospäin suuntautuneita. Silloin kun opiskelukaverit lähtevät baariin, he eivät. Koulupäivän ulkopuolella ei ole juurikaan kavereita ja nuori saattaa
kokea olevansa ei-hyväksytty. Monet ovat yksinäisiä. Masennus aiheuttaa haasteita ja
muitakin terveydellisiäkin pulmia saattaa olla. (Pietikäinen 2018).
Erityisesti nuoret naiset kaipaavat seuraa ja vertaistukea sekä tukea oman itsensä löytämiseen. Henkinen ja sosiaalinen tuki ovat tärkeitä. Uusia, opiskelujen ulkopuolella olevia
ystävyyssuhteita halutaan luoda. Tarve on myös lääkärille ja psykologille, joita pääsisi tapaamaan joustavasti. (Pietikäinen 2018)
Lähes kaikki nuoret aikuiset asuvat yksin tai puolison kanssa, mutta osa asuu vielä kotona. Kotona asuvat pidempään nuoret miehet, joiden äiti saattaa hoitaa monia nuorelle
miehelle kuuluvia käytännön asioita. Sosiaalinen verkosto rajoittuu sukulaisiin ja ehkä tyttöystävään. (Knuutila & Käppi 2018)
Haasteet:
-

Ei löydä omaa itseään

-

Taustalla kiusaamista

-

Vaikea luoda sosiaalisia suhteita

-

Yksinäisyys

-

Masentuneisuus
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-

Ei välttämättä opiskelupaikkaa

-

Ujous

-

Ei koe kuuluvansa (opiskelu)porukkaan

-

Ei saa otettua vastuuta omasta elämästä (esimerkiksi äiti hoitaa kaikki asiat)

Vahvuudet tai ilon aiheet:
-

Aktiivisuus

-

Sivistyneisyys

Tarpeet:
-

Seura

-

Ystävyyssuhde

-

Vertaistuki

-

Tuki oman itsen löytämiseen

-

Lääkärille pääseminen helposti

-

Psykologille pääseminen helposti

5.5.2 Yhteiskunnan ulkopuolelle putoamisvaarassa olevat
Yhteiskunnan ulkopuolelle putoamisvaarassa ovat henkilöt, jotka eivät ole saaneet opiskelupaikkaa tai työtä peruskoulun tai toisen asteen jälkeen. Nuoria yhdistää toimettomuus ja
arkirytmin puuttuminen. Opiskelupaikatta jääneet saattavat pudota yhteiskunnasta, mikäli
opiskelupaikka olisi ollut nuoren ainoa kiinnekohta tulevaisuuden rakentamiseksi (Pietikäinen 2018).
Monilla on takana opintojen keskeytyksiä ja työttömyyttä. Mielenterveysongelmia on lähes
kaikilla. Arkirytmi on rikkonainen; mitään ei oikein jaksa, olo on yksinäinen ja ulkopuolinen.
Arjessa iloa tuo esimerkiksi pelaaminen ja joissain tapauksissa ihmissuhteet. Tällöin nuori
kokee olevansa osa jotakin. (Love 2018)
Monilla nuorilla on taustalla koulukiusaamista, ehkä myös hankalia perheoloja. Muihin ihmisiin on vaikea luottaa ja itsetunto on huono. Lieviä ja keskivaikeita masennuksen oireita
on monella, kuten myös sosiaalisten tilanteiden pelkoa. (Love 2018)
Haasteet:
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-

Ei opiskelupaikkaa tai työtä peruskoulun tai toisen asteen jälkeen

-

Toimettomuus

-

Arkirytmin puuttuminen

-

Opintojen (toistuvat) keskeytymiset

-

Mielenterveysongelmat

-

Yksinäisyys

-

Ulkopuolisuuden tunne

-

Taustalla hankalat perheolot

-

Taustalla koulukiusaamista

-

Vaikea luottaa muihin ihmisiin

-

Lievä tai keskivaikea masennus

-

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Vahvuudet tai ilon aiheet:
-

Pelaaminen

-

Ihmissuhteet (jos on), jolloin kokee olevansa osa jotakin

5.5.3 Yhteiskunnan ulkopuolelle putoavat
Nuori luisuu asteittain yhteiskunnan ulkopuolelle, mikäli työ- tai opiskelupaikan saaminen
venyy. Putoavia nuoria yhdistää toimettomuus ja erilaiset mielenterveydelliset haasteet;
sosiaalisten tilanteiden pelko ja masennus.
Lähes kaikkia on kiusattu jo peruskoulussa. Nuori kokee, ettei silloin, eikä vieläkään, kuulu
mihinkään porukkaan. Elämä on yksinäistä. Itsetunto on huono, ja käsitys omasta itsestä
on “se paska jätkä”. Toimeen ei tartuta. Osa on ollut kotona vuosia; yöllä pelataan tai katsotaan Netflixiä, päivisin nukutaan. Tekemistä ei ole. Osa tuo päiviinsä sisältöä kaljoittelemalla. (Heikkilä & Lempinen 2018)

Monilla nuorilla on kielellisiä tai sosiaalisia pulmia. Nuoret ovat yleensä sosiaalitoimen ja
työvoimatoimiston asiakkaita, arki kustannetaan toimeentulotuella. Toisen asteen koulutus
on jäänyt kesken, omia vahvuuksia ei tunneta ja identiteettikin on hukassa. Osaan alkaa
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iskeä epätoivo, kun ikää alkaa olla 25 ja henkilö kokee, että muilla on jo työ ja perhe, itsellä ei mitään. (Heikkilä & Lempinen 2018)

Mielenterveysongelmat ovat yleisiä. Monilla on lääkitys, mutta psykoterapiaan on päässyt
vain harva. (Heikkilä & Lempinen 2018)
Nuoret tarvitsevat tukea, joka menee kotiin ja tekee vierellä, tukee arjessa. Pelkät suunnitelmat eivät nuorta auta. Yksinäisyyteen tarvittaisiin matalan kynnyksen tapa luoda ihmissuhteita, mutta esimerkiksi erilaiset kohtaamispaikat eivät ole tätä ongelmaa ratkaisseet.
(Love 2018)
Nuoret kaipaisivat enemmän ennaltaehkäisevää työtä. Ratkaisevaa voisi olla esimerkiksi
se, että koulussa joku kysyisi ”mitä sinulle kuuluu”. Lisäksi nuoret kaipaisivat enemmän
tukea esimerkiksi terapeutin löytämiseen. Myös mielenterveysongelmien normalisointi auttaisi nuoria puhumaan haasteista. (Love 2018)
Selkeät tarpeet arjessa ovat tuki arkirutiinien muodostumiselle, aikuiskontaktit, pitkä hoitosuhde ja ryhmäprosessin läpikäyminen. Yksinäisyyttä ei pysty purkamaan yksin. (Heikkilä
& Lempinen 2018)
Myös päihteitä käyttämättömät nuoret aikuiset kaipaavat avointa kohtaamispaikkaa, johon
mennä iltaisin. Kohtaamispaikan tulisi kuitenkin olla oikeasti matalan kynnyksen paikka,
rento. Kaikilla nuorille on tarve itsenäistyä ja saada siihen sopivasti tukea; ei liikaa eikä
liian vähän. (Knuutila & Käppi 2018)
Haasteet:
-

Mielenterveysongelmat
o

Monilla on lääkitys, harva on päässyt terapiaan

o

Sosiaalisten tilanteiden pelko

o

Masennus

-

Ei työ- tai opiskelupaikkaa

-

Taustalla kiusaamista

-

Kokee, ettei kuulu porukkaan

-

Yksinäisyys

-

Huono itsetunto, ei tunnista omia vahvuuksia

54

-

Käsitys omasta itsestä huono, identiteetti hukassa

-

Ei pysty tarttumaan toimeen

-

Saattanut olla kotona vuosia

-

Kielelliset ja sosiaaliset pulmat

-

Epätoivo siitä ettei ole saavuttanut mitään, kun ikää alkaa tulla

-

Epävarma toimeentulo

-

Päivärytmin säilyttäminen

Tarpeet:
-

Kotiin menevä ja vierellä kulkeva tuki osana arkea

-

Matalan kynnyksen tapa luoda ihmissuhteita (kohtaamispaikat eivät sovi monelle)

-

Ennaltaehkäisevä työ, joku kysymässä ”mitä sulle kuuluu”

-

Tuki terapian löytämiseen

-

Mielenterveysongelmien normalisointi

-

Tuetun ryhmäprosessin läpikäynti

-

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka

-

Itsenäistymisen tuki

5.5.4 Päihde- ja mielenterveysongelmaiset
Neljännellä ryhmällä on haasteita laajasti elämän eri osa-alueilla.
Päihde- ja mielenterveysongelmaiset nuoret ovat lähes poikkeuksetta jääneet opiskelujen
ulkopuolelle. Monilta puuttuu ammatti kokonaan tai vaikka ammatti olisi, on työllistymisessä haasteita. Taustalla on usein oppimiseen liittyviä tai kielellisiä haasteita. (Knuutila &
Käppi 2018)
Päihdeongelmaisen sosiaaliset piirit ovat päihdeporukoissa. Päihdeongelmaiset usein
myös kokevat, etteivät he voisi edes kuulua muunlaiseen porukkaan, sillä heitä ei ymmärrettäisi. Erityisesti naisille päihdeporukat voivat olla merkittävä syy olla lopettamatta päihteiden käyttöä. (Knuutila & Käppi 2018)
Päihdeongelmaiset nuoret aikuiset kaipaavat yksinkertaisia asioita; ruiskuja ja kahvia,
mahdollisuutta käyttää tietokonetta ja saada apua lomakkeiden täyttämiseen. Käyttäjille ei
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ole omaa, avointa paikkaa johon mennä ja siksi nuoret kokevat, etteivät kuulu mihinkään.
Toiminnan tulisi kuitenkin profiloitua kaikille avoimeksi, sillä samaan aikaan päihdetaustaiset haluavat päästä pois vahvasta leimastaan. (Knuutila & Käppi 2018)
Suurimpia tarpeita nuorten arjessa ovat toimeentulon turvaaminen, mielekkään tekemisen
löytäminen silloin, kun töitä tai koulua ei ole, nopea pääsy terveydenhuoltoon ja mielenterveyspalveluihin, inhimillinen ja henkilökohtainen vastaanotto. Haasteita nuorten arjessa on
tähtäimen puuttuminen; eläminen tapahtuu päivä kerrallaan ja odotukset tulevaisuudesta
saattavat olla epärealistisia; omia kykyjä ei osata suhteuttaa mahdollisuuksiin. Työllistymisessä on haasteita. (Knuutila & Käppi 2018)
Haasteet:
-

