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.  

Kehittämistehtävässä on hyödynnetty kyselylomakkeita, sekä valtakunnallisia ja globaaleja tutkimustu-
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tiin luotua palvelumuotoilua hyödyntäen asiakasprofiileja, joiden tarpeisiin strategiatyötä linjattiin. Strate-

giaa rakennettiin yhteisissä kehittämispäivissä, joihin kutsuttiin alueen eri liikunta-alojen toimijoita. Kehit-

tämispäiviin osallistui niin nuoriso- ja liikuntapuolen toimihenkilöitä, liikuntaseurojen ja -yhdistysten työn-

tekijöitä ja vapaaehtoisia sekä koulujen ja eri nuorisoryhmien edustajia.  

 

Tässä moniammatillisissa ja -toimijaisessa verkostossa työstettiin skenaarioajattelua hyödyntäen strate-

giamalli, joka toimii tämän strategiaprosessin karttana kehityksen ja muutoksen polulla. Strategiamallissa 

on sovellettu Santalaisen (2009) strategiatimanttia, joka sovellettuna palvelee myös palvelu- ja asiakas-
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strategiatyötä tekevien käyttöön.  
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1 JOHDANTO 

 
 
Tämän opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka tarkoituk-

sena on avata nuorten liikuntasuhdetta sekä kuvata eri liikunta-alan toimijoiden 

strategista prosessia matalakynnyksisten liikuntapalvelujen kehittämiseksi. Opin-

näytetyössä tutkitaan nuorten liikuntatottumuksia sekä liikuntasuhteen ilmiöitä 

paikallisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti, mikä antaa työlle laajan tulokulman 

aiheen käsittelyyn. Kehittämistyön rakentumista jäsennetään moniammatillisuu-

den, strategisen skenaariotyöskentelyn sekä palvelumuotoilun avulla. Työn tulok-

set pohjautuvat kyselylomakkeiden ja aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin 

sekä kehityspäivän antiin, joka järjestettiin seudun liikunta-alan toimijoille proses-

sin käynnistämistä varten. Tutkimus raamittuu seuraavien tutkimuskysymysten 

ympärille: 

 Millainen nuorten liikuntasuhde on alueellisesti 

 Miten moniammatillisuuden ja –toimijuuden kautta voidaan rakentaa kes-

tävämpiä palveluja nuorten matalakynnyksisten liikuntapalvelujen kehittä-

miseksi. 

 Miten hyödyntää palvelumuotoilua ja kehittää strategiatyöskentelyä yli 

kunta- ja toimijarajojen.  

 

Työn tilaajana toimii Pyhäjoen kunta ja vapaa-ajan palvelut. Toimin itse Pyhäjoen 

kunnan vapaa-aikapalveluissa vapaa-aikaohjaajana. Työnkuvaani sisältyvät alu-

een liikunta- ja nuorisopalvelut; niiden kehittäminen, suunnittelu toteuttaminen ja 

budjetointi.  

1.1 Tarve ja tausta 

 
Nuorten omaehtoinen liikkuminen on ollut laskusuhdanteinen useissa eri kyse-

lyissä ja tutkimustuloksissa. Liikkumattomuus onkin noussut pääteemaksi mo-

nissa eri liikuntapolitiikan ja -tutkimuksen painopisteissä. Monissa tutkimuksissa 

on keskitytty selvittämään; miten nuoret liikkuvat ja kuinka paljon. Mielestäni tär-

keämpää on nostaa esiin kysymyksiä, joiden kautta halutaan vastauksia nuorten 

liikuntakokemuksiin sekä siihen; miksi nuori liikkuu, mikä häntä motivoi tai mitkä 

seikat toimivat esteenä liikunnan harrastamiselle. On kuitenkin tärkeää muistaa, 
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etteivät nuoret ole yksi heterogeeninen ryhmä, jolle syyt ja kokemukset ovat sa-

manlaiset. Liikkumattomuus yksilö- ja yhteiskuntatasolla on ilmiö, jota tulee tar-

kastella monesta eri näkökulmasta. (Zacheus & Koski 2017, 9)  

 

Opinnäytetyön toimintaympäristö keskittyy Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kuntiin 

Pohjois-Pohjanmaalla. Mukana kehitystyössä ovat niin nuoret kuin kuntien ja 

kaupunkien toimihenkilöt sekä seurojen ja yhdistysten eri toimijat. Seutukunnalli-

sesti nuoria on ollut hankala saada aktivoitua mukaan eri liikunta-alan toimijoiden 

järjestämiin aktiviteetteihin ja ohjattuun liikuntaan. Ne nuoret, jotka ovat liikunnal-

lisia ja harrastavat viikkotasolla paljon erilaista ja monipuolista liikuntaa, ottavat 

osaa ja ovat aktiivisia vaikuttajia muutoinkin omassa elämässään. Oman lukunsa 

muodostavat ne nuoret, jotka liikkuvat vähän tai eivät ollenkaan ja joita ei ole 

saatu tavoitettua minkään harrastuksen tai toiminnan piiriin. Opinnäytetyön tar-

koituksena onkin lisätä palveluiden tarjontaa näitä liikkumattomia nuoria silmällä 

pitäen.  

1.2 Tavoitteena palvelun kehittäminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi 

 
Kehittämistehtävässäni pyrin lisäämään eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta 

sekä yhteisöllisen strategisen prosessin syntymistä. Yhdessä keskitymme löytä-

mään väylän johdonmukaisen ja tavoitteellisen strategian rakentamiselle seutu-

kunnallisessa yhteistyössä palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Haluan 

työssäni mahdollistaa sosiaalikonstruktiivisen tiedonrakentamisen kautta tulevai-

suuteen tähtäävien toimintamallien innovoinnin, kartoittaa nykyisiä palvelumal-

leja sekä hahmottaa toimintaan vaikuttavien muutosvoimien vaikutuksia eri per-

spektiiveistä. Nykyisen toiminnan itsereflektio sekä kollektiivinen reflektointi ovat 

avainasemassa muutoksen luomisessa. Opinnäytetyössä sisäisen tutkiskelun li-

säksi kehitetään myös ulkoista sparrausta, jossa eri toimijat saavat mahdollisuu-

den kehittää toimintaansa palautteenannon ja vastaanottamisen innostamana, 

mikä lisää luovuutta ja yhteistä hyötyä. Alueellinen kokemusten jakaminen voi-

daan peilata akateemisiin tutkimuksiin, jotka kulkevat kehittämisen viitekehyksen 

alla. Näin voidaan aikaansaada toimintastrategia, jolla on uskottavuutta ja rele-

vanttiutta. (Santalainen 2009, 21-22) 
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Halusin työhöni strategisen suunnittelun näkökulman, sillä toimintamalli antaa 

eväät yhteisen vision, arvojen ja toiminta-ajatuksen määrittelylle. Näin toiminnalla 

on heti alussa pitkäjänteisempi ote kehitystyöhön ja tulevaisuuteen tähtäävä aja-

tus yhteisen prosessin jatkuvuudesta. Skenaariomenetelmä tukee strategiatyötä 

tarjoamalla eri vaihtoehtoja, joita pitkin prosessi voi kulkea kohti lopullista pää-

määrää. Joskus toimijat eivät näe, millaisia muutoksen avaimia heillä on käsis-

sään, jolloin oma merkityksellisyys saattaa unohtua ja toiminta pyörii paikoillaan. 

Erilaisia skenaarioita luomalla voidaan konkretisoida työn mahdolliset tulokset ja 

näin havainnoida sitä, millaiset vaikutusmahdollisuudet työllä todellisuudessa on. 

 

Palvelumuotoilun prosessi syntyy niistä nuorten tarpeista, joihin seudullisesti ko-

emme pystyvämme vastaamaan. Olemassa olevia palveluita muokkaamalla tai 

uusia kehittämällä teemme perustukset muutokselle, joka mahdollistaa matala-

kynnyksisten liikuntapalveluiden reformin. Palvelumuotoilulla haluan työssäni 

varmistaa, että palvelun käyttäjien: nuorten ääni, kokemukset, ajatukset ja ideat 

pääsevät mukaan kehitystyöhön. Palvelumuotoilu myös mahdollistaa organisaa-

tio- ja kuntarajat ylittävät työkalut, joilla pystytään rakentamaan liikkuva, moni-

kanavainen sekä käyttäjälähtöinen suunnittelu. (Miettinen 2014, 166.) Palvelu-

muotoilu siis luo asiakkaan ja palvelun välille siltaa, jossa asiakas pääsee vaikut-

tamaan sillan suuntaan, ulkonäköön ja itse rakennusvaiheeseen. Se toimii vaiku-

tuskanavana, joka huomioi asiakkaiden tarpeet. Samalla se korostaa palveluiden 

roolia olosuhteiden rakentajana ja mahdollistajana. Palvelumuotoilun olennainen 

tehtävä on myös käsitellä palveluiden kehityspotentiaalia erilaisten ajatusmallien 

ja välineiden avulla. Palvelun laajeneminen, muuttuminen ja muihin palveluihin 

kytkeytyminen tulee nähdä mahdollisuuksina, joista hyötyvät kaikki. Palvelumuo-

toilu lisääkin myös yksityisten ja julkisten palveluiden nivoutumista ja yhteistyötä. 

(Harisalo 2013, 34-35.) Juuri tätä nivoutumista ja yhteistyötä eri toimijoiden ja 

palvelun käyttäjien välillä haluan rakentaa kehitystyölläni.  
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2 KEHITYSTYÖ 

 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen, tutkiva kehittämistehtävä, joka pyrkii kehittämään 

nuorten liikuntapalveluja yhteisöllisen strategisen työskentelyprosessin näkökul-

masta. Yhteisöllisellä strategisella prosessilla tarkoitan tässä niin nuorten osallis-

tamista kehittämistyöhön, kuin myös alueellisen yhteistyön ja strategisten linjaus-

ten määrittämistä yhteistyössä rannikkoalueen eri toimijoiden kanssa. 

 

Poraudun aluksi syvemmälle paikallisten nuorten liikuntasuhteeseen, mutta tuon 

esille myös huomioita nuorten liikkumisen määrästä, mikä on olennaista tämän 

kehittämistehtävän tarpeellisuuden näkökulmasta. Käytän laatimaani kyselylo-

maketta, jonka avulla kartoitin Pyhäjokisten 6-9 luokkalaisten sekä toisen asteen 

opiskelijoiden kokemuksia omasta liikkumisestaan ja siihen vaikuttavista sosiaa-

lisista tilanteista ja suhteista. Kysely tehtiin pelkästään pyhäjokisille nuorille käy-

tännön syistä ja tämä on tärkeä seikka huomioitavaksi aineistoa analysoidessa. 

Paikallisten tulosten jälkeen avaan valtakunnallisia ja globaaleja tuloksia ja pei-

laan Pyhäjoelta saatuja vastauksia näihin. 

 

Liikuntasuhteiden ymmärtämisen jälkeen tutkin, miten alueellisten strategioiden 

ja yhteisten linjausten avulla eri liikunta-alan toimijat voisivat tehdä alueellisesti 

yhteistyötä parempien liikuntapalvelujen mahdollistamiseksi. Etsin myös vastauk-

sia siihen, miten yhteisöllisen strategisen prosessin, skenaarioajattelun ja sosio-

konstruktiivisen tiedonrakentamisen kautta päästään irti niistä epävarmuusteki-

jöistä, jotka hidastavat ja ovat jopa esteenä kehitykselle. Toteutin alueellisen ke-

hittämispäivän, jossa eri kuntien toimijoiden kanssa jaoimme alueellista tietoa ja 

osaamista, hahmottelimme erilaisia tulevaisuuden skenaarioita sekä aloimme ra-

kentaa yhteistä strategiaa ja tavoitteita. Kehittämispäivillä keräsin aineistoa kes-

kustelujen, osallistuvan havainnoinnin ja ryhmätöiden tulosten pohjalta.   

Opinnäytetyössäni rakentuu lopulta palvelumalli, joka nojaa tutkittuun liikuntasuh-

teeseen sekä yhteisöllisesti rakennettuihin palvelulinjauksiin ja strategioihin.  
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2.1 Toimintatutkimus kehittämisen taustalla 

 

Laadullisen tutkimuksen voidaan sanoa olevan prosessi, jossa aineistojen poh-

jalta rakentuvat tulkinnat ja johtopäätökset kehittyvät tutkijan tietoisuudessa pala 

palalta. Tutkimusprosessissa tutkija on inhimillinen työväline, joka ymmärtää, op-

pii ja kokee uusia asioita tutkimuksen edetessä. Prosessimaisuudesta kertoo 

myös se, että laadullista tutkimusta pystytään harvoin täysin ennalta jäsentä-

mään selkeisiin vaiheisiin, vaan ratkaisut ja menetelmät voivat muotoutua vähi-

tellen pala palalta. (Kiviniemi 2015, 74.)  

 

Myös toimintatutkimus on prosessi, joka saavuttaa johtopäätöksiä ja rakentaa uu-

sia tulokulmia tutkimuksen edetessä. Toimintatutkimuksella on kaksoistehtävänä 

sekä tutkia että kehittää sosiaalista toimintaa ja se onkin perusluonteeltaan ni-

menomaan sosiaalinen prosessi. Teoria ja käytäntö kulkevat toimintatutkimuk-

sessa samalla polulla toisiaan tukien ja vahvistaen, ja ne vahvistavat toistensa 

olemassa oloa. Ihmisen toimintaa ohjaa tietoinen ja tiedostamaton ajattelu, jota 

toimintatutkimus pyrkii ymmärtämää sanottamalla toiminta käytännöstä teoriaksi. 

(Heikkinen 2007, 197-198.)  

 

Yksi tapa lähestyä toimintatutkimuksen lähtökohtia on reflektiivinen ajattelu. Se 

korostaa uudenlaisen toiminnan ymmärtämistä ja tätä kautta myös sen kehittä-

mistä. Vanhat toimintatavat otetaan tietoisesti suurennuslasin alle ja pohditaan, 

miten esimerkiksi rutiinit vaikuttavat toimintaan. Reflektiivisen ajattelun myötä 

voimme esittää kysymyksiä siitä, mitä tarkoitusta varten toiminta on ja miten voi-

simme nähdä sen uusin silmin. Sosiaalisen prosessin lisäksi toimintatutkimus on 

myös reflektiivinen prosessi, jossa toiminta ja ajattelu nivoutuvat suunnittelun, toi-

minnan, havainnoinnin ja reflektoinnin kehään. Kehästä rakentuu tutkimuksen 

edetessä spiraali, jossa kehän syklit toistuvat uudelleen rakennetun suunnitel-

man pohjalta. Toisaalta joissain yhteyksissä spiraalimainen eteneminen on nähty 

liian kaavamaiseksi ja konstruktuiduksi malliksi toimintatutkimuksen prosessia 

kuvatessa. Toiminnan etenemisessä ei aina voida nähdä omina vaiheinaan, vaan 

ne lomittuvat toisiinsa. Tutkimuksessa edetessä toiminta saa myös useita uusia 

ulottuvuuksia, joita yksinkertainen spiraalimalli ei havainnollista lainkaan. Tarvi-
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taankin sivuspiraaleja, jotka kuvaavat niitä luontaisia sivupolkuja, joita tutkimuk-

sen aikana syntyy ja kehittyy. Jotkut niistä kuihtuvat merkityksettöminä pois tut-

kimuksen edetessä ja toiset taas vahvistuvat ja niiden merkitykset tulevat entistä 

vahvemmiksi. (Emt., 201-204.)  

 

Tällaiset uudelle luovuudelle tilaa antavat sivupolut mahdollistavat myös laadulli-

selle tutkimukselle tyypilliset näkemysten ja tulkintojen kasvut ja muutokset. Myös 

tutkijassa, aineistonkeruussa tai itse ilmiössä saattaa tapahtua muutoksia, jotka 

vaikuttavat olennaisesti tutkimusprosessin suuntaan. Nämä kehityslinjat on tär-

keää tuoda esiin myös raportoinnissa, jolloin myös ulkopuoliset pystyvät parem-

min ymmärtämään muuttuvan, spiraalimaisen tutkimusprosessin etenemistä. 

Tämä lisää myös tutkimuksen luotettavuutta ja uskottavuutta. (Kiviniemi 2015, 

81-82.)  

 

Toimintatutkimuksessa tutkija on perinteisesti mukana siinä yhteisössä, jota hän 

tutkii. Usein tutkijan oletetaan tarkkailevan tutkimuskohdetta tietyn välimatkan 

päästä, ottamatta siihen sen enempää kantaa. Toimintatutkimuksessa tutkijalla 

on kuitenkin selkeä asema ja hänellä on lupa tehdä aloitteita ja pyrkiä vaikutta-

maan kohdeyhteisöönsä. Subjektin ja objektin välinen rajavyöhyke hämärtyy ja 

tutkimuksen tulkinnat tehdään selkeästi tietystä näkökulmasta – kuitenkin myös 

muut yhteisön jäsenet huomioiden. Tutkijan onkin tärkeää raportoida ne henkilö-

kohtaiset yhteydet, joiden kautta hän on sidoksissa itse tutkittavaan kohteeseen. 

Näin myös lukijakin saa selkeän kuvan ja ymmärryksen tutkijan roolista ja hänen 

vaikutuksestaan tutkimukseen. (Heikkinen 2007, 205.) 

  

Laadullinen toimintatutkimus sopii tutkimukseni lähestymistavaksi juuri sen pro-

sessimaisen luonteen vuoksi. Toiminta ja tutkimus kulkevat käsi kädessä läpi ke-

hittämiskaaren ja samalla pyrin muuttamaan vallitsevia sosiaalisia rakenteita ja 

ymmärtämään niiden muodostumista. Tutkimukseni nivoutuu sosiaalisiin proses-

seihin, jossa ihmiset ovat keskiössä: nuoret, jotka osallistuvat toimintaan ja ta-

pahtumiin sekä kuntien työntekijät, jotka toteuttavat ja suunnittelevat palveluita. 

Tutkimuksessani näkyy myös toimintatutkimukselle tyypillinen reflektiivisyys, eli 

oman toiminnan tarkastelu ja olemassa olevien käytänteiden avaaminen ja niiden 

näkeminen uusin silmin. Yhteistyöpäivässä pyritäänkin avoimeen keskusteluun, 
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jonka kautta tämän hetkistä tilannetta ja toimintaa pyritään jäsentämään koko yh-

teisön voimin ja näin avaamaan uusia väyliä palveluiden jalostamiseksi.  

 

Kuten toimintatutkimuksessa yleensä, ei omassa työssänikään voitu ennustaa 

toiminnan suuntaa ja etenemistä, vaan havainnot ja reflektio muokkasivat toimin-

nan kehittämisen suuntaa. Se, millaisia vastauksia kyselylomake tuotti ja millaisia 

pohdintoja yhteistyöpäivä herätti, oli täysi arvoitus. Olisi ollut mahdollista, että ke-

hittämiselle ei olisi koettu olevan tarvetta, tai että kyselyyn vastanneiden ja liikun-

tapalvelujen tuottavien tahojen näkemykset ja tarvekokemukset olisivat poiken-

neet täysin toisistaan eikä yhteistä linjaa olisi löydetty. Näin ollen onkin tärkeää 

mahdollistaa ja antaa tilaa niille muutoksille, joita havainnot ja tulokset voivat tuot-

taa.  

 

2.2 Kyselyillä aiheeseen syventymistä 

 

Tässä opinnäytetyössä on käytetty aineistotriangulaatiota, mikä sopii hyvin toi-

mintatutkimuksen luonteeseen. Käytän aineistona: 

 Kyselylomakkeita 

 Havainnointia 

 Muiden tutkimusten tuloksia  

 Kansallisia ja kansainvälisiä tilastoja 

 

Kyselylomakkeissa kysymysten muoto ja järjestys vaihtelevat tarkoituksen ja 

kohderyhmän mukaan ja tutkija voi itse määrittää onko vastaustilanteessa läsnä. 

Tutkijan on oltava huolellinen laatiessaan kysymyksiä, sillä kysymyksenasettelu 

saattaa olla ratkaisevassa asemassa aineistoa hankkiessa. Kysymyksen muoto 

tulee olla rakennettuna siten, että tutkijalla ja vastaajalla ei ole ristiriitaa sen tar-

koituksessa. (Valli 2007, 102.) Mikäli tutkija pyrkii kysymyksellään saamaan vas-

tauksia esimerkiksi tutkittavan liikuntatottumuksista arkiliikunnan viitekehyk-

sessä, mutta tutkittava ymmärtää kysymyksen sisältävän myös raskaamman 

treenaamisen, on kysymyksestä saatava tulos vääristynyt. 
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Kysymysten muotoilun lisäksi, oli tärkeää kohdentaa kysely oikealle kohderyh-

mälle. Tavoitteenani oli saada mahdollisimman laaja otanta 13-20 vuotiailta py-

häjokisilta nuorilta. Käytännön syistä en pystynyt toteuttamaan kyselyä myös 

Raahen ja Siikajoen nuorille, sillä se olisi vaatinut paljon enemmän työaikaa, jota 

minulla ei valitettavasti ollut käytettävissä. Kaikkia ikäryhmän jäseniä minun ei 

kuitenkaan ollut edes tarpeen saada kyselyni piiriin, vaan saada mahdollisimman 

hyvä otanta tästä joukosta. Otoksen tulee edustaa perusjoukkoa kattavasti, jotta 

tulokset ovat luotettavia. (Heikkilä 2014, 31.) Suoritin kyselyni sähköisesti inter-

net-linkin avulla, jolla toivoin saavani paremman kattavuuden vastauksiin.  

 

Vääristymien välttämiseksi onkin tärkeää täsmentää jo alkuvaiheessa tutkimuk-

sen ongelmanasettelut, jotta tiedetään varmasti, mitä tietoa kyselyillä ollaan ke-

räämässä. Näin vältytään turhalta työltä, niin tutkijan kuin vastaajankin roolissa. 

Ennakkosuunnittelu korostuu kyselylomakkeiden käytössä, sillä tutkija ei voi 

tehdä tarkentavia kysymyksiä tai havaintoja enää jälkikäteen. (Valli 2015, 239.) 

Kyselylomaketta laadittaessa tutkija törmää usein tilanteeseen, jossa tutkittavaa 

asiaa on hankala asettaa mitattavaan muotoon. Valmiita mittareita ei välttämättä 

aina löydy, joten joskus on laadittava olemassa olevasta käsitteistöstä ne suun-

taviivat, jota muuttavat ilmiön mitattavaan muotoon. Jotta käsitteistöä voidaan so-

veltaa tällaiseen tarkoitukseen, on tutkijan perehdyttävä huolella aiempiin tutki-

muksiin ja pyrittävä ymmärtämään jo olemassa olevaa teoriaa. (Valli 2007, 103.) 

 

Yleensä kyselylomake lähtee etenemään taustoittavien kysymysten kautta. 

Taustoittavilla kysymyksillä pyritään rakentamaan vastaajan suhdetta kysymyk-

siin ja samalla luomaan vertailupohjaa muihin. Esimerkiksi kysyttäessä vastaajan 

ikää, voidaan suhteuttaa muut samaa ikäluokkaa olevien vastaukset vastaustu-

loksiin. Ovatko ne yhteneväisiä, erilaisia tai onko niissä havaittavissa joitain tiet-

tyjä ilmiöitä, jotka liittyvät muihin taustakysymyksiin, esimerkiksi vastaajan suku-

puoleen. Taustakysymykset usein myös ns. lämmittelevät vastaajan, jonka jäl-

keen tämän on helpompi orientoitua itse aiheeseen. (Emt., 103.)  

 

Kyselylomakkeen rakenne voisikin olla siis seuraavan lainen:  

1. Taustakysymykset 

2. Helpot kysymykset 
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3. Arat/haastavat kysymykset 

4. Jäähdyttelykysymykset 

 

Helpot kysymykset on hyvä sijoittaa alkuun, jolloin vastaajan mielenkiinto pysyy 

yllä ja kysely ei tunnu liian kuormittavalta. Arkoihin/haastaviin aiheisiin ei myös-

kään kannata heittäytyä suoraan, vaan helppojen kysymysten myötä johdattau-

dutaan aiheeseen. Arat/haastavat kysymykset tulevat kyselyn loppusuoralle, joi-

den jälkeen tulee vielä muutama jäähdyttelykysymys, joihin on helppo vastata. 

(Emt., 103.) Seuraavassa kappaleessa käsitellään motivaatiotason vaiheita ky-

selyn edetessä.  

 

KUVIO 1. Motivaatiotason määrä kyselyn edetessä (emt., 104). 

 

Kun alun kysymykset olivat helppoja ja kyselyyn vastaaminen on ohjeistettu sel-

keästi, on vastaajan turvallista lähteä etenemään kyselyssä vaiheittain. Tarkoi-

tuksena oli luoda kyselyn ja vastaajan välille luottamuksellinen suhde, jolloin vas-

taaja voi totuudenmukaisesti omistautua kyselyyn ja sen aihealueisiin. Kuvio 1. 

kertoo vastaajan motivaatiotason kehityksestä, joka 1. vaiheen taustoittavien ja 

helppojen vaiheiden alussa on korkeimmillaan. Toinen vaihe on tasaisen vastai-

lun ja hankalienkin kysymysten paikka, jota ei kannata pitkittää liiaksi. Kyselyn 

kesto onkin syytä miettiä huolellisesti. Mikäli vastaajan motivaatio on lopussa jo 

ennen 2. vaiheeseen siirtymistä, on kysely selkeästi liian pitkä tai sen kysymykset 

liian haastavia. Kohderyhmällä on myös olennainen vaikutus kyselyn pituuteen ja 

haastavuuteen. Lapsille ja nuorille laadittu kysely poikkeaa luonnollisesti aikuis-

ten kyselylomakkeesta. Mikäli lomake on liian pitkä tai sen kysymyksen asettelu 
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liian pitkä, voi vastaaja loppusuoralla vastata ilman suurempia pohdintoja, pääs-

täkseen vain kyselystä eroon. Tällöin tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti 

voi kärsiä. 3. vaiheessa kyselyihin vastailun motivaatio on jo hiipumassa, joten 

loppuun jätetään muutama helppo täsmäkysymys. (Emt., 103-105.)  