Opiskelujen ja työelämän ulkopuolella

-

Taustalla oppimiseen liittyvät tai kielelliset haasteet

-

Kokee, ettei voi kuulua muualle kuin omaan (päihde)porukkaan, sillä muulla ei ymmärretä

-

Elämästä puuttuu tähtäin, eläminen päivä kerrallaan

-

Epärealistiset odotukset tulevaisuudelta

Vahvuudet tai ilon aiheet:
-

Vahva sosiaalinen piiri; (päihde)porukka, johon kuuluu

Tarpeet:
-

Pieniä arjen asioita; ruiskuja ja kahvia, tietokone käytettäväksi, tuki lomakkeiden
täyttöön

-

Oma, avoin paikka johon mennä

-

”Käyttäjä”-leiman saaminen pois

-

Toimeentulon turvaaminen

-

Mielekäs tekeminen

-

Nopea pääsy terveydenhuoltoon ja mielenterveyspalveluihin

-

Inhimillinen ja henkilökohtainen kohtaaminen
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5.5.5 Yhteenveto ja täydentynyt ymmärrys kohderyhmästä ja heidän tarpeistaan
Asiantuntijahaastatteluiden jälkeen tulin siihen tulokseen, että ei ole olemassa yhdenlaista
kohderyhmää, jolla on yhdenlaiset tarpeet. Nuorten aikuisten joukkoon mahtuu monia yksilöllisiä tarinoita, vaikka pääpiirteittäin niitä voikin ryhmitellä esimerkiksi syrjäytymisen tai
sen uhassa olemisen mukaan. Ratkaisevaa vaikuttaisi olevan se, miten hyvin kotinsa ulkopuolelle muuttava nuori saa tukea itsenäisen elämänsä alkutaipaleella ja toisaalta se,
joutuuko hän kokemaan pettymyksiä opiskelu- tai työpaikan saamisessa. Erityisen haastava tilanne vaikuttaisi olevan niillä nuorilla, joita on peruskoulun aikana kiusattu. Vaikuttaisi siltä, että heidän itsetuntonsa on lähtökohtaisesti heikompi, jolloin itsenäisen elämän
mukana tulevat vastoinkäymiset saattavat osua heihin voimakkaammin.
Vaikuttaa myös siltä, että peruskouluaikana, tai mahdollisesti jo aiemmin, alkaneet haasteet oppimisessa vaikuttavat merkittävästi nuoren mahdollisuuksiin päästä elämässä
eteenpäin. Kriittinen kohta on nuoren täyttäessä 18 vuotta, jolloin julkisiin palveluihin mahdollisesti luodut pitkätkin hoitosuhteet katkeavat ja hoito muuttuu enemmän diagnoosikeskeiseksi kokonaisvaltaisuuden sijaan ja vastuu hoidon, esimerkiksi terapian, löytämisestä
jää nuorelle itselleen.
Yhteistä kaikille on myös halu kuulua johonkin, olla jotakin. Suurimmalla osalla läheisiä ystäviä tai porukkaa, johon kuulua, ei ole. Vaikka sosiaalisia kohtaamisia olisi esimerkiksi
opiskeluissa, ei opiskelukavereihin saada luotua tiiviimpiä suhteita. Nuori kokee olevansa
erilainen. Monet ovat ujoja ja ehkä jännittävät sosiaalisissa tilanteissa toimimista. Osalla
tähän vaikuttaa taustalla oleva koulukiusaaminen, jolloin muihin on lähtökohtaisestikin vaikeampi luottaa.

5.6

Syvähaastattelut: Kohderyhmä

Kehittämishankkeeni tavoitteena oli päästä lyhyessä ajassa mahdollisimman hyvin sisälle
kohderyhmän arkeen ja samalla saada pintakuvaa syvempi ymmärrys heidän tarpeistaan.
Ajatuksiani ohjasi tietoisuus siitä, että kohderyhmän edustajista todennäköisesti ainakin
osa koki arjessaan yksinäisyyttä.
Rekrytoin henkilöitä Facebookin kautta avoimella ilmoituksella. Jaoin ilmoituksen omalla
seinälläni ja lisäksi jaoin sitä kohdennetusti eri ryhmiin. Lisäksi lähetin yhdistyksille sähköpostilla mainoksen mahdollisuudesta osallistua. Sain yhteensä 15 yhteydenottoa, joista
opinnäytetyötä varten haastattelin seitsemää. Valitsin ilmoittautuneiden joukosta mahdollisimman erilaisia henkilöitä. En tuntenut haastateltavia ennalta. Henkilöiden elämäntilan-
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teet vaihtelivat. Osa oli sinkkuja, osa parisuhteessa, osalla oli lapsia. Mukana oli niin opiskelijoita, työssäkäyviä kuin työelämän ulkopuolella olevia. Pääpaino kuitenkin oli työssäkäyvissä ja opiskelevissa henkilöissä. Haastateltavista yksi oli mies ja loput naisia. Haastateltavat asuivat tai muuten liikkuivat säännöllisesti Turun ydinkeskusta-alueella.
Tein syvähaastattelut pääosin ydinkeskusta-alueella haastateltavien arkiympäristössä.
Haastattelun kesto oli noin puolesta tunnista vähän yli tuntiin. Haastattelua varten minulla
oli kirjattuna ylös asioita, joihin halusin löytää vastauksia, mutta ei varsinaisia kysymyksiä.
Osa haastateltavista teki haastattelun aikana myös aikajanatehtävän, josta lisää seuraavassa kappaleessa, jossa avaan tarkemmin haastattelun kulkua.

5.6.1 Haastattelun kulku
Aloitin kaikki haastattelut pyytämällä haastateltavaa kertomaan omin sanoin taustoistaan
teini-iästä nykyhetkeen. Kertomisen aikana tein tarkentavia kysymyksiä, kuten ”mitä koulua kävit silloin”, ”missä asuit silloin”, ”miksi halusit muuttaa”, ”miksi et jatkanut opintoja”.
Taustojen kertomisen jälkeen pyysin haastateltavaa kertomaan omasta arjestaan ja erityisesti arjen kulkuun liittyvistä haasteista ja ilon aiheista. Pyysin heitä myös kertomaan tavoitteistaan kysymällä, minkälaisena haastateltava näkee arkensa viiden vuoden kuluttua.
Osa haastateltavista teki haastattelun osana aikajanatehtävän, jossa pyysin heitä kirjaamaan paperille tavallisen päivänsä kulun. Kun päivän kulku oli kirjattu, pyysin heitä merkitsemään pienillä liimalapuilla sellaiset hetket, joissa he päivän aikana kokivat negatiivisia
tunteita (kiirettä, stressiä, väsymystä, ärsytystä). Lappua liimatessaan haastateltavat kertoivat kokemastaan tunteesta ilman erillistä kysymistä. Pyysin tämän jälkeen haastateltavia merkitsemään eri värisellä lapulla ne hetket, joissa hän koki positiivisia tunteita. Lappua liimatessaan haastateltavat kertoivat tarkemmin hetkestä ja tuntemuksistaan. Viimeiseksi pyysin haastateltavaa liimaamaan vielä kolmannen värisillä lapuilla ne hetket,
jolloin he olivat yhteydessä ystäviinsä tai sukulaisiinsa. Haastattelun jälkeen minulla oli
mielestäni kattava käsitys haastateltavan arjesta haasteineen.
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Kuvio 9. Aikajanatehtävä.

5.6.2 Haastattelujen yhteenveto
Huomasin haastattelujen jälkeen, että haastateltavia saattoi jaotella Meyer Friedmanin ja
Ray Rosenmanin 1950-luvulla tekemän persoonallisuusjaottelun mukaisesti. Jaottelussa
A-persoonallisuustyyppiä edustavat henkilöt ovat suorittajia, jotka ovat tyypillisesti kunnianhimoisia, haluavat saada valmista aikaan ja tehdä asiat nopeasti ja tyypillisesti kätkevät
tunteensa. Persoonallisuustyypin edustajat kokevat jatkuvasti painetta ja he patistavat itseään ja muita. B-persoonallisuustyyppiä edustavat henkilöt puolestaan ovat kärsivällisiä,
eivät kovin kunnianhimoisia ja tekevät asiat hitaasti ja rauhallisesti. He ilmaisevat tunteitaan ja tekevät yhden asian kerrallaan. He eivät koe erityisemmin painetta eivätkä useinkaan pysy aikatauluissa. (McLeod 2017) Kävin läpi haastatteluissa tekemäni muistiinpanot
ja jaoin henkilöt karkeasti A- ja B-ryhmään kuuluviksi tekemieni havaintojen perusteella.
Jaottelin sen jälkeen haastatteluista nousseet arjen positiiviset ja negatiiviset asiat sekä
laajemmin elämään liittyvät haasteet kahden persoonallisuusryhmän välille. Osa nousseista asioista liittyi selvästi lapsiperhearkeen, joten havainnot on jaoteltu kahteen osaan:
lapsiperhearkeen kiinteästi liittyvät ja lasten olemassaolosta riippumattomat asiat.
A-persoonallisuustyyppi, arjessa koetut negatiiviset asiat
-

Riippumaton lasten olemassaolosta:
o

Kiire arjessa

o

”Aikatauluelämä”, jossa kalenteri on täynnä, vaikka haluaisi täyttää sitä lisää

o

Seuraavan päivän kalenterin / to do -listan muodostaminen edellisenä iltana

-

Jos lapsia:
o

o

Arjen kaoottisuus
▪

ruuanlaitto vie aikaa

▪

nukkua ei ehdi

▪

jatkuva siivoaminen

▪

kerrospukeutuminen / lasten pukeminen talvella

Turun ydinkeskusta-alueella kulkeminen
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▪

kaupassa käyminen

▪

leikkipuistojen vähyys

▪

liikenne

A-persoonallisuustyyppi, arjessa koetut positiiviset asiat
-

-

Riippumaton lasten olemassaolosta:
o

Rauhallinen aamu

o

Päivärutiinien toteutuminen saumattomasti

o

Omat harrastukset

o

Vapaa-aika illalla kotona

Lisäksi perheellisillä:
o

o

Omat hetket arjessa
▪

koiran ulkoiluttaminen

▪

illalla jokin harrastus kotona

▪

tv:n katselu

yhdessäolo lasten kanssa

A-persoonallisuustyyppi, keskusteluun nousseet haasteet tai muut tärkeät teemat yleisellä
tasolla
-