 

Kyselylomakkeet palvelivat parhaiten tavoitettani, sillä siten saatiin monipuolinen 

sekä moniääninen näkökulma nuorten liikuntasuhteesta sekä heidän kokemuk-

sensa olemassa olevista liikuntapalveluista. Kyselylomake mahdollisti myös py-

syttelyn anonyyminä, sillä nuoret voivat kokea epämielekkäänä yhdistää omaa 

nimeään vastauksiinsa. He saivat strukturoituja kysymyksiä, joilla haluttiin selvit-

tää tietyn aihepiirin vastauksia, mutta myös avoimia, vapaalle sanalle tarkoitettuja 

kysymyksiä, joiden kautta heillä oli mahdollisuus kertoa näkemyksensä omin sa-

noin.  

 

Kyselylomakkeen rakenteen jäsensin seuraavasti: pohjatiedot, liikuntatottumuk-

set, kiinnostus ja motivaatio, asenteet ja mielipiteet sekä vapaa-sana. Kysymyk-

sissä halusin selvittää perustiedot nuorten vapaa-ajan toiminnasta sekä liikunta-

harrastusten määrästä suhteessa muihin harrastuksiin. Kyselyllä halusin myös 

kartoittaa liikuntamääriä, jotta niitä voitaisiin peilata valtakunnallisiin tilastoihin. 

Näiden kysymysten jälkeen kysely pureutuu enemmän nuorten liikuntasuhtee-

seen, eli motivaatioon, liikkumisen esteisiin, omiin asenteisin ja niihin vaikuttaviin 

tekijöihin sekä nuorten minäkuvaan. Kysely päädyin pitämään lyhyenä, jotta nuo-

rilla riittäisi motivaatio vastata kaikkiin kysymyksiin. Pidempi kysely ja tarkentavat 

kysymykset olisivat antaneet analysoinnille lisää kivijalkaa, mutta kyselyä laadit-

taessa todettiin, että tärkeämpää on saada nuoret vastaamaan kaikkiin kysymyk-

siin ajatuksen kanssa. Lopun vapaa sana osio antoi kuitenkin mahdollisuuden 

avata niitä seikkoja, joita nuori olisi halunnut tuoda kyselyn kautta vielä tarkemmin 

esiin. Kyselylomake LIITE 1 

 

Kyselylomakkeet kokosin analysoinnin jälkeen talteen omiin sähköisiin työkansi-

oihin, josta ne ovat hyödynnettävissä muuhunkin käyttöön. Kyselylomakkeiden 

vastauksista ei voida päätellä kuka henkilö on kyseessä, joten anonymiteetti säi-

lyy. Vastauksia säilytän muutaman vuoden, jolloin vastauksista saatu tieto on 

vielä relevantti myös muihinkin liikuntapalvelujen kehittämistoimintaa varten.  
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”No olipa pitkä kysely. Ainaki viissattaa sivua” 

Kyselylomakkeeseen vastanneen nuoren palaute 

 

2.3 Kehittämistä skenaarioin ja havainnoiden 

 
Kehityspäivään kutsuttiin sähköpostitse seudulla toimivia liikunta-alan järjestöjen 

ja seurojen edustajia sekä kuntien ja kaupunkien toimihenkilöitä. Kutsun yhtey-

dessä kerrottiin, mistä on kyse, kelle kehityspäivä on tarkoitettu ja mitä tavoitteita 

yhteisellä kokoontumisella oli.  

 

Kehityspäivään osallistui 9 henkilöä Pyhäjoelta sekä Raahesta. Siikajoelta toimi-

joita ei päässyt osallistumaan päivään, mutta moni ilmaisi mielenkiintonsa olla 

mukana jatkossa, mikäli yhteisiä suuntaviivoja saataisiin linjattua. Työskentely 

käynnistyi tulevaisuuden muistelu menetelmällä, jossa oli tarkoituksena herätellä 

aivoja luovaan prosessiin ja samalla havahduttaa osallistujat siihen, mitä tulevai-

suus voisi tarjota. Tulevaisuuden muistelu on Jaakko Seikkulan ja Tom Arnkilin 

kehittämä menetelmä, jossa kuvitellaan tavoitteet saavutetuiksi ja pohditaan, mi-

ten kyseiseen tilanteeseen päädyttiin. Muistellaan siis mennyttä tulevaisuudessa. 

(Seikkula & Arnkil 2005, 78.) Osallistujat jaettiin kolmeen kolmen hengen tiimeihin 

ja heille annettiin tehtävänanto: 

 

”Kuvitelkaa itsenne vuoden päähän tästä tilanteesta. Olkaa vapaasti luovia ja 

leikkisiä ja käyttäkää mielikuvitustanne. Pohtikaa yhdessä: 

 

 Millaisia toimintalinjoja ja toimintaa loimme vuoden aikana. 

 Millaisia tavoitteita määritimme ja miten saavutimme ne 

 Mitä esteitä tai vaikeuksia kohtasimme 

 Ketkä olivat yhteistyötahoja 

 Mikä oli erityisen merkittävää ja missä onnistuimme hyvin 

 

Tiimeille annettiin 15 minuuttia aikaa suorittaa tehtävää. Tarkoituksena ei ollut 

koostaa tarkkoja vastauksia kysymyksiin, vaan heitellä ilmaan ajatuksia, jotka vi-

rittäisivät osallistujat kehityspäivän teemaan sekä rakentaa luovaa ja myönteistä 
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ilmapiiriä. Kehityspäivän onnistumisen edellytyksenä oli, että kaikki olivat haluk-

kaita antamaan toisille mahdollisuuden ilmaista itseään ja tulla kuulluksi. Avoin 

ilmapiiri ja rakentava keskustelu syntyivät luottamuksen ja yhteisen tavoitteiden 

asettamisen kannattelemina.  

 

Tulevaisuuden muistelun jälkeen tiimit esittelivät omat tulevaisuutensa ja aiheista 

keskusteltiin yhteisesti ääneen. Menetelmä toimi onnistuneesti aktivoivana har-

joitteena ja toimi soveltavana esimerkkinä skenaariotyöskentelylle, johon syven-

nyttiin jatkotyöskentelyssä. Jatkotyöskentelyn pohjaksi käytiin läpi kyselylomak-

keiden kautta tehdyn tyypittelyn tulokset. Näin osallistujilla oli konkreettinen ja 

ajankohtainen tieto nuorten toiveista ja tarpeista, sekä siitä millainen liikunta-

suhde näillä tyypeillä oli. Liikuntasuhdetta ymmärtämällä pystyttiin paremmin ra-

kentamaan palveluita, jotka saavat nuoret sitoutumaan ja ylipäätään lähtemään 

mukaan liikuntaharrastusten ja -toiminnan pariin.  

 

Kehittämispäissä sovellettiin Santalaisen (2009) neuvoja skenaariokertomusten 

rakentamiseen. Näitä neuvoja on kuvattu tarkemmin luvussa 5.1 Strategia ja ske-

naariot ja työskentelyn tuloksia luvussa 6.3 Skenaariotyöskentely ja tulokset. Ke-

hittämispäivässä loimme yhdessä siis skenaariopohjia, joissa huomiotiin kysely-

lomakkeiden ja tilastojen tulokset sekä toimijoiden osaamisalueet ja vahvuudet, 

palvelun käyttäjien tarpeet sekä taloudelliset resurssit. Maalailulle ja melkeinpä 

utopistisilla ideoilla oli kuitenkin tärkeää antaa sijaa ja vaihtoehtoisia tulevaisuu-

denkuvien maalailussa esimerkiksi taloudellisten tekijöiden ei tullut antaa rajoit-

taa luovuutta liikaa. Skenaarioajattelussa oli tarkoitus antaa myös villien ajatusten 

kukoistaa, sillä niissä saattaa piillä mahdollisuuden siemen. 

 

Skenaarioiden kautta verkostomme lähti rakentamaan toimintamallia ja kuvaa-

maan strategista prosessia, jolla kehittämistyö saataisiin vietyä eteenpäin. Aika 

tuli kuitenkin tässä vaiheessa päivää vastaan, mutta motivoituneiden osallistujien 

kanssa päätettiin jatkaa työskentelyä lähitulevaisuudessa. Ensi tapaamisen jäl-

keen ryhmä on kokoontunut vielä kaksi kertaa ja osallistujien määrä on noussut 

viiteentoista aktiiviseen toimijaan Pyhäjoelta, Siikajoelta ja Raahesta. Myös nuo-

ria, kuten nuorisovaltuutettuja sekä liikunnan valinnaisryhmän oppilaita on otettu 
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mukaan tapaamisiin, jolloin myös nuorten ääni ja mielipiteet on saatu tuotua mu-

kaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Kyselylomakkeiden kautta saatuja tulok-

sia käytiin läpi myös näissä myöhemmissä tapaamisissa yhdessä nuorten kanssa 

ja heiltä saadun palautteen myötä voitiin todeta tyypittelyn olleen onnistunut läpi-

leikkaus erilaisista nuorista liikkujista Kehittämispäiviin osallistuneet ovat vaihdel-

leet ja osassa päivistä on ollut mukana vain tietyt toimijat, mikä on helpottanut 

kokoontumista esimerkiksi Pyhäjoella. Sittemmin yhteistyötapaamisissa olemme 

soveltaneet Santalaisen (2009, 279.) strategiatimantin pohjaa, joka oli ajateltu 

työstettäväksi jo ensimmäiseen kehittämispäivää. Strategiatimantti on kuvattuna 

kuviossa 3 luvussa 5.1 strategiatyö ja skenaariot.  

 

Koska kehittämispäivässä ja muissa yhteistyötapaamisissa käytiin avointa kes-

kustelua, sopi havainnointi parhaiten aineiston keruumenetelmäksi tässä yhtey-

dessä. Olin itse vahvasti kehittämispäissä osallisena, joten kehittäjän minun oli 

osattava erottaa roolini yhteisön jäsenenä ja kehittäjänä, jolla on omat tavoit-

teensa kehityspäivän tuloksiin. Kirjasin vihkoon ylös osallistujien kommentteja ja 

ryhmätyöskentelyjen yhteenvetoja sekä omia ajatuksia, jotka syntyivät työsken-

telyn myötä. Kaikkia tapaamiset olivat vuorovaikutteisia tapahtumia, jotka mel-

kein muistuttivat haastattelutilannetta. Esitimme toisillemme argumentteja ja poh-

dintoja siitä, millaisena näemme työmme tulevaisuudessa ja millä keinoin pää-

semme tavoitteisiimme. Avoimuus ja luottamus olivat avainasemassa onnistu-

neelle vuorovaikutukselle. 

 

Ympäristön ja siinä tapahtuvien muuttujien havainnointi on luonnollinen tapa ke-

rätä aineistoa tutkimukseen. Havainnointi on myös kumulatiivista, sillä se luo eri-

laisia kerroksia, jotka vaikuttavat havainnoinnin suuntaan: uudet havainnot tuke-

vat tai haastavat vanhoja, kiinnittävät huomiota uusiin aiheisiin ja luovat uusia 

kysymyksiä. Tieteellisessä havainnoinnissa pyritään rakentamaan aineistoa 

määrätyn ongelman tai ilmiön eri tekijöistä, joiden avulla asiaa pyritään ymmär-

tämään, selittämään ja avaamaan myös muille. (Grönfors 2011, 151.) 

 

Usein kehittäjällä tai tutkijalla on rooli tehdessään havaintoja ympäristöstään. Ke-

hittäjän ja tutkittavan suhde on vuorovaikutuksellinen, molemmat heijastavat sa-
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noissa ja teoissaan toistensa läsnäoloa. Näin ollen havainnoitava tilanne on har-

voin täysin irrallinen kehittäjän vaikutusmahdollisuudesta tutkittavaan ilmiöön tai 

ongelmaan. Kehittäjällä onkin usein ns. kaksoisrooli, jossa hän vaikuttaa sekä 

ihmisenä että tutkijana. Se millainen rooli on tutkittavan silmin katsottuna, riippuu 

pitkälti tämän kokemuksista, koulutuksesta sekä yhteiskunnallisesta asemas-

taan. Osallistuvaa havainnointia tehdessään tutkija on aina mukana omalla per-

soonallaan ja tästä syystä tutkijan onkin osattava tunnistamaan itsessään ne te-

kijät, jotka saattavat vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin. (Emt., 152.)  

 

”Ookkonää nyt kirjottanu kaiken ylös, mitä me on täälä höpisty. Siinäpä onki sulle 

hommaa kirjottaa ne järkevästi ylös!” 

Osallistujan kommentti 

 

2.4 Kehittämistyön eettisyys, luotettavuus ja pätevyys 

 
Omassa opinnäytetyössäni avoimuus ja tutkimuksen taustat ovat helposti jaetta-

vissa tutkittaville ja muille tahoille, jotka opinnäytetyöprosessiini liittyvät. Epämuo-

dolliset ja muodolliset vuorovaikutustilanteet tutkimusolosuhteissa vaikuttavat 

usein sekä tutkittavien että tutkijan rooliin (Kuula 2011, 140). Kun tehdään yhtei-

seen kehittämiseen tähtäävää opinnäytetyötä, on tärkeää luoda työskentely-ym-

päristöstä kaikille osanottajille mieluinen ja turvallinen kohtaamispaikka, jossa 

avoimet ajatukset ja ideat voivat vapaasti virrata. Minulla on vahva rooli kehittä-

mistehtävässä niin tutkijana kuin osallistujanakin, joten minun on pyrittävä huo-

mioimaan tasapuolisesti molemmat katsontakannat.  

 

Kun tutkimuksessani keskityn enemmänkin toiminnan kehittämiseen, en niinkään 

asian kanssa toimiviin ihmisiin, edesauttaa se yhteisen suunnan ja päämäärän 

löytämisen. Uskon, että ihmiset olisivat enemmän varpaillaan, mikäli tutkimuk-

sessani keskittyisin etsimään syitä siihen, miksi liikunnallista nuorisotyötä ei ole 

kehitetty yhteistyössä jo aiemmin. Tällöin tarkastelussa olisi enemmänkin ihmis-

ten aiempi toiminta ja heidän työskentelytapansa, mikä voisi johtaa ihmisten ha-

luun puolustella omaa toimintaansa ja mahdollisuutta vetäytyä tilanteessa syyt-

tävien sormien pelossa.   
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Opinnäytetyössä tehdään subjektiivisia valintoja tutkimusmenetelmistä, kysy-

mysten asettelusta sekä raportointi- ja analysointitavoista. Vahinkoja voi sattua 

kenelle tahansa, mutta tahallinen tulosten vääristely ja olennaisten asioiden ker-

tomatta jättäminen ovat seikkoja, jotka vaikuttavat opinnäytetyön reliabiliteettiin. 

Tutkijana minun on koko tutkimukseni ajan oltava tarkka ja kriittinen, tarkastella 

omia johtopäätöksiäni, tekemiäni tulkintoja, aineistoa ja saamiani vastauksia. 

(Heikkilä 2014, 28-29.) Vaikka minulla onkin tutkimukseni suhteen selkeä toive ja 

päämäärä, en saanut antaa omien ajatusten ja ennakkoasenteiden vaikuttaa tut-

kimukseni suuntaan. Olen kuitenkin puolueeton tutkija, joka pyrkii tarkastelemaan 

saamiaan tuloksia mahdollisimman objektiivisin kiikarein. Tutkijan on helppo hai-

rahtua johdatteluun ja putkimaiseen työotteeseen, joka tähtää vain ja ainoastaan 

haluttuun tutkimustulokseen, jolloin mahdolliset säröäänet jäävät huomiotta.  

 

On tärkeää pyrkiä välttämään tutkittavalle aiheutuvaa vahinkoa, kunnioittaa hä-

nen itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa sekä suojata tämän yksityisyyttä. Näi-

hin pyrin myös omassa työssäni valitsemieni menetelmien kautta. Sähköisesti 

täytetty kyselylomake takaa vastaajiensa anonyymiyden, eikä vastaajia pystytä 

suoraan liittämään tiettyihin henkilöihin. Ainoat henkilökohtaiset kysymykset liit-

tyvät ikään ja sukupuoleen ja näin suhteellisen laajan otannan myötä on mahdo-

tonta kytkeä vastaajia ja vastauksia keskenään. Kehittämispäivän toimintaa ha-

vainnoidessani tein kaikille selväksi oman roolini tilanteessa tarkkailijana ja tutki-

jana, joten kellä tahansa oli mahdollisuus ja oikeus jäädä tilanteesta ulkopuolelle. 

Havainnoidessani käytin muistiinpanoissani pelkästään nimikkeitä osallistuja 1, 

osallistuja 2, jne., joten ulkopuolisten silmien on mahdotonta päästä jyvälle, mitä 

kukakin yhteistyöpäivään osallistunut on tuonut keskusteluissa julki. Kaikille ta-

hoille painotetaan vapaaehtoisuutta ja yhteistyöpäivään kutsuttaessa sähköpos-

tissa avataan tilanteen tutkimuksellinen luonne ja saatujen aineistojen käyttötar-

koitus. 

 

Osaava tutkija hallitsee tutkimusmenetelmien lisäksi myös eettiset kysymykset ja 

osaa heijastaa ne omaan työhönsä. Pyrin avoimuudella, kriittisellä tarkastellulla 

ja reflektoinnilla tuomaan esiin oman tutkimukseni eettiset tarkastelukohdat ja py-

rin toimimaan kaikille tutkijoille yhteisten pelisääntöjen mukaan. 
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Eettiset kysymykset ovat mukana tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Siksi onkin tär-

keää osata tarkastella eettisiä kysymyksiä eri näkökulmista ja havaita ne mah-

dolliset kompastuskivet, joihin etiikan saralla voidaan törmätä. (Kuula 2011, 11.) 

Etiikka ja moraali tulevat kreikankielen sanoista ethos ja mores ja niillä tarkoite-

taan niitä tottumuksia, tarkoituksia ja rajapintoja, jotka säätelevät ihmisten välistä 

elämää. Jokainen tekemämme valinta sisältää sekä myönteisiä, että kielteisiä 

piirteitä, ja niissä harvoin on olemassa yksisellitteisiä vastauksia. Tutkijan tehtä-

vänä on nähdä työnsä eettiset piirteet ja kantaa vastuu omista valinnoistaan sekä 

perustella niihin johtaneet tiet. (Emt., 21.) 

 

Tutkimusetiikka on ohjenuorana koko tutkijakunnalle tutkimuksen aihepiiristä ja 

sen menetelmistä riippumatta. Tutkijoiden lisäksi tutkimusetiikka piirtää kuvan 

myös muille ihmisille siitä, millaisiin arvoihin ja velvoitteisiin tutkijat työnsä poh-

jaavat. (Emt., 24.) Tämä on tärkeää, sillä myös muiden kuin tutkijoiden on pysyt-

tävä työn läpinäkyvään tarkasteluun ja ymmärtämään, mitkä reunaehdot sääte-

levät tutkijoiden työtä. Kuula (2011) jakaa tutkimusetiikan normiston kolmeen 

pääryhmään ammattietiikkaa ilmentävien normien mukaan: 

 

 totuuden etsimistä ja tiedon luotettavuutta ilmentävät 

 tutkittavien ihmisarvoa ilmentävät 

 tutkijoiden keskinäisiä suhteita ilmentävät 

(emt., 24).  

 

Ensimmäinen normi velvoittaa tutkijat käyttämään tieteellisen tutkimuksen mene-

telmiä oikein ja tuomaan niistä saadut tulokset todellisina katsojan silmien eteen. 

Työn eri vaiheet ja tulosten oikeellisuus täytyy pystyä tarkistamaan, mikä mah-

dollistetaan tutkimusaineistojen asianmukaisella keruulla, käsittelyllä ja arkistoin-

nilla. Tutkittavien ihmisarvoa määrittävät normit puolestaan nostavat tutkittavien 

oikeuden päättää heitä koskevien asioiden tarkastelusta. Tutkittavaa tulee koh-

della kunnioittaen ja tutkijan tehtävänä on varmistettava, ettei työ aiheuta tälle 

vahinkoa, vaaraa tai ettei tämä tule tutkittavan asian edessä hyväksikäytetyksi. 

Tutkijoiden välinen kunnioitus ja luottamus ovat keskeisessä asemassa vahvis-
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tamassa tutkijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja tämä normi ajaakin koko ammatti-

kunnan yhteistä linjaa siitä, miten toisia tutkijoita ja heidän töitään käytetään 

omassa työssä apuna. (Emt., 24.)  

 

Tiede on inhimillistä ja on ymmärrettävää, että virheitä sattuu. Tiedostettu käy-

täntöjen rikkominen kuitenkin heikentää koko tiedeyhteisöä ja nakertaa ihmisten 

luottamusta tieteeseen totuuteen ja aitouteen pyrkivänä instituutiona. Plagiointi ja 

väärentäminen ovat yleisimpiä tutkijoiden tekemiä harha-askelia, jotka tahallisina 

väärinkäyttöinä voivat johtaa vakaviinkin seurauksiin, niin tutkijan kuin tutkittavan 

kohteenkin näkökulmasta. Eettiset normit ja niistä käytävä julkinen keskustelu 

toimivat tiedeyhteisön sisäisenä ohjenuorana, joiden avulla pyritään minimoi-

maan väärinkäytökset. Ohjenuorana toimivat myös Kuulan (2011) kirjassaan 

mainitsemat kahdeksan vaatimusta, jotka Pietarinen (1999) on asettanut jokaisen 

tutkijan omaksuttavaksi: älyllinen kiinnostus, rehellisyys, tunnollisuus, vaaran eli-

minoiminen, ihmisarvon kunnioittaminen, sosiaalinen vastuu, ammatinharjoituk-

sen edistäminen ja kollegiaalinen arvostus. (Emt., 29-30.) Nämä vaatimukset 

ovat vielä 17 vuotta myöhemminkin täysin relevantteja ja joihin jokaisen itseään 

tutkijaksi nimittävän olisi syytä yhtyä. 

 

Tutkittavan ja tutkijan välinen suhde ja sen normittaminen ovat tärkeässä roolissa 

ihmisarvoa kunnioittavan tutkimuksen pohjalla (Kuula 2011, 40). Tutkimuseettiset 

normistot ohjaavat tutkijoiden työskentelyä ja niillä viitataan niihin arvoihin, joihin 

tutkijoiden toivotaan sitoutuvan. Ihmisarvoa kunnioittava tutkimus ilmenee tutkit-

tavien itsemääräämisoikeutena, vahingoittumattomuutena sekä yksityisyyden yl-

läpitämisellä. (Emt., 56-60.) Tutkittavalla on aina oltava mahdollisuus valita, ha-

luaako tämä osallistua tutkimukseen. Tutkivan on näin ollen saatava avoin ja to-

denperäinen kuva siitä, mistä tutkimuksessa on kyse, kuka sitä tekee, mikä on 

tämän rooli tutkimuksessa ja mihin tutkimustuloksia tullaan käyttämään. Jos 

nämä seikat eivät täyty, tulee tutkijan pohtia, onko hänen tutkimuksensa eettisten 

ohjeiden mukainen. (Emt., 60-61.)  

 

Onko riski, että tutkimuksellani saatan vahingoittaa tutkittavaa joko fyysisesti tai 

henkisesti? On kysymys, jonka jokaisen tutkijan tulisi esittää itselleen jo tutkimuk-
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sen alkuvaiheessa. Negatiiviset vaikutukset voivat olla myös taloudellisia tai so-

siaalisia. Arkaluontoisten tietojen levitessä vääriin käsiin, voi seuraukset olla ar-

vaamattomat. Siksi tutkijan onkin hyvin tarkasti pohdittava, kuinka anonyymi 

identiteetti säilytettään ja kuinka luottamuksellista tietoa säilötään. Tällaisia hen-

kisiä vahingoittavuuksia käsitteleviä ennakkoarviointeja on usein vaikea laatia 

etukäteen, mutta hyvin valmistautunut tutkija pystyy minimoimaan riskit ja pohti-

maan uusia tulokulmia ja menetelmiä tutkittavien kanssa vuorovaikuttamiseen. 

Vuorovaikutus on aina tilannesidonnaista ja siihen vaikuttavat niin tutkijan kuin 

tutkittavankin ikä, sukupuoli, koulutus ja kulttuuriset lähtökohdat. (Emt., 62.) Vuo-

rovaikutuksen rakentumisella on tärkeä suhde itse tutkimukseen, sillä ilman on-

nistunutta vuorovaikutusta ja luottamuksen syntyä, voi tutkittava jättää antamatta 

olennaisia rakennuspalikoita, jotka voisivat olla merkityksiä tutkimuksen kannalta.  

 

Tietosuojan takaa tutkittavalle lupauksen siitä, että tutkija käsittelee hänen anta-

miaan tietoja luottamuksella. Aineistoja käytetään vain ja ainoastaan siihen tar-

koitukseen, kuin on sovittu ja niitä säilötään asianmukaisesti. Jokaisen tutkijan 

velvollisuus on noudattaa tietosuojan periaatteita ja taata henkilötietojen ja ai-

neistojen salaaminen, mikäli näin on sovittu. Tutkijan haastavana tehtävänä on-

kin vakuuttaa tutkittavat siitä, että yksityisyyttä kunnioittavaa normistoa todella 

toteutetaan, jotta tämä mielekkäästi avata omia kokemuksiaan ja näkökulmiaan 

tutkittavasta aiheesta. (Emt., 64.) 

 

Luottamuksen lisäksi tutkittavalla on oltava myös jokin motiivi siitä, miksi hän ha-

luaa olla tutkittavana. Motiivi on harvoin sisäsynnynnäistä, joten tutkijan on val-

mistauduttava motivoimaan tutkittava aiheeseen. Tutkija voi pyrkiä vetoamaan 

esimerkiksi ihmisten haluun auttaa. Lääketieteessä on perusteltua kertoa tutkit-

taville, että heidän avullaan saavutetut tulokset voivat auttaa sairauksien hoi-

dossa tai jopa pidentää vakavasti sairaiden elinikää. Samaan auttamisen haluun 

vetoaminen toimii monissa tieteissä, sillä usein tutkimuksella saavutetaan tietoa, 

jolla rakennetaan hyvinvointia, kehitetään uusia apuvälineitä tai ennaltaehkäis-

tään tulevaisuuden ongelmia. (Emt., 155-157.) Tutkijan on kuitenkin oltava tark-

kana lupaustensa kanssa, eikä maalailla liian suuria odotuksia tutkimuksen ta-

voitteista ja mahdollisista saavutuksista, ettei tutkittava koe jälkeenpäin tulleensa 

petetyksi suuria ja maailmaa mullistavia tuloksia odotelleena. Tutkittavalla on 
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aina oikeus tietää tutkimuksen todelliset tarkoitusperät, jotta tämä voi tehdä pää-

töksen halustaan osallistua tutkimukseen. On kuitenkin tiedostettava, että aina 

tutkittavan ei ole hyvä tietää kaikkea. Huijaaminen ja kokeelliset tutkimukset ovat 

tietyissä olosuhteissa välttämättömiä, mutta tutkijan on hyvä tiedostaa ne riskit ja 

eettiset kysymykset, joita tämänkaltaiseen tutkimukseen liittyy. (Emt., 163.) On 

kuitenkin haastavaa määrittää, mikä on riittävää informointia ja milloin vaillinainen 

tieto katsotaan huijaamiseksi. Eettisiä ohjeita on usein helppo laatia, mutta niiden 

toteuttaminen käytännössä voi olla hankalampi toteuttaa. (Emt., 137-138.) 