Riippumaton lasten olemassaolosta:
o

Toimeentulo työssäkäyvillä; matala palkka estää haaveiden toteuttamista
(esimerkiksi vaikuttaa asunnon ostoon tai rakentamishaaveisiin)

o

Saavutetuista eduista halutaan pitää kiinni; esim. auto, vaikkei sille juuri
olisi käyttöä

o

Kotoa pois muuttaminen uuteen kaupunkiin; koko arki pitää osata yhdessä
hetkessä hoitaa itsenäisesti

o

Uusien ihmissuhteiden/tuttavapiirien muodostaminen uudessa kaupungissa
vaatii oma-aloitteisuutta

o

Kiireen tunteen kokeminen tai elämän ”suorittaminen”; esimerkiksi kiire valmistua nopealla aikataululla ilman selitettävää syytä
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o

Viikot halutaan kalenteroida täyteen

o

Toiveena, että tulevaisuudessa on vähemmän kiirettä ja stressiä, mutta
muuten tilanne saisi olla aika samanlainen mitä nyt.

o

Näkee kavereita harrastuksissa, on paljon yhteydessä esimerkiksi viesteillä/viestiryhmissä

-

Lisäksi perheellisillä:
o

Perheen vaikutus työelämään ja opiskeluihin; lasten vuoksi ei voi tehdä
työtä, joka olisi jotain muuta kuin 8-16, opiskelu- ja työelämää haastava yhdistää jos lapsia

o

Omalle harrastustoiminnalle ei ole aikaa

o

Keskusta ei hyvä asua lasten kanssa, tavoitteena muuttaa kaupungin reunamille

B-persoonallisuustyyppi, haasteet
-

Riippumaton lasten olemassaolosta:
o

-

Työllistyminen tai itselle sopivan ”kivan” työn/alan löytäminen

Lisäksi perheellisillä:
o

kiire erityisesti aamulla

o

ajan riittäminen kaikkeen

B-persoonallisuustyyppi, vahvuudet ja ilot
-

-

Riippumaton lasten olemassaolosta:
o

Harrastukset

o

Arkirytmi, se että on tekemistä

Jos lapsia:
o

Omat hetket arjessa
▪

lukeminen

▪

muut omat harrastukset kotona

B-persoonallisuustyyppi, keskusteluun nousseet haasteet tai muut tärkeät teemat yleisellä
tasolla
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-

Haluaisi enemmän omaa aikaa, jolloin voi harrastaa oman mielenkiinnon mukaisia
asioita

-

Jos ensimmäinen lapsi on tullut nuorena, on se vaatinut nopean aikuistumisen

-

Suuressa kaupungissa on helpompi asua kuin pienessä, jossa kaikki tietävät toistensa asiat

-

Ei välttämättä näe ystäviä kovin usein, mutta ei koe sitä ongelmallisena. Tarvittaessa löytyy kavereita joiden kanssa viettää aikaa tai muuten pitää yhteyttä.

5.7

-

Ei aseta suuria tavoitteita tulevaisuudelle; nykyinen on hyvä

-

Ei koe muuttamista ongelmallisena; on saattanut muuttaa usein

Luotaimet: Kohderyhmä

Halusin kehittämishankkeessani perehtyä nuorten aikuisten arkeen heidän omilla ehdoillaan, ilman auktoriteettimäisyydestä muistuttavia rakenteita. Lisäksi erityisesti nuorten
kanssa verbaalisuuteen perustuva osallistuminen oltaisiin saatettu kokea jopa esteeksi
osallistumiselle (Paju 2017, 208).
Älypuhelin on helppo apuväline osin tai kokonaan digitaalisen luotaimen toteuttamiseen.
Sosiaalisen median käyttö ja nykyaikainen tapa visualisoida omaa elämää kuvaamalla ja
videoimalla tukee älypuhelimen käyttöä luotaimena erityisesti nuoremmalla kohderyhmällä, jolle älypuhelin on arjen elämässä mukana kulkeva välttämättömyys.
Kuvausvastuun, oli kyseessä sitten valokuvaamista, videointia tai muuta visuaalista tuotosta, siirtäminen kohderyhmälle ei ole ilmiönä uusi. Esimerkiksi vuonna 1972 valmistuneessa Through Navajo Eyes -elokuvassa kuvausvastuu oli annettu kuvauksen kohteena
olevalle alkuperäisväestölle. Tutkimusta tehneet Worth ja Adair huomasivat, että alkuperäisväestön ottamissa kuvissa kiinnitettiin huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka muuten olisivat jääneet huomaamatta. Paikallisen asukkaan näkökulma oli siis tavoitettu heidän itsensä toteuttaman taltioinnin ansiosta. (Paju 2017, 207)

5.7.1 Luotaimen toteuttaminen
Toteutin luotaimen kolmen nuoren aikuisen kanssa. Ennen luotaimen käyttämistä haastattelin luotaimia käyttäviä henkilöitä ja haastattelun yhteydessä annoin suullisesti tehtävänannon luotaimen toteuttamiseksi. Luotaimen tekijöille käytin luotaimesta nimeä Whatsapp-päiväkirja, sillä luotain toteutettiin Whatsapp-viestisovelluksella, kohdehenkilön
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omalla älypuhelimella. Tehtävänannossa pyysin osallistujia tallentamaan päiväkirjaan päivän tapahtumia melko tarkalla tasolla, esimerkiksi jos he katsoivat suoratoistopalveluita tai
televisioita, niin mitä ohjelmia, jos menevät töihin, niin mitä reittiä ja kertomaan myös päivän aikana kokemistaan tunteistaan ja pohtimaan syitä niiden takana. Pyysin tekijöitä tallentamaan päivän kulkua sitä mukaa, kun päivä eteni. Pyysin osallistujia taltioimaan tapahtumia myös silloin, jos mitään ei tapahdu – kerroin tämän olevan opinnäytetyön kannalta todella arvokasta tietoa. Tavoitteenani oli saada kokonaiskuva kolmen erilaisen nuoren aikuisen arjesta.
Luotain toteutettiin siten, että kohdehenkilö raportoi arkeaan yhden kokonaisen vuorokauden ajan arkipäivänä. Kaikki luotaimen tehneet henkilöt olivat naisia. Yksi henkilöistä oli
yksinhuoltaja, yksi lapseton ja parisuhteessa ja yksi oli naimisissa, perheeseen kuului yksi
lapsi. Henkilö sai itse valita tavan, jolla arjestaan raportoi. Raportointikanavana toimi
Whatsapp-viestisovellus, jonka käyttö oli kohdehenkilölle maksutonta. Kolmesta luotaimen
tehneestä henkilöstä yksi toteutti luotaimen lähettämällä tekstimuotoisia kuvauksia arjestaan, toinen lähetti kuvia ja tekstiä ja kolmas videoita, joissa hän kertoi päivän tapahtumista. Aina saadessani päivityksen vastasin siihen viestillä, jossa kommentoin saamani
päivityksen sisältöä kannustavasti ja kiinnostuneesti. Arvelin, että vastaaminen rohkaisisi
henkilöitä lähettämään lisää päivityksiä ja toisaalta saisi heidät kokemaan, että heidän tekemänsä työ oli merkityksellistä. En miettinyt vastausviestejä etukäteen, vaan ne syntyivät
tilanteessa. Vastasin, kuten olisin vastannut kaverille tai puolitutulle. Usein vastaaminen
johti lyhyeen viestinvaihtoon.
Tekstimuotoisesti päivästään raportoinut henkilö kuvaili päivänsä kulkua melko yleisellä
tasolla, joka paperimuotoisessa taltioinnissa vastaisi ranskalaisia viivoja. Raportointiin tallentui tarkkoja kellonaikoja ja yötyötä tekevän henkilön vuorokauden kulku. Vuorokauteen
mahtui niin töitä, ystävien ja vanhempien näkemistä kuin normaaleja lapsiperheen rutiineja; syömistä, lastenohjelmia ja siivoamista. Luotaimen mukaan päivän negatiivisimmaksi koetuin hetki oli heräämisen aikaan, jolloin edessä oli siivoaminen.
Tekstillä ja kuvilla päivästään raportoinut henkilö kuvaili päivänsä kulkua hieman tekstimuotoisesti raportoivaa yksityiskohtaisemmin, mutta toisaalta edelliseen verrattuna varsinaisia päivän eri hetkiin liittyviä päivityksiä oli vähemmän. Toisaalta yksityiskohdat muotoutuivat osittain kuvista; näin konkreettisesti, miltä henkilön silmin tilanteet näyttivät, jolloin koin pääseväni ehkä helpommin tilanteisiin sisään kuin pelkästään tekstimuotoisessa
tilanteiden kuvaamisessa. Kuvanottohetkien väleihin jääviä hetkiä oli avattu kuvien yhteydessä tekstimuotoisena. Vuorokauteen mahtui niin töitä, kaupassa käyntiä, ruuanlaittoa,
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siivoamista ja suoratoistopalvelun katsomista. Sain luotaimen kautta melko tarkan kokonaiskuvan päivän kulusta paikasta toiseen siirtymisineen. Luotaimen mukaan päivän negatiivisin hetki oli aamulla. Herääminen tuotti vaikeuksia; puhelimen herätyksen torkuttaminen jatkui tunnin. Päivän parhaat hetket osuivat iltaan.
Videoilla päivästään raportoinut henkilö kuvaili päivänsä kulkua hieman kuvilla päiväänsä
raportoinutta henkilöä niukemmin, mutta videot sisälsivät paljon sellaisia ajatuskulkuja ja
pohdintaa, joka teksti- ja kuvamuotoisista raportoinneista jäi puuttumaan. Kohdehenkilö
taltioi omasta aloitteestaan arkeaan kahden päivän ajan. Esimerkiksi tunteiden kirjo välittyi
videomuotoisista viesteistä kuva- ja tekstipohjaisia paremmin; videossa oli joko suoraan
kuvailtuna tai muuten aistittavissa arjen kiireen konkretisoituminen, lyhyiden yöunien aiheuttama väsymys, työpäivänä koettu rauhallisuus ja työkavereiden ja muiden aikuiskontaktien merkitys arjessa sekä lapsen tulon merkitys omaan itseen; miltä töihinpaluu on
tuntunut ja onko ammattiminä muuttunut lapsen myötä. Myös arjen pienet haasteet nousivat toisella tavalla esille; painavan kantokopan kantaminen, pienen lapsen syöttäminen
autossa, liikenteen kulku ja oikotievalinnat sekä yllättävien muutosten, esimerkiksi puhelimen hajoamisen, merkitys arkeen.