 

 

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

 

 

Tässä luvussa avaan tarkemmin opinnäytetyöni toimintaympäristöä. Kuvaan lii-

kunnan peruspalveluiden alueellista nykytilaa, valtakunnallisia havaintoja, muu-

toksen ilmapiiriä sekä liikkumista ja liikkumattomuutta ilmiönä valtakunnallisesti 

sekä globaalisti. On tärkeää raamittaa opinnäytetyöni kysymyksen asettelut 

osaksi laajempaa kokonaiskuvaa, jotta lukija oivaltaa työni viitekehykset myös 

isomassa kuvassa. 

 

3.1 Alueellinen nykytila 

 

Pyhäjoki on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva n. 3200 ihmisen asuttama pieni 

maalaiskunta. Pyhäjoki on osa Raahen seutukuntaa, johon kuuluvat Pyhäjoen 

lisäksi Raahen ja Siikajoen kaupungit. Niin Pyhäjoen, kuin seutukunnallisetkin 

palvelut ovat laajassa uudistumismurroksessa, sillä Pyhäjoelle rakennettava 

ydinvoimala lisää alueen vetovoimaisuutta ja tarvetta strategisiin toimintalinjauk-

siin kattavien ja monipuolisten palveluiden takaamiseksi. Muutosvoimat vaikutta-

vat vahvasti koko seutukuntaan. Pyhäjoen kuntastrategiassa 2030 onkin määri-

tetty Pyhäjoen mahdollisuuksiksi hyvät liikuntamahdollisuudet sekä hyvät ja toi-

mivat peruspalvelut, joihin myös liikuntapalvelut lukeutuvat. Strategiassa koros-

tetaan, kuinka tärkeää on tarjota lapsille ja nuorille virikkeellinen kasvuympäristö 

sekä tarjota monipuoliset vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet. (Pyhäjoen kunta 

2017.) 



 

 

24 
 

 

Teknologian huima kehitys on vähentänyt ruumiillisten ponnistusten tarvetta niin 

ihmisten työ- kuin vapaa-ajassakin. Liikkumattomuus näkyy kaikenikäisten ihmis-

ten arjessa ja pitkien istumisjaksojen vaaroista on varoiteltu jo pitkään. Paikoil-

laan olo ja liikunnan vähyys eivät ole vain tiettyjen ikäluokkien ongelma, vaan 

liikkumattomuuden vaikutukset heijastuvat kaikenikäisiin. (Toivo 2016.) Näihin il-

miöihin ovat havahtuneet myös seudullinen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, 

jonka huoleksi ovat nousseet vähän liikkuvat nuoret ja tämän ryhmän selkeä ja 

tasainen kasvu. Verkosto on nojannut huolensa THL:n teettämään kouluterveys-

kyselyyn ja sen tuloksiin sekä omiin havaintoihinsa nuorten yleiskunnon heikke-

nemisestä sekä omaehtoisesti liikkuvien nuorten uupumisena esimerkiksi liikun-

tasalin vuorojen varaajina.  

 

THL:n teettämän kyselyn perusteella noin puolet seutukunnan 8-9 luokkalaisista 

harrastaa omatoimisesti liikuntaa päivittäin. Lukiolaisilla prosentti laskee 30-35% 

ja ammattioppilaitoksessa opiskelevilla jopa alle 30%. Vähintään tunnin päivässä 

liikkuvien määrä notkahtaa perusopetuksessa seudullisesti 15-20% pintaan ja 

ammattiopistossa 9,5%. Lukioikäisten kohdalla hajonta on suuri paikkakuntien 

välillä. Pyhäjoella lukema laskee jo alle 5%, Raahessa päästään juuri ja juuri 10% 

yli ja Siikajoella päästään jo lähemmäs 22%. Mikäli näitä lukuja vertaillaan valta-

kunnallisiin tuloksiin, ollaan luvuissa keskiarvojen rajapinnoissa.  

(THL 2017.) 

 

Alueen liikuntapalvelut eivät ole kehittyneet asukasvirran ja toimialaympäristön 

muutosten mukana. Selkeää liikuntapalveluiden strategiaa ei ole luotu ja toiminta 

on pitkälti paikkakuntien omien seurojen ja yhdistysten varassa. Liikuntalain py-

kälässä 5 määritellään kunnan tehtävä liikuntapalveluiden järjestämisestä seu-

raavasti: 

 

5 § Kunnan vastuu 

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on kuntien 

tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikun-

nalle: 
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1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edis-

tävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen; 

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; sekä 

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien toteuttamisen kun-

nassa tulee tapahtua eri toimialojen yhteistyönä sekä kehittämällä 

paikallista, kuntien välistä ja alueellista yhteistyötä sekä huolehti-

malla tarvittaessa muista paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopi-

vista toimintamuodoista. 

(Liikuntalaki 2015). 

 

Nykyinen toiminta keskittyy pitkälti olemassa olevien liikuntapaikkojen ylläpitämi-

seen, seura- ja yhdistystoiminnan tukemiseen sekä käytännön hallinointiin. 

Seura- ja yhdistystoiminta vetävät jokseenkin hyvin osallistujia, mutta niissä ak-

tiivisesti mukana toimivat nuoret ovat kuitenkin vain murto-osa koko ikäryhmästä. 

Tarvitaan matalankynnyksen liikuntapalveluita, jotka houkuttelevat mukaan eri 

ikäisiä ja kaiken kuntoisia nuoria. Tärkeintä ei ole menestys tai tavoitteellisuus, 

vaan hyvän olon ja liikkumisen ilon välittyminen nuoriin, jotta liikkuminen tulisi 

osaksi jokapäiväistä elämää. Alueellinen yhteistyö mahdollistaa laajemman aja-

tusmallimurroksen valjastamisen yhteiseksi hyväksi.  

 

Seudulliset liikuntapalvelut ovat siis toimialojen ja naapurikuntien välisen, yhtei-

sen strategialinjauksen tarpeessa. Yhdistämällä alueellista potentiaalia, hyödyn-

tämällä eri liikuntapaikkojen mahdollisuuksia ja kokoamalla sitä kokemuksellista 

tietotaitoa, jota alueen toimijoille on karttunut, voidaan lähteä rakentamaan kol-

lektiivista, tarpeeseen pohjautuvaa strategiaa nuorten liikuntapalvelujen kehittä-

miseksi. Pienessäkin kunnassa voidaan tuottaa laadukkaita ja monipuolisia hy-

vinvointipalveluja, joilla innostetaan ja aktivoidaan koko yhteisöä. Ennakkoluulo-

ton tutkimus ja tieteellinen tarkastelu strategiatyön ja palvelumuotoilun taustalla 

mahdollistavatkin uusien innovaatioiden synnyn ja murtavat perinteisiä rakenteita 

(Harisalo 2013, 33).   
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3.2 Nuorten liikkumattomuuden ilmiö 

 

”Liikkumattomuus on lähes fyysisesti passiivinen olotila, jossa ihminen käyttää 

lihasvoimaansa vain välttämättömiin päivittäisiin toimintoihin”  

(Vanaja, Tähtinen, Zacheus & Koski 2017, 12). 

 

Liikkumattomuus ja sen seuraukset kiinnostavat tämän päivän tutkijoita yhä ene-

nemissä määrin. Useissa tutkimuksissa on todettu liikkumattomuuden olevan 

yksi suurimmista riskitekijöistä ihmisten fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. 

Jotta ihminen jaksaa arkipäivän rutiineissa ja pysyy terveenä, tarvitsee hän sään-

nöllistä ja sopivan kuormittavaa fyysistä rasitusta. Monet kansanterveyden ylei-

simmät sairaudet, kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes sekä tuki- ja liikunta-

elinsairaudet voidaan johtaa liikkumattomuuden seuraamuksiksi. Ei ole siis ihme, 

että fyysisen passiivisuuden torjuminen on noussut yhä keskeisemmäksi liikun-

tapolitiikan ja –tutkimuksen kohteeksi. (Emt., 9.) 

 

Kun teknologian kehittämät uudet innovaatiot ovat vuosien myötä helpottaneet 

ihmisten elämää on syntynyt uudenlaisia ongelmia, joita ovat liiallinen istuminen 

ja paikallaanolo. Arkiliikunta, pihaleikit ja omaehtoinen liikkuminen ovat monissa 

tilanteissa hävinneet taistelun vapaa-ajan viettotapoina. Monilla liikkuminen ajan 

käytön kuluttajana on väistynyt television, tietokoneiden ja erilaisten konsolipelien 

yleistymisen myötä. Epäterveelliset ruokatottumukset ja vähäinen liikunta ovatkin 

syynä ylipainoisten lasten ja nuorten määrän kasvuun yhteiskunnassamme. Joi-

denkin tutkimusten mukaan lapsuusiän lihavuudella on selkeä seuraamussuhde 

aikuisiän lihavuuden kanssa ja riksi sairastua esimerkiksi sydän- ja verisuonitau-

teihin aikuisena on voimakkaassa kasvussa. (Emt., 10.) 

 

Markku Vantaja, Juhani Tähtinen, Tuomas Zacheus ja Pasi Koski ovat tehneet 

pitkittäistutkimuksen vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikuntasuhteesta ja lii-
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kunta-aktiivisuuden muutoksisista. He ovat tutkineet liikkumattomuutta yksilölli-

senä ja yhteiskunnallisena ilmiönä, jonka havaintoja peilataan seuraavaksi tämän 

opinnäytetyön viitekehyksessä. 

 

Tutkimuksessa aineisto koottiin vuosina 2003 ja 2013 ja siihen vastasivat samat 

turkulaiset nuoret, jolloin pystyttiin tarkkailemaan pitkäjänteisesti näiden ihmisten 

liikunta-aktiivisuuden muutosta. Keskeisimpänä tutkimustuloksena nähtiin, että 

liikunnan määrä väheni erityisesti lapsuudesta teini-ikään siirryttäessä. 10 vuo-

den aikana oli tapahtunut merkittäviä muutoksia näiden nuorten liikuntatottumuk-

sissa. (Emt., 37.) Suurin osa tutkimuksen osallistuneista kertoi, että liikuntakiin-

nostukseen vaikuttivat eniten ystävät, mikä oli myös yksi eniten vaikuttavista te-

kijöistä pyhäjokisille nuorille tehdyn kyselyn tuloksena. Nuoren identiteetti raken-

tuu voimakkaasti yhteenkuuluvuuden ja vuorovaikutuksen kautta ja Vanajan 

(yms.) tutkimuksessa havaittiinkin, että mikäli kaveriporukka harrastaa liikuntaa 

ja arvostaa urheilua oli tutkittavankin asenneilmapiiri samansuuntainen. Tutki-

muksessa todettiinkin, että vähän liikkuvilta nuorilta puuttuivat ne vertaisnuoret, 

jotka olisivat tarjonneet liikunnallisia virikkeitä ja kannustaneet innostumaan lii-

kunnasta. Pojilla ystävien merkitys korostui vielä enemmän kuin tytöillä. 

 

Ystävien lisäksi perhe ja sisarukset vaikuttivat merkittävästi nuorten liikunnalli-

suuteen. Perheestä saatava tuki voi olla taloudellista: osallistumismaksuja, käy-

tännöllistä: kyydin antamista treeneihin tai emotionaalista: kannustusta ja rohkai-

sua. Vanhempien vaikutus voi liittyä myös kasvatuskäytäntöihin ja käyttäytymis-

mallien antamiseen. Vanhempien oma liikunnallisuus ja yhdessä liikkumisen kult-

tuuri vaikuttavat jonkin verran teini-ikäisten liikkumistottumuksiin. Varsinkin niissä 

perheissä, joissa liikunta orientoituneisuus oli positiivista, oli selkeästi enemmän 

hyvin aktiivisesti liikkuvia lapsia. Kuitenkaan keskivertoisesti tai vähän liikkuvissa 

perheissä ei lasten aktiivisuus korreloinut samalla tavalla, joten liikkuva tai liikku-

maton perhekulttuuri ei suoranaisesti vaikuta nuorten liikun-ta aktiivisuuteen. 

(Emt., 47-48.) 

 

Fyysinen asuinympäristö sekä eri tahojen järjestämät liikuntapalvelut ovat suo-

rassa vaikutuspiirissä nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Koulu sekä urheiluseurat 
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ja harrastepiirit lisäävät tai vähentävät nuorten halua liikkua ja olla aktiivisia, riip-

puen siitä millaisina malleina nuori nämä instituutiot kokee. Myös yhteiskunnalli-

set ja kulttuuriset tasot muokkaavat nuorten liikunnallista aktiivisuutta, sillä eri 

maiden taloudelliset kehitysasteet ja väestön tulotasot heijastuvat suoraan fyysi-

seen aktiivisuuteen. Korkean tulotason maissa nuorilla on paremmat mahdolli-

suudet harrastaa erilaista liikuntaa vapaa-aikanaan, mutta toisaalta heillä on 

useimmiten käytössään sellaista tekniikkaa, joka vähentää esimerkiksi arkiliikun-

taa. (emt., 25.) 

 

Vanajan, Tähtisen, Zacheuksen ja Kosken (2017, 25-26.) tekemässä tutkimuk-

sessa liikunnallisen vapaa-ajanvieton muodostumista on tutkittu sosialisaatiopro-

sessina, joka juontaa juurensa jo varhaislapsuuteen. Näin ollen se rakentuu 

edellä mainittujen ns. ulkoisten muuttujien tarjoamiin pilareihin, mutta myös si-

säisten, kokemuksellisten ja vuorovaikutteisten asioiden ympärille. Nämä seikat 

muodostavat liikuntasuhteen, jolla on valtava merkityskenttä liikunnallisuuden tai 

liikkumattomuuden maailmassa. (Emt., 26.) Liikuntasuhdetta ja sen muodostu-

mista käsitellään tarkemmin luvussa 5.3 liikuntasuhde.  

3.3 Liikuntasuositukset 

 
WHO on laatinut maailmanlaajuisen strategian hyvän fyysisen aktiivisuuden, ruo-

kavalion ja terveyden edistämiseksi. Erilaiset taudit ja sairaudet kuten diabetes, 

liikalihavuus, sydän- ja verisuonisairaudet ja syövät aiheuttavat 60% kaikista 

maailman kuolemista. Nämä kuolemat olisivat ehkäistävissä edullisilla ja kustan-

nustehokkailla toimilla. Terveellinen ruokavalio ja hyvä peruskunto olisivatkin 

avainkeinoja näiden tautien ja sairauksien ennaltaehkäisyssä. (WHO 2010, 6.) 

 

Koska liikunnalla on suuri merkitys kansanterveydelle, on WHO laatinut maail-

manlaajuiset suositukset fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi. Suositukset anta-

vat suuntaviivaa fyysisen aktiiviuuden kestolle, tyypille, intensiteetillä ja kokonais-

määrälle maasta ja olosuhteista riippumatta. (WHO 2010, 7.) WHO:n laatiman 

maailmanlaajuisten liikuntasuositusten mukaan 5-17 –vuotiaiden lasten ja nuor-

ten fyysisen aktiivisuuden tulisi koostua leikeistä, peleistä, urheilusta, välimatko-

jen kulkemisesta, virkistäytymisestä ja organisoidusta liikunnasta, joka tapahtuu 
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joko koulussa, kotona tai eri yhteisöissä. WHO on listannut kestävyys- ja lihas-

kunnon lisäämiseksi, luiden, sydämen ja verisuonien terveyden sekä ahdistunei-

suuden ja masentuneisuuden ehkäisemiseksi seuraavat suositukset: 

 Lasten ja nuorten tulisi liikkua vähintään 60 minuuttia päivässä siten, että 

fyysinen rasitus on kohtalaisen ja voimakkaan intensiteetin välillä. 

 Yli 60 minuuttia kestävä fyysinen aktiivisuus on hyväksi terveydelle ja sitä 

on syytä tavoitella.  

 Suurimman osan 60 minuutin päivittäisestä fyysisestä aktiivisuudesta tu-

lee olla aerobista liikuntaa.  

 Lihaksia ja luita vahvistavaa voimakasta rasitusta tulisi harjoittaa vähin-

tään 3 kertaa viikossa.  

(WHO 2010, 7.) 

 

Suomessa toimiva UKK-instituutti on terveys- ja liikunta-alan yksityinen tutki-

mus- ja asiantuntijakeskus, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja 

hyvinvointia ja tuottaa, soveltaa ja jalkauttaa tutkimustietoon perustuvia ter-

veysliikunnan edistämisen ja liikkumattomuuden vähentämiseen liittyviä rat-

kaisumalleja. (UKK, 2016.) UKK-instituutti on laatinut vuonna 2008 Nuori 

suomi ry:n kanssa liikuntasuositukset suomalaisille lapsille ja nuorille. 7-18 –

vuotiaiden tulisi UKK:n suosituksien mukaan: 

 Liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ja omaan ikänsä 

ja kehityksensä mukaisella tasolla.  

 Välttää yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja 

 Viettää korkeintaan kaksi tuntia ruutujen äärellä 

 Harrastaa virkistys- ja hyötyliikuntaa aina kun voi 

 Yli 13 –vuotiaiden nuorten päivittäisen liikunnan tulisi sisältää teho-

kasta, rasittavaa liikuntaa, jossa nuori hengästyy ja sydämen syke nou-

see. 

 Yli 13 –vuotiaiden nuorten tulisi harrastaa lihaksia kuormittavaa liikun-

taa vähintään 3 kertaa viikossa 

(Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso, Lähdesmäki, Pekkarinen, Stigman, 

Sääkslahti, Tammelin, Vasankari & Mäenpää 2008, 18-22.) 
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WHO:n ja UKK-instituutin liikuntasuosituksissa on nähtävissä hyvin paljon sa-

mankaltaisuuksia ja yhteneviä painopisteitä. Molemmissa korostetaan yli tunnin 

kestävää aktiivisuutta sekä sykettä nostattavaa ja lihaskuntoa rakentavaa liikun-

taa. Siinä, missä UKK:n ohjeistus alkaa vasta 7-vuotiasta lapsista, WHO on aset-

tanut suositukset jo 5-vuotiaista lapsista. Tätä voitaneen selittää sillä, että maail-

manlaajuisesti suomalaiset lapset aloittavat koulutiensä varsin myöhään. Mo-

nissa maissa 5 vuotiaat ovat jo kouluikäisiä ja näin heidän liikuntatottumuksiin ja 

-määriin voidaan vaikuttaa jo koulumaailmassa. Suosituksissa selkeä poik-

keavuus on suositus pitkistä istumajaksoista ja ruutuajasta. Vaikka istuminen ja 

ruutuaika puhuttavat ihmisiä isossa osassa maapalloa, on huomioitava, että 

nämä huolenaiheet koskettavat pitkälti hyvinvointivaltioita, joissa televisio, tieto-

koneet, puhelimet ja tabletit ovat kaikkien ihmisten käytettävissä ja saatavissa 

tulotasosta riippumatta. WHO:n suositukset koskevat myös pieni- ja keskitulois-

ten maiden lapsia ja nuoria ja näissä maissa samaa huolta ei välttämättä ole – 

vielä.  

3.4 Tuloskortit 

 
”Siis välillä mua hirvittää, kun tän päivän nuoret ei osaa ees kunnolla hypätä tai 
ottaa pallosta koppia. En tiiä, mikä tässä maailmassa on menny näin pahasti 
pieleen. - - Onkohan tää tilanne samanlainen joka paikasa”. 
Kehittämispäivän osallistujan kommentti 
 

Tuloskortti (report card) 2016 kertoo lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistä-

misestä eri yhteyksissä. Tuloskortti on osa kansainvälistä Global Matrix 2.0 han-

ketta, jossa 38 maata on lähtenyt mukaan kokoamaan oman maansa tietoja las-

ten ja nuorten liikuntaan liittyen. Fyysinen aktiivisuus on useiden eri tekijöiden 

summa ja tästä syystä Suomen tuloskorttiin onkin valittu 10 eri osa-aluetta, joiden 

kautta lasten ja nuorten liikuntaa kuvataan. Osa-alueet ovat fyysinen kokonais-

aktiivisuus, istuminen ja paikallaanolo, varhaiskasvatus ja koulu liikkumisen mah-

dollistajina, aktiivinen kulkeminen, omatoiminen liikunta ja leikki, perhe ja kaverit, 

organisoitu liikunta ja urheilu, sekä kunnalliset ja valtakunnalliset liikkumista tu-

kevat toimet ja strategiat. Suomen tuloskortti on viiden suomalaisen laitoksen yh-

teinen tuotos, jota LIKES-tutkimuskeskus on koordinoinut ja jonka on rahoittanut 

opetus- ja kulttuuriministeriö. (Tuloskortti 2016, 5, 36.)  
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Kaikki 38 Global Matrix 2.0 hankkeeseen osallistunutta maata tekivät tutkimusten 

pohjalta omat tuloskorttinsa, joissa kaikissa oli 9 samaa tutkittavaa asteikkoa. 

Tutkittavat asteikot ovat kaikissa maissa pääosin samat, mutta jokainen maa on 

voinut lisäksi valita muitakin tutkimusalueita. Esimerkiksi Suomessa varhaiskas-

vatus liikkumisen mahdollistajana on otettu tarkasteluun ensimmäistä kertaa, ja 

sitä ei näin ollen löydy kansainväliseltä asteikolta. (Tammelin 2016). Ruotsissa 

puolestaan on tutkittu myös liikalihavuutta ja ruokavalion merkitystä (Report card 

Sweden 2016, 2) ja Kanadassa taas unen riittävyyttä. (Report card Canada 2016, 

2). 

 

KUVIO 2. Kartta global matrix hankkeessa mukana olevista maista. (Global mat-

rix 2.0 2018) 

 

Jokainen maa keräsi omia lähteitään käyttäen ajankohtaista tutkimustietoa jokai-

sesta tutkittavasta osa-alueesta, jonka jälkeen niistä saatu data koottiin yhteisten 

johtopäätösten ja konsensuksen laadintaa varten. Näin alkoi tuloskorttien raken-

tamisen prosessi, johon osallistui kunkin maan asiantuntijoita eri aloilta. Tulos-

kortit laadittiin tiedon jäsentämistä ja siirtämistä varten, jotka samalla inspiroisivat 

ihmisiä muutokseen ja konkreettisiin toimiin sekä päätöksiin lasten ja nuorten hy-

vinvoinnin edistämiseksi. (Tremblay, Barnes, González, Katzmarzyk, Onywera, 

Reilly & Tomkinson 2016, 2). 
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Esittelen lyhyesti Suomen tuloskortin ja vertailen joitain sen tuloksia Global Matrix 

2.0: n kansainvälisiin keskiarvoihin ja pohdin, mitkä asiat vaikuttavat näihin tulok-

siin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen keskiarvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Suomen tuloskortti 2016, 9).  

 

Suomi sai hyvät tulokset (B) koulujen, kuntatason ja valtakunnallisten liikuntaa 

edistävien toimien ansiosta. Liikkumisen tärkeys ja sen tuomat hyödyt on huo-

mattu niin kunnallisella, että valtakunnallisella tasolla. Liikuntalaki säätelee kun-

tien järjestämiä liikuntapalveluja ja Suomen hallitusohjelmaankin on kirjattu konk-

reettisena tavoitteena, että jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkuu vä-

hintään tunnin päivässä. Kuntatason päätöksenteko sekä valtakunnalliset toi-

menpiteet saivatkin hyvän arvosanan B, mikä kertoo onnistuneista hankkeista, 
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päätöksistä ja tukitoimista liikuntakulttuurin edistämiseksi. Erilaiset valtakunnalli-

set ohjelmat, jotka tukevat Suomen kouluja ja varhaiskasvatusyksiköitä lasten ja 

nuorten liikkumaan aktivoinnissa ovat kansainvälisellä tasolla ainutlaatuisia ja ne 

nähdäänkin Suomen erityispiirteinä, jotka nostavatkin Suomen saamaa keskiar-

voa. Vaikka varhaiskasvatus saa myös tukea liikunta edistäviin toimiin, on sen 

seurantajärjestelmä vielä alkutekijöissään, mikä laskee varhaiskasvatuksen ar-

vosanan luokkaan D. (Tuloskortti 2016, 5, & 26.)  

 

Suomi sai hyvän arvosanan myös aktiivisesta kulkemisesta, jolla tarkoitetaan las-

ten ja nuorten välimatkojen kulkemista lihasvoimin (Tuloskortti 2016, 18). Suo-

messa tutkimusta johtanut Tuija Tammelin kirjoittaakin, että Suomessa on pitkä 

perinne koulumatkojen kulkemisesta omin voimin ympäri lukuvuoden, mikäli kou-

lumatkan pituus sen sallii. Suomessa matkat kuljetaan erittäin usein joko kävellen 

tai pyörällä. (Tammelin 2016.) 

 

Huonon arvosanan (D) Suomi sai kokonaisliikkuvuudessa ja paikallaanolon mää-

rässä. Suomen arvosana molemmille tutkimustasoilla oli D, joka tarkoittaa vain 

21-40% liikkuvan tarpeeksi ja että vain sama prosenttimäärä nuorista noudattaa 

2 tunnin maksimiaikaa ruudun äärellä. (Tuloskortti 2016, 12-14.) Kohtalainen ar-

vosana (C) annettiin perheiden ja kavereiden tuelle sekä omatoimisille että orga-

nisoidulle liikunnalle. 