5.7.2 Havainnot
Luotaimen tekijöistä kukaan ei asunut yksin. Kahdella henkilöistä oli lapsi ja kaksi asui
puolison kanssa. Luotaimen avulla sain hyvin henkilökohtaisen kuvan kohdehenkilön arjesta. Kuva vahvisti aikaisemmassa vaiheessa saamaani ymmärrystä kohderyhmän henkilöiden arjen kulusta ja haasteista arjessa. Erityisen henkilökohtaiseksi muodostui yhden
kohdehenkilön pitämä videopäiväkirja. Koska henkilö puhui suoraan kameralle, tuntui kuin
hän olisi puhunut minulle. Kokemus oli hyvin intiimi ja koen päässeeni osaksi kohdehenkilön arkea. Myös kuvilla ja tekstimuotoisella taltioinnilla koen päässeeni osaksi arkea,
mutta tunteen tasolla video ja kohdehenkilön vaivaton ja tuttavallinen tapa puhua suoraan
kameralle toi mukaan tunteen, joka kahdesta muusta toteutustavasta puuttui. Koen, että
sain videolla toteutettavasta luotaimesta enemmän irti kuin mitä olisin saanut perinteisestä, paperilla toteutettavasta luotaimesta.

5.8

Työpaja: Kohderyhmä

Ihmisen on helpointa hahmottaa kokonaisuus ihmisten ja tarinan kautta. Abstraktit termit
ja ei-konkreettinen kokonaisuus ovat hankalia ymmärtää. (Sanders & Stappers 2016, 48)
Kohderyhmän hiljaisia tarpeita voi nousta esille esimerkiksi haastattelemalla heitä jonkin
toiminnan yhteydessä. Esimerkiksi Hollannissa (Sanders & Stapplers 2016, 196) tutkittiin
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kodittomien tarpeita järjestämällä tilaisuus, jossa kaupungin edustajat tutustuivat kodittomiin henkilöihin laittamalla heidän kanssaan yhdessä ruokaa. Ruuanlaiton aikana tehtyjen
lyhyiden haastattelujen perusteella kaupungin edustajat saivat aikaisempaa laajemman
käsityksen henkilöiden arjesta ja tarpeista. Ruuanlaittotilaisuuden jälkeen osa kodittomista
kutsui kaupungin työntekijöitä tutustumaan heidän elinympäristöihinsä. Tilaisuus tarjosi
näkökulmia, joiden pohjalta yhteissuunnittelu kodittomien kanssa alkoi.
Työpajan toteuttamisen mahdollisti yksi mukana olevista järjestöistä, jonka kautta työpajaan osallistui toisensa jo entuudestaan tuntevien nuorten aikuisten ryhmä. Perustin työpajan tehtävän Päivä elämästäni -menetelmään. Koska työpajan osallistujat tunsivat toisensa entuudestaan melko hyvin ja he olivat tottuneet toimimaan ryhmänä, rohkenin luottaa ryhmän toimivuuteen työpajan suunnittelussa, vaikka itse en ollut koskaan tavannut
ryhmän henkilöitä. Jätin tästä syystä pois työpajan alusta sellaiset tehtävät, joiden tarkoituksena olisi ollut tutustuttaa henkilöitä toisiinsa tai muuten saada päivä yhdessä alkamaan. Tehtävien sijaan juttelin osallistujien kanssa ennen työpäivän alkua tarjolla olleen
ruokailun merkeissä.
Päivä elämästäni -menetelmä pohjaa tietoisuuden tasoihin. Menetelmässä henkilöä pyydetään ensin kuvaamaan yhden, jo tapahtuneen päivän kulku. Tämä kerros muodostaa
faktakerroksen, johon seuraavat tasot perustuvat. Kun päivän kulku on kirjattu ylös, pyydetään henkilöä merkitsemään ne kohdat, joista he ovat erityisesti nauttineet ja ne kohdat,
joita he ovat inhonneet. Tämän jälkeen henkilön tulisi avata päivän kohokohtien ja toisaalta aallonpohjien sisältöä; mistä tunne on tullut ja miksi. Menetelmän avulla henkilö
kertoo tarinan yhdestä päivästään ja samalla osaa tarkastella päivänsä huippu- ja pohjakohtia syvällisemmin kuin mitä suoraan kysymällä olisi osannut. Samalla henkilön hiljaiset
tarpeet saattavat nousta esille. (Sanders & Stappers 2016, 53-54)

5.8.1 Työpajan kulku
Työpajaan osallistui viisi nuorta aikuista. Aloitin varsinaisen työpajan esittäytymiskierroksella. Jokainen osallistuja kertoi etunimensä, ikänsä, missä asui ja oliko tällä hetkellä työelämässä, opiskelemassa vai kotona. Työpajan osallistujat olivat alle 25-vuotiaita. Suurin
osa oli työelämän ulkopuolella, tai ainakin vailla vakituista työ- tai opiskelupaikkaa.
Etenin työpajassa vaiheittain siten, että osallistujat eivät tienneet seuraavia tehtäviä etukäteen. Ensimmäiseksi pyysin osallistujia jakautumaan kahteen ryhmään. Kun ryhmät olivat
jakautuneet, annoin ryhmille kasvokuvia nuorista aikuisista; molempien ryhmien piti valita
kuvista yksi siten, että toiselle ryhmälle tulisi kuva, jossa oli oletetusti nainen ja toiselle
ryhmälle kuva, jossa oli oletetusti mies.
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Kun ryhmät olivat valinneet kuvat, annoin ryhmille seuraavan tehtävän. Tehtävässä ryhmäläisten tuli kirjoittaa valmiiksi tekemälleni pohjalle kuvaus henkilöstä, jonka kuvan he
olivat valinneet. Paperille tuli kirjoittaa henkilön nimi, ikä, asuinpaikka (ja asuuko yksin),
kotipaikka, koulutus, mahdollinen harrastus, vahvuudet ja heikkoudet. Aikaa osion suorittamiseen oli viisi minuuttia. Seuraavaksi pyysin ryhmiä kirjoittamaan paperin alareunassa
olevaan tyhjään tilaan missä heidän kuvailemansa henkilö olisi viiden vuoden kuluttua.
Minkälainen tavoite henkilöllä mahdollisesti olisi, jota hän tavoitteli? Annoin tälle osuudelle
aikaa ainoastaan kaksi minuuttia.
Seuraavaksi siirryimme kuvailemaan henkilöiden päivää. Annoin molemmille ryhmille vastaavanlaisen tyhjän aikajanan, jollaista olin käyttänyt myös aikaisemmassa haastatteluvaiheessa. Pyysin ryhmiä kuvaamaan janalle ryhmän luoman henkilön tyypillisen arkipäivän.
Annoin osuudelle aikaa 10 minuuttia, joskin toinen ryhmä joutui käyttämään hieman
enemmän aikaa saadakseen tehtävän valmiiksi. Tämän jälkeen pyysin ryhmiä merkitsemään punaisilla kapeilla liimalapuilla ne hetket päivistä, jolloin henkilö koki negatiivisia
tunteita (esimerkiksi ahdistusta, kiirettä, yksinäisyyttä). Lappuun tuli myös kirjoittaa syy,
mihin tunne liittyi. Aikaa oli kolme minuuttia. Kun osuus oli valmis, pyysin ryhmiä merkitsemään samalla tavalla päivän positiiviset tuntemukset (esimerkiksi ilo, rauhallisuus, onni)
keltaisilla kapeilla liimalapuilla ja samalla tavoin kirjoittamaan lappuihin tarkemmin kuvauksen tunteesta.
Kun ryhmät olivat kuvanneet henkilöidensä tyypillisen päivän, esittelivät ryhmät oman tuotoksensa toiselle ryhmälle viidessä minuutissa. Kävi ilmi, että henkilöiden haasteet ja tuntemukset olivat hyvin samanlaisia keskenään, vaikka ryhmät olivat työskennelleet toisen
ryhmän tekemisistä tietämättöminä. Käyn läpi persoonatehtävässä nousseita haasteita
myöhemmin tässä kappaleessa. Keskustelimme lyhyesti henkilöiden yhteneväisyyksistä
koko ryhmän kesken ennen kuin siirryimme seuraavaan vaiheeseen.
Seuraavassa vaiheessa pyysin ryhmiä pohtimaan syitä luomansa persoonan arjen haasteille ja konkreettisille arjessa näkyville negatiivisille tuntemuksille. Pyysin ryhmiä kirjoittamaan haasteiden taustalla näkyvät syyt liimalapuille siten, että yhdellä lapulla oli aina yksi
syy. Aikaa tähän osioon oli kuusi minuuttia, tosin ryhmät olivat valmiita hieman nopeammin. Tämän jälkeen pyysin ryhmiä pohtimaan mitä persoonan lapsuudessa tai nykyhetkessä olisi pitänyt olla toisin, jotta nykypäivän arjessa ei olisi merkittyjä haasteita. Pyysin
ryhmiä merkitsemään mielestään tärkeimmät ratkaisut keltaisille omena-liimalapuille ja liimaamaan lapun haaste-lapun päälle. Aikaa tähän osuuteen oli kuusi minuuttia. Mikäli
haasteissa oli mukana sellaisia, joiden syy oli tuore, pyysin miettimään nykyhetkessä toteutettavia ratkaisuja.
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Kun molemmat ryhmät olivat valmiit, ryhmät esittelivät toisilleen haasteet. Ryhmän esiteltyä kävimme aina lyhyen keskustelun, jossa pyysin toista ryhmää täydentämään sanallisesti toisen ryhmän esille nostamia haasteita ja ratkaisuja. Mikäli toisella ryhmällä nousisi
mieleen muita ratkaisuvaihtoehtoja, sai ne sanoa. Tämän jälkeen keskustelimme yhdessä
laajemmin kahden persoonan nykytilanteesta, taustoista, haasteista, syistä ja mahdollisista tarpeista. Työpajan päätyttyä osa osallistujista kertoi omista haasteistaan arjen kulkuun liittyen.

5.8.2 Esille nousseet haasteet
Toinen ryhmistä kuvasi lähtötilanteessa kuvitteellisen persoonansa haasteiksi huonon itsetunnon, sosiaalisen epävarmuuden ja masennuksen. Toinen ryhmistä kuvasi haasteeksi ainoastaan huonon itsetunnon. Henkilöiden päiviä tarkastellessa esille nousi seuraavia negatiivisia tuntemuksia:
-

Turhautuminen, tylsistyminen hetkessä, jolloin joutuu odottelemaan eikä ole mitään tekemistä. (Tämä esiintyi molemmilla ryhmillä)

-

Ahdistuminen sosiaalisen median selaamisesta. Vastaan tulee jotain, joka ahdistaa.

-

Ulos lähteminen vituttaa, ei haluaisi lähteä.