3.5 Kansainväliset tulokset vertailussa 

 

Tutkimukseen osallistuneiden maiden kesken laskettiin kansainväliset asteikot 

osa-alueittain. Maiden välisiä tuloksia vertailtaessa on tärkeää huomioida, että 

kaikki maat eivät pystyneet antamaan materiaalia jokaisesta tutkimusalueesta 

puutteellisen seurannan tai metodien takia. 
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Kansainväliset asteikot ovat: 

 

 

           Kansainvälinen 

           keskiarvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tremblay, Barnes, González, Katzmarzyk, Onywera, Reilly & Tomkinson 2016, 

6). 

 

Niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti lapset siis liikkuvat vähän ja viettävät 

pitkiä aikoja istuen. Sekä Suomen, että kansainvälinen tason arvosana fyysiselle 

kokonaisliikkuvuudelle on D, joka tarkoittaa vain 21-40% liikkuvan tarpeeksi. 36 

maasta 20 maata sai arvosanaksi D:n ja 7 alhaisimman mahdollisen arvosanan 

eli F:n. Tietokoneet, televisiot ja autot ovat lisääntyneet kotitalouksissa tulota-

sojen noustessa, mikä on johtanut myös istumisen ja paikallaanolon kasvuun. 

Global Matrix 2.0: n ja muiden kansainvälisten tutkimusten valossa on huomattu, 

että niissä maissa, joissa ollaan paikoillaan ja istutaan paljon, fyysinen kokonais-

aktiivisuus on yleisesti ottaen matala. Näiden tulosten perusteella voidaan puhua 

jo eräänlaisesta liikuntakulttuurin kriisistä ja näiden tulosten syitä ja lähtökohtia 

on tärkeää tarkastella tulevaisuuden tutkimuksissa ja pohtia keinoja liikunnan li-

säämiseksi ja istumisen vähentämiseksi. Ruutuajan määrittäminen sekä erilais-

ten ohjeistusten laatiminen voivat olla avainasemassa erilaisten terveyshaittojen 

torjumiseksi. (Emt., 12-14.) 
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Joidenkin maiden välillä nähtiin hyvin suuria tuloseroja eri tutkimusalueiden vä-

lillä. Toisaalta näitä eroja voidaan selittää erilaisilla tiedonkeruu- ja mittausta-

voilla, mutta nämä muuttujat on pääsääntöisesti etukäteen tiedostettu ja kuvattu 

raporteissa niin selkeästi, että niiden mahdolliset vaikutteet on osattu huomioida. 

Suuria eroja huomattiin esimerkiksi amerikkalaisten ja eurooppalaisten lasten ja 

nuorten välillä fyysisessä kokonaisaktiivisuudessa. Amerikkalaiset liikkuivat huo-

mattavasti vähemmän verrattuna ikätovereihinsa Euroopassa. Etelä-Amerikasta 

tulevien suoritukset olivat johdonmukaisesti muiden maiden lasten ja nuorten tu-

loksia huonoimpia. Tutkimuksessa havaittiin maan sisäisten tuloerojen ja suku-

puolten välisen epätasa-arvon ja alhaisen koulutustason korreloivan huonojen 

arvosanojen kanssa. Tämä ei kuitenkaan kaikkien maiden osalta ollut väistämä-

tön yhtälö. (Emt., 12.) 

 

Välimatkojen kulkemisessa parhaimmat arvosanat saivat Afrikan maat, mikä toi-

saalta on selitettävissä huonon julkisen liikenteen ja moottoriajoneuvojen puut-

teen kautta. Eroja aktiivisessa kulkemisessa havaittiin myös niin Suomessa kuin 

muissakin maissa kaupungin ja maaseudun lasten ja nuorten välillä. Maaseudulla 

välimatkat ovat pidempiä, jolloin välimatkojen taittaminen omin voimin on haas-

teellisempaa kuin kaupungissa. (Emt., 13.) 

 

Perheiden ja ikätovereiden vaikutukset lasten ja nuorten liikkumisen edistäjinä 

ovat yleisesti ottaen tiedossa. Liikkuva perhe ja ystävät edesauttavat nuoren 

omaa liikunnallista elämäntapaa. Matrix 2.0 ei kuitenkaan tätä tietoa pystynyt 

kaikkien maiden osalta todentamaan. Pätevien ja luotettavien tutkimustapojen 

puutteen takia monien maiden oli mahdotonta antaa vertailuarvoja, joita olisi voitu 

käyttää tutkimuksessa hyödyksi. Euroopan maista mm. Ruotsi, Iso-Britannia, 

Tanska, Slovenia ja Espanja eivät pystyneet antamaan tarvittavia tuloksia per-

heiden ja ikätoverien merkityksestä lasten ja nuorten liikunnalle. (Emt., 12-14.) 

Suomessa perheiden rooli on tärkeässä asemassa etenkin pienillä lapsilla, van-

hemmiten kavereiden rooli ja merkitys lisääntyvät. Suomessa tehtyjen tutkimus-

ten perusteella runsas kolmannes sekä tytöistä että pojista kokee, että liikunnan 

arvostuksen vähäisyys omassa kaveripiirissä estää liikunnan harrastamista. Suo-

situksena Suomen tuloskortissa onkin: 
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 Vertaisryhmiä ja vertaistukea tulee huomioida aiempaa tehokkaammin 

lasten ja nuorten liikunnan edistämisessä niin koulussa kuin vapaa-ajalla-

kin.  

 Perheiden liikkumisen edistämiseksi kunnat ja kolmas sektori voisivat jär-

jestää nykyistä enemmän toimintaa, jossa on mahdollisuus liikkua yh-

dessä.  

 Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon tulee kaikissa kunnissa kannustaa 

vähän liikkuvien lasten perheitä liikkumaan ja tarjota mahdollisuuksia ma-

talan kynnyksen liikunta. 

(Tuloskortti 2016, 22.)  

 

Aktiivinen peli ja leikki tutkimusalueen kohdalla jopa 21 maata raportoi, ettei pysty 

antamaan tarvittavia aineistoja tutkimusta varten. Sama ilmiö toistui eri maiden 

välillä, riippumatta siitä olivatko nämä saaneet muutoin hyviä vai huonoja arvo-

sanoja muista tutkimusalueista. Tämä kertoo aktiivisen peli ja leikki tutkimusalu-

een tarkemman määrittelyn ja rajauksen sekä vertailuarvojen nimeämisen tar-

peesta. Kevyen, leikillisen ja omatoimisen fyysisen aktiivisuuden merkitys on suu-

relta osin tuntematonta ja vaihtelee merkittävästi maiden, sukupuolien sekä kau-

punki- ja maaseutualueiden välillä. On kuitenkin havaittu, että etenkin ulkona ta-

pahtuva omatoiminen leikkiminen on syrjäytynyt sisällä käytettävien elektronisten 

viihdykkeiden tieltä. (Emt., 13.) Suomessa alle kouluikäisistä 63% liikkuu ja leikkii 

omatoimisesti päivittäin vapaa-ajallaan. Iän karttuessa prosentti laskee huomat-

tavasti. Lukioikäisistä 41% ja ammattikouluikäisistä 35% harrastaa omatoimisesti 

liikuntaa koulupäivän jälkeen. Nuorille pitäisi antaa mahdollisuuksia ja välineitä 

omatoimisen harrastamiseksi ja kuulla heitä päätöksenteossa, jotta nuorten suo-

simat liikuntatavat saisivat lisää tilaa ja resursseja. (Tuloskortti 2016, 20.) 

 
Vertailtaessa kansainvälisiä tuloksia on huomiota herättävää, miten alhaisia ar-

vosanoja eri maat ovat tutkimuksessa saaneet. Erityisesti kokonaisaktiivisuu-

desta annettu arvosana D on merkittävä tieto fyysisen aktiivisuuden määrästä 

tämän päivän lapsilla ja nuorilla. Vaikka tutkimustavat ja -tekniikat saattavat poi-

keta maiden välillä on näin monesta maasta saatava tieto hälyttävä. Teknologian 

kehittyessä meidän tarvitsee yhä vähemmän rasittaa itseämme ja tehdä fyysisiä 
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ponnisteluja. Vapaa-aika käytettään mieluiten paikallaan ollen - maasta, suku-

puolesta, kulttuurista ja iästä riippumatta.  

Paikallaanoloa tulisikin mielestäni tutkia jatkossa lisää myös motivaation kautta. 

Mikä meitä motivoi ruutujen äärellä? Miksi jäämme mieluimmin paikoillemme, 

kuin lähtisimme ulos liikkumaan?  

 

Saatuihin tuloksiin on tärkeä havahtua jo tässä vaiheessa, sillä kuten aiemmin 

viittasin WHO:n tekemiin tutkimuksiin: terveellisillä elintavoilla ja peruskunnon yl-

läpitämisellä voimme merkittävästi ennaltaehkäistä sairauksia ja tauteja, jotka 

voivat johtaa ennenaikaiseen kuolemaan tai joiden hoidosta koituu huomattavia 

kustannuksia yhteiskunnalle. Liikunnallisen elämäntavan ja omatoimisen sekä -

ehtoisen liikuntakulttuurin sisäistäminen jo lapsena edesauttaa aikuisiän ter-

veempää elämää. Sukupuolen, kotimaan, sosioekonomisen tilanteen ja kulttuurin 

ei pitäisi olla esteenä lasten ja nuorten liikkumiselle. Yhteiskunnan/yhteisön tulisi 

pystyä tarjoamaan ne perusedellytykset: tilat ja välineet, jotta nuorisolla on mah-

dollisuus oppia liikkumisen ja harrastamisen toimintakulttuuriin. Mielestäni on tär-

keää, että UKK-instituutin ja WHO:n kaltaisia suosituksia ja suuntaviivoja anne-

taan, niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisellakin tasolla. Sekä perheissä, kou-

luissa, että vapaa-aikapuolen toimijoiden keskuudessa nämä suositukset on hyvä 

tiedostaa ja pyrkiä edistämään niitä aktiivisesti.   

 

3.6 Toimintaympäristön ymmärtäminen  

 

Ihmisten liikunnallisen orientaation muodostumiseen vaikuttavat siis monenlaiset 

ja -tasoiset tekijät, joita on miltei mahdoton pystyä huomioimaan kerralla. On kui-

tenkin tärkeää pyrkiä tiedostomaan näitä erilaisia merkityksiä ja ymmärtämään 

liikkumattomuuden ilmiötä Suomessa ja muualla maailmassa mahdollisimman 

monelta näkökannalta. (Vanaja, Tähtinen, Zacheus & Koski 2017, 25).  

 

Paikallisia, alueellisia ja globaaleja liikkumista mahdollistavia sekä liikkumatto-

muutta lisääviä tekijöitä ymmärtämällä pystytään jäsentämään tämän opinnäyte-

työn tarpeellisuutta. Vaikka tämän kehitystyön toimintaympäristö keskittyy tiet-

tyyn maantieteelliseen alueeseen, on sen tarve- ja merkitysympäristö paljon laa-
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jempi. Tämän kehitystyön strategisen toimintamallin soveltaminen muiden samo-

jen ongelmien ja tavoitteiden parissa toimiville on yksi tärkeimmistä työn tavoit-

teista.  

 

Toimintaympäristöjen ymmärtäminen on tärkeä seikka opinnäytetyön kannalta, 

jotta strategiatyölle voidaan antaa selkeä toimintaympäristöllinen viitekehys. Toi-

mintaympäristöä jäsentämällä voidaan kiinnittää huomioita olennaisimpiin muu-

toksiin, trendeihin, sidosryhmiin, poliittisiin vaikuttajiin sekä niihin taloudellisiin, 

sosiaalisiin ja ekologisiin ympäristöihin, joissa kehitystyötä tehdään. (Lahtinen 

2013, 65.) Strategiatyössä tulee nähdä omien organisaatioiden ja toimikenttien 

ulkopuolelle, jotta pystytään ymmärtämään toimintaympäristön uhat ja mahdolli-

suudet.  

 

 

4 TEORIAPOHJA 

 

4.1 Moniammatillisuus ja -toimijuus 

 

Muutokset vaativat ihmisten käyttäytymisen uudelleen rakentumista sekä uusien 

käsitteiden kehittämistä muutoksen prosessia kuvaamaan. Yksi tärkeimmistä 

muutoksen ja kehityksen edellytyksistä on ihmisten yhteistoiminnan reformi. Suo-

messa moniammatillisen yhteistyön käsite vakiintui 90-luvulla, jolloin käsite syntyi 

eri ammattiryhmien yhteistyötä luonnehtimaan. Moniammatillisuuden käsitettä tu-

lee tarkastella monesta eri näkökulmasta, sillä se pitää sisällään hyvinkin laaja-

alaisia toimintoja ja ilmiöitä. Yksinkertaisuudessaan puhutaan yhteistyöstä, joka 

syntyy eri asiantuntijuutta edustavien ihmisten välisessä työskentelyssä, jossa on 

yhteinen agenda ja päämäärä. Työskentely voi olla strategista suunnittelua, asia-

kastyötä, hallinnollista päätöksentekoa tai uusien näkökulmien löytämistä työhön. 

Kun ihmiset eri työ- tai tehtäväkentiltä kohtaavat, jaetaan uutta tietoa ja näkökul-

mia, joiden kautta pyritään rakentamaan uutta kokonaisvaltaista ymmärrystä ja 

käsitystä käsiteltävästä aiheesta tai tilanteesta. (Isoherranen 2005,13-14.) 
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Englanninkielessä moniammatillisuus on saanut useampia eri ilmaisuja kuvaa-

maan työn luonnetta. Multiprofessional, interprofessional ja transprofessional jä-

sentävät moniammatillisuuden käsitettä ja kuvaavat sen intensiteettiä sekä yh-

teistyön syvyyttä. Kahden tai useamman ammattilaisen rinnakkaista työskentelyä 

yhteisen asian äärellä määritetään termillä multiprofessional. Tällöin eri ammat-

tialojen asiantuntijat tekevät työtä nojaten omiin näkökulmiinsa ja arviointeihinsa 

ja palvelut saatetaan tarjota asiakkaalle omina palikoinaan, jolloin yhteinen koko-

naisuus ei välttämättä synny. Interprofessiossa yhteistyö on jo syventynyt toimi-

joiden välillä ja eri rooleissakin on jo liikkuvuutta. Tietoa, taitoa ja vastuuta jaetaan 

ja yhteisellä toiminnalla on selkeä tavoite, jota viedään eteenpäin selkeästi sovi-

tuissa tapaamisissa. Varjopuolena ovat hallinnolliset kustannukset, eri toimijoi-

den johtamis- ja toimintatyylit sekä roolien epäselvyydet, jolloin yhtenäisen kuvan 

muodostuminen voi edelleen jäädä sumeaksi. Transprofessional on ihanneti-

lanne moniammatillisen yhteistyön rakentumisesta. Siinä jaetaan osaamista ja 

tietoa yli organisaatio- ja roolirajojen. Vastuunkanto on kaikille selkeää ja jokainen 

toimija on valmis jakamaan omaa osaamistaan, mutta myös oppimaan uutta, jota 

toinen ammattilainen voi tarjota. Päämääränä on yhtenäisen palvelukokonaisuu-

den luominen asiakasta kuunnellen. (Isoherranen 2008, 34-37.) 

 

Opinnäytetyössä moniammatillinen yhteistyö on keskiössä kehitystyön onnistu-

misen kannalta. Nuorten liikuntapalvelujen kehittäminen ei kuitenkaan voi toteu-

tua, mikäli asiakas ei ole yhtenä yhteistyön kulmakivenä. Siksi kehitystyössä ko-

rostuu Isoherrasen kuvaamat viisi lähtökohtaa, jotka raamittavat moniammatilli-

sen yhteistyön kulkua: 

- Asiakaslähtöisyys 

- Tiedon ja eri näkökulmien kokoaminen yhteen 

- vuorovaikutustietoinen yhteistyö 

- rajojen ylitykset 

- verkostojen huomioiminen 

= Asiakkaan polku 

(emt., 15). 
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Asiakaslähtöisyydellä tarkoitetaan asiakkaan kokonaisvaltaista huomioimista. 

Onnistunut keskustelu ja avoimeen vuorovaikutukseen tähtäävä työskentely puo-

lestaan mahdollistavat tiedon ja uusien merkityksien syntymisen. Perinteisten 

työntekijöiden, yhteisöjen ja organisaatioidenkin rooleja rikottaessa luodaan yli-

tyksiä, joiden kautta voidaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti kehittää toimintaa. 

Verkostoilla kuvataan niitä suhteita, jotka yhdistävät eri toimijoita, asiakasta ja 

toimintamuotoja sekä –periaatteita. Näiden sosiaalisten verkostojen näkökulmat 

tulee sitouttaa mukaan moniammatillisen yhteistyön prosessiin. (Emt., 15-16.) 

 

Moniammatillisuus on haastavaa, sillä asiantuntijoiden tulee samalla jäsentää 

omaa osaamistaan, mutta samalla myös pystyä rakentamaan verkoston yhteistä 

osaamista ja vahvistaa sen päämäärää. Oman erityisosaamisen hahmottaminen 

ja tunnistaminen onkin yksi perustava lähtökohta, jotta pystyy toiminaan tasaver-

taisena toimijana moniammatillisessa ryhmässä. Mikäli omaa osaamistaan ei 

tunnista, voiko tällöin jakaa itsestään jotain yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi? 

(Emt., 17, 19.) 

 

”Eka mää mietin, että mitähän mää täälä teen ja kannattaako mun ees tulla, mutta 

ohan mullaki näköjään jotaki sanottavaa.” 

Kehittämispäivän osallistujan kommentti. 

 

Moniammatillisuuden rinnalla käytetään nykyään myös muita termejä, joilla kai-

killa pääpainona on kollektiivinen tiedonrakentaminen. Puhutaan tiedontuotta-

misyhteistyöstä, synergiasta, verkostoitumisesta ja monitoimijuudesta (Kataja-

mäki 2010, 25), Asiantuntijoiden lisäksi on otettava huomioon myös asiakkaiden 

kokemustieto. Kokemustieto on henkilökohtainen ymmärrys omasta elämästä ja 

sen tapahtumista sekä eletyn elämän kautta syntynyt tieto ja osaaminen. Moni-

toimijuudessa hyödynnetäänkin asiantuntijoiden kokemusten lisäksi myös asiak-

kaiden elämänkokemusta ja tuntemusta omasta tilanteestaan. Monitoimijuus 

mahdollistaa laajempien näkökulmien synnyn ja tukee nuorten osallisuutta kehi-

tystyössä. (Norvapalo & Thessler 2017, 8.)  
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4.2 Muutos ja uudistuminen 

 

Elämme jatkuvan uudistuksen keskellä, mikä välillä vaikeuttaa asioiden koko-

naisvaltaista hahmottamista. Uudistumisten kautta syntyneet muutokset ovat ol-

leet viime vuosikymmenten aikana teknologisia, taloudellisia, poliittisia, sosiaali-

sia ja kulttuurillisia ja ne kaikki ovat vaikuttaneet eri toimintaympäristöjen tarpee-

seen muuttaa myös omaa tapaansa toimia. Muutoksesta puhuttaessa kuvataan 

yleensä ulkopuolisten asiaintilojen käänteitä, kun taas muuntumisella tarkoite-

taan ihmisten oman toiminnan ja sitä koskevan kokemuksen murrosta. Muutok-

sen kautta olemassa olevaan tulee jotain lisää, jotain enemmän, joka ravistelee 

vanhaa ja pakottaa sen konstruktiiviseen uudelleen järjestymiseen. (Venkula 

2011, 20, 29-30.)  

 

Muutokseen pyrkiminen ei kuitenkaan voi olla itseisarvo. Muutos käsitteenä on 

joltain osin kokenut inflaation ja sen tarpeen esiin nostaminen saattaa nostattaa 

samalla myös muutosvastarintaan. Onkin tärkeää, että muutoksella on selkeä 

agenda ja fasiliteetit, jotta mukana olevat tahot kokevat muutoksen eteenpäinvie-

misen tärkeäksi ja tarpeelliseksi. Pinnalliset näennäismuutokset syövät luovuutta 

ja heikentävät mahdollisuutta todellisten muutosten aikaansaamiseksi. (emt., 31.) 

Yhteisen strategisen päämäärän saavuttamisen kannalta on tärkeää, että kaikki 

alueelliset toimijat kokevat, että yhteisellä työskentelyllä on selkeä päämäärä ja 

että työn tulokset tulevat todella näkymään käytännön työssä.  

 

Kun ympärillä tapahtuu paljon, eikä aina ole mahdollista hahmottaa, mitä tapah-

tuu, miksi, milloin ja kuinka ne tapahtumat vaikuttavat omaan toimintaan, syntyy 

epävarmuutta. Epävarmuutta muutoksesta. Epävarmuutta, jota käsiteltäessä on 

hyvä ymmärtää sen eri ulottuvuuksia. Venkula (2011) on kirjassaan todennut nel-

jän eri ulottuvuuden kuvaavan epävarmuuden kohtaamista parhaiten.  

1. On ymmärrettävä todellisuus tapahtumisena, joka sisältää sekä mekaani-

sia että aitoja, virtaavia prosesseja. Todellisuus on muutakin kuin mekaa-

nista, konemaista, ennakoitavaa toimintaa.  Mikäli tämä ymmärrys puut-

tuu, on hankala havaita, milloin prosessissa voidaan toistaa vanhaa ja mil-

loin luoda uutta. 
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2. Käytännön toiminnassa ilmenevät juuri ne seikat, jotka oirehtivat ja jotka 

tulevat muuttamaan huomisen. Olennaista on, että havainnoinnin kautta 

ihminen ymmärretään itseään reflektoivana ja muuttuvana toimijana, joka 

teoillaan vaikuttaa ympäristöönsä. 

3. Järjenkäytön monipuolistaminen ja syventäminen lisäävät mahdollisuutta 

havainnoida yllättäviä, epäselviä ja ristiriitaisiakin tilanteita.   

4. Viimeinen ulottuvuus on eettinen toiminnallisuus, jota vahvistamalla ym-

märrämme yhteiskuntaa, yhteisöjä ja sen yksilöitä paremmin. Eettinen toi-

minta on muutakin kuin arvoja ja sen funktio omassa yhteisössä on pyrit-

tävä ymmärtämään. 

(Emt., 33, 94-95.) 

 

Nämä neljä edellä mainittua ulottuvuutta muodostavat epävarmuuden kohtaa-

mien perusmallin. Mallin soveltaminen mahdollistaa muutoksesta johtuvan ahdis-

tuksen ymmärtämistä ja sen hyväksymistä normaaliksi reaktioksi. Ymmärryksen 

saavuttamisella mahdollistetaan ennustamattomien tilanteiden hallinta tai ainakin 

luodaan uusia toimintatapoja niiden vastaanottamiseksi. (Emt., 95.) Hyvä muu-

tosjohtaja toimii innovaattorina, jonka tehtävään kuuluu uuden kehittäminen ja 

epävarmuuden poistaminen. Samalla hän kuitenkin myös luo sitä ympärilleen. 

Kun hän kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä, uudistaa rutiineja ja kehittelee uu-

sia toimintatapoja, saattaa moni kokea varpailleen astuttavan. (Emt., 85.)  

 

Kun muutos ja sen tarve on käyty läpi avoimen kanssakäymisen ja reflektoinnin 

myötä, on tärkeää myös pyrkiä vakaannuttamaan muutos pysyväksi toimintatym-

päristöksi. Näin voidaan ryhtyä juurruttamaan uutta toimintaa ja konkretisoimaan 

niitä tavoitteita ja mahdollisia strategioita, jotka ovat syntyneet muutostyön myötä. 

(Lahtinen 2013, 85.) 

 

”Miksi kaiken pitää aina muuttuuaaaaa” 

Kehittämispäivän osallistujan kommentti 
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4.3 Liikuntasuhde 

Aiemmin työssä käsiteltiin nuorten liikkumattomuuden ilmiötä ja avattiin sen 

myötä liikunnallisen orientoituneisuuden vaikutuksia. Tässä kappaleessa tarkas-

tellaan liikuntasuhdetta, eli niitä kokemuksia, tunteita, asenteita, jotka vaikuttavat 

siihen, liikkuuko nuori vaiko ei.  

 

Fyysisen hyvinvoinnin lisäksi liikunnalla on sosiaalisia, esteettisiä, itsensä ilmai-

semiseen vaikuttavia mahdollisuuksia ja merkityksiä. Liikunnasta haetaan elä-

myksiä, nautintoa, sisältöjä elämään ja halua kokea elämänhallinnan tuntua. Liik-

kuminen on monille myös mahdollisuus irtautua arjesta sekä virkistäytymisen 

lähde. (Vanaja, Tähtinen, Zacheus, Koski 2017, 11). Liikunnan merkityksellisyys 

voi siis vaihdella kunkin ihmisen kohdalla hyvinkin paljon ja liikuntasuhdetta avaa-

malla voimme pyrkiä paremmin ymmärtämään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat liik-

kumisen positiivisiin, mutta myös negatiivisiin ilmiöihin. 

 

Liikuntasuhde muodostuu sosiaalisten kontekstien, kulttuuristen ilmiöiden ja 

oman liikunnallisen minäkuvan rakentumisen kautta. Omat liikunnalliset tiedot ja 

taidot, kiinnostus liikunnan eri ilmiöitä ja osa-alueita kohtaan sekä yleinen asenne 

kiinnittyvät olennaisesti liikuntasuhteen käsitteen alle. Lisäksi liikuntatoiminnan 

tuottamisen ulottuvuus, liikuntapalveluiden kulutustottumukset sekä kyky sovel-

taa liikunnan merkityksiä ja oppeja muuhun elämään tukevat sitä kokonaisuutta, 

josta liikuntasuhde muodostuu. (Emt., 14.) 

 

Sosialisaationäkökulman kautta voidaan pyrkiä etsimään vastauksia siihen, miksi 

nuorten liikkuminen vähenee teini-iässä. Sosialisaatio on ihmisiän läpileikkaava 

prosessi, jolloin ihminen valitsee kasvuympäristöstään ne itselle ominaiset tiedot, 

taidot, arvot, asenteet, uskomukset, normit ja käyttäytymismallit. Prosessin myötä 

kulttuuriperintö siirtyy sukupolvelta toiselle ja yksilöt kiinnittyvät osaksi omaa yh-

teisöään ja sen toimintakulttuuria. Tässä sosiaalisaatioprosessissa ihminen on 

sekä subjekti, että objekti, sillä samaan aikaan hän sekä on yhteisönsä kulttuu-

rien ja vallitsevien käytäntöjen ohjaama, mutta kuitenkin vaikuttaa niihin omilla 

ratkaisuillaan ja valinnoillaan. Sosialisaatio onkin merkittävä identiteetin raken-

taja, jonka myötä käsitys itsestä, omasta historiasta, mahdollisuuksista sekä 

omasta suhteestaan ympäröivään maailmaan kasvaa ja kehittyy. Liikunnallinen 
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identiteetti muuttuu ja muokkautuu elämänkulun varrella ja se saattaa liukua 

myös ääripäästä toiseen uusien elämäntilanteiden myötä. (Emt., 17-18.) 

 

Liikuntasuhteen muodostumista ja liikuntaan sosiaalistumista halutaan tarkas-

tella siitä näkökulmasta, jotta ymmärrettäisiin, miksi ihminen liikkuu, miten hänen 

suhteensa ja osallistumiskynnyksensä liikuntaan muuttuu elämänkaaren aikana. 

Toisille liikunnan harrastaminen voi korreloida itsensä kehittämistä, kilpailua sekä 

itsensä ylittämistä ja menestyksen hapuilua. Toiset taas mieltyvät liikunnan tuo-

maan hyvään oloon ja liikunnallisten ponnistelujen kautta saatuun fiilikseen. Jot-

kut taas eivät voi nähdä liikunnan tuomia positiivisia vaikutuksia ollenkaan ja ko-

kevat koko touhun ajan ja energian tuhlaamisena. On muistettava, että yksilöillä 

voi olla useita erilaisia tulokulmia liikuntaan ja liikunnan merkitykset voivat vaih-

della myös tilanne-, paikka- ja yhteisökohtaisesti. (Emt., 19.) 

 

Liikuntasuhde ei synny tyhjiössä, jossa muut tekijät eivät vaikuttaisi sen olemassa 

oloon ja luonteeseen. Liikunnallisuus, aktiivinen elämäntapa sekä liikunnan ar-

vostaminen tai vastaavasti liikunnallisuuden vähättely, välttely ja vieroksuminen 

kasvavat ja kehittyvät yksilöllisistä, sosiaalisista ja instituutionaalisista vaikutta-

jista käsin. Näiden tekijöiden lisäksi myös yhteiskunnallisten ja kulttuuristen taso-

jen; kuten vallitsevan aikakauden sosiaalisten normistojen, ideologioiden ja mer-

kitysten vaikutus on huomioitava. Tästä saadaankin yhteenvetona kuvio, joka sel-

keyttää liikuntaan sosiaalistumisen tasoja. (Emt., 20-21.) 

 

KUVIO 3. Liikuntaan sosiaalistumisen tasot (emt., 21). 
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Yksilötasolla puhuttaessa persoonallisuus, sukupuoli, elämäntilanne sekä liikun-

nasta saadut kokemukset ja elämykset sekä niiden muodostunut arvomaailma 

ovat keskeisimmät liikuntaan sosiaalistumisen vaikuttajia. Sosiaalisella tasolla 

perhe, ystävät ja muut lähipiirin ihmiset muodostavat oman renkaansa liikuntaan 

sosiaalistumisen prosessissa. Kaikki ihmiset liittyvät elämänsä aikana erilaisiin 

instituutioihin, joita ovat mm. päiväkodit, koulut, työpaikat, harrastuspiirit ja muut 

merkitykselliset yhteisöt, joihin ihminen kokee kuuluvansa. Nämä instituutiot 

muodostavat kolmannen tason. Viimeiseen tasoon heijastuvat yhteiskunnalliset 

ja kulttuuriset rakenteet, ideologiat sekä yleisesti hyväksytty arvomaailma. (Emt., 

21.)  

 

Nuorten liikuntasuhteesta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää muiden ihmisten 

vaikutus, sillä nuori peilaa paljon itseään siihen, millaisia muut ovat ja pyrkii jä-

sentämään omaa identiteettiään suhteessa niihin. Murrosiässä halutaan tietää, 

mitä muut ajattelevat ja millaisia asioita muut pitävät arvossa. Jos kaveripiirissä 

liikunnallisuus nähdään positiivisena asiana, hakeutuu nuori herkästi itsekin lii-

kunnallisten harrastusten pariin. Sama tilanne toimii toki myös toisin päin; jos lii-

kunnallisuus nähdään yhteisössä huonona, nuori saattaa vieraantua ja hakeutua 

liikuntatoiminnasta pois. Liikuntatunneilla pärjääminen on iso murrosiässä liikun-

tasuhteeseen vaikuttava tekijä. Tällöin oma ikäryhmä seuraa läheltä, miten hyvät 

psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset valmiudet nuorella on ja nuori itse peilaa omaa 

tasoaan muihin. Tämä voi olla nuorelle hyvin stressaavaa ja ympäristöstressin 

onkin todettu heikentävän nuorten halua liikkua. (Emt., 24.) 

 

Liikuntasuhdetta ymmärtämällä voidaan lähestyä liikunnallisuutta tai liikkumatto-

muutta ennakkoluulottomasti ja useista eri näkökulmista. Liikunta ei ole vain har-

rastus, vaan useiden eri tekijöiden ja merkitysten summa. Tärkeää kuitenkin on, 

että jokaiselle nuorelle voitaisiin mahdollistaa onnistumisen ja ilon kokemuksia 

liikunnan saralla sekä tarjota sellainen sosiaalinen verkosto, joka kannustaa, tu-

kee ja rohkaisee liikunnalliseen elämäntyyliin. Tällöin annamme positiivisen lii-

kuntasuhteen muodostumiselle mahdollisuuden syntyä, joka myöhemmin kantaa 

pitkälle aikuisuuteen. 
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4.4 Yhteistyön ja yhteisöllisyyden onnistumisen avaimet 

 

”Yhteistyö on koordinoitua toimimista yhdessä työssä, vapaa-aikana tai sosiaali-

sissa suhteissa yhteisten tavoitteiden eteen, siinä toteutuu yhdessä toimimisen 

ilo ja sosiaaliset suhteet vahvistuvat” (Argyle 1991).  

 

Asiakaslähtöistä yhteistyötä, jossa on mukana eri alojen asiantuntijoita, mahdol-

lisesti myös useista eri organisaatioista, kutsutaan moniammatilliseksi yhteis-

työksi. Moniammatillinen yhteistyö syntyy yhteisestä tavoitteesta, tarpeesta tai 

lähtökohdasta. Yhteistyön syntymiselle on työorganisaatioissa luotava edellytyk-

set työajan sekä työtehtävien suunnittelun puitteissa. Ilman mahdollistavaa, jous-

tavaa ja tasa-arvoista yhteistä työskentelykulttuuria ei moniammatillinen yhteistyö 

saa jalan sijaa muiden töiden ohelle. Yhteistyön syntyessä eri alojen asiantuntijat 

rakentavat yhteistä tietämystä, jossa korostuvat yksilöiden yhteistyötaidot, kyvyt 

ja ominaisuudet. Näiden taitojen ja ominaisuuksien kautta yksilöiden on mahdol-

lista tuoda esiin tietoa, joka on sovellettavissa käytäntöön ja jalostettavissa yh-

teisten tavoitteiden tukipuiksi. (Rekola 2008, 13, 17.) Toimiva yhteistyö rakentuu 

siis myös ryhmän jäsenten kokemukseen omasta ammatillisesta itsetunnosta 

sekä luottamuksesta omaan osaamiseen. Varmuus oman alan hallinnasta sekä 

ymmärrys oman asiantuntijuuden mahdollisuuksista ja rajoitteista rohkaisevat 

ryhmän jäseniä näkemystensä esille tuomiseen ja päätöksentekoon. (Emt., 16.) 

 

Näkemysten ja tiedon esille tuomisen tavoitteena on yhteisen merkityksen, ta-

voitteen ja jaetun kognition mahdollistaminen asiakaan edun edistämiseksi. Asi-

antuntijoilla täytyy siis olla valmius rakentaa yhteinen kokonaisnäkemys tilan-

teesta, vaikka ryhmän jäsenten väliset mielipiteet poikkeaisivat vahvasti toisis-

taan. (Isoherranen 2008, 44.) Tarvitaan siis yhteisöllisyyden mahdollistavia 

avaimia: moniäänisyyttä, vuorovaikutusta, asiantuntijuutta, sitoutumista, vas-

tuunottoa, päätöksentekoa, neuvottelua, luottamukselle rakentuvaa kontrollia 

sekä oman toiminnan arviointia. Moniammatillinen yhteisö tarvitsee selkeää joh-

tajuutta, joka pystyy antamaan ryhmälleen edellä mainitut avaimet käyttöönsä. 

Johtaja osaa myös kyseenalaistaa vallitsevia toimintamalleja, mutta myös tehdä 

päätöksiä yhdessä ryhmän kanssa, jotka luovat uusia systemaattisempia ja rat-
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kaisukeskeisempiä toiminnan muotoja. Hyvän johtajan piirteisiin kuuluu myös esi-

merkkinä toimiminen. Hän on innovatiivinen, aloitekykyinen ja ottaa vastuun 

niistä tehtävistä, jotka hän itse tai ryhmä on asettanut. Omalla esimerkillään joh-

taja viestii muulle ryhmälle osallistuvan ja ennakoivan työotteen merkityksellisyy-

destä. (Rekola 2008, 150-151.) 

 

”Yhteisöllisyys on parhaimmillaan monien erilaisten ihmisten sopusointuista toi-

mintaa jokaisen eduksi” (Jäppinen 2012, 9). 

 

Aini-Kristiina Jäppisen teoksessa (2012) kirjailija paneutuu yhteisöllisyyteen, sen 

tilkkutäkkimäiseen olomuotoon ja niihin paloihin, josta sen kokonaisuus muodos-

tuu. Nämä palat ovat yhteisön yksilöitä, joilla on yhteinen näkemys yhteisöllisyy-

destä; heillä on motivoitunut ja määrätietoinen pyrkimys etsiä niitä asioita, joita 

yksilöt ja yhteisö tarvitsevat voidakseen toimia paremmin. Vaikka yhteisöllisyys 

on tänä päivänä jotain, mitä kaikki yhteisöt haluavat omassa organisaatiossaan 

toteuttaa, on silti usein epäselvää, miten yhteisöllisyyttä voitaisiin tarkoituksen-

mukaisesti hankkia ja edistää. (Emt., 17-19.) Moniammatilliset verkostot ovat sa-

moilla tavoin työyhteisöjä, kuin esimerkiksi samassa työyksikössä työskentelevät. 

Verkostoihin mahtuu erilaisia persoonia, tavoitteita, osaamista ja vuorovaikutus-

taitoja. On tärkeää hoksauttaa toimijat siihen näkökulmaan, että kaikki verkostot, 

joissa ihmiset työskentelevät yhdessä, ovat jatkuvassa muutoksessa ja tarvitse-

vat näitä onnistumisen avaimia toimiakseen. 

 

Nuorten liikuntapalveluiden kehittäminen edellyttää kaikkien toimijoiden sitoutu-

mista yhteiseen tavoitteeseen. Kuvaan yksilöiden ja koko yhteisön sitoutumista 

yhteiseen tavoitteeseen ja näin ollen myös matkaa onnistuneeseen yhteisölliseen 

prosessiin Jäppisen 10 avaimen avulla. Näitä avaimia eli yhteisöllisyyden osia 

ovat moniäänisyys, vuorovaikutus, asiantuntijuus, sitoutuminen, vastuunotto, 

päätöksenteko, neuvottelu, luottamukselle rakentuva kontrolli sekä oman toimin-

nan arviointi. 

 

Moniäänisyys tarkoittaa sitä, että kaikkien, jotka ovat mukana toiminnassa tulee 

olla yhtäläinen mahdollisuus ilmaista ja esittää mielipiteensä jossain muodossa. 

Näin ollen kaikilla yhteisön jäsenille tulee mahdollistaa tapa, aika ja paikka, jossa 
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he voivat ilmaista mielipiteensä ja tuoda julki kantansa. Moniäänisyydestä pää-

semmekin vuorovaikutukseen. Jotta monologista päästään dialogiin, täytyy yh-

teisölle tarjota myös mahdollisuus kommunikoida. Yhteisön jäsenten välinen vuo-

rovaikutus voi kuulostaa yksinkertaiselta ja idioottivarmalta osalta, joka tapahtuu 

automaattisesti. Näin ei kuitenkaan aina ole, ja vuorovaikutuksen eteen onkin 

tehtävä töitä ja sen on oltava määrätietoista ja tavoitteellista. Moniäänisyys ja 

vuorovaikutus kulkevat rinnakkain onnistuneessa yhteisöllisessä prosessissa. 

(Emt., 25-28.) 

 

Organisoidun yhteisön jäsenillä on asiantuntijuutta, jota kaikki niin yksilöiden ja 

ryhmän yhteinen henkinen, tiedollinen ja taidollinen pääoma ilmentää. Asiantun-

tijuuden lisäksi tarvitaan joustavuutta, joka on yksi asenteiden ja ajattelutapojen 

avaimista. Joustavuudella tarkoitetaan valmiutta avoimeen keskusteluun sekä 

halua ymmärtää ja huomioida muita näkökulmia. (Emt., 29-31.) Kuten aiemmin 

mainittiin, koko yhteisön on sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin, mitkä ne ikinä ovat-

kaan. Sitoutuminen voi jossain tilanteissa olla hyvinkin helppoa ja lupaus lähteä 

mukaan voi olla helppoa antaa. Todellinen sitoutuminen tehtyihin päätöksiin ja 

ratkaisuihin vaatii yhteisiä pelisääntöjä, perusteluja, innostumista sekä jo aiem-

min mainittuja avaimia - moniäänisyyttä, vuorovaikutusta sekä joustavuutta. Si-

toutuminen on vastuunottoa. Yhteisöllisessä prosessissa vastuunotto ulottuu 

aina omien työtehtävien ja kiinnostuksen kohteiden lisäksi myös kauemmas. Vas-

tuunotto kantaa yhteisiin päämääriin ja tavoitteisiin ja sitä tulee myös osata jakaa 

tasapuolisesti ja perustellusti yhteisön jäsenien kesken. (Emt., 34-36.)  

 

Toiminnan avaimiin kuuluvat neuvottelu ja päätöksenteko. Neuvottelulla haetaan 

tässä yhteydessä nimenomaan neuvottelun mahdollistavat aika ja paikka, jotka 

luovat olosuhteet mm. moniäänisyyden ja vuorovaikutuksen olemassaololle. 

Päätöksenteko on eräänlainen välietappi, joka on edellyttänyt useiden eri avain-

ten käyttöä. Päätökset voivat olla tärkeystasoltaan erilaisia, mutta tärkeintä on, 

että ne hyödyntävät yhteisöä ja tuovat uusia ja luovia ratkaisuja. (Emt., 37-39.) 

 

Yhdeksäs avain on luottamukselle rakentuva kontrolli, jossa luottamus ja kontrolli 

ovat tasapainossa keskenään. Yhteisön jäsenet ymmärtävät, kuka kantaa pää-

vastuun, kuka hoitaa minkäkin tehtävän ja mitkä asiat ovat yhteisesti hoidettavia. 
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Kontrolli ei tarkoita toisten jatkuvaa tarkkailua ja toimien kyttäämistä, vaan luotta-

muksellista arviointia ja huolehtimista asioiden etenemisestä. Viimeinen avain 

onkin oman toiminnan arvioinnin avain, jossa yksilöt arvioivat nykyistä ja aiempaa 

toimintaansa ja suhteuttavat sitä yhteisön kokonaistoimintaan. Arviointi on myön-

teistä, mutta kriittistä reflektointia, jossa täytyy olla itselleen, mutta myös yhteisöl-

leen avoin. (Emt., 40-42.)  

 

Näitä kaikkia elementtejä tarvittiin, jotta kehittämispäivän anti saatiin halutulle ta-

solle ja jotta kaikki päivään osallistuneet pystyivät avoimeen keskusteluun ja jotta 

sitoutuminen yhteiseen agendaan saatiin alulle. Oli tärkeää tehdä aktiivista työtä 

kaikkien osallistujien tasapuoliseen kuulemiseen sekä toimia fasilitaattorina kehi-

tyspäivän taustalla. Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka onnistumisen avaimet lok-

sahtelivat yksi toisensa jälkeen paikoilleen, jolloin osallistujat päivän päätteeksi 

lähtivät kotiin motivoituneina, innostuneina sekä uutta tietoa ja tarmoa täynnä. 

 

”Miksi me ei olla kokoonnuttu aiemmin tämän asian äärelle. Ei periaatteessa ole 

vaatinut, kuin jonku, joka vaan kokuaa meidät kaikki saman katon alle, sillä kyllä-

hän tällanen toiminta on varmasti kaikilla ollut mielessä” 

Osallistujan kommentti 

 

”Kylläpä on kaikkensa antanu fiilis. Joutaahan tästä jo kotia aivoja leppuuttaan.” 

Osallistujan kommentti 

 

 

5 KEHITTÄMISMENETELMÄT 

 

 

Tässä työssä on käytetty erilaisia lähestymistapoja ja menetelmätriangulaatiota 

kehitystyön tukena. Tässä luvussa avataan strategista toimintaa, sen käyttämi-

sen syitä ja tapoja, joilla toteuttaa sitä. Palvelumuotoilu on yksi keskeinen kehi-

tystyön menetelmä, onhan liikuntapalveluiden keskiössä ihminen, jonka tarpeisiin 

ja odotuksiin pyritään kehitystyöllä rakentamaan kantavaa siltaa sekä proaktii-

vista näkökulmaa.  
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5.1 Strategiatyö ja skenaariot 

 

Strategisia suuntaviivoja laaditaan yleensä johtotasolla kuvaamaan kunnan teke-

mää nuorisotyötä yleismaailmallisesti. Linjaukset koskevat usein esimerkiksi syr-

jäytymisen ehkäisyä, vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, vuorovaikutuksen tär-

keyttä, kulttuurisen ja liikunnallisen nuorisotyön palvelujen tuottamista sekä si-

dosryhmätyöskentelyä. Kuitenkaan näille yksittäisille toiminnoille ei useinkaan 

ole laadittu tavoitteita ja määritelmiä. Mitä tarkoittaa esimerkiksi nuorten liikunta-

palveluiden järjestäminen kunnassa? Millaisia prosesseja siihen kuuluu? Mihin 

sillä pyritään ja mitkä ovat tavoitteet, joita sillä halutaan saavuttaa? Mitkä muu-

tokset nyt ja tulevaisuudessa vaikuttavat toimintaan? Ketkä ovat toiminnan tuot-

tajat, yhteistyötahot ja verkostot? Kelle palvelu on suunnattu ja mikä on palvelun-

saajan saama hyöty? 

 

Näitä seikkoja olisi hyvä tarkastella lähemmin jokaisen toimintamuodon kohdalla. 

Usein toiminta on ajautunut tiettyihin uomiin, ja prosessit palvelun ympärillä ovat 

vuodesta toiseen samanlaisia. Harvoin pysähdytään miettimään, miksi toimimme 

juuri näin? Missä voisimme kehittyä ja mikä on toimivaa? Miten maailma ympä-

rillämme on muuttunut ja miten olemme vastanneet tähän muutokseen? Strate-

gisten otteiden avulla voidaan rakentaa pitkäjänteisempää työtä, jolla on selkeä 

suunta ja tarkoitus – tulevaisuudessakin (Santalainen 2009, 7). 

 

Myös kuntien tarjoamien palveluiden on katsottava tulevaisuuteen, avarrettava 

arkiajatteluaan ja luotava uusia pelikenttiä, jotka pystytään sitouttamaan yhteisiin 

tavoitteisiin ja suunniteltuun toimintaan. Olennaista onkin, että pystytään tunnis-

tamaan ne tekijät, jotka vaikuttavat toiminnan profiiliin ja luomaan niistä yhteinen 

pelikenttästrategia, jonka kaikki toimijat voivat allekirjoittaa. Yksinkertaistettuna 

voidaan sanoa, että strategia sisältää kolme elementtiä: tulostavoitteet, toiminta-

alueen määrittelyn ja asiakasedun. Se luo suuntaa tietoiselle ja johdonmukaiselle 

toiminnan toteuttamiselle. Strategia onkin enemmän kuin suunnitelma tai toimin-

nan kuvaus. (Emt., 7-15.) 
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Strateginen ajattelu sisältää harkintaa, kehittämistä sekä toimintaa, jolla haetaan 

vastauksia strategisiin kysymyksiin. Mikäli kysymyksiin ei pystytä saamaan vas-

tauksia, on organisaatio ja sen toiminta vaarassa menettää asemansa. Strategi-

seen suunnittelu kulminoituu strategiseen johtajuuteen, jossa keskitytään ihmis-

ten ja asioiden johtamiseen, jonka prosessissa on kuusi eri askelmaa. (Näsi 

2001, 13.) Nämä askelmat ovat: 

- Strategian laadinta 

- Strategian budjetointi 

- Strategian organisointi 

- Strategiaviestintä  

- Palkitseminen 

- Strateginen raportointi 

(emt., 13). 

 

KUVIO 4. Strateginen ajatusmaailma (emt., 13). 

 

Strategian implementointi eli strategian organisointi on yksi olennaisin, mutta 

myös kaikista vaikein ja aikaa vievin etappi. Vaikka sanotaankin, että hyvin suun-

niteltu on jo puoliksi tehty, ei pitkälle suunniteltu strategiaprosessi riitä, mikäli stra-

tegian operatiivinen puoli ei ole jäsentänyt sen tarkoitusta. Strategian onkin tavoi-

tettava kaikki sen parissa toimivat tahot ja tällöin myös strategiaviestintä nousee 
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arvoonsa. On huolehdittava, että eri toimijat tietävät, ymmärtävät, hyväksyvät, 

osaavat ja kykenevät soveltamaan strategiaa. (Hakanen 2004, 147.) 

 

Strateginen ajattelu tarvitsee selkeät linjaukset, jotka täytyy pystyä avaamaan us-

kottavasti yhdellä virkkeellä. Linjaamalla vastataan kuuteen perushaasteeseen, 

jotka Hambrick ja Fredricson ovat määrittäneet ja muotoilleet strategiatimantin 

muotoon. (Santalainen 2009, 68.) 

 

 

KUVIO 5. Strategiatimantti (emt., 68). 

 

Strategiatimantin kuusi eri ulottuvuutta ovat siis toiminnan areenan tai pelikentän 

määrittäminen, kehittämisen kulkuvälineet, kilpailuedun määritys, painopisteiden 

valinta ja strategisten siirtojen vaiheistus sekä ansaintalogiikan määritys. Peli-

kenttää määrittämällä voidaan asemoida se toiminta-alue, jolla organisaatio on 

aktiivinen. Pelikenttä voidaan rajata maantieteellisesti tai jonkin ydintoiminnan 

ympärille. Kehittämisen kulkuvälineet ovat kumppanuuksia ja investointeja, jotka 

auttavat strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Erilaistumisen perustan hah-

mottaminen auttaa ymmärtämään oman paikan ja tarpeen toimintakentällä. Kil-

pailuedun määritys voi syntyä ulkoisen imagon, brändin, laadun, luotettavuuden 

ja asiakastarpeisiin vastaamisen sekä hintaedun tarkastelun kautta. Oman yksi-

löllisyyden avaaminen laajalla toimijakentällä voi olla usein haasteellista ja edel-
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lyttää usein syvempien oivallusten syntymistä. Painopisteiden valinta vaatii prio-

risointia ja kykyä fokusoitua oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Organisaatioiden 

tulee ratkaista omien siirtojen oikeaikaisuuden dilemma sekä se, mihin asiakkaan 

tarpeista on syytä pyrkiä vastaamaan heti, mitkä voivat odottaa myöhempiä siir-

toja. Ansaintalogiikan määrittäminen on yksi strategiatimantin haastavimmista 

ulottuvuuksista. Pelkkä alhainen hinta ei yksinään riitä, on huomioitava ainutlaa-

tuinen palvelu ja asiakkaan kokonaisvaltaiset kokemukset.  

Timantin jokaisen kulman täytyy hioutua saumattomasti yhteen, jotta koko-

naisuus näyttää hyvältä ja toimii moitteettomasti. (Emt., 68-70.) 

 

Strategian laatimisen tukena voidaan hyödyntää skenaarioita. Skenaarioita luo-

malla hypätään tulevaisuuteen ja tuodaan näkyväksi vaihtoehtoisten toimintamal-

lien ja -ympäristöjen muutosten vaikutukset. Organisaation potentiaalinen kasvu 

ja kehitys ovat tiivisti kytköksissä tulevaisuudenkuvien hahmottamiseen. Tarve 

epätavanomaisten, joskus utopististenkin skenaarioiden luomiselle on jatkuvasti 

kasvanut alituiseen muuttuvien toimintaympäristöjen lisääntyessä. Skenaarioi-

den avulla voimme testata ajatuksen tasolla erilaisia toimintamalleja ja nähdä 

niissä piilevät mahdollisuudet ja ongelmat. (Santalainen 2009, 32.) 

 

Skenaarioajattelulla voidaan kehittää alueellisen strategian ja palveluverkoston 

laadinnan rakentamista eri näkökulmista. Luovalla jossittelulla voidaan maalailla 

tulevaisuudenkuvia, jotka auttavat tunnistamaan toimintaan vaikuttavat muutok-

set. Tämä kuitenkin edellyttää kaikilta tahoilta kykyä irrottautua nykyhetkestä. 

Skenaarioita rakentaessa ei ole syytä jäädä väittelemään yksittäisistä tapahtu-

mista tai sortua operatiivisten ongelmien kertaamiseen. (Emt., 33.) On luonnol-

lista, että uutta toimintaa ensi kertaa rakentavat tahot haluavat tuoda esiin syitä 

ja perusteluita siitä, miksi he ovat toimineet tähän asti tietyllä tavalla. Tarve tähän 

syntyy etenkin silloin, jos toiminta on ollut joltain osin epäonnistunutta tai voima-

tonta. Ihminen saattaa kokea, että häntä ja hänen tapaansa työskennellä arvos-

tellaan. Perustelinkin alueellisen strategian luomisen tarvetta enemmän yhteisten 

haasteiden ja meitä kaikkia toimijoita koskevien muutosten kautta kuntakohtais-

ten puutteellisuuksien sijaan.  
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Skenaariotyöskentely on tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvien ilmiöiden ja 

asioiden hahmottelua ja kuvausta vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Tarkoituk-

sena on lisätä joustavuutta ja ennakointivalmiutta muuttuviin työympäristöihin. 