-

Stressi ruuanlaitosta. Paine syödä hyvin, mutta epävarma ruuanlaitossa.

-

Huono itsetunto ja onnistumisen paineet tilanteessa, jossa henkilöstä otetaan mallikuvia.

-

Väsymystä ja negatiivisia tunteita suihkussa käydessä, kun ajatukset juoksevat liikaa.

-

Baarissa käydessä ihmisten määrä ahdistaa, paniikki.

-

Nukkumaan mennessä päivän epäonnistumisten läpikäyminen.

-

Nukkumaan mennessä itsetuhoiset ajatukset.

Pohdittaessa syitä, jotka olivat johtaneet henkilöiden nykyiseen tilaan, nousi esille moniakin taustasyitä:
-

Yksinäisyys

-

Elämä ei miellytä

-

Identiteettikriisi, mitä haluan? kuka olen?
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-

Vaikea maailman tilanne

-

Kiusaamistausta

-

Oppimisvaikeudet

-

Luotettavien aikuisten puute

-

Avun tai hoidon saamisen vaikeus

-

Köyhyys

-

Syömishäiriö

-

Vanhempien ero

-

Omat ja läheisten luomat odotukset ja paineet tulevaisuudesta

Ratkaisuiksi ryhmät miettivät seuraavia:

5.9

-

Ystävät tukemassa

-

Ammattiavun saaminen

-

Aikuisen tuki erotilanteessa

-

Ehdoton rakkaus vanhemmilta tai muilta läheisiltä

-

Omalla tavalla oppiminen

-

Kunnollinen puuttuminen kiusaamiseen

-

Uskominen

-

Matalampi byrokratia

-

Omasta tulevaisuudesta päättäminen itse

-

Perustulo

Havainnot

Kehittämishankkeeni mukaan Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien 20-29-vuotiaiden
nuorten aikuisten tarpeita määrittää pitkälti henkilön senhetkinen elämäntilanne sekä tulevaisuudelle asetetut tavoitteet. Vähiten tarpeita vaikuttaisi olevan henkilöillä, joiden sisäinen motivaatio menestyä tai päästä elämässä eteenpäin on korkea. Henkilöt ovat tottuneet hoitamaan itse asiansa ja päivät ovat tarkkaan rytmitettyjä. Kehittämishankkeen pe-
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rusteella arvioin, että henkilöiden identiteetti, se kuka kohdehenkilö kokee olevansa ja miten hän itseään toteuttaa, on selkeä. Sosiologiassa arvellaan nykyihmisen olevan yhä
enemmän itse vastuussa omasta identiteetistään, sillä identiteetin rakentumista tukevaa
yhteisöä ei välttämättä ole. Yksilön vastuulla on oman itsensä jäsentäminen menneisyydestä ennakoituun tulevaisuuteen. (Saaristo & Jokinen 2013, 138). Kehittämishankkeen
perusteella vaikuttaa siltä, että korkean sisäisen motivaation omaavat henkilöt päivittävät
tavoitteitaan sitä mukaa, kun edellinen tavoite on saavutettu.
Myös henkilöt, joiden sisäinen motivaatio ei ollut niin korkea, olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä elämäänsä ja arkeensa, mikäli heidän identiteettinsä oli selkeä. Tarpeita ei liiemmin ollut, tai ne olivat jo osittain tai kokonaan täyttyneet. Uusia tavoitteita henkilöt eivät kokeneet tarpeelliseksi luoda tai sitten niiden luominen saattoi olla löyhää; se, saavutettiinko
seuraava tavoite ei ollut yhtä merkitsevää kuin edellisellä ryhmällä.
Mitä enemmän henkilön identiteetin rakentuminen oli kesken tai mitä vääristyneempi henkilön kuva oli hänestä itsestään, sitä enemmän henkilöllä oli haasteita elämässään ja arjessaan. Tähän ei varsinaisesti vaikuttanut henkilön elämäntilanne, joskin elämäntilanne
saattoi olla myös seuraus aikaisemmassa elämänvaiheessa olleista haasteista, jotka olivat todennäköisesti vaikuttaneet myös identiteetin muotoutumiseen. Merkittävimpiä tällaisia tekijöitä vaikuttaisivat tämän kehittämishankkeen perusteella olevan kiusaaminen, oppimisvaikeudet koulussa ja ryhmään kuulumattomuus jo peruskoulussa.
Suurimmat haasteellisessa elämäntilanteessa olevien nuorten aikuisten kohtaamat haasteet liittyvät mielenterveyteen, johon liittyen henkilöt voivat kokea esimerkiksi yksinäisyyttä. Opinnäytetyötä tehdessäni mielenterveysongelmien yleisyys ja niiden monitahoinen vaikutus kuitenkin yllätti. Esimerkiksi masennuksen vuoksi opiskelut keskeyttänyt
nuori aikuinen saattaa hitaiden käsittelyaikojen johdosta jäädä kuukausiksi ilman minkäänlaista tuloa ja täten pahimmassa tapauksessa menettää silloisen asuntonsa. Terapiaan
pääsy vaikuttaa opinnäytetyöhöni tekemien haastattelujen perusteella olevan todella vaikeaa. Muutos siirryttäessä alle 18-vuotiaille tarjottavista palveluista aikuisten palveluihin
on valtava; kokonaisvaltaista tukea on todella vaikea löytää, sillä palveluita tarjotaan pääsääntöisesti yhteen haasteeseen kerrallaan ja vaatii todellista motivaatiota palvelun tarpeessa olevalta nuorelta aikuiselta, jotta palvelut voi löytää ja saada.
Selkeiden tarpeiden listaaminen on yksinkertaisinta ryhmässä, jossa haasteita on paljon.
Kehittämishankkeen perusteella 20-29-vuotiaiden Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien nuorten aikuisten tarpeita ovat tällä hetkellä:
•

Tuki oman identiteetin löytämiseen ja rakentumiseen
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•

Apu ihmissuhteiden luomiseen ja ”oman porukan” löytymiseen

•

Tuki tulevaisuuden muotoilemiseen ja arjesta kiinni saamiseen

•

Mielenterveysongelmissa tilanteen tunnistaminen, avun löytäminen ja hoitoon pääseminen

Lisäksi kävi ilmi, että lapsuuden ja nuoruuden aikana kohderyhmän henkilöt olisivat tarvinneet:
•

Tuki oman identiteetin löytämiseen ja rakentumiseen

•

Kiusaamiseen puuttuminen

•

Ymmärrystä ja apua oppimisvaikeuksiin

•

Mielenterveysongelmissa tilanteen tunnistaminen, avun löytäminen ja hoitoon pääseminen

70

6

YHTEENVETO JA KOKEMUKSET KEHITTÄMISHANKKEESTA

Opinnäytetyössäni tavoitteena oli kokeilla muotoiluprosessin asiakasymmärrysvaiheessa
sovellettavien menetelmien sopivuutta palvelutarpeen kartoittamisessa kuntasektorilla.
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten eri menetelmiä voitaisiin hyödyntää erityisesti hiljaisen palvelutarpeen kartoittamisessa. Opinnäytetyön aikana selvitin Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien 20-29-vuotiaiden henkilöiden palvelutarpeita palvelumuotoilussa hyödynnettävien, käyttäjälähtöisyyteen tähtäävien käyttäjätutkimuksen ja osallistamisen menetelmien avulla.
Keskityin opinnäytetyössäni Tuulaniemen kuvaaman palvelumuotoiluprosessin tutkimusvaiheen asiakasymmärrysosuuteen. Valitsin kohdennuksen, sillä kuntalaisten roolin, tarpeiden ja arjen ymmärtäminen ovat avainasemassa tulevaisuuden kunnan palveluiden kehittämisessä ja uusien palveluinnovaatioiden syntymisessä.
Kohdensin kehittämistapauksen nuorten, Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien 20-29vuotiaiden nuorten aikuisten palvelutarpeen selvittämiseen. Kokeilutapauksen alkuvaiheessa suunnittelemani kartoittamisprosessi on muuttunut prosessin edetessä. Suurimmat muutokset tapahtuivat aivan prosessin alussa. Alkuperäisenä tavoitteena oli testata
palvelutarpeiden kartoittamisen menetelmiä toisistaan irrallisina. Ajatuksena oli verrata
menetelmiä toisiinsa siten, että menetelmistä oltaisiin voitu lopulta valita tehokkaimmat.
Hylkäsin tämän lähestymistavan, sillä havaintojeni mukaan tarpeiden kartoittamisessa oli
kyse kokonaisprosessista, johon liittyi monien eri menetelmien käyttöä (mm. Strandberg
ym. 2018). Havainnon jälkeen prosessi hioutui siten, että päätinkin verrata menetelmien
tuottamaa tietoa koko prosessin siihen saakka tuottamaan tietoon. Tällöin pystyin taso tasolta syventämään jo saavutettua tietoa ja arvioimaan tuovatko uudet tasot lisää tietoa vai
toistavatko ne jo olemassa olevaa tietoa.