Skenaariot voidaan jakaa pääpiirteittäin kahteen ryhmään: ennakoiviin ja tutkiviin 

skenaarioihin. (Vuorinen 2013, 78.) Kehittämispäivässä hyödynsimme molempia 

lähestymistapoja kartoittamalla nykytilaa ja menneisyyden muutoksia sekä visioi-

tiin uusia tavoitteita. 

 

Skenaarioiden laadinta on prosessi, jonka kulun määrittelee konteksti, jossa ske-

naarioita on tarve rakentaa. Santalainen on kirjassaan kuvannut prosessin ete-

nemistä Wheelerin ja Hungerin (2006) näkemyksillä seuraavasti:  

 

1. Skenaarion rakennuspalikoiden määritys ja muutosten ennakointi 

2. Skenaariokertomusten laadinta 

3. Toimialan yleistilanteen arviointi erilaisissa tulevaisuuksissa 

4. Kilpailuedun lähteiden ja menestystekijöiden määritys 

5. Kilpailutilanteen ja kilpailijoiden käyttäytymisen muutosten ennakointi 

6. ”Halutun” tulevaisuudenkuvan valinta strategiatyön pohjaksi. 

(emt., 35-36).  

 

Lynch (2006) on esittänyt käytännön neuvoja skenaarioiden laadintaan. Näistä 

neuvoista on poimittu neljä kehitystyötä eniten palvelevaa kohtaa: 

 

1. Epätavanomaisen näkökulman tuominen skenaarioiden lähtökohdaksi.  

2. Kuvailevien kertomusten laatiminen mahdollisesta tulevasta tapahtumien 

kulusta.  

3. Vaihtoehtoisen tulevaisuudenkuvien luova maalailu. (tulevaisuuden muis-

telu) 

4. Varautuminen yllätyksiin ja epävarmuuteen.  

(Santalainen 2009, 34.)  

 

Skenaariotyöskentelyssäkin innovatiivisuus edellyttää sekä henkistä, että fyy-

sistä tilaa ilmaista mielipiteensä, tulla kuuluksi ja hyväksytyksi sekä kyseenalais-

tamisen mahdollisuuden. On tarjottava aika, tila ja ympäristö, jotka mahdollistavat 
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innovatiivisuuden valjastamisen. (Antola & Pohjola 2006, 91.) Kommunikaatio on 

selkeän sanoman lähettämistä, ymmärrettäväksi tulemista ja kuuntelemista. 

Kuuntelun tärkeyttä ei voida koskaan liiaksi korostaa tehokkaasta kommunikoin-

nista puhuttaessa. Kun keskitytään kuunteluun ja mahdollistamme näin viestin 

lähettämisen ja vastaanottamisen, voidaan luoda uusi ja muuttuva todellisuus, 

joka tarjoaa uusia oivalluksia. (Emt., 107.) Tehokkaaseen kommunikaatioon liittyy 

tehokas kuuntelu, johon tulisi sisältyä kolme ehtoa: 

 Vastaanottajan ei tule nojautua kriittisyyteen 

 Hyväksyvä ilmapiiri vahvistaa puhujan avointa ilmaisua 

 Tilanne mahdollistaa puhujan kokemuksen viestinsä arvosta ja tukee tä-

män halua jatkaa niiden ilmaisua 

(Emt., 108). 

 

5.2 Palvelumuotoilua ja profilointia 

 

Palvelumuotoilua tarvitaan, jotta pystytään kartoittamaan palvelun mahdollisuu-

det strategisessa viitekehyksessä. Tarvitaan tietoa, miten liiketoimintaa, uusien 

palveluiden innovointia sekä olemassa olevia palveluita, voitaisiin kehittää asia-

kasta paremmin palvelevimmiksi. Palvelumuotoilussa on tärkeää pyrkiä yhdistä-

mään asiakkaiden tarpeet ja odotukset, sekä palveluntarjoajan toiminnalliset ja 

sosiaaliset tavoitteet. (Tuulaniemi 2013, 14.) Usein asiakas nähdään palveluissa 

passiiviseksi palvelun vastaanottajaksi, joka ei vuorovaikuta ympäröivien palve-

luiden kehittelyyn tai niiden toteuttamiseen (Harisalo 2013, 90). Asiakas pitäisikin 

nähdä keskeisenä osana palvelua, jonka kokemus palvelusta on aina henkilö-

kohtainen ja siksi palveluntuottajan tuleekin keskittyä asiakaskokemuksen kriitti-

siin pisteisiin. Palveluprosessi, työtavat ja –tilat, mahdolliset häiriötekijät sekä 

vuorovaikutus ovat muuttujia, joiden kautta asiakas muodostaa oman näkemyk-

sensä palvelun luonteesta. Näistä palveluun vaikuttavista tekijöistä organisaatioi-

den ja eri toimijoiden tulisi muodostaa kokonaiskuva, joka kulkee kirkkaana läpi 

palvelumuotoilun kehitysprosessin. (Tuulaniemi 2013,15.) 

 

Voidaankin sanoa, että palveluntarjoajien täytyy ymmärtää se todellisuus, jossa 

heidän asiakkaansa elävät. Yksi tärkeä todellisuuden aspekti on asiakkaiden ar-
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vot ja motiivit. Toimijoiden on oltava tietoisia siitä, mihin asiakkaiden valinnat poh-

jautuvat ja mitä tarpeita heillä on. Tätä kutsutaan asiakasymmärrykseksi. Palve-

lumuotoilu pyrkiikin proaktiivisuuteen eli ennakointiin. Pyritään ennakoimaan asi-

akkaiden piilevätkin tarpeet ja ymmärtämään niitä todellisuuksia etukäteen, jolloin 

voidaan tarjota sellaisia palveluita, joita asiakas ei vielä edes tiennyt tarvitse-

vansa. On huomioitava, että asiakas kohtaa palvelua useissa eri yhteyksissä en-

nen ja jälkeen varsinaista palvelua. Hän kokee mainonnan ja muut kontaktit, asia-

kaspalvelun eri vaiheissa, palveluominaisuudet sekä käytön helppouden ja luo-

tettavuuden. Jotta voimme ymmärtää, millaista palvelupolkua asiakas kulkee, on 

meidän etukäteen nähtävä jokainen askel, jonka hän sillä ottaa. (Tuulaniemi 

2013, 34-36.) 

 

Nuorille teetätetyn kyselyn kautta pyrittiin selvittämään nuorten näkemyksiä ny-

kyisistä palveluista, niin toiminta-, tunne- kuin merkitystasolla, jotka ovat Tuula-

niemen (2013) mukaan asiakaskokemuksen pyramidin kolme pääelementtiä. 

Toimintataso kuvaa palvelun vastaavuutta toiminnalliseen tarpeeseen, tunnetaso 

puolestaan heijastaa ihmisten odotuksia ja mielikuvia. Merkitystaso eli ylin asia-

kaskokemuksen taso taas kertoo henkilökohtaisista merkityksistä: unelmista, oi-

valluksista ja saavutuksista, joita palvelun kautta halutaan mahdollistaa itselle. 

(Emt., 74-75.) 

 

Palvelumuotoilussa asiakkaan ymmärtäminen on siis elinehto kehitystyölle. Asia-

kasprofilointi on yksi ymmärtämismalli, jonka kautta pystytään nostamaan esiin 

ne keskeisimmät tarpeet, motiivit ja toimintamallit, jotka nousevat esiin aineiston 

pohjalta. Profiili on kuvaus, tyypittely, jonka avulla voidaan lähteä rakentamaan 

palveluita tietyille tarpeille ja ryhmille. Mitä paremmin pystytään ymmärtämään 

asiakasta, tämän käyttäytymismalleja, motiiveja, arvoja ja pelkoja sitä parempi 

asiakaskokemus tälle voidaan taata. (Emt., 154-156.) Onnistunut asiakasprofi-

lointi antaa palvelun kehittäjälle erinomaiset työkalut uuden innovointiin ja palve-

lukonseptointiin. Havainnot asiakkaiden päätösten motiiveista, arvoista sekä 

asiakasta ohjaavista tunteista rakentavat eräänlaisen asiakasryhmän tyypittelyn, 

ns. heimon kuvauksen. Näiden tyypittelyjen kautta asiakaskokemus voidaan tii-

vistää siten, että voidaan tehdä strategia siitä, kenelle palvelua suunnitellaan ja 
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miksi. Tätä tietoa voidaan hyödyntää, niin markkinoinnissa, viestinnässä kuin tuo-

tesuunnittelussakin. (Tuulaniemi 2011, 67-68.) 

 

 

 

 

6 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TULOKSET 

 

Tässä luvussa käydään tarkemmin läpi kyselylomakkeista saatuja vastauksia ja 

tyypittelyn kautta rakennettuja asiakasprofiileja. Tyypittely tehtiin jo ennen kehit-

tämispäivää, joten kyselylomakkeiden anti toimi strategia- ja skenaariotyön poh-

jana kehittämispäivässä. Luvussa tarkastellaan myös kehittämispäivää havain-

noinnin sekä yhteisten työskentelymenetelmien kautta.  

6.1 Kyselylomakkeiden tulokset  

 

Pohjatiedot 

Sähköiseen kyselyyn vastasi 24 nuorta, joista 33,3% vastanneista oli poikia ja 

loput tyttöjä. Vastaukset jakautuivat melkein tasan yläkoululaisten ja lukiolaisten 

kesken. Kaikki vastaajat olivat Pyhäjokisia.  

 

Vapaa-aika 

Osiossa kysyttiin, mitä nuoret harrastavat vapaa-ajallaan. Heille annettiin mah-

dollisuus valita useampi vaihtoehto. Vastaajista 70,8% kertoi harrastavansa lii-

kuntaa vapaa-ajallaan, 29,2% vapaa-aika kului tietokoneiden ja konsolipelien pa-

rissa.  Saman verran vastaajista harrasti vapaa-ajallaan musiikkia. Noin 25% 

vietti aikaansa taiteen ja valokuvauksen parissa. Vastanneista 16,7% oli mukana 

yhdistystoiminnassa ja moottoriurheiluun aikaansa käyttivät 33,3% vastaajista.  

Yli puolet vastaajista totesivat Pyhäjoen harrastusmahdollisuuksien olevan ta-

solla 3. (Asteikolla 1 huonot ja 5 erinomaiset).  

 

Liikuntatottumukset 

Tasan 50% vastaajista koki liikkuvansa tarpeeksi, mutta suurin osa kertoi halua-

vansa liikkua enemmän tai paljon enemmän. Liikuntatottumusten muutosta ky-
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syttäessä 7.7% vastasi liikkumisen lisääntyneen huomattavasti, 30,8% kertoi lii-

kunnan lisääntyneen jonkin verran 23,1% kertoi sen pysyneen samana ja 38,5% 

totesi liikkumisen vähentyneen jonkin verran. Yksikään vastaajista ei kokenut liik-

kumisensa vähentyneen huomattavasti. Perusteluina muutoksille olivat itsenäi-

sen tai ohjatun liikuntaharrastuksen aloittaminen, fyysiset vammat, motivaation 

vähentyminen ja ajan puute. 

 

Liikkumisen esteitä tiedusteltaessa 41,7% vastasi, että Pyhäjoella ei ole kiinnos-

tavia liikuntamahdollisuuksia. Vastaajista 16,7% totesi ettei heillä ole aikaa, heillä 

on jokin fyysinen vamma tai heillä ei ole välineitä liikkumiseen.  

 

Kiinnostus ja motivaatio 

Nuorten kiinnostuksen kohteita koskevassa kyselyosiossa kysyttiin, kuinka paljon 

eri asiat kiinnostivat nuoria. Vastausvaihtoehtoina olivat: paljon, jonkin verran, ei 

juurikaan, ei ollenkaan, tai en osaa sanoa. 

. 

Näistä paljon tai jonkin verran ääniä saivat: 

 Erilaiset ilmaiseksi lainattavat liikuntavälineet esim. tennismailat, fatbike-

pyörät tai jalkapallot yms.  

 Monitoimitalossa nuorten oma vuoro, jossa saa liikkua vapaasti 

 Erilaiset retket. Esim. laskettelu, kiipeily, vaellus yms. 

. 

Vähiten kannatusta saivat: 

 Ohjattu liikunta porukassa. 

 Erilaiset lyhytkestoiset liikuntalajikoulut/kurssit esim. juoksukoulu yms. 

 

Seuraavaksi kysyttiin eri asioiden vaikutusta omaan haluun harrastaa liikuntaa. 

Vastausvaihtoehtoina olivat jälleen: paljon, jonkin verran, ei juurikaan, ei ollen-

kaan tai en osaa sanoa. 

Eniten paljon tai jonkin verran ääniä saivat 

 Parempi kunto 

 Kavereiden seura 

 Liikunnan tuoma hyvä olo 

 Liikkuminen on ilmaista 

100
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 Harrastaa voi silloin, kun itse haluaa 

 Liikuntapaikat ovat hyvässä kunnossa 

 

Vähiten motivoivat tekijät olivat 

 Ohjeiden ja neuvojen saaminen 

 Hyvien kouluarvosanojen saaminen 

 Uusien ihmisten tapaaminen 

 Palkinnot 

Kyselylomakkeessa haluttiin myös vastauksia siihen, liikkuuko nuori mieluiten yk-

sin vai ryhmässä, höntsäillen (ei vakavissaan) vai tavoitteellisesti ja satunnaisesti 

vai säännöllisesti. Mitta-asteikko oli 1-5, jossa edellä mainitut vastinparit olivat 

skaalan ääripäissä ja nuori sai suhteuttaa oman kokemuksensa tälle janalle. Vas-

taajista 45,8% liikkuisi mieluiten kavereiden kanssa, 33,3% haluaisi liikkua suh-

teellisen tavoitteellisesti ja 50% harrastaisi liikuntaa säännöllisesti. 

 

Asenteet ja mielipiteet 

Kysyin nuorilta, mitä mieltä kotona ja kaveripiireissä ollaan liikuntaharrastuksista 

tai liikkumisesta yleensä, mikä on oma asenne liikuntaa kohtaan ja kuinka paljon 

muiden asenteet vaikuttavat omaan käyttäytymiseen. Asteikolla 1-5, jossa 1 oli 

hyvin negatiivisesti ja 5 hyvin positiivisesti. 83,3% vastasivat kotona suhtaudutta-

van liikuntaan asteikolla 4-5. Kaveripiirien suhtautuminen liikuntaan oli asteikolla 

4-5 62,5%:lla vastaajista. Oma suhtautuminen liikuntaan oli 87,5%:lla 4-5 välillä. 

 

Omien vanhempien, ystävien, liikunnanopettajien, valmentajien, muiden aikuis-

ten ja ammattiurheilijoiden vaikutusta arvioitiin asteikolla: Vaikutusta paljon, jon-

kin verran, vähän tai ei yhtään. Eniten vaikutusta oli omilla vanhemmilla ja toiseksi 

eniten ystävillä ja heti perään ammattiurheilijat. Vähiten vaikutusta nähtiin val-

mentajilla sekä muilla aikuisilla.  

 

Tässä osiossa nuoria pyydettiin vertaamaan omaa fyysistä kuntoaan muihin 

omaan ikäryhmäläisiin verrattuna. Vastaajista 62,5% vastasi olevan mielestään 

samalla tasolla kuin muut, 20,8% koki olevansa fyysisesti paremmassa kun-

nossa, kuin muut saman ikäiset ja 16,7% vastaajista tunsi oman fyysisyytensä 



 

 

60 
 

olevan huonommalla tolalla, kuin muiden. Tähänkin osioon oli mahdollisuus pe-

rustella omaa näkemystä ja vastauksissa nousi selkeästi esiin; aktiivisesti jotain 

urheilulajia harrastavien kokemus omasta fyysisestä kunnostaan oli parempi, 

kuin niiden, jotka eivät harrastaneet mitään säännöllistä urheilulajia.  

 

Lopuksi nuorilla oli mahdollisuus vapaaseen sanaan, jossa he saivat halutessaan 

kertoa jotain liikunnan harrastamisesta ja omista motiiveistaan sekä liikkumisen 

esteistä. 

”Liikkuminen poistaa stressiä ja tuo hyvän olon. 

”En vain tykkää liikkua” 

”Liikkuminen on parasta ja saa ajatukset muualle. Hyvä tasapaino opiskelulle” 

”Liikun itseni vuoksi” 

”Haluaisin liikkua ryhmissä, niin oma suoritus ei niin merkitsisi ja olisi mukava olla 

jonkun seurassa” 

”Olisi kivaa liikkua kaveriporukalla” 

”Liikunnasta ei ole mitään positiivista sanottavaa” 

”Haluan paremman kunnon” 

 

6.2 Tyypittelyn tulokset 

 

Kyselyjen pohjalta oli mahdollista nostaa erilaisia asiakasprofiileja, joilla oli yhte-

näiset tarpeet ja toiveet. Kyselyistä poimittiin toistuvia yläkäsitteitä, jonka jälkeen 

kyselyt ryhmiteltiin näiden käsitteiden alle. Yläkäsitteet olivat: omatoimisesti liik-

kuvat, motivoituneet, epävarmat, joukossa kulkijat, itsenäiset, ohjattavat sekä po-

sitiiviset ja negatiiviset asenteet ja minäkuvat. Jokainen yläkäsite sai oman vä-

rinsä, joiden avulla oli helpompi hahmottaa, mitä merkintöjä kuhinkin kyselylo-

makkeeseen saatiin. Teemoittelu oli suhteellisen helppoa näin pienellä otanta-

joukolla, mutta isompia määriä käsiteltäessä jokin toinen työskentelytapa olisi voi-

nut olla käytännöllisempi.  Tyypittelyn kautta saatiin luotua 4 profiilia, jotka ylei-

sesti kuvaavat kyselyyn vastanneiden tarpeita, esteitä, asenteita ja motiiveja.  

 

Profiili Motiivit Esteet Tarpeet Asenteet 
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Itsenäiset 

aktiivit 

 

Kunnon kohentu-

minen. 

Liikkumisen ilo ja 

hyvä olo. 

Uudet kokemuk-

set. 

Aika. 

Välineiden puut-

teellisuus. 

Monipuolisten lii-

kuntamuotojen 

vähyys. 

Mahdollisuus 

liikkua itsenäi-

sesti itselle so-

pivaan aikaan. 

Välineistö kun-

nossa ja mah-

dollisuus erilai-

siin lajikokeilui-

hin. 

Positiivinen 

kokemus 

omista liikun-

tataidoista. 

Keskivertoa 

parempi 

kunto. 

Oma ja ym-

päristön suh-

tautuminen 

liikuntaan 

positiivinen. 

Liikunta 

on vain 

välitön 

paha. 

Tuttujen ihmisten 

tapaaminen. 

Uudet kokemuk-

set. 

Motivaation 

puute 

Monipuolisten lii-

kuntamuotojen 

vähyys. 

Epävarmuus 

omista liikunta-

taidoista. 

 

Mahdollisuus 

käyttää tiloja ja 

välineitä. 

Negatiivinen 

kokemus 

omista liikun-

tataidoista. 

Keskivertoi-

nen tai sitä 

huonompi 

kunto. Oma 

suhtautumi-

nen negatii-

vinen, ympä-

ristön positii-

vinen. 

Epävarmat 

empijät 

Kunnon kohentu-

minen. 

Uusien ja tuttujen 

ihmisten tapaami-

nen. 

Tiedon ja osaa-

misen kasvu. 

Epävarmuus 

omista liikunta-

taidoista. 

Väsymys. 

Motivaation 

puute. 

 Varallisuus. 

Mahdollisuus 

päästä kokeile-

maan ja harras-

tamaan erilaisia 

lajeja itsenäi-

sesti tai ryh-

mässä edulli-

sesti. Edullinen 

tai ilmainen oh-

jaus.  

Negatiivinen 

kokemus 

omista liikun-

tataidoista. 

Keskivertoa 

huonompi 

kunto. Oma 

ja ympäris-

tön suhtautu-

minen liikun-

taan positiivi-

nen. 
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Kimpassa 

kulkijat 

Kunnon kohentu-

minen. 

Uusien ja tuttujen 

tapaaminen. 

Uudet kokemuk-

set. 

Välineiden puut-

teellisuus. 

Monipuolisten lii-

kuntamuotojen 

vähyys 

 

Ryhmäliikunta 

Ohjausta ja 

neuvontaa. Vä-

lineiden ja tar-

vikkeiden kun-

nossapito sekä 

liikuntatilojen 

käyttäminen. 

Neutraali 

suhtautumi-

nen omista 

liikuntatai-

doista. 

Keskivertoi-

nen kunto.  

Oma ja ym-

päristön suh-

tautuminen 

liikuntaan 

positiivinen. 

Taulukko 1. Vastausprofiilit. 

 

Itsenäiset aktiivit olivat nuoria, jotka harrastivat säännöllisesti yhtä tai useampaa 

urheilulajia joko omatoimisesti tai ohjatusti. Näitä nuoria motivoi liikkumisen 

tuoma hyvä olo, tieto kunnon kohentumisesta sekä uudet kokemukset. Heillä 

suurimpina esteinä liikkumiselle olivat ajan puute, sillä moni harrasti liikunnan li-

säksi myös aktiivisesti esimerkiksi musiikkia tai seuratoimintaa. Myös välineiden 

puutteellisuus ja monipuolisten liikuntamuotojen vähyys vaikuttivat estävästi itse-

näisten aktiivien liikuntaharrastuksiin. Ajan puutteen takia tämän profiilin nuoret 

haluavat liikuntamuotoja, joita pystyy harrastamaan itsenäisesti ja heille sopivaan 

aikaan. Esteisiin peilaten tarpeina olivat välineistön kunnossapito sekä erilaisten 

lajikokeilujen mahdollistaminen. Itsenäisesti aktiivit kokivat omat liikuntataidot 

vahvoiksi ja oman kuntonsa keskivertoa paremmaksi. Näiden nuorten oma sekä 

lähipiirin suhtautuminen liikuntaan oli pääsääntöisesti myönteistä 

 

Liikunta on vain välitön paha tyypit ovat melkein vastakohta itsenäisesti aktiiveille. 

Heitä motivoi ainoastaan kavereiden läsnäolo liikuntaharrastuksissa ja –tapahtu-

missa. Motivaation puute olikin yleisin selitys liikkumattomuudelle, mutta moni oli 

todennut myös sopivien liikuntamuotojen puutteen sekä omien liikuntataitojen ra-

jallisuuden vaikuttavan estävästi liikuntaharrastuksen aloittamiseen. Osa tämän 

profiilin nuorista kuitenkin toivoi tiloja ja välineitä käyttöönsä, mikä sinänsä oli po-

sitiivinen ilmiö. Näillä nuorilla kokemus omista liikuntataidoista oli negatiivinen, 

mutta suurin osa koki kuntonsa olevan keskivertotasolla vaikkakin toinen puoli 
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tunsi sen keskivertoa huonommaksi. Vaikka nuorten oma suhtautuminen liikku-

miseen oli negatiivinen, suhtauduttiin lähipiirissä liikuntaharrastuksiin positiivi-

sesti.  

 

Epävarmoja empijöitä motivoi kunnon kohentuminen, kavereiden sekä uusien ih-

misten tapaaminen sekä mahdollisuus saada lisää tietoa ja osaamista liikkumi-

sensa taustalle. Epävarmuus omista liikuntataidoista sekä motivaation puute lan-

nisti näiden nuorten liikuntaharrastusta ja moni nosti esiin myös väsymyksen ja 

rahan puutteen liikuntaa estävänä tekijänä. Mahdollisuus päästä kokeilemaan 

erilaisia liikuntalajeja ryhmässä tai itsenäisesti sekä liikuntapalvelujen edullisuus 

olivat selkeimmät tarpeet, jotka tällä profiililla nousi tarpeiden saralla esiin. 

Asenne omia liikuntataitoja kohtaan oli negatiivinen ja samoin oma kunto koettiin 

huonommaksi, kuin muiden saman ikäisten nuorten. Epävarmat empijät kuitenkin 

kokivat liikunnan tärkeäksi ja samoin suhtautuivat myös ihmiset heidän ympäril-

lään. 

 

Kimpassa kulkijat ovat laumaeläimiä, jotka kulkevat siellä missä muutkin. Heitä 

motivoi eniten tutut ja uudet ihmiset, kunnon kohentuminen sekä uudet kokemuk-

set. Esteinä tässä profiilissa koettiin välineiden puutteellisuus ja monipuolisten 

liikuntamuotojen vähyys. He toivoivatkin ryhmäliikuntaa, jossa olisi tarpeeksi ma-

talat lähtötasot kaikille sekä joitain ohjeita ja neuvoja aloittamiseen. Heille oli 

myös tärkeää, että liikuntavälineistön kunnosta pidettäisiin huolta ja että liikunta-

tiloja olisi mahdollista käyttää edullisesti. Näillä nuorilla oli pääsääntöisesti neut-

raali suhtautuminen omiin liikuntataitoihin ja he kokivat olevansa keskiverto ta-

solla kuntonsa suhteen. Heidän suhtautuminen liikuntaan oli positiivista ja lähipiiri 

jakoi saman ajatusmaailman.  

 

6.3 Skenaariotyöskentely ja tulokset 

 
Skenaarioajattelussa on tarkoitus antaa myös villien ajatusten kukoistaa, sillä 

niissä saattaa piillä mahdollisuuden siemen. Näiden skenaarioiden kautta on tar-

koitus lopulta synnyttää ajatuksia, joiden kautta pyritään ymmärtämään syvälli-

semmin uuden yhteisen toimintaympäristön ja strategisten linjausten tuomat 
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mahdollisuudet. Kehittämispäivässä sovellettiin Santalaisen (2009) neuvoja ske-

naariokertomusten rakentamiseen. 

1.  Epätavanomaisen näkökulman tuominen skenaarioiden lähtökohdaksi.  

2. Kuvailevien kertomusten laatiminen mahdollisesta tulevasta tapahtumien 

kulusta.  

3. Vaihtoehtoisen tulevaisuudenkuvien luova maalailu. (tulevaisuuden muis-

telu) 

4. Varautuminen yllätyksiin ja epävarmuuteen.  

(Santalainen 2009, 34.)  