6.1

Kokemukset prosessin alkuaskelista ja pohjaymmärryksen muotoutumisesta

Prosessin ensimmäinen vaihe oli pohjaymmärryksen kerryttäminen. Tässä vaiheessa tutustuin teemaan pintapuolisesti. Kävin läpi jo kirjoitettuja artikkeleja ja pintapuolisesti tehtyjä tutkimuksia. Lisäksi haastattelin kahta asiantuntijaa opinnäytetyöni aiheen rajaukseen
ja samalla koko teemaan liittyen. Tämän jälkeen tutustuin erityisesti kohderyhmääni keskittyviin artikkeleihin.
Pohjaymmärryksen muodostaminen oli olennainen osa koko prosessin alkuun saattamiseksi. Ennen asiantuntijahaastatteluja tutustuin artikkeleihin, jotka käsittelivät esimer-
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kiksi yksinäisyyttä. Artikkeleissa oli usein nostettu esille ikäihmiset ja vasta asiantuntijahaastatteluiden jälkeen ymmärsin, että itse asiassa nuoret aikuiset saattaisivatkin olla kehittämishankkeelleni olennaisempi kohderyhmä. Sain asiantuntijahaastatteluiden kautta
tiiviin katsauksen Turun kaupungilla jo käynnissä oleviin toimenpiteisiin ja jo menneisiin
hankkeisiin, joissa yksinäisyyteen tai syrjäytymiseen puuttumiseen oli haettu keinoja. Asiantuntijahaastatteluiden perusteella ymmärsin, että palvelutarpeiden kartoittamiseen ei ollut olemassa mallia ja mikäli tarpeita oltiin kartoitettu, oli niitä kartoitettu yhden toimialan
näkökulmasta. Sain asiantuntijahaastatteluista myös tärkeitä kontaktitietoja 20-29-vuotiaiden nuorten aikuisten kanssa keskusta-alueella työskenteleviin kolmannen sektorin toimijoihin. Parikymmentä kontaktitietoa sisältävä listaus oli merkittävä hakiessani myöhemmin
haastateltavia kohdehenkilöiden kanssa työskentelevistä asiantuntijoista.
Tässä vaiheessa kohderyhmäni tarkentui 20-29-vuotiaisiin Turun ydinkeskusta-alueella
asuviin nuoriin aikuisiin. Tutustuin ikäryhmästä tehtyihin artikkeleihin sekä pintapuolisesti
tutkimuksiin etsien samalla niitä tutkimuksia, joita seuraavassa vaiheessa tulisin hyödyntämään. Kävin myös tutustumassa saamani kontaktilistan mukaisiin eri toimijoihin ja heidän
tuottamiinsa sisältöihin. Tässä vaiheessa tiedustelin myös yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun CoSie-hankkeen kanssa. Totesimme, että hankkeessa tehtävä kartoitustyö tulisi omalle aikataululleni liian myöhään hyödynnettävyyden kannalta, mutta sen sijaan
oman kehittämishankkeeni tulokset hyödyttäisivät hanketta. Päädyimme tulokseen, jossa
kehittämishankkeeni tulokset otettaisiin osaksi hankkeen esiselvitysvaihetta ja vastapainoksi hanke tukisi kehittämishankettani siinä vaiheessa, kun palkitsisin haastattelemiani
kohderyhmän henkilöitä osallistumisesta.
Muodostin pohjaymmärryksen muotoutumisen ohessa suunnitelman etenemisestä. Olin
tutustunut erilaisiin menetelmiin, joiden avulla palvelumuotoiluprosessissa tavoiteltiin syvää asiakasymmärrystä ja valitsin menetelmät, joita alustavasti aioin hyödyntää omassa
prosessissani. Tässä vaiheessa mukana oli enemmän menetelmiä kuin mitä lopulta tulin
käyttämään ja toisaalta osa menetelmistä, esimerkiksi työpajassa käytettävä lähestymistapa, oli vielä jäsentymätön. Suunnitelmani tässä vaiheessa olin ajatellut prosessin kulkevan seuraavanlaisessa järjestyksessä:
•

Kohderyhmään tutustuminen (kirjallisuus ja haastattelut)

•

Asiantuntijoiden syvähaastattelut (2-3 asiantuntijaa)

•

Työpaja asiantuntijoille (4-6 asiantuntijaa)

•

Syvähaastattelut kohderyhmälle (3-4 henkilöä)

•

Luotaimet kohderyhmälle (7-8 henkilöä)
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•

Työpaja kohderyhmälle (4-6 henkilöä)

Lopullinen prosessi muotoutui vasta tehdessä. Jokaisen vaiheen jälkeen kävin läpi olemassa olevan aineiston ja mietin, minkälaista tietoa minulta vielä puuttui. Siirryin seuraavaan vaiheeseen vasta edellisen vaiheen päätyttyä, jolloin pystyin paremmin arvioimaan
sitä, minkälainen anti milläkin menetelmällä oli ollut.
Tämän vaiheen päättyessä ymmärrykseni koostui seuraavasta osasta:

Kuvio 10. Ymmärryksen kertyminen, pohjaymmärrys.

6.2

Kokemukset tutkimustietoon perustuvasta alkukartoituksesta

Saatuani pintapuolisen käsityksen kohderyhmästä ja tutustuttuani asiakasymmärryksen
keräämisessä hyödynnettäviin menetelmiin syvensin ymmärrystäni perehtymällä laajemmin jo tehtyihin tutkimuksiin kohderyhmästä. Tutkimusten perusteella loin ennakkokäsityksen kohderyhmästä.
Käytin tutkimusaineistonani kahta aineistoryhmää:
•

Nuorisobarometri on vuosittain julkaistava tutkimus, jossa mitataan suomalaisten
15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Tutustuin kahteen tutkimukseen.
Vuoden 2017 kysely keskittyi kouluttautumiseen ja kyselyyn vastasi 1902 MannerSuomessa asuvaa nuorta. Vuoden 2015 kysely keskittyi arjenhallintaan ja kyselyyn vastasi 1894 Manner-Suomessa asuvaa nuorta.

•

Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimus on rekisteritietoa hyödyntävä monitieteinen pitkittäistutkimus, jonka kohteena ovat kaikki Suomessa vuonna 1987
syntyneet n. 60 000 henkilöä. Seuranta jatkui vuodesta 1987 vuoteen 2012, jolloin
kohderyhmän henkilöt täyttivät 25 vuotta. Tutkimustietoa on koottu moniin eri raportteihin. Tässä opinnäytetyössä tarkastelen Suomi nuorten kasvuympäristönä raporttia (2016) sekä Nuorten hyvinvointi ja syrjäytymisen riskitekijät Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa -raporttia (2016).

Koen, että erityisesti Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimus oli laajuutensa vuoksi
merkittävä kehittämishankkeeni kannalta.
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Kävin läpi tutkimuksista tehdyt raportit tarkkaan. Kirjasin ylös niistä esille nousevia havaintoja Affinity Diagram -tyyppisellä ryhmittelyllä. Kävi ilmi, että raporttien perusteella ei ollut
mahdollista saada selville kohdehenkilöiden tarpeita. Jaoin lopulta havainnot kolmeen ryhmään: riskitekijät, haasteet ja muut havainnot. Havainnot on kirjattu opinnäytetyön kappaleeseen 5.4.9 Yhteenveto ensimmäisen vaiheen havainnoista. Vaiheen lopputuloksena
ymmärrykseni muodostui seuraavista palasista:

Kuvio 11. Ymmärryksen kertyminen: pohjaymmärrys ja tutkimustieto.

6.3

Kokemukset asiantuntijasyvähaastatteluista

Asiantuntijasyvähaastatteluosuudessa haastattelin kohderyhmän kanssa työskenteleviä ja
erityisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden kanssa kolmannella
sektorilla toimivia asiantuntijoita. Olin valinnut tahot, joihin olin yhteydessä, aikaisemmassa vaiheessa haastattelemani asiantuntijan antamien vinkkien perusteella. Valitsin
syntyneeltä listalta alustavien yhteydenottojen jälkeen neljä yhdistystä, joiden työt painottuivat hieman eri tavoin. Haastateltavina oli kuusi ydinkeskusta-alueella nuorten aikuisten
kanssa työskentelevää henkilöä. Haastattelut toteutettiin toimijoiden tiloissa puolistrukturoituina kontekstihaastatteluina. Kestoltaan haastattelut olivat vajaasta tunnista kahteen
tuntiin.
Haastatteluiden avulla minun oli mahdollista saada tietoa, joka tutkimusvaiheesta oli jäänyt puuttumaan; asiantuntijat osasivat kuvailla kohderyhmän arjen haasteita ja tarpeita,
joita henkilöillä sekä arjessa että laajemmin elämässään oli. Jokaisen haastattelun jälkeen
ymmärrykseni paitsi kohderyhmästä, myös sen moninaisuudesta oli tarkentunut. Ymmärsin, että valitsemani kohderyhmä pirstaloitui moniin pienempiin alaryhmiin. Huomasin, että
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tutkimusten analysoinnissa käyttämäni menetelmä ei tulisi toimimaan, vaan joutuisin jakamaan 20-29-vuotiaiden ryhmän pienempiin, henkilön tilannetta kuvaaviin ryhmiin. Päädyin
jakamaan kohderyhmän siihen kuuluvien henkilöiden syrjäytymisen tasoa kuvaaviin ryhmiin, sillä huomasin haastattelujen aikana samojen haasteiden toistuvan lähes kaikissa
haastatteluissa, mutta haasteiden tason ja vaikuttavuuden arkeen muuttuvan koko ajan
syvemmäksi. Tässä vaiheessa myös tarkensin kohderyhmän rajausta: 20-29-vuotiaat Turun ydinkeskusta-alueella asuvat nuoret aikuiset muuttuivat 20-29-vuotiaiksi Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttaviksi nuoriksi aikuisiksi. Rajaus muuttui, sillä yksikään haastattelemani yhdistys toimi nuorten kanssa siten, että nuoren ei tarvinnut kertoa itsestään etunimen lisäksi käytännössä muita tietoja. Yhdistykset eivät tienneet tarkkaan, missä henkilöt
asuivat, sillä heidän tarjoamansa palveluiden tai avun näkökulmasta sillä ei ollut merkitystä.
Asiantuntijavaiheen perusteella kirjasin ylös haasteita, tarpeita ja vahvuuksia ja ilon aiheita luotujen synteesien mukaan järjestettynä: yksinäiset ja introvertit, yhteiskunnan ulkopuolelle putoamisvaarassa olevat, yhteiskunnan ulkopuolelle putoavat ja päihde- ja mielenterveysongelmaiset. Havainnot on kirjattu opinnäytetyön kappaleeseen 5.5 Kohderyhmän kanssa työskentelevät asiantuntijat. Vaiheen lopputuloksena ymmärrykseni muodostui seuraavista palasista:

Kuvio 12. Ymmärryksen kertyminen: pohjaymmärrys, tutkimustieto ja asiantuntijahaastattelut.
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6.4