 

Loimme siis yhdessä tiivistettyjä skenaariopohjia, jotka rakentuivat näiden neljän 

peruskohdan ympärille. Peruskohtien lisäksi skenaarioissa pyrittiin huomioimaan 

toimijoiden osaamisalueet ja vahvuudet, palvelun käyttäjien tarpeet sekä talou-

delliset resurssit. Maalailulle ja melkeinpä utopistisille ideoille oli kuitenkin tärkeää 

antaa sijaa ja vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvien maalailussa esimerkiksi talou-

dellisten tekijöiden ei tullut antaa rajoittaa luovuutta liikaa. Ryhmän keskinäisen 

vuoropuhelun sekä aineiston pohjalta alkoi syntyä kolme ulottuvuutta, joita mo-

niammatillinen ryhmä lähti työstämään eteenpäin varsinaisiksi työskentelyn pää-

linjoiksi. Skenaarioissa pyrittiin huomioimaan asiakkaiden näkökulmat palvelu-

muotoilun viitekehyksessä sekä millaisia toimenpiteitä ja strategisia linjauksia ne 

vaatisivat onnistuakseen. 

 

”Ompa hauskaa ja erilaista tehä tämmöstä kehitystyötä eri mahollisuuksia miet-

tien. Yleensä sitä vaan keskittyy siihen yhteen vaihtoehtoon ja sen vaikutuksiin.” 

Kehityspäivän osallistujan kommentti 

 

1. Niin kuin aina ennenkin -skenaario 

Niin kuin aina ennenkin –skenaario lähti siitä perusajatuksesta, että välttämättä 

mikään ei muutu. Tällainenkin tulevaisuus on hyvä tutkia ja tiedostaa, jotta tiede-

tään mihin päädytään, mikäli yhteistyötä ei saada rakennettua ja kaikki pysyy en-

nallaan.  

 

2. Hankehanat auki -skenaario 
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Hankehanat auki –skenaario syntyi keskinäisestä ymmärryksestä, jossa todettiin 

resurssien puutteen vaikuttavan suurelta osin siihen, että toimintaa on vaikea ke-

hittää. Hankehanat auki –skenaariossa ollaan käynnistetty yhteistyössä hanke, 

jonka avulla saadaan lisää taloudellista tukea ja lisävoimaa henkilöstölle toimin-

nan ylläpitämiseksi. 

 

3. Yhdessä onnistuen –skenaario. 

Tässä skenaariossa saadaan rakennettua sellaista yhteistyötä, johon sitoutuu 

moni alueen liikunta-alojen toimijoista, jolloin toiminnan ylläpitäminen siirtyy yk-

sien tai kaksien toimijoiden harteilta useiden eri toimijoiden vastuulle. Tässä ske-

naariossa voidaan tarjota monipuolisia liikunta-alan palveluita ja kanavoida re-

surssit eri organisaatioiden budjeteista. 

 

Laadimme jokaiselle skenaariolle taulukon, johon avasimme visiota, mahdollisia 

muutosvoimia, todennäköisyyksiä sekä skenaarion positiivisia ja negatiivisia puo-

lia. Jokaista skenaariota pohdittiin ja analysoitiin eri näkökulmista, jotta saatiin 

tuotua esiin mahdollisimman monet ulottuvuudet. 

 

Niin kuin aina ennenkin 

Visio:  

Eri toimijat jatkavat työtään omissa organisaatiossaan ja jokainen pyrkii tahoillaan 

edistämään nuorten positiivisen liikuntasuhteen syntymistä. 

Muutosvoimat:  

- Ei ole. Sama henkilöstö ja resurssit jatkuvat. 

- Uutta toimintaa ja yhteistyötä ei synny. 

Positiivista:  

- Ei lisäkuormitusta muutosten myötä työntekijöille 

- Jotain pienimuotoisia kehityslinjauksia saattaa syntyä 

- Toiminta yksinkertaista ja tiettyyn asiaan kohdennettua 

Negatiivista:  

- Yhteistyön puuttuessa jokainen taho järjestää toimintaa omillaan 

- Tiedottaminen ontuu, sillä vuoropuhelua toimijoiden välillä ei ole 

- Henkilöstö väsyy työkuorman alla, eikä jaksa/ehdi kehittää toimintaa 

- Nuorten liikuntapalveluihin ei saada yhteistyön kautta voimaa 
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- Resurssit pysyvät samana 

- Epävarmuus toiminnan jatkuvuudesta  

- Ei yhteisiä strategisia linjauksia tuomaan pitkäjänteistä ja yhteistä näkökul-

maa työhön. 

Todennäköisyys: 

On epätodennäköistä, ettei minkäänlaista muutosta eri toimijoiden kesken saa-

taisi aikaiseksi.  

 

 

Hankehanat auki 

Visio:  

Kirjoitetaan yhteinen hankehakemus, jonka kautta saadaan henkilöstö ja talous-

resursseja alueelle. Hanke kohdentuu vähän liikkuviin nuoriin ja tarjoaa heille eri-

laisia mahdollisuuksia liikunnan lisäämiseksi arjessaan. Hanketta haetaan ja to-

teutetaan yhteistyössä. 

Muutosvoimat:  

- Yhteistyö lisääntyy eri toimijoiden välillä 

- Hankkeella saadaan lisää henkilöstöä ja taloudellista tukea yhteiseen toi-

mintaan 

- Lisää toimintaa ja parempia liikuntapalveluita nuorille 

- Hanke sitouttaa toimijat yhteistyöhön 

Positiivista:  

- Hanke mahdollistaa henkilöstön lisäämisen ja taloudellisen tuen han-

keajaksi. 

- Hankerahoituksella saadaan usean vuoden ns. sitoutumispakko 

- Mahdollisuus toteuttaa täysin erilaisia ideoita ja uutta toimintaa 

- Hankehakemus yhteinen prosessi 

- Strategiset linjaukset toimivat hyvinä lähtökohtina hankehakemukselle 

- Nuorille mahdollisuuksia harrastaa ja kokeilla uusia liikuntamuotoja 

- Hankitaan uusia välineitä, jotka ovat nuorten käytettävissä tietyin ehdoin 

Negatiivista:  

- Hankehakemuksen kirjoittaminen pitkä ja aikaa vievä prosessi 

- Lisätuki vain hankeajan, mitä tapahtuu päättymisen jälkeen 
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- Hanke ei voi toteuttaa kuntien perustyötä, joten hankeidean täytyy olla jo-

tain perustoiminnan ulkopuolelta, mikä voi lisätä kuormittavuutta 

- Omarahoitusosuus. Miten eri toimijat satsaavat hankkeeseen taloudelli-

sesti 

- Vastuu. Kuka ottaa hankkeen toteuttamisesta päävastuun ja hoitaa talou-

dellisen organisoinnin 

- Hankehakemukseen kirjoitettava spesifi kohderyhmä ja tavoite, joista poik-

keaminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta.  

Todennäköisyys: 

Yhteinen hanke voisi olla mahdollinen, mikäli joku toimijoista ottaisi päävastuun 

hankkeen toteuttamisesta ja byrokratiasta. Hanke voisi antaa alueellisesti paljon 

uutta.  

 

 

Yhdessä onnistuen 

Visio:  

Eri toimijat sitoutuvat yhteiseen strategiaan, jonka myötä kehitetään alueen liikun-

tapalveluita. Saadaan aikaan verkosto, joka tarjoaa monipuolista liikuntatoimintaa 

ja aktiviteettejä asiakkaiden ajatuksia kuunnellen. Eri toimijat hyödyntävät tois-

tensa työntekijöitä ja vapaaehtoisia ja osallistava budjetointi yleistyy.  

Muutosvoimat:  

- Lisää toimintaa ja parempia liikuntapalveluita alueelle 

- Liikuntapalveluiden selkeä kehittämistavoite ja yhteinen strategia 

- Työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimijoiden organisaatiorajat ylittävä liik-

kuvuus 

- Osallistava budjetointi mahdollistaa rahavirrat myös eri toimijoiden välillä 

Positiivista:  

- Luodaan verkosto, joka ei ole riippuvainen ulkopuolisista toimijoista tai ra-

hoittajista 

- Työntekijät ja vapaaehtoiset tuntevat toisensa toimintakentät ja pystyvät 

olemaan tukena ja apuna toisilleen 

- Organisaatiorajat hämärtyvät. Te = Me 

- Syntyy strategia, jonka myötä toiminnalla on pitkäjänteinen tavoite 
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- Osallistavan budjetoinnin myötä kunnat ja kaupungit voivat paremmin koh-

dentaa avustuksia ja käyttökohteita 

- Nuorille pysyvää toimintaa, joka mahdollistaa pitkäjänteisen harrastami-

sen/liikkumisen kavereiden kesken 

- Mahdollisuus harrastaa ja liikkua yli kuntarajojen  

 

Negatiivista:  

- Käynnistystyö ja eri toimijoiden mukaan saaminen vaatii paljon aikaa  

- Kateus ja oman toiminnan edelle asettaminen voivat olla yhteistyön es-

teinä 

- Vaatii paljon muutosta ja ihmisten avointa suhtautumista. 

- Ihmisten sitoutuminen voi olla iso haaste 

 

Todennäköisyys: 

Todennäköinen. Yhteistyö ja osallistava budjetointi ovat tämän ajan trendejä ja 

toimijoiden liikkuvuus on tätä päivää jo jossain yhteisöissä ja toiminnassa.  

Taulukko 2. Skenaariopohjat. 

 

Nämä kaikki kolme skenaariota saivat täyden hyväksynnän kaikilta kehityspäivän 

osallistujilta. Nämä olivat ne mallit ja suuntaviivat, joihin todennäköisimmin toi-

minta tulee kulkeutumaan. Selkeästi mieluisimmaksi skenaarioksi muodostui kui-

tenkin yhdessä onnistumisen –skenaario, jota kaikki toimijat pitivät todennäköi-

simpänä tulevaisuuden vaihtoehtona. Tässä vaiheessa aikataulu tuli vastaan ja 

meidän täytyi jättää skenaarion hyödyntäminen strategisessa ajattelussa tulevai-

suuteen. Kaikilla toimijoilla oli kuitenkin yhteinen tahtotila asian eteenpäin saatta-

miseksi ja verkosto kokoontui seuraavan kerran kesälomien jälkeen elokuussa, 

jolloin yhteistä toimintamallia – strategiaa alettiin työstää tarkemmin.  

 

Skenaariot itsessään eivät kuitenkaan ohjaa työtä ja kehittämistä, vaan strategia 

on se olennainen muutosvoima. Tutkimustuloksena saatuja skenaarioita hyödyn-

nettiin myöhemmin strategiatyössä.  
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7 TOIMINTAMALLI 

 
 

Tässä kappaleessa käydään läpi strategista prosessia, sen vaiheita ja lopputu-

losta, josta on muotoutunut – joskin vielä keskeneräinen, toimintamalli, jota pitkin 

liikuntapalveluiden kehittämistä jatketaan moniammatillisessa yhteistyössä. Stra-

tegista suunnittelua peilataan proaktiiviseen työotteeseen ja siihen, miksi tällai-

nen työskentely on seutukunnallisesti tarpeen. Toimintamallin mallintaminen alu-

eellisesti, seudullisesti ja valtakunnallisestikin kulminoituu tämän toimintamallin 

ympärille. On tärkeää korostaa kehitystyön niitä kulmakiviä, joista myös muiden 

toimijoiden on mahdollista hyötyä ja ottaa koppia omaan työhönsä. Skenaario-

ajattelu ja kyselylomakkeet toimivat tämän kehitystyöskentelyn taustalla, mutta 

periaatteessa strategiaprosessin pohjatyö voidaan rakentaa myös muunlaisten 

aineistojen ympärille.  

 

7.1 Strateginen toimintamalli 

 
Ensimmäisessä kehityspäivässä ei ehditty paneutua strategiatyöhön. Onneksi 

motivoitunut ja asiaan sitoutunut ryhmä jatkoi kehittämispäivien työtä myöhem-

missä tapaamisissa ja näin saatiin luotua strategiatyön pohja, joka jatkuu ja muo-

toutuu vielä tämän kehittämistehtävän jälkeenkin. Seuraavaksi käydään läpi niitä 

strategisia toimintalinjauksia, joita näissä myöhemmissä tapaamisissa lähdettiin 

työstämään ja miten prosessin on tarkoitus edetä jatkossa. Prosessin jatkotyötä 

avataan, jotta se on sovellettavissa myös muuhun vastaavaan käyttöön. Linjauk-

sia laatiessa käytettiin pohjana skenaarioajattelun lopputuloksia sekä sovellettiin 

Santalaisen (2009, 68.) strategiatimanttia. Strategiatimantti muotoiltiin yritys- ja 

ansaintakeskittyneisyydestä enemmän palveluihin ja asiakkaiden tarpeisiin täh-

tääväksi. Santalaisen strategiatimantti kuvattiin tarkemmin luvussa 4.2 strategia 

ja skenaariot.  
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KUVIO 6. Sovellettu strategiatimantti 

 

Strategiatimantin sovelletussa versiossa strategiatimantin eri kulmat ovat saa-

neet uudet ulottuvuudet. Toiminnan pelikenttä on nimetty pelkistetymmin toimin-

taympäristöksi, joka tarkoittaa sitä ympäristöä, jossa alueen liikunta-alantoimijat 

työskentelevät niin maantieteellisesti kuin toiminnallisesti. Kehittämisen kulkuvä-

lineet ovat nyt verkostot ja sidosryhmät, sillä tässä strategiatyössä nämä verkos-

tot ovat avainasemassa kehityskulun mahdollistajina. Arvot toimivat tässä yhtey-

dessä kilpailuetuna ja toiminnan askelmerkit strategisten siirtojen vaiheina. An-

saintalogiikan korvasimme asiakkaiden tarpeilla. Näiden päälinjausten jälkeen 

alettiin yhteistyössä pohtia kunkin kohdan sisältöjä ja tavoitteita. Työ on yhä kes-

ken, sillä jokainen timantin kulma vaatii paneutumista, sekä yhteisen ajan ja tilan 

löytämistä, mikä muiden töiden ohella on osoittanut osin haasteelliseksi järjestää.  

 

Tätä kehittämistehtävää varten olen luonut strategiatimanttia mukaillen prosessi-

kartan, jonka pohjalta työskentely ja jatkuu ja etenee myös tulevaisuudessa ja on 

myös mallinnettavissa muiden strategiatyön parissa toimiville. Prosessin eri as-

keleet ovat riippuvuussuhteessa toisiinsa nähden ja niistä mikään ei voi onnistua, 

jos jokin askel jää ottamatta tai se hoidetaan huonosti. Strategiaprosessi tulee 

nähdä janan sijasta enemmänkin syklisenä, jossa kaikki vaiheet ovat symbioo-

sissa toistensa kanssa. Strategiakartta (strategy map, success map) on visuaali-

sesti stimuloiva esitys, jonka avulla voidaan helposti havainnollistaa strategian 

tärkeimmät näkökulmat. (Lahtinen 2013, 75.) 
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KUVIO 7. Strateginen prosessikartta. 

 

Prosessin lähtökohtana ja kartan ensimmäisenä askeleena on toimintaympäristö. 

Jotta strategiatyö pystytään käynnistämään, on ymmärrettävä, missä toimialueilla 

toiminta tapahtuu ja miten se maantieteellisesti rajautuu. On hahmotettava osaa-

misen ja operatiivisen toiminnan kenttä, jotta saadaan toiminnan lähtöpiste. Toi-

mintaympäristö voi olla esimerkiksi X kunnan liikuntapalvelut, yksittäinen harras-

tusseura, koulu tai luokka-aste, vammaispalvelut, päihdehuolto taikka vain jokin 

maantieteellinen rajaus. Tärkeintä on, että linjaus on selkeä ja kaikille strategia-

työn jäsenille sama. Tämä kartoitus auttaa prosessin seuraavien askelien ottami-

sessa.  

 

Tämän kehitystehtävän puitteissa rajasimme toimintaympäristöksemme Raahen 

seudun, eli Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen kunnan ja kaupungit sekä nuorten pa-

rissa työskentelevät liikunta-alantoimijat. Tämä rajaus antoi meille selkeät maan-

tieteelliset viitekehykset, jolla strategiatyö etenee sekä sen tiedon, millaiseen so-

siaaliseen ympäristöön työtä viedään.  
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Asiakkaan tarpeet jäsentävät kaikkea tulevia strategiaprosessin vaiheita. 

Omassa työskentelyssämme tämä askel on täytetty kyselylomakkeiden, valta-

kunnallisten tulosten ja tyypittelyn sekä skenaarioiden kautta. Näiden aineistojen 

myötä on asiakkaiden, eli tässä yhteydessä nuorten toiveet on tiivistetty ja kon-

struktuoitu tiiviiseen yleiskatsaukseen, jonka myötä prosessikartan seuraavat as-

keleet voidaan ottaa. Näin laajaa pohjatyötä asiakkaiden tarpeista strategiatyö ei 

välttämättä tarvitse. Riittää, että kohderyhmää kuullaan, heidän mielipiteitään ar-

vostetaan ja ne otetaan strategiatyön sydämeksi. Sillä ilman halua ymmärtää asi-

akkaita ja heidän tarpeitaan, strategiatyö on vain sokkoleikkiä, jolloin hapuilevien 

otteiden vain toivotaan saavuttavan määränpäänsä.  

 

Verkostot ja sidosryhmät ovat tärkeä askel. Käsitteleehän opinnäytetyö strategia-

työtä nimenomaan moniammatillisuuden ja monitoimijuuden näkökulmasta. 

Aluksi prosessissa voidaan miettiä lähimpiä toimijoita, kuten työtovereita, valmiita 

yhteistyökontakteja ja niitä tahoja joiden parissa verkot ovat jo valmiina vesillä. 

Tämän jälkeen voidaan lähteä avaamaan uusia ovia järjestöjen, yritysten, seuro-

jen, vapaaehtoistoimijoiden, kunnan muiden tulosyksikköjen tai naapurikuntien 

suuntaan. Tässä kohtaa toimintaympäristön selkeä raamittaminen helpottaa ver-

kostojen kartoitustyötä huomattavasti. Yhteinen intressi toimijoiden väliltä on kui-

tenkin olennaista löytää, mutta välillä tuo intressi voi löytyä yllättäviltäkin suun-

nilta. Esimerkiksi nuorten liikuntapalveluita kehittäessä voi vanhuspalvelut tai var-

haiskasvatus olla yllättäviäkin kumppaneita, joiden myötä saadaan strategiapro-

sessiin täysin uutta tulokulmaa. Verkostojen jäsentämisen myötä hahmotetaan 

samalla niitä fyysisiä ja taloudellisia resursseja, joita eri sidosryhmät voivat antaa 

yhteiseen prosessiin. (Santalainen 2009, 73.) 

 

Omassa strategiatyössämme olemme toistaiseksi pysähtyneet tähän pisteeseen, 

jossa olemme saaneet määritettyä ne verkostot ja sidosryhmät, jotka toimivat sa-

man pöydän äärellä kehitystyössä. Olennaisimmat toimijat ovat Pyhäjoen, Raa-

hen ja Siikajoen kuntien nuoriso- ja liikuntapalvelun, kaikkien kuntien yläkoulujen 

liikunnan opettajat, nuorisovaltuustot sekä merkittävimmät liikunta- ja nuoriso-

puolen seurat ja järjestöt. Näkökulmamme oli, että työryhmää ei ole järkevää kas-

vattaa liian suureksi, jolloin työskentely hankaloituu. Jo tällä kokoonpanolla, joka 
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käsittää noin 15 henkeä, on yhteisen ajan löytäminen haasteellista, sillä kaikki 

haluavat olla aktiivisesti strategiatyössä mukana.  

 

”Hei voidaanko sopia tapaaminen marraskuulle, mulla on lokakuu oikiasti ihan 

täynnä, ja mun on pakko olla seuraavassa tapaamisesa mukana. Lupaan, että 

kaivan kalenterista tälle aikaa seuraavaan kuuhun” 

Ote strategiatyön jäsenen lähettämästä sähköpostista” 

 

Seuraavat prosessin vaiheet on kuvattu siten, miten niihin on tarkoitus tarttua, 

jotta strategiaprosessin mallinnus luonnistuisi parhaiten myös muille samankal-

taista kehittävää strategiayötä tekeville. 

 

Arvoja pohdittaessa on jälleen tärkeä peilata asiakkaan tarpeita. Arvoja ja tarpeita 

käsiteltäessä voimme palata palvelumuotoilun oppeihin. Tuulaniemi (2011, 37.) 

on käyttänyt arvon muodostumisen pyramidia, jossa tarkastellaan asiakkaan ar-

vojen rakentumista. Asiakaskokemus voidaan jakaa kolmeen osioon, jotka ovat 

toiminta, tunne ja merkitykset. Toiminnan taso korreloi palvelun kyvykkyyttä vas-

tata asiakkaan tarpeisiin; kuinka toimivana palvelu näyttäytyy asiakkaalle, kuinka 

helposti se on saavutettavissa ja käytettävissä ja miten monipuolinen ja tehokas 

palvelu on. Mikäli palvelun toiminnallisuus ontuu, on palvelun miltei mahdoton 

pärjätä markkinoilla. Tunteet ja henkilökohtaiset elämykset ja kokemukset ovat 

tunnetason palasia, jotka syntyvät mm. palvelun kiinnostuvuuden, helppouden, 

tunnelman ja innostavuuden myötä. Merkitystasolle astuttaessa palvelu saa uu-

sia mielikuva- ja merkitysulottuvuuksia asiakkaan unelmien, henkilökohtaisten oi-

vallusten, identiteetin rakentumisen ja elämäntavan muutosten kautta. (Emt., 36-

37.) Tässä strategiatimantin sovelletussa prosessissa arvoja jäsentämällä halu-

taan eriyttää toiminta muusta toiminnasta sekä pohtia niitä syitä, miksi nuori ha-

luaisi olla toiminnassa mukana. Mitä arvoja voidaan jakaa nuorten kanssa, mitkä 

he voivat kokea omakseen ja tuntea vastaavan omiin tarpeisiinsa. Moniammatil-

lisessa verkostossa toimiessa on tärkeää, että kaikki toimijat saavat olla mukana 

arvokeskustelussa ja verkosto pystyy hahmottomaan yhteiset arvoprioriteetit, 

jotka kaikki osapuolet voivat allekirjoittaa.  
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KUVIO 8. Arvon muodostumisen pyramidi (Tuulaniemi 2011, 37). 

 

Kun asiakkaan arvopohja on sisäistetty, voidaan alkaa pohtia itse strategiatyön 

arvoja. Strategiatyössä arvot auttavat vastaamaan kysymykseen ”miksi teemme 

tätä työtä” Arvojen tulisi toimia ohjenuorana kaikelle toiminnalle sekä olla tiiviisti 

päätöksenteon taustalla. (Tuomi & Sumkin 2010,51.) 

 

Toimintaympäristön, asiakkaan tarpeiden, verkostojen ja sidosryhmien sekä ar-

vojen jäsentäminen selkeisiin, harkittuihin linjauksiin antaa syvällisyyttä strategia-

prosessiin, jonka seuraavana tehtävänä on askelmerkkien määrittäminen. (San-

talainen 2009, 70.) Askelmerkit tulisi asettaa siten, että niitä laaditaan kahdesta 

viiteen konkreettisine toimenpiteineen. Ei riitä, että askelmerkiksi hahmotellaan 

epämääräisiä itsestäänselvyyksiä ilman todellisia tekoja. Se, kuinka muuttaa 

strategia sanoista toiminnaksi, onkin yksi olennaisin ja haasteellisin kysymys, jo-

hon strategiseen kehitystyöhön osallistuvien täytyy pyrkiä vastaamaan. (emt., 

196.) Askelmerkit voidaan määrittää suuriksi kokonaisuuksiksi, jotka voidaan ja-

kaa sittemmin useampiin alistrategioihin; kuten viestintästrategiaan tai strategian 

arviointityöhön. (Lahtinen 2013, 26.)  
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Strategian vaiheisiin eli näihin askelmerkkeihin ja niiden priorisointiin löytyy eri 

kirjallisuus- ja tutkimuslähteistä monia erilaisia malleja ja näkökulmia, jotka kaikki 

puhuvat omasta puolestaan siitä, miten vaiheistus tulisi toteuttaa. Esimerkiksi 

Lahtisen (emt, 41). kuvaamassa strategiasyklissä toiminta, on ajoitettu vuoden 

mittaiseksi vuosikelloksi, johon on määritetty toiminnan eteneminen vuositasolla 

toiminnan suunnittelun, seurannan, arvioinnin, suunnan asettamisen ja toimeen-

panon kautta. Lahtinen (emt., 44). on tutkimuksessaan mukaillut myös Kaplanin 

ja Nortonin (1996) tuloskorttiin perustuvaa strategista ohjausjärjestelmää, jossa 

visio, kommunikointi, toimintasuunnitelma sekä palaute ja oppiminen näyttelevät 

olennaisinta roolia strategiaprosessin operatiivisessa toteutuksessa.  

 

Strategiatimantin alkuperäinen ajatus oli yksinkertaistaa asioita ja saada toiminta 

avattua muutamalla virkkeellä. Tässä opinnäytetyössä askelmerkeissäkin lähde-

tään perusasioista: mitkä ovat ne konkreettisimmat toimenpiteet, joita strategia-

työllä halutaan saavuttaa ja miten saavutamme ne. Näitä toimenpiteitä ja niiden 

toteutusmalleja kuvataan askelmerkeiksi 2-5 kappaletta, jonka jälkeen niille an-

netaan aikataulu ja vastuutahot, jotka huolehtivat askeleiden ottamisesta yh-

dessä sovittujen periaatteiden mukaisesti.  

 

Kun kaikki askelmerkit on määritetty, tarkastellaan niitä vielä uudemman kerran 

asiakkaiden tarpeiden näkökulmasta ja varmistetaan, että niillä on yhteneväinen 

linja ja visio. Näin strategiaprosessi kulkee syklinä, jossa suunnittelu, toteutus ja 

eri näkökulmat seuraavat toisiaan. (emt., 45.) Strategiatimanttia soveltamalla 

saatiin jäsennettyä toimiva prosessikartta moniammatilliselle strategiatyölle. Ei 

ole väliä, missä toimintaympäristössä kehitystä ja muutosta kaivataan, sillä kai-

kessa yksinkertaisuudessaan malli on sovellettavissa monenlaiseen tarpeeseen. 

 

Oma strategiatyömme jatkuu marraskuun lopulla, kun moniammatillinen verkos-

tomme kokoontuu seuraavan kerran jäsentämään asiakkaiden tarpeiden pohjalta 

nousevia arvopohjia sekä niihin nojaavia omia arvojaan.  
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8 LOPUKSI 

 

8.1 Arviointi 

 
Tämä kehittämistehtävän käytännön työ aloitettiin viime keväänä, jolloin kutsu 

kehittämispäivään laitettiin jakoon eri toimijoille. Nyt strategiatyön pariin on ko-

koonnuttu 4 kertaa ja moniammatillinen verkosto on kasvanut usealla uudella toi-

mijalla. Verkoston eri toimijat ovat olleet mukana tekemässä strategiatyön eri 

osasia, jolloin toiset ovat keskittyneet strategian eteenpäin viemiseen ja toiset 

käytännön toimintaan. Kaikilla tämän strategiatyön parissa työskentelevillä on 

kuitekin selkeästi yhtenäinen visio siitä, mihin suuntaan toimintaa halutaan viedä 

ja kaikki näkevät yhteistyön merkityksen. Tämä on ollut työn vireille panijana hie-

noa nähdä, sillä prosessia aloittaessani minulla oli vain muuta hyväksyvä kom-

mentti siitä, että tällaiselle kehittämiseen suuntaavalle toiminnalle olisi tarvetta. 

Lopputulos olisi voinut olla myös ihan toinen. Toimijoita ei välttämättä olisi saatu 

saman pöydän äärelle ollenkaan tai he eivät olisi nähneet yhteistyön tarjoamaa 

potentiaalia, jolloin sitoutuneisuus olisi ontunut ja strategia jäänyt vain ohueksi 

suuntaviivaksi.  

 

Kehittäjänä onnistuin hyvin löytämään strategiatyötä tukevat menetelmät, joita 

asiakaslähtöinen palvelumuotoilu ja skenaariotyöskentely edustivat. Asiakasläh-

töinen palvelumuotoilu rakentui hyvin kyselylomakkeiden ja niistä tehtyjen tyypit-

telyiden ympärille. Oli helppoa osoittaa karrikoidut asiakasryhmät sekä näiden 

toiveet ja tarpeet ja lähteä peilaamaan palveluiden kehittämistä suoraan näistä 

näkökulmista. Uskon, että tämä oli myös yksi sitoutuneisuuteen ja voimakkaa-

seen kehittämisotteeseen vaikuttanut tekijä. Vaikka otanta kyselylomakkeissa oli 

suhteellisen pieni ja tyypittelyssä tehtiin karkeitakin yleistyksiä, oli tällaisten suun-

taviivoja antavien lähtökohtien kautta helpompi lähteä jäsentämään kehittämis-

työn suuntaan ja antaa sille merkitys. Tyypittelyn kautta saatiin esiin ne asiakas-

tyypit, keille palveluita tuotetaan – keille toiminta on merkityksellistä.  

 

Skenaariot saivat ihmiset heittäytymään ja ajattelemaan asioita laatikon ulkopuo-

lelta. Usein kehittäminen ja strategiatyö keskittyvät faktojen ja realiteettien ympä-
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rille, mutta tulevaisuuden muistelun ja muiden skenaariomallien kautta saatiin ti-

laa luovalle maalailulle. Luovat ajatusleikit ja vaihtoehtoisten tulevaisuuksien 

maalailu auttoi jäsentämään nykyistä todellisuutta sekä samalla päästi osallistujat 

kurkistamaan siihen, mihin tilanteeseen voitaisiin parhaimmillaan yltää. Skenaa-

riotyössä on toki pystyttävä pitämään todellisuuden taju mukana, sillä muutoin 

maalailu voi lähteä liian kauas reunaehdoista, jolloin toimintaa on enää hankalaa 

toteuttaa.  

 

Strategisen toimintamallin rakentaminen strategiatimantin pohjalle oli selkeää ja 

mallin eri vaiheet ovat lukijan helposti hahmotettavissa ja halutessa myös mallin-

nettavissa. Vaikka strategiatyö on vielä kesken omalta osaltamme, on mallin 

avulla helppo jatkaa työtä eteenpäin ja jatkaa tavoitteellisesti nuorten liikuntapal-

velujen strategista kehittämistä moniammatillisessa yhteistyössä. Mielestäni malli 

palvelee hyvin erilaisia strategiatyötä tekeviä tahoja, jotka tarvitsevat selkeän pro-

sessikuvauksen siitä, miten strategiaa tulisi rakentaa ja miten sen kanssa ede-

tään – askel askeleelta. Mallissa on paljon hyödynnettäviä ja sovellettavia pala-

sia, mutta siinä on paljon varaa myös erilaisille tulkinnoille, jotka voivat hankaloit-

taa ja hidastaa työn etenemistä. Arvojen näkeminen sekä asiakkaan että palvelun 

kehittäjän näkökulmasta on ratkaisevassa roolissa. Näiden maailmojen yhteen 

törmäyttäminen on iso haaste, johon moni strategiatyötä tekevä saattaa kompas-

tua, vaikka muut prosessin vaiheet olisivatkin onnistuneet.  

 

Toimintamallin toteuttamisessa on toki myös paljon muitakin haasteita ja mahdol-

lisia kompastutuskiviä. Johtajat ja päätöksenteosta vastaavat toimihenkilöt ovat 

avainasemassa strategiatyössä ja mikäli heillä ei ole halua tai aikaa kehitystyö-

hön, voidaan puhua johtamisvajeesta, joka voi johtaa puutteelliseen tai olematto-

maan strategiatyöhön. Myös poliittiset ristiriidat, omien agendojen ja etujen ta-

voittelu, raskaat organisaatiorakenteet, muutosvastarinta sekä riskinottokyvyn ja 

aloitteellisuuden puute voivat olla esteinä moniammatillisen strategiatyön synty-

miselle. (Santalainen, 2009, 192.) Voi myös olla, että strategia jää eri toimijoille 

epäselväksi tai he eivät löydä siitä omaa näkökulmaansa, jolloin sitoutuneisuus 

ontuu. Tämä useimmiten johtaa juurensa huonoon kommunikaatioon, josta on 

puuttunut avoin keskustelu ja toisten kuuleminen. Toisinaan myös resurssien 
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puute tai niiden kohtaamattomuus asetettujen askelmerkkien kanssa voivat toi-

mia esteinä. Tällöin työ on ollut epäloogisesti koottua eikä työtä ole osattu raken-

taa realistisesti todellisuuksiin nojaten. Myös liian tiukat tai väljät aikataulut voivat 

näivettää strategiaprosessin etenemisen, jolloin ihmisten sitoutuneisuus yhteisiin 

tavoitteisiin ja toimintaan ontuu. (Lahtinen 2013, 46-47.) Yhteistyössä on usein 

mukana eri kokoisia ja tasoisia toimijoita. On realistista olettaa, voimakastahtoi-

simmat ja suurimmat toimijat voivat käyttää yhteistyötä astuin alustana ja enim-

mäkseen edistää omia toimintatarpeitaan, jolloin pienemmät toimijat jäävät hel-

posti jalkoihin. On luonnollista, että ihmiset näkevät oman toimintansa kaikista 

tärkeimpänä ja sellaisena, jonka pysyvyydestä ja toimivuudesta on huolehdittava 

 

”Kokemus ei opeta, vaan kokemuksen reflektointi” (Santalainen 2009, 20).  

Kehittämistehtävän aikana olen pyrkinyt reflektoimaan omaa kasvuani ja oppi-

maani. Erityisen mielenkiintoista on ollut huomata, kuinka suhteeni itseeni kehit-

täjänä ja toiminnan ohjaajana on saanut uusia piirteitä ja ulottuvuuksia. Olen sel-

keästi innovaattori, joka mielellään vie ryhmää eteenpäin, heittää sille aineksia 

kipinän sytyttämiseen sekä uuden luomiseen. Kehittäjänä sitoudun työstettävään 

aiheeseen ja pystyn myös tutkivaan, proaktiiviseen ja reflektoivaan otteeseen, 

mikä on minulle uutta. Olen kuitenkin vielä arka luottamaan omaan asiantuntijuu-

teeni, jolloin voisin viedä työtä rohkeasti eteenpäin sen merkityksellisyyttä ja tar-

peellisuutta ja omaa kädenjälkeäni korostaen. Toiminnan vireille panijana ja stra-

tegiatyön ohjaajana huomasin usein, että minulla oli selkeät näkökulmat siitä, mi-

ten olin ajatellut asioiden etenevän ja minun oli välillä vaikeaa irrottautua noista 

ajatuksista. Pysähdyin kehitystyön varrella tiedostamaan tätä piirrettä itsessäni ja 

pohtimaan, miten voisin ohjaajana ja erilaisten yhteistyöverkostojen jäsenenä 

kasvaa joustavammaksi, joka osaa nähdä myös muut mahdollisuudet. Kehittä-

jänä tämä oli myös tärkeä kasvun paikka, sillä oma voimakas roolini olisi saatta-

nut liikaa vaikuttaa kehittämistyön lopputuloksiin. Pystyin lopulta ottamaan myös 

sivusta seuraajan ja havainnoijan roolin, joka tarkkaili strategiatyön kulkua ja avitti 

eteenpäin vain niissä tilanteissa, joissa se oli tarpeen. Yhteisöpedagogina koen 

olevani valmiimpi moniammatilliseen strategiatyön mahdollistajaksi ja ohjaajaksi 

niin liikunta- kuin muillakin palvelualoilla.  

8.2 Yhteenveto  
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Teini-iässä eletään liikunnallisen orientoituneisuuden kannalta ns. ”vaaran vuo-

sia”, jolloin liikunnan harrastaminen syystä tai toisesta vähenee tai loppuu. Nuo-

rille ominaista on liikuntasuhteen muutos, jolloin erilaiset asiat vaikuttavat siihen 

millaiseksi liikunta ja fyysinen aktiivisuus koetaan. Ystävät, perhe, koulu, harras-

tusseurat sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, mutta myös yksilön sisäiset ko-

kemukset ja vuosien myötä rakentunut minäkuva vaikuttavat liikuntasuhteen 

muodostumiseen. (Vanaja, Tähtinen, Zacheus & Koski 2017, 142-143.) Nuorten 

liikuntasuhdetta ymmärtämällä voidaan tarjota sellaisia palveluita, joihin nuoren 

on helppo tulla mukaan ja sitoutua. Kun ymmärretään, mitkä ovat liikuntaa mah-

dollistavia ja mitkä estäviä tekijöitä, voidaan pyrkiä rakentamaan palvelut siten, 

että nuoren on vaivatonta tavoittaa palvelut, saada niistä tarvitsemiansa elämyk-

siä ja kokemuksia ja unohtaa mahdolliset esteet. Samalla hän rakentaa positii-

vista liikuntasuhdetta, joka ehkäisee liikkumattomuutta ja kannustaa liikunnallisen 

elämäntavan ylläpitämiseen myös aikuisena. Kun asiakas on palvelun keskiössä, 

varmistetaan onnistunut palvelumuotoilu, joka antaa hyvät edellytykset strategia-

työlle.  

 

Kehittämis- ja strategiatyössä on hyvä korostaa verkostojen ja yhteistoiminnan 

merkitystä. Kaikkea osaamista ei tarvitse välttämättä olla itsellä. Yhteistyöllä, 

kumppanuuksilla ja moniammatillisilla verkostoilla voidaan hankkia ja ylläpitää 

monenlaista toimintaa. Osaaminen on usein hajautuneena erilaisissa verkos-

toissa, joiden hyödyntäminen on nykyään äärimmäisen tärkeää. (Sydänmaalakka 

2009, 43.) Osaamisen, tiedon, voimavarojen ja taloudellisten resurssien yhdistä-

minen voivat ratkaista monia eri ongelmia, joita kunnat ja muut toimijat kohtaavat 

palveluiden järjestämisessä. Palveluiden harmonisointi voi luoda sellaisia toimin-

taresursseja niin henkilöstön kuin budjettienkin suhteen, mikä voi edesauttaa uu-

denlaisten palveluiden syntymistä. Pienillä toimijoilla työmäärä kasvaa usein niin 

suureksi, että sen alle kaadutaan ja työntekijöiden vaihtelevuus on suurta. Stra-

tegisten yhteisten linjausten kautta vältytään näiltä tilanteita ja osataan kohden-

taa voimavarat oikeaan suuntaan.  

 

Skenaarioilla voidaan luoda uudenlaisia tulokulmia ja niiden tarkoituksena onkin 

lisätä joustavuutta ja ennakointivalmiutta muuttuviin työympäristöihin (Vuorinen 

2013, 78). Skenaariossa tärkeintä on ymmärtää tämän hetken trendejä, nähdä 
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menneisyydessä tehdyt valinnat ja niiden vaikutukset sekä rakentaa uutta visiota 

tai strategiaa tulevaisuuden toimintamalliksi. Skenaarioiden voidaan leikitellä 

näillä eri toimintamalleilla ja erottaa niissä piilevät mahdollisuudet ja ongelmat. 

Tällainen luova jossittelu ja tulevaisuudenkuvien maalailu edellyttävät kaikilta ta-

hoilta avoimuutta, uskallusta heittäytyä sekä kykyä irtaantua vallitsevasta tilan-

teesta. (Santalainen 2009, 32-33.)  

 

Strategiatimantin pohjalta rakennettu strategiamalli on rakentunut osaksi yhteis-

työn ja osaksi oman ajatus- ja tutkimustyöni tuloksena. Strategiatyö on yhä ene-

nemissä määrin osa myös perusnuorisotyötä, vaikka se usein mielletään osaksi 

suurempia linjauksia, jotka eivät käytännössä vaikuta perustyöhön. Linjauksia te-

kemällä kuitenkin voidaan vahvistaa palveluiden pysyvyys, uusien palvelumuoto-

jen synty sekä rakentaa verkosto, joka on käsi kaiken takana. Strategioiden 

kautta pystytään myös osoittamaan paremmin toiminnan tarpeet sekä miksi, ke-

nelle, milloin ja miten toimintaa ja palveluita tarjotaan ja miten niiden saavutta-

mista arvioidaan. Näin pystymme myös todentamaan ja tuomaan näkyväksi työn 

tuloksia ja tärkeyttä, mikä on myös valtakunnallisesti nuorisotyön parissa toimi-

vien yksi suurimpia haasteita.  

 

Työyhteisöt ovat jatkuvan muutoksen ja uusien murrosten keskellä. Maailma, työ 

ja työnkuvat ovat monimutkaisempia ja työntekijöiltä vaaditaan yhä enenevissä 

määrin tiimityöskentelytaitoja ja laaja-alaista osaamista monilta eri toimikentiltä. 

(Rekola 2008, 9.) Myös yhteisöpedagogien on oltava valmiita näihin muutoksiin 

ja kasvatettava kykyään tuoda esiin omaa ammattiosaamistaan yhtenä osana 

moniammatillisissa verkostoissa.  Strateginen ajattelu ja toimintakulttuurien ke-

hittäminen eivät tänä päivänä kosketa pelkästään oman työpaikan tai työtehtävän 

tarkastelua, vaan ne voivat liittyä useiden eri ammattikuntien väliseen yhteistyö-

hön. Strategista yhteistyötä kehittämällä voimme vastata muihinkin murroksiin, 

kuin nuorten liikuntasuhteen ja liikkumattomuuden tuomiin haasteisiin ja voimme 

kehittää proaktiivista työotetta, joka osaa ennakoida ja varautua ympäristön ja 

maailman muutoksen tuuliin. On tärkeää osata navigoida jatkuvasti muuttuvissa 

toimintaympäristöissä ja poimia sen virrasta ne olennaisimmat tekijät, jotka voivat 

vaikuttaa ja jopa vaikeuttaa omaa toimintaa. Yhteisillä päämäärillä voidaan ra-
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kentaa tulevaisuutta, joka ennakoi ja pystyy kohdentumaan tavoitteellisesti. Muu-

toksen ja siihen liittyvien epävarmuustekijöiden ymmärtäminen sekä tehokkaan 

dialogin varmistaminen luovat pohjan tavoitteiden saavuttamiselle. Yhteisöpeda-

gogille juuri ennakoiva työote, kyky moniammatillisten verkostojen luomiseen 

sekä strateginen työote ovat valttikortteja, joita hyödyntämällä osoitetaan sel-

laista tosi ammatillisuutta, jota tarvitaan kaikkialla työelämässä. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1 Kyselylomake 

Kysely harrastuksista ja liikkumisesta 
Moi! Tällä kyselyllä halutaan saada tietoa sun liikuntaharrastuksista ja siitä, mikä saa sut liikkumaan tai miksi et liiku. 

Kysely ei vie kauhean kauhaa ja vastaamalla autat meitä kehittämään Pyhäjoen palveluita nuorten tarpeisiin sopi-

vaksi. Kiitos ajastasi! T. Vapaa-aikaohjaaja Riikka 
*Pakollinen 
 

Olen * 
Tyttö 
Poika 

Muu: 
 

 
 

Asun * 
Pyhäjoella 
Raahessa 
Muu: 

 

 

Mitä teet pääsääntöisesti tällä hetkellä? * 
Opiskelen yläkoulussa 
Opiskelen lukiossa 
Opiskelen ammattikoulussa 
Olen töissä 
En ole töissä enkä koulussa tällä hetkellä 
 

Vapaa-ajan harrastukset 
Seuraavaksi sinulta kysytään muutama kysymys vapaa-ajan harrastuksistasi. 

 

Mitä harrastat vapaa-ajallasi? Voit valita useamman  

vaihtoehdon. * 

 
Harrastan liikuntaa  
Pelaan tietokone- tai konsolipelejä 
Harrastan musiikkia  
Harrastan käsitöitä  
Harrastan taidetta  
Olen mukana yhdistys/järjestötoiminnassa.  
Harrastan moottoriurheilua En harrasta mitään 
Muu: 
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Mitä mieltä olet Pyhäjoen harrastusmahdollisuuksista? * 
Todella huonot 

1 
2 
3 
4 
5 

Todella hyvät 

 

Liikuntatottumukset 
Seuraavaksi kysymme sinun tavastasi liikkua vapaa-ajallasi.  

 

Liikutko mielestäsi tarpeeksi? * 
En lainkaan 

1 
2 
3 
4 
5 

Todellakin 

 

Haluaisitko liikkua enemmän? * 
En! 

1 
2 
3 
4 
5 

Kyllä! 

 

Onko liikkumisesi mielestäsi muuttunut viimeisen 1-2 vuoden aikana? * 
Vähentynyt huomattavasti 
Vähentynyt jonkin verran 
Pysynyt samana 
Lisääntynyt jonkin verran 
Lisääntynyt huomattavasti 

 

Mikäli liikut vähän tai et ollenkaan, kerro mikä sua estää liikkumasta? (voit 

valita useamman vaihtoehdon) 
Ei ole aikaa 
Liikunta on liian kallista 
Pyhäjoella ei ole kiinnostavia liikuntalajeja 
Ei ole välineitä liikkumiseen 
Huonot/vialliset harrastuspaikat 
Ei ole sellaista ohjattua liikuntaa, jossa voisin olla mukana 
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En koe liikunnan harrastamista tärkeäksi 
Minulla on jokin fyysinen vamma, joka estää/haittaa liikkumista 
Ahdistun ihmisten läheisyydessä, enkä halua liikkua siellä, missä on muita. 
Muu: 

 

 

Palvelut 
Kerro, mitä mieltä olet nykyisistä liikuntapalveluista Pyhäjoella. 

 

Kerro, kuinka paljon seuraavat asiat kiinnostaisivat sinua. * 
Paljon! 

Jonkin verran 
Ei hirveästi 
Ei yhtään 

Erilaiset ilmaiseksi lainattavat liikuntavälineet esim. tennismailat, fatbike-pyörät tai jalkapallot yms. 
Kuntien väliset kilpailut. Esim. Sähly, paintball tai jääkiekko yms. 
Kuntien väliset leikkimieliset kisailut, jossa ei kilpailla ihan tosissaan. 
Erilaiset lyhytkestoiset liikuntalajikoulut/kurssit esim. juoksukoulu yms. 
Erilaiset pitkäkestoiset ns. kerhot, jossa treenataan pitempään porukassa. Esim. tanssi- tai skeittauskerho yms. 
Monitoimitalossa nuorten oma vuoro, jossa saa liikkua vapaasti 
Erilaiset retket. Esim. laskettelu, kiipeily, vaellus yms. 
Kokeilla uusia lajeja naapurikunnassa esim. Kalajoella golfia, Raahessa tankotanssia yms. 
Ohjattu liikunta porukassa. 
Ohjattu liikunta yksin (ohjaaja neuvoo sinua esim. kuntosalilaitteiden käyttöön, oikeaan juoksutekniikkaan yms.) 
Erilaiset liikuntakampanjat, joihin osallistumalla voisi voittaa hyviä palkintoja 
Erilaiset ilmaiseksi lainattavat liikuntavälineet esim. tennismailat, fatbike-pyörät tai jalkapallot yms. 
Kuntien väliset kilpailut. Esim. Sähly, paintball tai jääkiekko yms. 
Kuntien väliset leikkimieliset kisailut, jossa ei kilpailla ihan tosissaan. 
Erilaiset lyhytkestoiset liikuntalajikoulut/kurssit esim. juoksukoulu yms. 
Erilaiset pitkäkestoiset ns. kerhot, jossa treenataan pitempään porukassa. Esim. tanssi- tai skeittauskerho yms. 
Monitoimitalossa nuorten oma vuoro, jossa saa liikkua vapaasti 
Erilaiset retket. Esim. laskettelu, kiipeily, vaellus yms. 
Kokeilla uusia lajeja naapurikunnassa esim. Kalajoella golfia, Raahessa tankotanssia yms. 
Ohjattu liikunta porukassa. 
Ohjattu liikunta yksin (ohjaaja neuvoo sinua esim. kuntosalilaitteiden käyttöön, oikeaan juoksutekniikkaan yms.) 
Erilaiset liikuntakampanjat, joihin osallistumalla voisi voittaa hyviä palkintoja 

 

Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat siihen, että sinä haluat harrastaa 

liikuntaa? * 
Paljon! 

Jonkin verran 
Ei juurikaan 
Ei ollenkaan 

En osaa sanoa 
Parempi kunto 
Kavereiden seura 
Palkinnot (esim. mitalit, lahjakortit, tuotepalkinnot yms.) 
Hyvien kouluarvosanojen takia 
Uudet kokemukset 
Uusien ihmisten tapaaminen 
Liikunnan tuoma hyvä olo 
Liikuntaharrastus on ilmaista 
Saan neuvoa ja ohjeita, miten voisin liikkua 
Saan harrastaa liikuntaa itsenäisesti silloin, kun itse haluan 
Liikuntapaikat ovat lähellä ja hyvässä kunnossa 
Mahdollisuus liikkua edullisesti myös naapurikunnissa esim. uinti 
Parempi kunto 
Kavereiden seura 
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Palkinnot (esim. mitalit, lahjakortit, tuotepalkinnot yms.) 
Hyvien kouluarvosanojen takia 
Uudet kokemukset 
Uusien ihmisten tapaaminen 
Liikunnan tuoma hyvä olo 
Liikuntaharrastus on ilmaista 
Saan neuvoa ja ohjeita, miten voisin liikkua 
Saan harrastaa liikuntaa itsenäisesti silloin, kun itse haluan 
Liikuntapaikat ovat lähellä ja hyvässä kunnossa 
Mahdollisuus liikkua edullisesti myös naapurikunnissa esim. uinti 

 

Mieluiten liikun... (vastaa asteikolla 1-5 sen mukaan, kumpi vaihtoehto on 

lähempänä sinun tapaasi) 
Yksin 

1 
2 
3 
4 
5 

Kavereiden kanssa 

 

Mieluiten liikun... (vastaa asteikolla 1-5 sen mukaan, kumpi vaihtoehto on 

lähempänä sinun tapaasi) 
Höntsäillen 

1 
2 
3 
4 
5 

Tavoitteellisesti 

 

Mieluiten liikun... (vastaa asteikolla 1-5 sen mukaan, kumpi vaihtoehto on 

lähempänä sinun tapaasi) 
Silloin tällöin. Ilman sitoutumispakkoa 

1 
2 
3 
4 
5 

Haluan sitoutua lajiin ja harrastaa säännöllisesti 
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Asenteet ja mielipiteet 
Hyvin jaksaa! Ei ole enää montaa kysymystä jäljellä! Tässä on viimeiset ja melkeinpä tärkeimmät kysy-

mykset :) Seuraavaksi kysymme sinulta muutamia mielipideasioita liikuntaan liittyen.  

 

Mitä mieltä kotonasi ollaan liikuntaharrastuksista tai liikunnasta 

yleensä? * 
Liikkuminen ei ole tärkeää 

1 
2 
3 
4 
5 

Liikkuminen on todella tärkeää 

 

Mitä mieltä kaverisi ovat liikuntaharrastuksista tai liikunnasta yleensä? * 
Liikkuminen ei ole tärkeää 

1 
2 
3 
4 
5 

Liikkuminen on todella tärkeää 

 

Mitä mieltä sinä itse olet liikuntaharrastuksista tai liikunnasta yleensä? * 
Liikkuminen ei ole tärkeää 

1 
2 
3 
4 
5 

Liikkuminen on todella tärkeää 

Miten paljon seuraavat henkilöt ovat vaikuttaneet siihen, mitä itse ajatte-

let urheilusta tai liikunnasta? * 
Paljon 

Jonkin verran 
Vähän 

Ei yhtään 
En osaa sanoa 

Omat vanhemmat 
Ystävät 
Liikunnanopettaja 
Valmentaja (esim. jääkiekko, yleisurheilu yms.) 
Muut aikuiset 
Ammattiurheilijat 
Jokin muu taho 
Omat vanhemmat 
Ystävät 
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Liikunnanopettaja 
Valmentaja (esim. jääkiekko, yleisurheilu yms.) 
Muut aikuiset 
Ammattiurheilijat 
Jokin muu taho 

 

Jos vertaat itseäsi fyysisesti muihin ikäisisiisi tyttöihin/poikiin. Miten kuvai-

lisit itseäsi? * 
Olen mielestäni fyysisesti paremmassa kunnossa kuin muut saman ikäiset 
Olen mielestäni samalla tasolla kuin muutkin ikäiseni 
Olen mielestäni huonommassa kunnossa kuin muut saman ikäiset 
 

Vapaa sana. Kerro, mikäli haluat vielä sanoa jotain liikunnan harrastami-

seen liittyen. Erityisesti meitä kiinnostaa, jos haluat kertoa vielä jotain 

siitä, miksi haluat/et halua liikkua. *______________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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LIITE 2 Kutsu kehittämispäivään 