Kokemukset kohdehenkilöiden syvähaastatteluista

Syvennettyäni ymmärrystä asiantuntijoiden kanssa tehdyillä syvähaastatteluilla siirryin
haastattelemaan kohderyhmää. Rekrytoin henkilöitä Facebookin kautta avoimella ilmoituksella. Jaoin ilmoituksen omalla seinälläni ja lisäksi jaoin sitä kohdennetusti eri ryhmiin.
Lisäksi lähetin yhdistyksille sähköpostilla mainoksen mahdollisuudesta osallistua. Sain yhteensä 15 yhteydenottoa, joista opinnäytetyötä varten haastattelin seitsemää. Mukana oli
pääasiallisesti joko työelämässä tai opiskelemassa olevia henkilöitä, sillä tiesin että seuraavan vaiheen työpajaan osallistuvat henkilöt tulisivat olemaan pääasiallisesti työelämän
ja opiskeluiden ulkopuolella olevia – halusin saada kehittämishankkeessa kattavan kuvan
nuorten aikuisten tarpeista riippumatta siitä, mikä henkilön senhetkinen elämäntilanne oli.
Valitsin ilmoittautuneiden joukosta mahdollisimman erilaisia henkilöitä. En tuntenut haastateltavia ennalta. Henkilöiden elämäntilanteet vaihtelivat. Osa oli sinkkuja, osa parisuhteessa, osalla oli lapsia. Mukana oli niin opiskelijoita, työssäkäyviä kuin työelämän ulkopuolella olevia. Pääpaino kuitenkin oli työssäkäyvissä ja opiskelevissa henkilöissä. Haastateltavista yksi oli mies ja loput naisia. Haastateltavat asuivat tai muuten liikkuivat säännöllisesti Turun ydinkeskusta-alueella.
Tein syvähaastattelut pääosin ydinkeskusta-alueella haastateltavien arkiympäristössä.
Haastattelun kesto oli noin puolesta tunnista vähän yli tuntiin. Haastattelua varten minulla
oli kirjattuna ylös asioita, joihin halusin löytää vastauksia, mutta ei varsinaisia kysymyksiä.
Osa haastateltavista teki haastattelun aikana myös aikajanatehtävän.
Haastatteluiden perusteella ymmärrykseni kohderyhmän elämäntilanteista laajeni. Koska
asiantuntijahaastatteluissa keskittyminen oli työ- ja opiskeluelämän ulkopuolella tai sinne
mahdollisesti jossain vaiheessa siirtyvissä, antoivat työ- ja opiskeluelämässä mukana olevat uudenlaisen näkökulman kokonaisuuteen. Haastatteluiden perusteella totesin, että aikaisemmissa vaiheissa käyttämäni ryhmittelyt eivät toimisi tässä, vaan joutuisin jälleen
ryhmittelemään vaiheen tulokset uudelleen. Haastatteluiden tuloksia tarkastellessani huomasin, että haastateltavat pystyisi jakamaan karkeasti kahteen ryhmään sen perusteella,
kuinka voimakkaasti henkilöt pyrkivät elämässään eteenpäin ja toisaalta kuinka pieniä
muutoksia henkilöt toivoivat tulevaisuudeltaan. Jaottelin haastatteluissa esille nousseet
tarpeet ja haasteet kahteen ryhmään sen mukaan, kumpaan ryhmään haastateltava mielestäni kuului. Tarkemmin havaintoja käyn läpi kappaleessa 5.6 Kohderyhmä: Syvähaastattelut.
Tämän vaiheen tärkein anti oli mielestäni se, että tunnistin henkilöiden sisäisen motivaation merkityksen elämänkulkua ohjaavana tekijänä. Asiantuntijahaastatteluvaiheessa tämä
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ei ollut noussut tunnistettavasti esille. Vaiheen lopputuloksena ymmärrykseni muodostui
seuraavista palasista:

Kuvio 12. Ymmärryksen kertyminen: pohjaymmärrys, tutkimustieto, asiantuntijahaastattelut ja kohderyhmän haastattelut.

6.5

Kokemukset luotaimista

Toteutin luotaimen kolmen nuoren aikuisen kanssa. Ennen luotaimen käyttämistä haastattelin luotaimia käyttäviä henkilöitä ja haastattelun yhteydessä annoin suullisesti tehtävänannon luotaimen toteuttamiseksi. Luotaimen tekijöille käytin luotaimesta nimeä Whatsapp-päiväkirja, sillä luotain toteutettiin Whatsapp-viestisovelluksella, kohdehenkilön
omalla älypuhelimella. Tehtävänannossa pyysin osallistujia tallentamaan päiväkirjaan päivän tapahtumia melko tarkalla tasolla, sitä mukaa kun päivä eteni. Tavoitteenani oli saada
kokonaiskuva kolmen erilaisen nuoren aikuisen arjesta.
Luotaimien käytön tärkein anti oli kohderyhmän arkeen pääseminen. Verrattuna haastatteluihin tai niissä tehtyihin aikajanatehtäviin luotaimen avulla oli mahdollista saada yksityiskohtaisempi kuva arjesta. Toisaalta samaan aikaan luotaimien kautta saatava kuva arjesta oli niin yksityiskohtainen ja samalla henkilökohtainen, että se aiheutti haasteita analysointiin. Oli haastavaa muodostaa kolmen henkilön toteuttamista luotaimista analyysi,
jossa osallistujien elämää ei avattaisi liian yksityiskohtaisella tasolla. Tarkemmin havaintoja käyn läpi kappaleessa 5.7 Kohderyhmä: Luotaimet.
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Koen, että tämän vaiheen tärkein anti oli sen tuoma hiljainen ymmärrys. Koska ymmärsin
nyt paremmin muutaman kohderyhmään kuuluvan henkilön arkea, osasin suhtautua myös
jo tekemiini havaintoihin ehkä toisin. Menetelmä toi mukaan konkretian tason, jollaista
haastatteluilla ei voinut saavuttaa. Vaiheen lopputuloksena ymmärrykseni muodostui seuraavista palasista:

Kuvio 13. Ymmärryksen kertyminen: pohjaymmärrys, tutkimustieto, asiantuntijahaastattelut, kohderyhmän haastattelut ja luotaimet.

6.6

Kokemukset työpajasta

Lopuksi perehdyin vielä uudesta näkökulmasta kohderyhmän arkeen työpajassa, johon
osallistui kohderyhmään kuuluvia ja pääasiallisesti työelämän tai koulutuksen ulkopuolella
olevia henkilöitä. Osallistujat oli rekrytoitu yhden asiantuntijahaastatteluvaiheessa mukana
olleen yhdistyksen kautta. Työpajaan osallistuvat henkilöt tunsivat toisensa ja olivat toimineet ryhmänä aikaisemminkin. Perustin työpajan Päivä elämästäni -menetelmään, jossa
osallistujat asettuivat kuvittelemansa kohdehenkilön asemaan ja kirjasivat ylös henkilön
arjessa olevia haasteita ja iloja. Työpajassa myös keskustelimme tehtävistä nousseista
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havainnoista ja perehdyimme juurisyihin arjessa esiin nousevien haasteiden takana. Lopuksi pohdimme yhdessä sitä, minkälaisten ratkaisujen avulla arjen haasteilta voitaisiin
välttyä niin nykyhetkessä kuin elämän aikaisemmissakin vaiheissa. Vaiheen tuloksia on
tarkemmin käsitelty luvussa 5.8 Työpaja: Kohderyhmä.
Työpajan tärkein anti oli ehdottomasti haasteisiin ja niiden syihin liittyvä, osallistujien itsensä aloittama ja johdattelema keskustelu. Ilmapiiri oli avoin ja keskustelu oli todella hyvää. Työpajan perusteella pystyin listaamaan selkeitä haasteita ja toisaalta ratkaisuja,
joita kohderyhmä itse koki tärkeäksi. Vastaavalla tavalla kohderyhmän itsensä tekemää
analyysiä en ollut aikaisemmissa vaiheissa saanut, sillä niistä oli jäänyt puuttumaan kohderyhmään kuuluvien henkilöiden keskinäinen vuorovaikutus. Vaiheen lopputuloksena
ymmärrykseni muodostui seuraavista palasista:

Kuvio 14. Ymmärryksen kertyminen: pohjaymmärrys, tutkimustieto, asiantuntijahaastattelut, kohderyhmän haastattelut, luotaimet ja työpaja.
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6.7

Tulosten analysointi

Kehittämishankkeessani lähes kaikki keräämäni aineisto oli laadullista. Tämä aiheutti
haasteita tulosten analysointiin. Koko kehittämishankkeen aikana mukana oli materiaalia
niin kirjoitettuina ja piirrettyinä muistiinpanoina, äänitallenteina, kuvina, muiden tuottamina
piirroksina ja tekstinä sekä muiden tuottamina kuvina ja videoina. Jouduin jokaisen vaiheen jälkeen soveltamaan uudenlaista lähestymistapaa materiaaleihin, vaikka perusanalysointitapa, Affinity Diagram, pysyikin koko ajan samana. Koen, että teemojen nostaminen
esille materiaaleista vaihe kerrallaan ja teemojen ryhmitteleminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi oli tämän kaltaisen materiaalikokonaisuuden kannalta järkevä tapa analysoida
tuloksia. Menetelmän avulla koko kokonaisuus oli myös helpompi hahmottaa, kun konkreettisia liimalappuja käyttäessä näki, minkälaisista osasista kokonaiskäsitys muodostui.
Tämän vaiheen tärkein anti kokonaisuudelle oli ehdottomasti kokonaisymmärryksen saaminen. Ilman koottua kokonaiskuvaa olisivat asioiden mittasuhteet jääneet epäselviksi ja
osa havainnoista olisi saattanut unohtua. Ilman tulosten analysointia en olisi saanut muodostettua kattavaa ymmärrystä 20-29-vuotiaiden Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien
nuorten aikuisten tarpeista. Vaiheen lopputuloksena ymmärrykseni muodostui seuraavista
palasista:
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Kuvio 15. Ymmärryksen kertyminen: pohjaymmärrys, tutkimustieto, asiantuntijahaastattelut, kohderyhmän haastattelut, luotaimet, työpaja ja analysointi.
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7

ARVIOINTI JA JATKOKEHITYS

Kunta nähdään usein julkishallinnollisena yksikkönä, vaikka todellisuudessa kunta on paljon muutakin; kunta on tietylle maantieteelliselle alueelle muodostunut kokonaisuus ja yhteisö, jonka muodostavat asukkaat ja julkisen yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat
tehtävineen ja palveluineen. Se, siirtyykö kunnan nykyisistä tehtävistä suuri osa maakunnalle mahdollisesti tulevan uudistuksen myötä ei periaatteessa vaikuta kokonaisuuteen;
vaikka yksi palveluntarjoaja korvautuisikin toisella, ei sen vaikutus yksittäiselle kansalaiselle välttämättä näy niin suurena, mitä se kuntaorganisaatiolle näyttäytyy. Mahdollisen
muutoksen myötä kuntaorganisaatio joutuu kuitenkin miettimään suhtautumistaan oman
alueensa yhteisöön toisin; uusi elinvoimaa, sivistystä ja hyvinvointia kehittävä ja tukeva
rooli parhaimmillaan ammentaa voimansa paikallisesta yhteisöstä. Tämä kuitenkin vaatii
muutoksia kuntaorganisaation tavassa toimia – palveluroolin sijaan kuntaorganisaation tulisi nähdä itsensä yhteisön tarpeiden ja toiveiden mahdollistajana.
Palvelumuotoilu on tämän opinnäytetyön kirjoittamishetkellä levittäytymässä myös julkisiin
organisaatioihin. Osa organisaatioista, etenkin suuremmat edelläkävijäkunnat ja osa valtiohallinnon toimijoista, on jo hyödyntänyt muotoilua ja sen menetelmiä pitkään. Ihmisten
arkikokemuksia huomioidaan esimerkiksi elinympäristön suunnittelussa ja budjettia on
saatettu avata kuntalaisten päätettäväksi. Monessa organisaatiossa kuitenkin palvelumuotoiluprosessin lähtökohta; asiakastarpeen tunnistaminen ja asiakkaiden ymmärtäminen,
on ketjun heikoin lenkki. Digitalisaation myötä kiinnostus asiakastietoa ja eri tietolähteiden
yhdistämistä kohtaan on lisääntynyt, mutta onko sen tuomalla kokonaisuudella arvoa, mikäli taustalla vaikuttavat syyt ja kuntalaisten todellinen ymmärtäminen jäävät varjoon?
Muotoiluprosessin hyödyntäminen julkisella sektorilla ei ole ongelmatonta, mutta sen tuomaa arvoa palvelunkehitysprosessiin ei voida sivuuttaa. Asiakasymmärrys tuo syvempää,
tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa palveluiden kehittämisen tueksi mitä jo olemassa olevista palveluista kertyvä asiakastieto voi tällä hetkellä edes yhdistettynä tarjota.
Mikäli kuntaorganisaatiossa kyetään näkemään kuntaekosysteemin toiminta kuntalaisen
näkökulmasta, kykenee se eittämättä paremmin vastaamaan kuntalaisen tarpeisiin ja toiveisiin. Opinnäytetyöni perusteella vaikuttaa siltä, että erityisesti käyttäjälähtöisten menetelmien avulla voidaan päästä syvälle kuntalaisten arkeen ja siihen liittyvin tarpeisiin. Samalla on mahdollista saada tietoon myös kuntalaisten syvempiä tarpeita. Käyttäjälähtöiset
menetelmät vaikuttavatkin sopivan erityisen hyvin sellaisiin tilanteisiin, joissa halutaan selvittää esimerkiksi nykyisten palveluiden ulkopuolella olevien kuntalaisten tarpeita; toisin
sanoen tilanteessa, jolloin halutaan kartoittaa mahdollisuuksia uusille palveluille. Kehittä-

82

mishankkeeni perusteella käyttäjälähtöisten menetelmien avulla on mahdollista saada tietoa palvelutarpeista myös taantuvasti. Empaattisen ymmärryksen avulla sekä nykyisiä että
tulevia palveluita voitaisiin kehittää kuntalaista paremmin huomioivaksi. Koska asiakasrajapinnassa työskenteleviä asiantuntijoita on kunnassa paljon, näkisin tämän yhdeksi suureksi mahdollisuudeksi palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Vaatisi kuitenkin todennäköisesti lisäresursseja, jotta asiakasrajapinnassa työskentelevät henkilöt saisivat mahdollisuuden kehittää tarjoamiaan palveluita käyttäjälähtöisemmiksi yhdessä asiakkaiden
kanssa. Nyt asiakasrajapinnassa tehtävät kokeilut jäävät usein vain kokeiluiksi, jotka eivät
lopulta kuitenkaan muuta olemassa olevia toimintamalleja.
Tässä opinnäytetyössä keskityttiin ainoastaan siihen, miten kuntalaisten tarpeita voitaisiin
selvittää ja ymmärtää laadullisilla, palvelumuotoiluprosessissa hyödynnettävillä menetelmillä. Jatkossa hyödyllisiä kehittämishankkeiden tai tutkimusten aiheita voisivat olla esimerkiksi se, miten esimerkiksi tässä opinnäytetyössä kuvatun palvelutarpeiden kartoittamisvaiheen saisi nivoutettua osaksi kuntaorganisaation tai kunnassa toimivan muun yhteisön palvelunkehitysprosessia. Lisäksi kiinnostava tutkimusaihe olisi kuntastrategian muotoileminen. Tällä hetkellä kuntastrategia kuvaa usein kuntaa ja kuntalaisia kokonaisuutena. Käytännössä kuitenkin palveluita tarjotaan harvoin kokonaisuutena – toteuttamisvaiheessa ne siiloutuvat toimialoittain siten, että strategian kuvailemaa kokonaisuutta on harvoin tarjolla. Strategian määrittelemää suuntaa tulisi tulevaisuudessa ohjata ensisijaisesti
kuntalaisten tarpeet nykyisten toimialasiilojen sijaan. Tämä kuitenkin vaatii kuntaorganisaation ja koko kuntaekosysteemin tarkastelua ja järjestelyä uudella, kuntalaislähtöisellä
tavalla palvelumuotoilua hyödyntäen.
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Liite 1
Asiantuntijahaastatteluiden runko
Tämä on asiantuntijahaastatteluiden puolistrukturoitu haastattelurunko sekä (aikaisempien
haastattelukokemusteni perusteella tekemäni) perustelut keskustelua karkeasti ohjaavien
kysymysten valinnalle. Tätä haastattelurunkoa on tuettu haastattelutilanteessa monilla tukikysymyksillä. Lisäksi haastateltavan antamien vastausten perusteella keskustelua on tuettu myös muihin suuntiin. Haastattelun lopussa haastateltavalle on annettu mahdollisuus
nostaa vielä esille sellaisia asioita, joita haastattelun aikana ei muuten ole käynyt ilmi.
1. Kertoisitko itsestäsi ja taustoistasi? Mitä olet tehnyt aikaisemmin ja mitä teet tässä
nykyisessä työssäsi?
•

Tämä kysymys toimii ns. lämmittelykysymyksenä ja auttaa ymmärtämään
haastateltavaa paremmin. Samalla saan pohjaymmärryksen henkilön edustaman organisaation toiminnasta.

2. Minkälaisten nuorten aikuisten kanssa työskentelet? Kuvaile tyypillistä asiakastanne?
•

Olen kiinnostunut erityisesti 20-29-vuotiaista Turun ydinkeskusta-alueella
asuvista nuorista. Tällä kysymyksellä varmistan, että haastateltavan asiakkaat ovat osa tätä kohderyhmää tai osaa tästä kohderyhmästä. Saan myös
yleiskuvan organisaation asiakkaista, joka auttaa minua luomaan yleiskuvaa koko kohderyhmästä. Tämän kysymyksen jälkeen osaan suhteuttaa
myös seuraavien kysymysten vastaukset.

3. Minkälaista on tyypillisen asiakkaanne arki?
•

Tällä kysymyksellä haluan päästä syvemmälle kohderyhmään. Arjen tekemisen kautta todennäköisesti ymmärrän helpommin heidän näkökulmaansa. Samalla myös haastateltava siirtää omaa näkökulmaansa työntekijän näkökulmasta asiakkaansa näkökulmaan.

4. Minkälaisia iloja ja haasteita asiakkaillanne on? Tarpeita?
•

Tämä kysymys on opinnäytetyöni kannalta kaikkein olennaisin. Tämä kysymys on tarkoituksella haastattelun loppupuolella, arki-kysymyksen jälkeen.
Toivon, että tämän kysymyksen avulla saan alustavan kuvan kohderyhmän
hiljaisista palvelutarpeista.
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5. Minkälainen palvelukokonaisuus olisi mielestäsi ideaali? Sellainen, jollaista nuori
aikuinen oikeasti tarvitsisi?
•

Nyt haastateltava palaa takaisin työntekijärooliinsa. Hän on saattanut jo
aiemmin miettiä, minkälainen palvelukokonaisuus olisi nuorelle aikuiselle
tarpeellinen ja toisaalta hänelle on saattanut nousta uusia ajatuksia haastattelun aikana. Tällä kysymyksellä saan kuvan todennäköisesti nykyisten
palveluiden kehittämistarpeista.

6. Pystytkö listaamaan TOP 3 haastetta, joita nuorella aikuisella on?
•

Haastattelun lopuksi valitsin kysymyksen, jonka avulla varmistan ymmärtäneeni oikein tärkeysjärjestyksen kysymyksen 4 kohdalla. Haastattelun aikana myös haastateltava prosessoi kokonaisuutta, jolloin haastattelun lopussa saan todennäköisesti jäsentyneemmän listauksen, kuin mitä aiemmin kysymällä olisin saanut.
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Liite 2
Osallisuus kunnassa -kysely
Kuntasi nimi:
Miten osallistamista toteutetaan kunnassasi? Eroavatko eri toimialat toisistaan?
Anna esimerkki hyvin toteutuneesta osallistamisesta kunnassasi.
Anna esimerkki pieleen menneestä (tai sivuutetusta) osallistamisesta kunnassasi.
Onko osallistamisen taso kunnassasi mielestäsi hyvä? Miksi?
Onko kunnassa erikseen (vakituinen / virassa oleva) henkilö, jonka vastuulla on osallistaminen? Kuinka kauan kunnalla on ollut tällainen henkilö?
Kehitetäänkö mielestäsi kuntasi palveluita asiakaan tarpeesta lähtien? Anna esimerkki.
Jos saisit vapaasti päättää miten palveluita kunnassasi kehitettäisiin, niin miten niitä kehitettäisiin?
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Liite 3
Ilmoitukset, joiden avulla etsin kohderyhmän edustajia haastatteluihin, luotaimiin ja
työpajaan.
Viesti, joka jaettiin muutamiin alueellisiin Facebook-ryhmiin:
Hei, ylläpidon luvalla haen osallistujia opinnäytetyöhöni 😊
Etsinnässä on 20-29-vuotias turkulainen, joka käy säännöllisesti tai ainakin melko usein
Turun ydinkeskustassa. Henkilö voi olla opiskelija, työtön, työssäkäyvä, asua yksin tai olla
perheellinen, sukupuolellakaan ei ole väliä. Osallistuminen voi tapahtua perinteisellä
haastattelulla tai esimerkiksi whatsapp-toteutuksena. Osallistujien tietoja ei tallenneta
opinnäytetyöhön eikä välitetä eteenpäin ja palkkioksi osallistumisesta saa leffalipun.
Opiskelen Lahden Muotoiluinstituutissa kulttuurialan YAMK-tutkintoa. Opinnäytetyössäni
hyödynnän palvelumuotoilun menetelmiä palvelutarpeen kartoittamisessa. Case-tutkimuksessani kartoitan 20-29-vuotiaiden, Turun ydinkeskusta-alueella vaikuttavien nuorten aikuisten palvelutarpeita. Opinnäytetyön kautta esille nousevat palvelutarpeet toimitan syksyn aikana Turun AMK:lle, joka työstää tarpeita eteenpäin kohti oikeita palveluita osana
CoSie-hanketta.

Sähköpostiviestin liite, jolla osallistujia etsittiin kolmannen sektorin kautta:

