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1 JOHDANTO 

1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat 

Suomessa lähes 14 500 ihmistä sairastuu vuosittain muistisairauteen (Muistisairaudet 

2017). Sairaus ei kosketa pelkästään iäkkäitä ihmisiä, vaan arviolta kolmasosa sairastu-

neista on työikäisiä, ja määrä on entisestään kasvamassa. Koska parantavaa lääkettä 

muistisairauksiin ei toistaiseksi ole, panostus sairastuneen ja hänen omaisensa elämän-

laatuun on tärkeää. Järjestöt, kolmannen sektorin toimijat, ovat vastuussa palveluketjussa 

luomassa muistisairaille ja heidän läheisilleen mahdollisuuksia mielekkääseen vertaistoi-

mintaan, tukeen ja tiedon saantiin arjessa selviytymiseen sekä elämänlaadun parantami-

seen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) 

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry on järjestö muistisairaille, heidän omaisilleen ja kaikille, 

joita muistiasiat kiinnostavat tai huolestuttavat. Muistiyhdistyksen toiminta-alueena on Päi-

jät-Hämeen hyvinvointiyhtymän (PHHYKYN) 12 kuntaa: Lahti, Heinola, Hartola, Sysmä, 

Padasjoki, Asikkala, Hollola, Kärkölä, Orimattila, Iitti, Myrskylä ja Pukkila. Muistiyhdistyk-

sen alla toimiva Muistiluotsi on aloittamassa uutta toimintamuotoa, Muistikahvilaa, vuoden 

2019 aikana. Opinnäytetyömme tarkoituksena oli yhdistyksen toimeksiantona kehittää 

Muistiluotsille kyseistä uutta toimintamuotoa, jonka tarkoituksena on portaittain levittäytyä 

koskemaan kaikkia Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen piiriin kuuluvia kuntia. (Veijanen 

2018.) 

Kahvilatoimintaa yhdistys on järjestänyt Lahdessa 2000-luvun alusta lähtien joka kuukau-

den ensimmäisenä keskiviikkona Markkinakahvit-nimellä yhdistyksen toimistolla Hämeen-

kadulla (Veijanen 2018). Tapaamiset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tapaamisen 

alussa tarjolla on aina kahvit, minkä jälkeen tapaaminen jatkuu erilaisten teemojen ja vaih-

televien ohjelmien parissa. Alkuvuoden 2018 teemoja olivat esimerkiksi runot, aivoterveys 

ja teknologia. Tilaisuuden lopussa usein tiedotetaan yleisiä ja ajankohtaisia Muistiyhdis-

tyksen asioita. (Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry 2018.)  

1.2 Päijät-Hämeen Muistiyhdistys 

Opinnäytetyömme oli toimeksianto Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry:ltä. Yhdistys on poti-

las- ja edunvalvontajärjestö muistisairaille ja heidän läheisilleen. Muistiyhdistyksen katto-

järjestönä toimii Muistiliitto. Yhdistys toimii Päijät-Hämeen alueella, ja toiminnan tarkoituk-

sena on tarjota ohjausta ja neuvontaa muistiin, aivoterveyteen sekä muistisairauteen liitty-

vissä kysymyksissä. Jäseniä Muistiyhdistyksessä oli 8/2018 tilanteen mukaan 630. (Päi-

jät-Hämeen Muistiyhdistys ry 2017a.)  
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Yhdistyksen toimintaan kuuluvat jäsenistön virkistystoiminta, esimerkiksi retkien ja erilais-

ten tapahtumien järjestäminen. Periaatteena jäsentoiminnassa on vahvistaa vertaisuutta 

ja tuoda muistisairaat ja heidän omaisensa yhteen mahdollistaen voimaannuttavan yh-

dessä olemisen. Yhdistyksellä on myös hanketoimintaa, joka toimii Muistiluotsi ja Aivo-

treenit nimillä. (Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry 2017a.)  

Muistiluotsit ovat maakunnallisia asiantuntija- ja tukikeskuksia, ja ne ovat jäsenyhdistyk-

sensä ylläpitämiä ja Veikkauksen varoilla rahoitettuja toimijoita. Muistiluotsit ovat aktiivisia 

toimijoita maakuntiensa verkostoissa ja tekevät vaikuttamistyötä muistisairaiden hyvän 

elämän ja yhdenvertaisuuden puolesta. Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan vahvistaminen 

sekä muistisairaiden äänen kuulumisen varmistaminen ovat Muistiluotsien työnkuvaa. 

(Muistiliitto 2017.) Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen Muistiluotsi on aloittanut toimintansa 

vuonna 2008, ja tällä hetkellä siinä työskentelee neljä Muistiluotsiohjaajaa (Päijät-Hämeen 

Muistiyhdistys ry 2017b). 

1.3 Tavoite ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen Muistikahvilatoi-

mintaa Päijät-Hämeen 12 kuntaan. Hankkeeseen on jo olemassa Sosiaali- ja terveysjär-

jestöjen avustuskeskuksen STEAn rahoitus. Syksyn 2018 aikana Muistiyhdistys toteutti 

pilottikokeiluna Muistikahvilatoimintaa viidessä eri Päijät-Hämeen kunnassa: Iitissä, Kär-

kölässä, Hämeenkoskella, Heinolassa sekä Lahdessa. Vuodesta 2019 aloitetaan toimin-

nan laajentaminen Päijät-Hämeen kuntiin, jotka Muistiyhdistyksen piiriin kuuluvat. Muisti-

yhdistys ulkoisti kehittämisen LAMKin opiskelijoille, jotka toisivat uusia ajatuksia ja ideoita 

toiminnan kehittämiselle. Yhdistyksen toiveena oli saada projektiin sekä sairaanhoidon 

että liiketalouden opiskelija, jolloin työnjako olisi selkeämpi ja molempien alojen opiskelijoi-

den näkökulmat aiheeseen tulisivat esille. (Veijanen 2018.)  

Palvelumuotoilu toimi opinnäytetyön viitekehyksenä. Kehittämistyön pohjana hyödyn-

simme lokakuun Muistikahvilatapaamisia viidessä eri kunnassa, joissa teimme paikan 

päällä haastatteluita kävijöille. Sen lisäksi lähetimme valtakunnallisen kyselyn kaikkiin 17 

Muistiluotsikeskukseen, joilla vastaavaa Muistikahvilatoimintaa on jo olemassa. Haastatte-

lut ja kysely olivat osa palvelumuotoilun tutkimusvaihetta. Opinnäytetyön tutkimusosuuden 

teimme laadullisen tutkimuksen avulla, koska pyrkimyksenä oli selvittää Muistikahvilan ko-

konaisuutta, kehittämisideoita, tarpeita ja haluja. Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden 

tuotoksena järjestimme lopuksi ideariihen, brainstormingin, yhdessä Muistiyhdistyksen 

työntekijöiden sekä yhdistyksen jäsenten kanssa. Ideariihen tarkoituksena oli saada run-

saasti ideoita Muistikahvilatoiminnan kehittämiseen tehtyjen tutkimusten pohjalta yhteiske-
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hittämistä hyödyntäen. Ajatuksena oli myös painottaa ammattikorkeakoulun työelämäläh-

töistä tehtävää, joka myös laissa on määritelty (Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932), 

uusien ideoiden ja palvelukokonaisuuksien syntymisessä yhteistyössä Muistiyhdistyksen 

kanssa. Ideariihi vastasi palvelumuotoilun suunnitteluvaihetta, jossa hyödynnetään yhteis-

suunnittelua. Suunnittelun tulosten pohjalta tuotimme toimintaidean, joka on palvelumuo-

toiluprosessin tuotantovaihe. Toimintaidea jaettiin osiin palvelupolun mukaisesti esi-, ydin- 

ja jälkipalveluun. Tulostemme pohjalta laadimme myös SWOT-analyysin, jossa tarkaste-

limme Muistikahvilan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Prosessin viimei-

nen vaihe, arviointi ja toiminnan jatkuva kehittäminen jäivät Muistiyhdistykselle. 

Huolimatta siitä, että toimeksianto oli Muistiyhdistykseltä, jonka asiakkaina ovat pääasi-

assa muistisairaat ja heidän omaisensa, emme käsitelleet opinnäytetyössämme erikseen 

muistisairauksia. Rajasimme myös työstämme pois vertaistuen, vaikka sen merkitys Muis-

tikahvilassa kävijälle voikin olla tärkeä. Kuitenkin Veijasen (2018) mukaan Muistikahvilatoi-

minnan kehittämisessä pääpaino oli matalan kynnyksen palvelussa, ei niinkään päivä- tai 

kerhotoiminnan järjestämisessä, jossa vertaistuki- ja työ korostuu. Lisäksi käsittelimme 

teoriassa palvelumuotoilua ja siihen liittyviä teemoja, mutta visualisoinnin ja standardoimi-

sen jätimme pois. Myös toiminnan arvioinnin, joka kuuluu olennaisena osana palvelumuo-

toiluprosessiin, jätimme pois, koska Muistiyhdistys aloittaa Muistikahvilatoiminnan maa-

kunnissa vasta 2019 aikana. Opinnäytetyömme ehti valmistua jo 2018 aikana.  

1.4 Teoria- ja tutkimusaineiston keruu 

Etsimme opinnäytetyötä varten teoria-aineistoja kirjastojen aineistonhakuportaaleista, ku-

ten Masto-Finnasta ja Lastusta. Haimme lähteitä myös Theseuksesta, josta etsimme kat-

tavasti erilaisia opinnäytetöitä, joiden lähdeluetteloista löysimme monia hyviä lähteitä 

myös omaa opinnäytetyötämme ajatellen.  

Aineiston luotettavuuden vuoksi pyrimme käyttämään mahdollisimman uutta aineistoa, 

jotta aineiston luotettavuus ei kärsisi. Valitsimme aineistoa kattavasti ja pyrimme vertais-

analysoimaan aineistoja löytääksemme mahdollisimman laadukasta teoriapohjaa. Eri alo-

jen opettajien suositusten kautta saimme myös laadukkaita lähteitä käyttöömme.  

Tutkimusaineistot keräsimme haastattelemalla sekä laatimalla kyselytutkimuksen Survey-

pal-ohjelmaa hyödyntäen. Käsittelimme tutkimusaineistot kattavasti sekä kriittisesti tarkas-

tellen koodaamista apuna käyttäen, jonka ansiosta pystyimme analysoimaan aineistoja 

monitahoisesti tehden niistä todenmukaisia johtopäätöksiä. Kirjoitimme haastattelujen 

vastaukset haastatteluhetkellä sähköiseen muotoon ja analysoimme haastattelut järjestel-
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mällisesti. Kyselytutkimuksen aineistot saimme suoraan Surveypal-ohjelmasta. Koodaami-

sen avulla saimme haastattelujen ja Surveypal-kyselyn aineistoista tutkimuksellisesti laa-

dukkaita ja näin pystyimme käyttämään tutkimusaineistoja laajasti. 

Käsittelimme ideariihestä saadun aineiston heti tapahtuman jälkeen yhdessä keskustellen 

hyödyntäen muistiinpanoja sekä tilaisuudesta otettuja kuvia. Ideariihestä saatuja tuloksia 

heijastimme haastatteluista ja valtakunnallisesta kyselystä saatuihin tutkimustuloksiin.  
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2 PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

2.1 Palvelumuotoilu 

Palvelumuotoilu on käännös englannin kielisestä Service design -käsitteestä. Sen tarkoi-

tuksena on kehittää palveluita muotoilusta tutuin keinoin. Palvelumuotoilussa suunnitel-

laan uusia palveluideoita, -konsepteja, -prosesseja ja -ympäristöjä. Palvelumuotoilua ku-

vaavia sanoja ovat muun muassa käyttäjäkeskeisyys, yhteiskehittäminen, järjestelmälli-

syys, havainnollistava ja kokonaisvaltaisuus. (Stickdorn 2012, 34; Vähälä, Kontio, Kouri & 

Leinonen 2012, 18.)  

Suunnittelun keskiössä ovat palvelun käyttäjät, eli asiakkaat, heidän tarpeensa ja odotuk-

sensa. Tällä varmistetaan palvelun käytettävyys, toimivuus, laadukkuus sekä kestävyys. 

Palvelumuotoilu on käyttäjälähtöistä yhteissuunnittelua, joka sitouttaa myös käyttäjät 

osaksi suunnitteluprosessia. Tarkoituksena on saavuttaa luova ympäristö, jossa suunnitte-

lijat ja käyttäjät yhdessä ideoivat uusia tapoja toimia ja kehittää toimintaa. Tämän johdosta 

palvelutarpeet sekä uudet ideat kohtaavat toisensa. Palvelumuotoilua hyödynnetään mo-

nialaisesti aina teollisuuden tuote-palveluyhdistelmistä julkisen sektorin palvelujen kehittä-

miseen. (Miettinen 2011, 23, 29; Miettinen 2012, 7; Vähälä ym. 2012, 20; Ahonen 2017, 

34, 36.)  

Palvelumuotoilua on usein toteuttamassa asiantuntijoita eri aloilta. Esimerkiksi analyytikot, 

suunnittelijat, insinöörit, myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset, psykologit sekä sosiologit 

voivat tuoda oman ammattitaitonsa suunnittelutyöhön. He tuovat tutkimus-, suunnittelu-, 

liiketoiminta- ja teknistä osaamista kehittämiseen. Hyvä palvelumuotoilija on erinomainen 

ryhmätyöskentelijä, taitava kommunikoija sekä kiinnostunut ihmisistä ja liiketoiminnasta. 

Palvelumuotoilussa yhdistetään eri alojen osaaminen asiakkaiden näkemyksiin ja toivei-

siin. (Tuulaniemi 2013, 69–70.) 

Yhteiskehittäminen sitouttaa kaikki osapuolet kehittämisprosessiin ja palvelun tuottami-

seen. Mukana voivat olla kaikki osapuolet, kuten palveluiden tuottajat ja tarjoajat, asiak-

kaat sekä sidosryhmät. Tämä lisää tiedon kulkua, edistää suunnittelua sekä asiakkaan ko-

keman arvon syntymistä. Tulee huomioida, että eri sidosryhmillä on eri tarpeet ja odotuk-

set palvelusta, minkä vuoksi on tärkeää saada eri ryhmien edustajia kehittämisprosessiin. 

Yhteiskehittäminen toteutetaan usein työpajatyylisesti, joka voidaan järjestää erilaisissa, 

tilanteeseen sopivissa tiloissa. Esimerkiksi ryhmätyötilat, palveluympäristö tai virtuaaliset 

tilat toimivat tähän tarkoitukseen. Palvelumuotoilijan tehtävä on ohjata yhteiskehittämisti-

lannetta fokusoiden, jotta päämäärä säilyy koko prosessin ajan. (Stickdorn 2012, 38–39; 

Tuulaniemi 2013, 117–118; Ahonen 2017, 37, 53.) 
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Muotoilun osuutta palveluiden kehittämisessä on vaikea erotella. Se sisältää todellisia te-

koja, palvelumallien kehittämistä, visuaalisia konsepteja sekä ajattelutapaa. Design thin-

king (muotoiluajattelu) on oleellinen osa palvelumuotoilua. Se sisältää kritiikittömän ajatte-

lutavan, avoimen ideoinnin, ideoiden suuren määrän sekä nopean prototyyppien kehittä-

misen. Lisäksi muotoiluajattelulla tarkoitetaan empatiakykyä sekä tarkkaavaisuutta huo-

mata asioita, joita muut eivät huomaa. (Makkula 2010, 74–75; Miettinen 2011, 27.) Toinen 

palvelumuotoiluun yhdistettävä käsite on Ambient design. Siinä pyritään luomaan erilaisia 

tunnelmia ottamalla kaikki aistit huomioon äänien, valojen, värien, tuoksujen, makujen ja 

materiaalien avulla. (Tuulaniemi 2013, 80.) 

Palvelun eri vaiheet voidaan kuvata palvelupolkuna, joka kuvastaa koko palvelukokonai-

suutta. Siihen sisältyy kaikki palvelun eri vaiheet, eli palvelutuokiot, jotka asiakas kokee 

palveluprosessin aikana. Palvelupolku voidaan myös jakaa osiin; esi-, ydin- ja jälkipalve-

luihin. Esipalvelussa käyttäjä saa tietoa palvelun sisällöstä tai esimerkiksi voi ostaa lipun 

palveluun. Ydinpalvelu on itse palvelutapahtuma ja jälkipalvelu palvelutapahtuman jäl-

keistä vuorovaikutusta, kuten asiakaspalautteen keräämistä. (Tuulaniemi 2013, 78–79.) 

Palvelutuokio on yksittäinen pieni osa palvelukokonaisuutta, johon asiakas osallistuu pal-

velupolulla. Palvelutuokiot jaetaan vielä pienemmiksi osiksi, kontaktipisteiksi. Kontaktipis-

teisiin vaikuttaa kaikkinainen vuorovaikutus yhden palvelutuokion sisällä, esimerkiksi pal-

veluympäristö, ihmiset ja toimintatavat. Yksi kontaktipiste on myös erilaiset aistimukset; 

ovi, matto, verhot sekä kiireinen henkilökunta. Nämä kaikki vaikuttavat asiakkaan koke-

mukseen palvelusta, ja niihin pyritään vaikuttamaan Ambient designin avulla. (Tuulaniemi 

2013, 78–80; Ahonen 2017, 42–43.) Kuviossa 1 on esimerkki palvelupolusta sekä kontak-

tipisteistä osana palvelukokonaisuutta.  
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Kuvio 1. Palvelupolku (mukailtu Tuulaniemi 2013, 79–80) 

Palvelupolun visualisointi on yksi työkalu, joka helpottaa palvelun kehittämistä, sillä se ja-

kaa kehityskohteet pienempiin osiin. Sen pohjalta on helpompi määritellä ja huomata, 

mitkä vaiheet vaativat kehittämistä. Se myös yhtenäistää osapuolien näkemykset palve-

lusta ja sen eri vaiheista. Palvelupolun visualisointi auttaa myös yhtenäisten palvelukoko-

naisuuksien saavuttamisessa. (Ahonen 2017, 42.) 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon alan erikoispiirteet. 

Toiminnan eettisyys sekä yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu tulee huomioida kai-

kessa tekemisessä. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan toimintaa säätelevät lait ja säädökset, 

jotka muun muassa turvaavat asiakkaan asemaa ja oikeuksia. (Ahonen 2017, 47, 69.) 

PALMU – Palvelumuotoilua ikääntyville kehittämishanke toteutettiin vuosina 2010–2012. 

Hankkeen päärahoittaja oli Tekesin ”Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa” -ohjelma. 

Savonia-ammattikorkeakoulu toteutti hankkeen liiketoiminta- ja kulttuurialan sekä terveys-

alan tutkimus- ja kehityshankkeena. Hanke jaettiin kolmeen osaprojektiin: kotiutus, kotona 

asuvat sekä palvelukeskuksessa asuvat. (Vähälä ym. 2012, 8–11.) Palvelukeskuksessa 

asuvat-osaprojektin yhtenä kohteena oli Leväsen palvelukeskus, jonka asukkaat ovat 

muistisairaita. Projektissa yhtenä yhteistyökumppanina oli Kuopion Kallaveden seura-

kunta, joka vastaa huomattavasta osasta vapaaehtoisvoimin järjestettävistä palveluista. 

Tarkoituksena oli kehittää muistisairaille järjestettäviä palveluja. Työpajojen tuloksena 
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saatiin useita kehitysideoita, joista esimerkiksi kuvakorttien käyttäminen erilaisissa tilan-

teissa havaittiin erinomaiseksi keinoksi herättelemään muistoja, mielipiteitä ja keskuste-

luja. Tulosten perusteella kehitettiin esimerkiksi ”Muisto elää – eläköön muisto” -kuvasarja, 

johon kuvien yhteyteen lisättiin erilaisia esineitä ja tuoksuja. (Vähälä ym. 2012, 80–90.) 

Hanke on esimerkki onnistuneesta palvelumuotoiluprosessista, jossa suunnittelun keski-

össä ovat käyttäjät. Se toimii myös esimerkkinä iteratiivisten kehien toteutumisesta, jossa 

uusia ideoita ja ratkaisuja ilmenee sitä mukaa, kun yhteistyötä jatketaan sekä syvenne-

tään ja syntyneitä ideoita kehitetään edelleen uusilla menetelmillä (Vähälä ym. 2012, 88).  

2.2 Palvelumuotoiluprosessi 

Palvelumuotoiluprosessi koostuu useasta osasta, joita ovat määrittely, tutkimus, suunnit-

telu, tuotanto ja arviointi. Määrittelyvaiheessa tutkitaan prosessin tavoitteita, tarpeita ja on-

gelmia. Lisäksi kartoitetaan kohdeorganisaation tämänhetkinen tilanne. Tutkimusvai-

heessa taustoitetaan asiakasymmärrystä esimerkiksi haastatteluilla, keskusteluilla ja asia-

kaskyselyillä. Tämä on yksi palvelumuotoilun tärkeimmistä vaiheista. Tarkoituksena on 

saada tietoa käyttäjien odotuksista, tarpeista ja tavoitteista. On tärkeää valita kohderyh-

män kannalta oikeanlaiset tiedonkeruumenetelmät. Tutkimusvaiheessa tehdään myös 

strategiset valinnat, joissa apuna voidaan käyttää esimerkiksi Business Model Canvas -

kehittämistyökalua. (Tuulaniemi 2013, 130–137, 142, 174–177.) 

Suunnitteluvaiheeseen otetaan mukaan asiakkaat sekä kohdeyritys ja kehitetään yhdessä 

toimivia ratkaisuja. Yhteiskehittämisen tarkoituksena on saada erilaisia näkökulmia ja in-

novatiivisia ratkaisuja. Ideointivaiheessa on tarkoitus tuottaa mahdollisimman paljon ehdo-

tuksia, joita voidaan jatkossa kehittää ja yhdistellä. Ideat otetaan mahdollisimman nope-

asti myös kokeiluun. Tämän jälkeen siirrytään konseptointiin, jonka ajatuksena on ilmen-

tää palvelun keskeinen idea ja luoda toteuttamiskelpoinen palvelumalli. Siinä vastataan 

kysymyksiin mitä, kenelle, miksi ja miten. Konseptoinnin jälkeen voidaan kehittää palvelun 

ensimmäinen versio, prototyyppi. Prototypoinnin avulla testataan palvelukonseptit nope-

asti ja edullisesti, mikä helpottaa jatkosuunnittelua ja kehittämistä. (Tuulaniemi 2013, 182–

196; Ahonen 2017, 53, 92–93.) 

Tuotantovaiheessa palvelukonsepti viedään kokonaisuudessaan asiakkaiden saataville. 

Tässä vaiheessa kerätään myös palautetta ja kehitetään toimintaa. Tuotantovaihe jaetaan 

kahteen osaan: pilotointiin ja lanseeraukseen. Pilotointivaiheessa asiakkaat pääsevät tes-

taamaan palvelua ja antamaan siitä palautetta. Tätä voidaan pitää myös eräänlaisena 

esilanseerauksena. Pilotoinnin jälkeen palvelua täsmennetään, arvioidaan ja kehitetään 
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saadun palautteen mukaan, minkä jälkeen voidaan siirtyä lanseeraukseen. Lanseeraus-

vaiheessa on tärkeää saada palvelu kohderyhmän tietoisuuteen. (Tuulaniemi 2013, 232–

240; Ahonen 2017, 96–97.) 

Viimeinen osuus, arviointi, on yksi oleellisista osista palvelumuotoilussa. Iteraatiolla, eli 

toistuvalla suunnittelulla, tarkoitetaan ratkaisujen kehittämistä, kokeilemista ja jatkuvaa ar-

viointia. Näin saadaan käsitys palvelun toimivuudesta ja kannattavuudesta. Arvioinnissa 

tulee huomioida kaikkien palvelun käyttäjien palautteet, niin asiakkaiden kuin myös palve-

lun tarjoajan ja tuottajan näkökulmasta. Palvelu on jatkuvasti kehittyvää, ja sitä tulee pys-

tyä kehittämään tarpeiden mukaan nopeallakin aikataululla palautteen mukaan. Kuviossa 

2 on esitetty palvelumuotoiluprosessi, joka ilmentää myös prosessin jatkuvuutta. (Mietti-

nen 2011, 23; Tuulaniemi 2013, 245; Ahonen 2017, 104.)   

 

 

Kuvio 2. Palvelumuotoiluprosessi (mukailtu Tuulaniemi 2013, 130-131) 

 

Palvelumuotoilussa käytettäviä työkaluja on useita ja niistä tulee valikoida jokaiseen pal-

velumuotoiluprosessiin sopivimmat menetelmät. Erilaisilla menetelmien yhdistelmillä luo-

daan pohja yksilöllisille ratkaisuille. Mikään työskentelytapa ei ole pois suljettu, mutta nii-

den merkitystä prosessissa tulee harkita. Palvelumuotoiluprosessin eri vaiheisiin valitaan 

niihin parhaiten soveltuvat menetelmät. Näiden avulla esimerkiksi hankitaan taustatietoa, 

ideoidaan, suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan toimintaa. Palvelumuotoilussa on myös 

mahdollista kokeilla täysin uusia kehittämismenetelmiä. (Van Dijk, Raijmakers & Kelly 

2012, 148.) 

Määrittely

Tutkimus

SuunnitteluTuotanto

Arviointi
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2.3 Käyttäjälähtöisyys 

Palveluiden keskiössä ovat asiakkaat eli käyttäjät. Tavoitteena on luoda palveluita, jotka 

saavat käyttäjät ilahtumaan. Fischerin ja Vainion (2014, 9) mukaan positiivinen asiakasko-

kemus koostuu asiakkaan huomioinnista, kuuntelusta, yhteydenpidosta, kysymyksiin välit-

tömästi vastaamisesta sekä tämänhetkisen tilanteen ymmärtämisestä. Tämän vuoksi asi-

akkaiden tarpeet, arvot ja motiivit on tärkeää huomioida palvelumuotoilussa sekä ymmär-

tää inhimillistä toimintaa ja tunteita. Palvelujen kehittämisen kannalta on oleellista saada 

asiakas tai asiakkaita mukaan kehittämisprosessiin, jotta asiakasnäkökulma saadaan 

alusta asti mukaan. Yksi keino varmistaa tämän toteutuminen, on hyödyntää yhteiskehittä-

mistä. (Arantola & Simonen 2009, 8; Vähälä ym. 2012, 20; Tuulaniemi 2013, 71–72.) 

Käyttäjän näkökulmasta palveluiden onnistuminen koostuu siitä, että palvelut ovat helposti 

saatavilla, että ne ovat laadukkaita sekä vastaavat määriteltyyn tarkoitukseen. Tärkeää on 

myös vuorovaikutus palvelun tarjoajan ja käyttäjien välillä. Käyttäjien tuntemukset ja koke-

mukset palvelusta vaikuttavat heidän mielipiteeseensä palvelusta. Myös palveluympäris-

töllä on suuri vaikutus siihen, miten palvelu koetaan ja halutaanko sitä jatkossa käyttää. 

(Ahonen 2017, 30.) Stickdornin (2012, 37) mukaan palvelumuotoilijan täytyy löytää keinot, 

joiden avulla hän pystyy asettumaan asiakkaan asemaan. Näin saadaan parempi kuva 

henkilökohtaisesta palvelukokemuksesta.  

Palvelumuotoiluprosessissa havainnoidaan ja tutkitaan sekä käyttäjiä että kohdeyrityksen 

henkilökuntaa, jotta lopputulos olisi juuri heidän tarpeidensa mukainen. Palvelumuotoilu 

antaa työkaluja asiakasymmärrykseen sekä asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen, mitkä 

ovat tärkeitä lähtökohtia palveluiden kehittämisessä. Tavoitteena on ymmärtää ihmisiä, 

heidän elämäänsä ja tarpeitaan paremmin, minkä ansiosta pystytään ideoimaan uusia 

palvelumahdollisuuksia. Sen jälkeen pystytään suunnittelemaan ja analysoimaan uusia 

konsepteja ja lopulta toteuttamaan nämä suunnitelmat. (Tuulaniemi 2013, 97, 110–111.) 

Lisäarvoa käyttäjälle tuottaa palvelun hyöty, seuraukset ja vaikutukset. Arvo luodaan pal-

veluntuottajan ja käyttäjän yhteistoiminnassa (englanniksi co-creation, value in use). Käyt-

täjälähtöinen kehittäminen kuitenkin vaatii sekä asiakasymmärrystä että aitoa halua ja ky-

kyä jatkuvasti kehittää toimintaa sen pohjalta. Käyttäjälähtöisyydellä tähdätään siihen, että 

asiakas palaa uudelleen ja kertoo positiivisesta kokemuksesta myös muille. (Arantola & 

Simonen 2009, 3, 5; Fischer & Vainio 2014, 9.) 
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2.4 Ideariihi 

Ideointi, aivoriihi, ideariihi, brainstorming - rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ideariihi on 

tunnettu ja paljon käytetty metodi luovuuden ja uudenlaisen tiedon kehittämisen avuksi. 

Ideariihi on yksi vaihtoehto palvelumuotoilun yhteiskehittämisen toteuttamiseen. Sen aja-

tuksena on ryhmässä saada aikaan lennokkaita ajatuksia ja ideoita tiettyyn aiheeseen liit-

tyen. Ideointiin kannustetaan ja tyhmältäkin kuulostavat ajatukset ovat sallittuja. Sen 

vuoksi sessioissa on nollatoleranssi kaikenlaista arvostelua ja negatiivisuutta kohtaan. 

(Nevala 2014.) Periaatteena on, että määrä tuottaa laatua eli todennäköisyys hyviin to-

teuttamiskelpoisiin ideoihin kasvaa, mitä enemmän ideoita syntyy. Ideariihellä on vetäjä, 

jonka vastuulla on saada turvallinen ilmapiiri aikaan. Sopiva ryhmä on usein 5–12 hengen 

ryhmä. (Innokylä 2018a.)  Ideariihi toteutetaan viidessä eri vaiheessa, jotka ovat kuvattu 

taulukossa 1. 

Taulukko 1. Ideariihen kulku (mukailtu Innokylä 2018a) 

1. Tutustuminen 
Menetelmään 

2. Ongelman,  
aiheen  
asettaminen ja 
rajaaminen 

3. Ideointi 4. Arviointi 5. Valinta 

Aiheen  
esittely ja  
perussäännöt 
  
Tarvittaessa 
”harjoitus-
kierros” 

Ongelman 
esittely 
  
Tehtävän 
anto 

Ideoiden  
kirjaaminen 
paperille 
  
Vuorotellen 
esittely,  
vetäjä kirjaa 
fläppitaululle 
  
Kaikki  
kirjataan ylös 

Ideoiden  
yhdistelyä,  
kannustamista 
vapaaseen ja 
lennokkaaseen 
keskusteluun 
  
Pyritään  
löytämään  
ratkaisuja 

Ideoiden  
niputtaminen 
yhteen 
  
Mahdollinen 
parhaiden  
ideoiden  
äänestäminen 
  
Kriittinen  
arviointi ja  
tarkastelu 

 

On tärkeää muistaa myös asettaa aikaraja sessiolle. 1–2 tuntia ryhmän kestolle on hyvä. 

Aikarajan asettaminen kannustaa ihmisiä ideoimaan, kun he tietävät, että ryhmä ei kestä 

ikuisuuksia. (Lupton 2011, 16–17.)  
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2.5 Palveluiden tuotteistaminen 

Tässä opinnäytetyössä kehitimme Muistikahvilatoimintaa Päijät-Hämeen Muistiyhdistyk-

selle. Lisäksi pohdimme, olisiko valtakunnallisella Muistiliitolla tarvetta kehitellä omia nor-

meja tai viitekehyksiä Muistikahvilatoiminnalle Suomessa. Palveluiden tuotteistaminen oli 

yksi vaihtoehto yhtenäisen palvelukonseptin luomiseksi.  

Palvelun tuotteistamisella tarkoitetaan palvelun ja sen arvon kiteyttämistä. Asiakkaalle ku-

vataan palvelu kiteytettynä ja luodaan yhtenäinen näkemys palvelusta. Tuotteistamiseen 

kuuluu myös palveluprosessin ja toimintatapojen yhtenäistäminen. Tärkeää on kuitenkin 

säilyttää myös jonkinasteinen palvelu- ja paikkakuntakohtainen muokkausvara erilaisiin 

asiakastilanteisiin, jotta asiakas pystytään pitämään palvelun keskiössä. Yritys pystyy 

määrittämään tavoitteet palvelujen tuotteistamiselle ja tätä kautta voi pohtia, mitkä osat 

palvelusta on kannattavaa tuotteistaa. Tämän pohjalta pystytään määrittämään juuri ky-

seisen yrityksen toiminnan kannalta paras lähestymistapa tuotteistamiseen. (Tuominen, 

Järvi, Lehtonen, Valtanen & Martinsuo 2015, 5.) 

Tuotteistamisen hyötyjä ovat esimerkiksi tehokkuus sekä parempi tiedon ja osaamisen ja-

kaminen. Se myöskin helpottaa yhteisymmärryksen saavuttamista palveluntarjoajan ja 

käyttäjän välillä sekä edesauttaa palvelun tasalaatuisuutta. Lisäksi palvelun tuotteistami-

nen helpottaa palvelun jatkokehittämistä, jonka mahdollistaa saavutettu yhteisymmärrys. 

(Tuominen ym. 2015, 6–7.) 

Palveluiden tuotteistamisella on myös riskinsä ja haittapuolensa, joihin täytyy kiinnittää 

huomiota. Mikäli tuotteistaminen viedään liian pitkälle, se voi tarkoittaa, että palvelusta tu-

lee kankea, ja henkilöstön motivaatio kärsii liian joustamattomien ohjeistusten ja toiminta-

tapojen takia. Yrityksen tulee siis tarkkaan miettiä, mitä palveluita sen kannattaa tuotteis-

taa ja miten pitkälle tuotteistaminen viedään. (Tuominen ym. 2015, 8.) 
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3 KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUT 

3.1 Matalan kynnyksen palvelut  

Matalan kynnyksen palveluilla tarkoitetaan palveluita, joihin kävijöillä on matalampi kynnys 

osallistua verrattuna normaaleihin palveluihin. Määrittely matalan kynnyksen palveluihin 

on monitahoinen, mutta pääkohtaisesti matalan kynnyksen palveluja määrittävät asiakas-

kunta ja sisältö. (Leemann & Hämäläinen 2015, 1.) 

Perusajatus matalan kynnyksen palveluille on lähentyä kohderyhmän maailmaa niin, että 

palveluiden saatavuus on helppoa eikä edellytä elämäntavan muutoksia. Matalan kynnyk-

sen palveluja ei yksinään määrittele matala kynnys päästä palveluiden piiriin, vaan myös 

asiakkaan kokemukset ja palveluihin hakeutumisen aktiivisuus. (Leemann & Hämäläinen 

2015, 3, 7.) 

Matalan kynnyksen palveluiden peruspiirteitä ovat Leemannin ja Hämäläisen (2015, 4–5) 

mukaan 

• spontaaninen, ilman ajanvarausta, palveluseteliä tai lähetettä tehty omaeh-

toinen asiointi  

• palvelun sijainnin vaivattomuus 

• palvelun maksuttomuus ja asiakkaan valinnanvapaus 

• asioinnin anonyymisyys  

• asiakkaan oman tahdon arvostaminen  

• asiakaslähtöisyys  

• asiointi ilman leimautumisen pelkoa 

• yhteistyön mahdollistaminen muiden toimijoiden kanssa.  

 

Järjestöillä on alusta asti ollut keskeinen rooli matalan kynnyksen palveluiden järjestävänä 

tahona sekä tarjoajana. Näiden tahojen suurin rahoittaja on perinteisesti ollut Raha-auto-

maattiyhdistys (RAY). (Leemann & Hämäläinen 2015, 5.) 
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3.2 Ryhmätoiminnan ohjaus 

Tapoja ohjata ja olla ohjaaja on yhtä paljon kuin on erilaisia ihmisten luonteita. Yhtä tapaa 

ohjata tai neuvoa ei ole, vaan ihminen tekee sitä aina omalla persoonalla. Ohjaajan on tär-

keä tuntea itsensä ja löytää sen kautta omalle persoonalle sopivat tavat ohjata. (Kalliola, 

Kurki, Salmi & Tamminen-Vesterbacka 2010, 10–11.)  

Muistikahvila on avoin kaikille huolimatta erilaisista taustoista. Muistikahvilatoiminnan 

luonne on ohjaajavetoista ja asiapainotteista, joka sisältää erilaisten teemojen pohjalta 

suunniteltua toimintaa ja ohjelmaa. Kalliola ym. (2010, 44) mukaan ohjaustyön yhtenä 

pohjana toimii hyvät vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutuksella tarkoitetaan sosiaalista kans-

sakäymistä ihmisten välillä sekä tapaa, jolla he vastaavat ja vaikuttavat toistensa toimin-

taan. Vuorovaikutusta on sekä sanallinen että sanaton ilmaisu. Jälkimmäiseen kuuluvat 

eleet, ilmeet, liikkeet, kehon asento sekä vaatetus, joka voi olla myös yksi tapa viestiä.  

Muistikahviloissa toimivan ohjaajan täytyy pohtia, kuinka ohjata muistisairasta, ja kuinka 

ottaa huomioon ihmisten erilaiset persoonat ja omaiset. Muistikahviloissa ohjaajan on tär-

keä ottaa huomioon ihmisten erilaisuus ja miettiä ohjaajana omaa tapaansa toimia erilai-

sissa ryhmissä sekä sitä, kuinka ryhmän saa toimimaan. Muistikahvilan ohjaajan täytyy 

myös miettiä, mikä on tärkeää muistisairaille, millainen on muistisairaan kommunikointi ja 

arvot sekä mikä on ohjaajan rooli muistisairaan elämässä. On tärkeää ottaa huomioon 

toisten tarpeet sekä eläytyä toisen tilanteeseen ja jättää omat tarpeet vähemmälle huomi-

olle. (Kalliola ym. 2010, 45; Semi 2015, 9.) 

Muistikahviloissa ohjaajalla täytyy olla taitoa kuunnella. Taito kuunnella ei ole vain kuunte-

lua vaan aktiivisista kuuntelemista, joka on aitoa kiinnostusta toisen kertomaan asiaan 

sekä kyky kysyä täsmentäviä kysymyksiä keskusteluun liittyen. Kuuntelemisessa on tär-

keää keskittyä, sekä olla läsnä aidosti. (Semi 2015, 46.) 

Ryhmissä ilmapiiriä voi tukea, ja ohjaajan tehtävänä on luoda positiivinen ilmapiiri ohjaus-

tilanteisiin. Ohjaajan tehtävänä on pitää langat käsissä ja viedä ryhmätilannetta eteenpäin 

sekä omalla käytöksellä luoda positiivinen ilmapiiri ryhmän keskelle. Luomalla viihtyisän 

ilmapiirin ihmiset viihtyvät paremmin ja ohjautuvat todennäköisemmin uudelleen tapaami-

siin. Ryhmätilanteissa on tärkeää ottaa huomioon kaikki ryhmään osallistuvat, koska ihmi-

set kokevat tilanteet hyvin eri lailla, joten rehellisyys, kannustavuus, rohkaiseminen, tasa-

arvo, välittäminen ja innostavuus ovat erityisen tärkeitä ilmapiirin luomiselle. (Kalliola ym. 

2010, 59.) 

Uuden ryhmän alkaessa on erityisen tärkeää, miten ryhmän ottaa vastaan, joten esittäyty-

minen ja muiden ohjaajien esittely ovat erityisen tärkeitä. Esittelyjen jälkeen on hyvä 
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käydä läpi, miksi kokoonnutaan ja mitä yhdessä on tarkoitus tehdä. Ohjaajan on tärkeää 

pitää ryhmä koossa ja ohjata tilannetta eteenpäin johdonmukaisesti. (Kalliola ym. 2010, 

116.) 
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4 MUISTIKAHVILATOIMINNAN KEHITTÄMISPROSESSI  

4.1 Tutkimusmenetelmät 

Valitsimme tutkimusmenetelmäksemme laadullisen tutkimuksen, koska laadullisen tutki-

muksen avulla saimme monipuolisen sekä laajan näkökulman siitä, mitä ihmiset toivovat, 

hakevat sekä tarvitsevat Muistikahvilalta. Keräsimme laadullisen tutkimuksen aineistot pri-

määristi haastattelemalla Muistikahvilan käyttäjiä sekä valtakunnallisella Surveypal-kyse-

lyllä, joka lähetettiin muistiluotsikeskuksille. Valitsimme nämä aineiston keräystavat, koska 

tarvitsimme sekä Muistikahvilan käyttäjien että palvelun tarjoajien kokemuksia ja ajatuksia 

toiminnasta. Opinnäytetyössämme pyrimme tulkitsemaan sekä ymmärtämään Muistikah-

vilan kokonaisuutta sekä antamaan kehittämisideoita ja kohtaamaan käyttäjien sekä pal-

velun tarjoajien tarpeet ja halut.  

Laadullinen tutkimus kehittyy koko tutkimusprosessin ajan, eikä analyysi ole tutkimuksen 

viimeinen vaihe, vaan tutkimuksen eri vaiheet ohjaavat tutkimusprosessia ja tiedonke-

ruuta. Laadullinen tutkimus mahdollistaa tutkittavan aiheen syvällisen ymmärtämisen, 

sekä monipuolisen kuvaamisen ja selittämisen. (Kananen 2017, 35.)   

Loimme analysoinnin pohjan koodaamalla saadun tekstimateriaalin. Koodaamalla pys-

tyimme luokittelemaan ja erottelemaan vastauksia. Koodaamisen avulla saimme kuvan 

tuloksista, joka helpotti analysointia ja tulkintaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2009, 80–81.) Koimme visuaalisen väreillä koodaamisen parhaimmaksi, joten käytimme 

sitä. Aloitimme koodaamisen hahmottelemalla pääteemat, joiden alle kokosimme teemaan 

liittyvät asiasanat.   

Analysoinnissa käytimme sisällönanalyysiä sekä teemoittelua. Sisällönanalyysin tarkoituk-

sena on saada tiivistetty kuvaus aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117). Teemoitte-

lussa puolestaan tutkitaan toistuvia asioita, jotka esiintyvät useammissa vastauksissa 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 110). Kielelliseen tarkasteluun kuuluu esimerkiksi dis-

kurssianalyysi, narratiivinen tarkastelu sekä retorinen analyysi (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006). Sisällönanalyysi ja teemoittelu valikoituivat analysointiin, koska ne vas-

tasivat paremmin tutkimustehtäväämme. Tutkimuksemme kannalta oli olennaisempaa tut-

kia sisältöä kuin ilmaisua ja kielen käyttöä. Käytettyjen menetelmien avulla löysimme ai-

neistoista eroja, yhtäläisyyksiä sekä toistuvia asioita. Joihinkin osuuksiin hyödynsimme 

myös kvantifointia, joiden pohjana käytimme tekemäämme koodausta.  
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Haastattelututkimus 

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys aloitti Muistikahvilatoiminnan pilottikahviloiden muodossa, 

joihin pääsimme mukaan haastattelemaan käyttäjiä. Tämän laadullisen tutkimuksen avulla 

kartoitimme ihmisten mielipiteitä Muistikahvilatoiminnasta, mitä he odottavat siltä ja miksi 

he ovat tulleet Muistikahvilaan. Haastattelut antoivat meille kattavan katsauksen lähtötilan-

teesta. Käytimme haastattelun tuloksia vertailukohtana myöhemmin järjestetylle tutkimuk-

selle, joka suunnattiin muistiluotsikeskuksille. Saimme haastattelemalla informatiivisem-

paa tietoa kuin esimerkiksi havainnoimalla tai teorian avulla olisimme saaneet.  

Toteutimme Muistikahviloissa tehdyt haastattelut puolistrukturoituina haastatteluina. Oja-

salo ym. (2015, 41, 108) mukaan tämän tyylisessä haastattelussa kysymykset ovat en-

nakkoon laadittu, mutta haastattelu voi edetä vapaasti. Tilanteen mukaan haastattelija voi 

vaihdella kysymysten järjestystä ja esittää tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä. Puolistruk-

turoitu haastattelu käy tilanteisiin, joissa ei olla täysin varmoja siitä, mitä käyttäjät arvosta-

vat tai haluavat toiminnalta.  

Kaikissa haastatteluissa käytimme valmista haastattelurunkoa (liite 1), mutta kysymyksiin 

ei ollut valmiita vaihtoehtoja vaan haastattelu eteni vapaasti. Valitsimme tämän haastatte-

lutavan, koska halusimme haastattelulla saada tarkkoja vastauksia juuri tiettyihin kysy-

myksiin. Haastateltavalle ei haluta antaa liikaa vapauksia haastattelutilanteessa, jotta 

haastattelija pystyy hallitsemaan tilanteen paremmin sekä tarpeen mukaan käyttämään 

kuvailevia kysymyksiä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 57). 

Kyselytutkimus 

Kyselyssä selvitimme muiden muistiluotsien ylläpitämän Muistikahvitoiminnan tavoitetta ja 

kuvausta, markkinointia, asiakaspalautteiden keräämistä, kehitystarpeita sekä toiminnan 

standardoimistarpeita. Toteutimme valtakunnallisen kyselytutkimuksen sähköpostiky-

selynä Surveypal-ohjelmaa hyödyntäen. Ojasalo ym. (2015, 128–129) mukaan sähköpos-

titse tehdyssä kyselyssä on monia etuja, kuten helppous, nopeus ja vaivattomuus. Toi-

saalta haasteita tuovat sähköisten kyselyiden runsaus, jolloin kysely saattaa peittyä vas-

taajan sähköpostitulvaan tai joutua suoraan roskapostikansioon.   

Hyödynsimme kyselylomakkeessa osaksi määrällisiä aineistonkeruumenetelmiä, koska 

tahdoimme esittää tutkimuksessa saatua tietoa kuvailemiseen ja vertailemiseen. Sen li-

säksi halusimme esittää osan kysymyksistä lukuina sekä kuvioina selkeyttämään tutki-

mustuloksia. Kuten Kananenkin (2017, 94) on omassa kirjassaan nostanut esille, struktu-

roituja kysymyksiä voidaan käyttää ilmiön taustoittamiseen laadullisessa tutkimuksessa. 
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Kyselyyn sisällytettiin myös avoimia kysymyksiä (liite 3). Käsittelimme ja analysoimme lo-

makekyselyn avoimet kysymykset laadullisia tutkimusmenetelmiä käyttäen, joten lomake-

kyselyä voidaan pitää laadullisena tutkimuksena eikä määrällisenä tutkimuksena.  

Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja lähetti kyselyn sähköpostilla Suomen eri kuntien Muis-

tikahviloiden luotseille ja heille annettiin vastausaikaa kaksi viikkoa. Sähköpostikyselyn 

avulla uskoimme saavamme varmemmin eri kuntien muistiluotsien vastaukset kuin puhe-

linhaastattelulla. Muistikahviloiden luotsit eivät aina ole työntekijöitä vaan vapaaehtoisia, 

joten haastateltavan kanssa aikataulujen sopiminen olisi voinut tulla kynnyskysymykseksi 

vastata puhelinhaastatteluun, minkä vuoksi koimme sähköpostikyselyn parhaimmaksi ta-

vaksi saada hyvä vastausprosentti.  

4.2 Haastattelun toteuttaminen ja tulokset 

Toteutimme haastattelut lokakuun Muistikahvilatapahtumissa viidessä eri kunnassa; Hei-

nolassa, Iitissä, Lahdessa, Kärkölässä ja Hämeenkoskella. Meistä jokainen osallistui yh-

delle kuntakäynnille yhdessä Muistiyhdistyksen työntekijöiden kanssa, mutta Lahden tilai-

suuteen osallistuimme kaikki. Muistiyhdistys oli sovitusti valmistellut kysymykset meille 

valmiiksi. Lukuun ottamatta Lahtea, kysymykset olivat kaikki samoja. Lahteen suunnatusta 

kyselystä puuttui kysymys, ”Mitä toimintaa ihmiset haluaisivat kunnassa järjestettävän?”, 

sillä Muistiyhdistyksen järjestämää toimintaa Lahdesta jo löytyy.  

Kysymykset olivat sähköisessä muodossa sekä valmiiksi tulostettuina paperilomakkeina 

ihmisille täytettäviksi itse tilaisuudessa. Tarkoitus oli haastatella pienessä ajassa mahdolli-

simman moni kävijä ennen tilaisuuden alkua ja sen aikana paperisten lomakkeiden avulla. 

Emme keränneet taustatietoja kävijöistä, emmekä pyrkineet saamaan vastausmääriä, 

vaan pikemminkin ajatuksia, mitä ihmiset toivovat uudelta toimintamuodolta ja löytyykö 

mahdollisesti jotain eroja kuntien vastauksissa. Pidimme haastattelua esitutkimuksena, 

jonka avulla saimme tietoa käyttäjien toiveista, mielipiteistä ja tarpeista liittyen Muistikahvi-

latoimintaan.  

Aloimme purkamaan saatua aineistoa koodaamisen avulla. Taulukko 2 havainnollistaa te-

kemäämme väreillä koodausta. Koska kysymykset olivat keskenään samankaltaisia, aloi-

timme käymällä kaikki vastaukset läpi, jotta saimme vastaukset oikeiden kysymysten alle. 

Tämän pohjalta pystyimme luomaan pääteemat koodaamiselle. Kokosimme kaikki vas-

taukset oikeiden pääteemojen alle, mikä helpotti vastausten analysoimista. Tämän avulla 

pystyimme havainnoimaan vastausten jakautumista ja yhdenmukaisuutta.  
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Taulukko 2. Haastatteluiden koodaaminen 

 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä halusimme tietää, mitä ihmiset toivovat Muistikahvilan tar-

joavan heille. Vastauksissa korostuivat muistiin liittyvät asiat. Ennen kaikkea kävijät halu-

sivat saada tietoa muistin huononemisesta, muistisairauksien ennaltaehkäisemisestä ja 

siitä, miten muisti säilytetään. Myös erilaisia muistisairauksiin liittyviä luentoja ja ohjeita 

sekä neuvoja aivoterveyteen liittyvistä asioista toivottiin. Toiseksi eniten kiinnostusta he-

rätti konkreettinen tekeminen, aivojumppa. Kävijät halusivat erilaisia muistitreenejä ja -teh-

täviä, muistitestejä, visailuja, ristikoiden tekemistä sekä muistileikkejä. Huomattavan pal-

jon toivottiin vertaistukea käyttäen kyseistä termiä. Moni ilmaisi asian käyttäen sanoja so-

siaalisia suhteita, yhdessäoloa, ihmisten tapaamista, ystävystymistä sekä keskusteluja. 

Koodaamisessa käytimme sanaa vertaistuki, jonka alle kokosimme edellä mainittuja asi-

oita liittyen sosiaalisiin suhteisiin.  

Muita asioita, joita ensimmäisessä kysymyksessä tuli esiin, liittyivät palvelun saatavuu-

teen, helppouteen sekä läheisyyteen. Tässä yhteydessä ehdotettiin, että Muistikahvilan 

voisi järjestää jonkin toisen tapahtuman yhteyteen, ettei tarvitsisi erikseen lähteä. Usea 

kertoi arjessaan olevan paljon aktiviteettejä, ja vaikka Muistikahvilatoiminta kiinnosti, ar-

keen ei toivottu paljoakaan lisää ylimääräistä toimintaa. Kahvi ja pulla sai myös oman mai-

ninnan useaan kertaan, mutta vastauksista korostui ennen kaikkea se, että ihmiset toivoi-

vat jotain ohjelmaa Muistikahvilatoimintaan. Pelkkä kahvin ja pullan tarjoaminen eivät riitä 

houkuttelemaan kävijöitä. Kävijät toivoivat myös erilaisia esityksiä tanssista lauluun ja yh-

dessä tekemistä yleisesti, ohjattua toimintaa ja käsillä tekemistä. Omaishoidon ohjausta ja 

tukea mainittiin myös pariin kertaan.  
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Toisena kysymyksenä kysyimme kävijöiltä, mitä he toivovat Päijät-Hämeen Muistiyhdis-

tyksen työntekijöiltä. Tarkoituksena oli selvittää, miten kävijät kokevat henkilökunnan toi-

minnan ja miten sitä voisi kehittää. Vastaukset olivat poikkeuksetta positiivisia. Kävijät ke-

huivat erityisesti työntekijöiden ystävällisyyttä, kohteliaisuutta, iloista asennetta ja ammatti-

taitoa. Heidät koettiin myös helposti lähestyttävinä ja kaikki huomioonottavina. Heiltä toi-

vottiin selkeäpuheisuutta, huumoria, neuvoja ja tietoa tulevista tapahtumista. Varsinaisia 

kehityskohteita ei haastatteluissa tullut ilmi.  

Kolmannen kysymyksen esitimme kaikissa muissa Muistikahviloissa paitsi Lahdessa. 

Muistiyhdistys halusi selvittää, minkälaista toimintaa muille paikkakunnille kaivattiin. Muis-

tikahvilatoiminta koettiin yleisesti hyvänä. Tämän lisäksi ihmiset toivoivat erilaisia retkiä, 

joita Muistiyhdistys järjestää jo Lahdessa. Esimerkiksi luontoretkiä ja ulkoilua toivottiin 

sekä päiväretkiä lähikuntiin ja -kaupunkeihin. Myös erilaisia vertaisryhmiä sekä kerhotoi-

mintaa kaivattiin. Lisäksi kävijät olivat kiinnostuneita teatteri- ja konserttikäynneistä.  

Viimeisenä kysymyksenä kysyimme, mitä teemoja kävijät toivoisivat Muistikahvilan yhtey-

dessä käsiteltävän. Vastauksista nousi selvästi esille kävijöiden halu kuulla teemoista, 

joilla voitaisiin lisätä tietoutta terveydestä ja hyvinvoinnista, kuten terveyden edistämi-

sestä, ravitsemuksesta, hyvinvoinnista sekä perinnöllisyydestä. Kävijät toivoivat myös eri-

laisia muisteluteemoja, joiden avulla palata menneisyyteen muistelemaan vanhoja tapoja 

ja asioita. Taide, musiikki yhteislauluineen sekä erilaiset kulttuuriteemat nousivat jonkin 

verran esille haastatteluissa.  

4.3 Kyselytutkimuksen toteuttaminen ja tulokset 

Toteutimme valtakunnallisen kyselyn Surveypal-ohjelmalla Muistiyhdistyksen toiveesta, 

koska kyseinen ohjelma oli heillä jo käytössä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, millaista 

Muistikahvilatoimintaa muualla Suomessa järjestetään. Koska myöskään Muistiliitolla ei 

ole asiasta selkeää kuvaa, he halusivat olla mukana kyselyn toteuttamisessa. Muistiliitto 

antoi kysymyksiin teemat, joiden pohjalta laadimme kysymykset. Kyselyn tulokset mene-

vät Muistiliiton kautta valtakunnallisesti jakoon kaikille Muistiyhdistyksille vuoden 2019 ai-

kana.  

Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja lähetti kyselyn sähköpostilla kaikkien 

17 maakunnan muistiluotseille saatekirjeen kanssa (liite 2). Tämä lisäsi kyselyn uskotta-

vuutta. Vastausaikaa annoimme kaksi viikkoa. Sovimme, että Muistiyhdistyksen toimin-

nanjohtaja lähettää viikon kuluttua kyselyn lähettämisestä muistutuksen muistiluotseille, 

jotta vastausprosenttia saataisiin tarvittaessa korotettua.  
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Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan yksitoista kahdeksasta maakunnasta. Lappi ilmoitti erik-

seen, että heillä kyseistä Muistikahvilatoimintaa ei järjestetä. Vastausprosentti kyselyssä 

oli näin ollen 50.  

Kyselyn aineiston saimme sähköisesti Excel-tiedostona sekä tulostettuna yhteenvetona 

Surveypal-ohjelmasta. Aineistossa oli sekä numeraalista dataa että avoimia vastauksia. 

Avoimet vastaukset käsittelimme haastattelun tapaan väreillä koodaten. Strukturoidut ky-

symykset, joissa oli valmiit vastausvaihtoehdot, olemme havainnollistaneet kuvioin sekä 

purkaneet vastaukset sanalliseen muotoon.  

Valtakunnallisen kyselyn tuloksien mukaan Muistikahviloiden vetäjänä toimii maakunnissa 

yhdistyksen työntekijä kymmenessä tapauksessa yhdestätoista, mutta vapaaehtoisia käy-

tetään myös toiminnassa hyödyksi. 

Kyselyssämme kysyimme: ”Kuinka usein Muistikahvilatoimintaa alueellanne järjestetään?” 

Avoimen kysymyksen vastaukset olivat hyvin yhdenmukaisia. Maakunnissa Muistikahvila-

toimintaa järjestettiin suurimmaksi osaksi kerran kuukaudessa. Muutamissa vastauksissa 

nostettiin esille, että isommissa kaupungeissa Muistikahvilatoimintaa järjestettiin useam-

massa paikassa samaan aikaan. Myös satunnaisia pop-up -Muistikahviloita järjestettiin. 

Osallistujamäärät yksittäiseen Muistikahvilaan osuivat pääosin 0–20 henkilön välille. Kah-

viloissa kävijät olivat pääsääntöisesti 63–79-vuotiaita, ja kaikista kävijöistä yli puolet oli 

naisia. 

Kohderyhmä kohdentui selvästi eri maakunnissa muistisairaisiin, muistiasioista kiinnostu-

neisiin sekä omaisiin. Seitsemän vastaajaa yhdestätoista oli vastannut kohderyhmän ole-

van ikäihmiset, kuten kuviosta 3 voi todeta. Muistikahvilatilaisuuden kesto oli yhdenmukai-

sesti 1,5–2 tuntia. 
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Kuvio 3. Muistikahviloiden kohderyhmä (n= 11) 

Muistikahvilatoiminnan suunnittelussa oli työntekijöiden lisäksi ollut mukana hyvin laajasti 

eri toimijoita. Vapaaehtoisia oli ollut suunnittelussa mukana 70%, muistisairaita 40%, 

omaisia tai läheisiä 30% sekä muita toimijoita 70%. Joku muu, kuka? -kohtaan kyselyssä 

vastanneet olivat maininneet opiskelijat, kunnan ja kaupungin työntekijät, muistihoitajat 

sekä kahvilaan osallistujat. 

Muistikahvilatoiminnan tavoite oli suurimmaksi osin vastaajien mukaan yhdistyksen näky-

vyyden lisääminen, kahvilakävijöiden virkistys, ohjaus ja neuvonta sekä muistisairauksista 

kertominen. Tarkempi prosentuaalinen jakauma eri tavoitteista on kuvattu kuviossa 4. 

Muu, mikä? -kohtaan saimme neljä vastausta, joissa kerrottiin, että Muistikahvilantoimin-

nan tavoite oli tiedottaminen sekä tiedon antaminen. 
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Kuvio 4. Muistikahvilatoiminnan tavoite (n= 11) 

Kyselyssä pyysimme kuvailemaan Muistikahvilatoimintaa lyhyesti. Tähän avoimeen kysy-

mykseen saimme hyvin selkeitä ja monipuolisia vastauksia. Kahdeksan vastaajaa yhdes-

tätoista kertoi eri teemojen luovan viitekehyksen Muistikahvilatapaamiseen. Esille nousi 

useita eri teemoja kuten muisti ja sen huolto, muisti ja ravitsemus, muisti ja liikunta, muisti 

ja uni, mielen hyvinvointi, kodin turvallisuus, hoitotahto, oikeudellinen ennakointi, mielen 

voima ja historia. Kaikkiaan kahdeksan vastaajaa toivat esiin erilaisia toiminnallisia ohjel-

mia, kuten aivotreenit, käsillä tekeminen ja askartelu. Yksi vastaajista toi esille lyhyteloku-

vien katsomisen muistisairaiden kokemuksista, minkä jälkeen Muistikahvilan kävijät kes-

kustelevat elokuvasta pienryhmissä. Seitsemän vastaajaa kertoi hyödyntävänsä erilaisia 

ulkopuolisia asiantuntijaesiintyjiä kuten muistineuvojaa, lääkäriä, poliisia, pelastuslaitosta 

sekä yksityisen palveluntuottajien edustajia. Opiskelijoita hyödynnettiin myös ohjelman 

suunnittelussa sekä Muistikahvilan eri toiminnoissa avustamisessa. 

Kymmenen vastaajaa yhdestätoista vastasi, että Muistikahvilatoiminta on hyvin paikalli-

sesti tunnettua. Kysyimme kyselyssä myös millä eri tavoin yhdistykset markkinoivat Muis-

tikahvilatoimintaa, ja suurimmaksi osin Muistikahvilatoimintaa on markkinoitu omassa jä-

senlehdessä, paikallislehdessä ja sosiaalisessa mediassa kuten kuviosta 5 voi todeta. 

Markkinointia on tehty myös erilaisissa tapahtumissa ja flyereiden avulla. Markkinointia on 

tehty myös muiden järjestöjen, kuten omaishoitajien ja sydänyhdistysten kautta. 
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Kuvio 5. Muistikahviloiden markkinointikanavat (n= 11) 

Asiakaspalautteet Muistikahvilatoiminnasta kerättiin suurimmaksi osin joka tapaamisker-

ran jälkeen suullisesti sekä tarvittaessa kirjaamalla ylös toiveita, mikäli kävijät niitä esitti-

vät. Kirjallinen palaute kerättiin vaihtelevasti kerran vuodessa, ajoittain ja kauden päät-

teeksi. 

Kaikki vastaajat totesivat Muistikahvilatoiminnan kehittämisen tarpeelliseksi. Avoimessa 

kysymyksessä saimme esille hyviä kehittämisideoita markkinointiin, henkilökunnan lisää-

miseen sekä uusien aiheiden keksimiseen liittyen. Yhdessä vastauksessa nousi esille mo-

dernisti etäyhteyden hyödyntäminen. 

Viimeisenä kyselyssä kysyimme: ”Koetteko Muistikahvilatoiminnan yhdenmukaistamisen 

valtakunnallisesti hyödylliseksi?” Kysymys jakoi mielipiteitä, ja hieman alle puolet vastaa-

jista koki yhdenmukaistamisen hyväksi ideaksi ja hieman yli puolet koki sen huonoksi. Yh-

denmukaistamisen koettiin tuovan markkinoinnin kannalta etua, mutta toiminta pitäisi säi-

lyttää asiakas- ja paikallislähtöisenä eikä sitä saisi liikaa sitoa määrättyihin toimintatapoi-

hin, jotta matalan kynnyksen ideologia säilyisi Muistikahvilatoiminnassa.  

4.4 Validiteetti ja eettisyys 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta on vaikeampi todentaa ja se jää usein tutkijan näy-

tön ja arvioinnin varaan, koska luotettavuutta ei voida laskea ja arvioida kvantitatiivisen 

tutkimuksen tarkkuudella (Kananen 2017, 174–175). Dokumentaation riittävä kerääminen 
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on yksi luotettavuuden tarkastelun perusta, jonka avulla pystytään todentamaan eri vai-

heissa tehdyt ratkaisut ja näin todentamaan tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisessa tut-

kimuksessa on tärkeä käsitellä kerättyjä aineistoja (dokumentit, kommentit, havainnot ja 

haastattelut) oikeaoppisesti ja haastateltavien henkilöiden henkilöllisyyttä vaalien. (Kana-

nen 2017, 178). Viitteet sekä lähteet tulee merkitä oikeaoppisesti kunnioittaen muiden tut-

kijoiden tuotoksia (Kananen 2017, 190). 

Opinnäytetyössä käytimme tieteellisten tutkimuksien kriteerit täyttäviä ja eettisesti sopivia 

tutkimusmenetelmiä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa kiinnitimme 

huomiota tutkimusasetelmaan, toteutukseen sekä tuloksiin. Suunnittelimme laadulliset tut-

kimukset tarkasti sekä keskustelimme tutkimuskysymyksistä eri tahojen kanssa sekä tar-

kastelimme tutkimuksia eri kannoilta. 

Tarkasteltaessa haastattelun luotettavuutta, voimme todeta, ettei haastattelu täysin nou-

dattanut luotettavan dokumentoinnin keräystapoja. Keräsimme aineiston osaksi yksilö-

haastatteluina, kysymyslomakkeilla sekä muutamissa haastatteluissa ryhmähaastattelun 

keinoin. Kaikki kyselyt toteutettiin kuitenkin samalla rungolla, jota ei oltu suunniteltu esi-

merkiksi ryhmähaastatteluun sopivaksi. Lisäksi luotettavuutta vähensi kävijöiden vähäinen 

tuntemus Muistikahvilatoiminnasta, minkä vuoksi haastattelija joutui johdattelemaan kävi-

jöitä aiheeseen.  

Haastattelun kysymyksiä tarkasteltaessa, voimme todeta niiden olleen liian yleispäteviä, 

minkä vuoksi vastaukset eivät täsmentyneet tarkasti yhden kysymyksen alle. Toisin sa-

noen vastaukset sopivat usean kysymyksen alle, mikä loi päällekkäisyyksiä vastauksiin. 

Koodaamisen avulla järjestelimme vastaukset oikeiden kysymyksien alle, mikä auttoi 

meitä löytämään haastattelusta pääteemat. Tämä puolestaan lisäsi haastattelun luotetta-

vuutta. 

Luotettavuuden todentamiseen kuuluisivat myös haastattelujen äänittäminen, litterointi 

sekä haastateltavan havainnointi. Näitä tapoja emme haastatteluissa käyttäneet, koska 

pidimme haastattelua esitutkimuksena, minkä vuoksi emme pitäneet niitä tarpeellisina. 

Haastattelujen luotettavuutta lisäsi kuitenkin haastattelujen kirjoittaminen koneelle, minkä 

avulla pystyimme säilyttämään haastattelujen aineistot ja näin todentamaan osaltaan 

haastattelujen aitouden. Äänittämisen avulla olisimme voineet todentaa alkuperäisen tutki-

musaineiston säilyttämisen sekä aitouden, joka olisi lisännyt tulosten luotettavuutta, kuten 

Kananen (2017, 178) kirjassaan esittää.  

Esitutkimuksen avulla saimme hyvän käsityksen Muistikahvilan kävijöiden mielipiteistä ja 

luotettavuus on esitutkimusta ajatellen tarpeeksi kattava. Esitutkimuksen tuloksia pys-

tyimme heijastamaan ja vertailemaan valtakunnalliseen kyselyyn.  
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Tarkasteltaessa Surveypal-kyselyn luotettavuutta, voimme todeta tutkimuksen olleen luo-

tettava, koska kyselyn vastausten määrä oli kahdeksan (8) kuudestatoista (16), joten 

voimme tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkimuksesta. Odotimme kuitenkin vastausten 

määrän olevan suurempi, koska kyselyn toimeksiantajana oli Muistiliitto, joka toimii yhdis-

tysten kattojärjestönä. Vastausmääriin saattoi vaikuttaa syyslomakauden päällekkäisyys 

vastausajan kanssa.  

Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja lähetti kyselyn muistiluotseille sähkö-

postilla, mikä toi uskottavuutta kyselyyn ja saattoi osaltaan vaikuttaa positiivisesti vastaus-

määriin. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi aineiston asianmukainen säilyttäminen, minkä 

avulla pystymme todentamaan kyselyn aitouden. 

Testasimme kyselyn koehenkilöllä, ja testauksen jälkeen parantelimme kyselyn raken-

netta ennen sen lähettämistä. Kyselyn koehenkilö koki kyselyyn vastaamisen helpoksi 

sekä kysymyksien olevan ymmärrettäviä, mikä tukee kyselypohjan kysymyksien luotetta-

vuutta. 

Vastauksia läpi käydessämme huomasimme, etteivät vastaajat olleet aina ymmärtäneet 

kysymyksiä, sillä osa vastauksista oli hieman ohi aiheen. Kyselyn testaus ei kuitenkaan 

tuonut esille ongelmaa kysymyksien ymmärtämisen vaikeudesta, joten emme koe ohi ai-

heen vastanneiden vastauksien laskevan kyselyn luotettavuutta. Muutamat kyselyn kysy-

mykset olivat strukturoituja ja vastausten hajonta huono, minkä vuoksi mietimme, olivatko 

kysymykset liian yleispäteviä sekä ilmiselviä, kun hajontaa ei tullut tarpeeksi. Suurimmaksi 

osaksi saimme kysymyksiin siltikin hyvän jakauman ja vastaukset vastasivat kysymykseen 

selkeästi, joten voimme todeta kysymyksien olleen laadullisesti hyväksyttäviä. 

Kyselyn pohja lisäsi kyselyn luotettavuutta, koska se oli helposti lähestyttävä ja selkeä, 

eikä vastaamiseen mennyt keskiarvolla laskettuna kuin 15 minuuttia. Avoimet kysymykset 

nostivat myös luotettavuutta, koska kävimme kysymyksien vastaukset läpi järjestelmälli-

sesti sekä väreillä koodaten. Näin pystyimme löytämään vastauksien pääteemat selkeästi 

ja tekemään niiden avulla johtopäätöksiä. 

Eettisesti tutkimukset noudattivat tutkimuksille asetettuja viitekehyksiä. Haastattelut sekä 

kysely toteutettiin anonyymisti eikä vastauksista pystynyt todentamaan vastaajan henkilöl-

lisyyttä. Tämän vuoksi voimme todeta tutkimusten olleen eettisesti päteviä.  

Tutkimustyömme noudatti rehellisyyttä, tarkkuutta, huolellisuutta ja objektiivisuutta suun-

nitteluvaiheessa, tulosten tallentamisessa sekä esittämisessä ja arvioinnissa. Käytimme 

tieteellisiä tutkimus-, aineistonkeruu- ja arviointimenetelmiä (reliabiliteetti, validiteetti). Tut-

kimuksen julkaisuvaiheessa noudatimme vastuullisuutta ja avoimuutta. 
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4.5 Ideariihen järjestäminen 

Opinnäytetyön toiminnallisena osuutena järjestimme Muistiyhdistyksen tiloissa ideariihen, 

brainstormingin yhdessä kahden Muistiyhdistyksen työntekijän kanssa. Ideariihessä oli 

mukana myös muistisairas ja muistisairaan omainen, joka toimii myös yhdistyksen vapaa-

ehtoisena työntekijänä. Olimme suunnitelleet ideariihen sisällön noudattaen Innokylän 

(2018) mukaista viiden askeleen runkoa (Taulukko 1). Ideariihen vetäjänä toimi yksi opis-

kelijoista, joka esitteli aiheen ja ideariihen perussäännöt. Aluksi teimme harjoituskierrok-

sen, jonka avulla kevensimme tunnelmaa ja tutustutimme osallistujat ideariihimenetel-

mään. Harjoituskierroksella kysyimme: ”Mitä sana Muistikahvila tuo mieleen?” Tällä kier-

roksella osallistujien oli tarkoitus huudella vapaasti vastauksia, joita yksi opiskelijoista kir-

jasi post-it-lapuille. Vastaukset kerättiin seinälle. Vastauksista kävi ilmi, miten eri tavoin ja 

monipuolisesti ihmiset ajattelivat sanasta Muistikahvila. Sanat sosiaalisuus, ohjaus, ver-

taistuki, muisti, apua, tietoa, epäilys, kahvi, tutustuminen, ilo, säännöllinen ja aivojumppa 

nousivat esiin.  

Seuraavaksi kerroimme ideariihen kulusta ja työskentelytavoista. Jaoimme jokaiselle kir-

joitusvälineet sekä post-it-lappuja, joihin jokaisen tuli kirjoittaa omat vastaukset. Tämän 

jälkeen pääsimme varsinaiseen tehtävänantoon ja esittelimme pääkysymyksen, joka kuu-

lui: ”Miten Muistikahvilatoiminnan voisi järjestää Päijät-Hämeen kunnissa?” Tähän emme 

hakeneet vastausta, vaan kysymys toimi aiheen, ongelman esittelynä. Tehtävänannoksi 

olimme laatineet kolme erillistä kysymystä: ”Miten tehdä Muistiyhdistys tunnetuksi maa-

kunnissa?”, ”Mitä Muistikahvilassa voisi tapahtua?”, ”Minkälaisia asioita tai teemoja käsi-

tellään?” Kuhunkin kysymykseen annettiin noin viisi minuuttia ideointi- ja vastausaikaa. 

Kunkin kierroksen jälkeen vastauslaput kerättiin ja aseteltiin seinälle kysymyksen alle, ku-

ten kuvasta 1 voi nähdä.  
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Kuva 1. Ideariihen antia 

Tehtävänantona toimineiden kysymysten alle saimme runsaasti vastauksia, jotka vastasi-

vat hyvin pitkälti samoja aihepiirejä ja vastauksia, joita saimme myös haastatteluissa sekä 

Surveypal-kyselyssä. Ensimmäisessä kysymyksessä: ”Miten tehdä Muistiyhdistys tunne-

tuksi maakunnassa”, seuraavat vastaukset korostuivat: yhteistyö muiden paikallisten toi-

mijoiden kanssa, kauppailmoittelu, paikallislehti-ilmoitukset sekä paikalliset tapahtumat. 

Toisessa kysymyksessä kysyimme: ”Mitä Muistikahvilassa voisi tapahtua?” Vastaukset 

ryhmittyivät pääosin musiikin, luentojen, liikunnan, muistelun sekä aivojumpan ympärille. 

Viimeinen kysymys koski toivottuja teemoja ja aiheita, joita Muistikahvilassa voisi käsitellä. 

Vastauksia tuli ravinnosta, liikunnasta, kulttuurista, aivoterveydestä, muistisairauksista, 

edunvalvonnasta, omaisen asemasta ja roolista sekä jaksamisesta.  

Kun vastaukset oli saatu seinälle kysymysten alle, aloitimme arviointiosuuden, jossa 

ideariihen vetäjä kannusti ja ohjasi vapaaseen keskusteluun ideoiden pohjalta. Ideoista 

keskusteleminen lähti hyvin käyntiin ja varsinkin loppua kohden keskustelu yltyi vilkkaaksi. 

Keskustelusta nousi nopeasti esiin, että Muistikahvilatoiminta on tarpeellista kunnissa, ja 

että se toimii hyvänä väylänä Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen tunnettuuden lisäämi-

sessä. Muistikahvilan avulla päästään toimimaan kasvotusten kuntalaisten kanssa, mikä 

saattaa tuoda esiin uusia tarpeita, kuten tarvetta perustaa paikallista vertaistukiryhmää. 

Lisäksi kynnys hakea tarvittaessa apua muistiin liittyen madaltuu. Selväksi kävi myös se, 
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että Muistikahvilatoiminta halutaan pitää joustavana kuntalaisia ja kunnan tarpeita silmällä 

pitäen. Muistikahvilatoiminta halutaan pitää matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, joka 

on helposti saavutettavissa sekä on avoin kaikille, ei yksistään muistisairaille tai heidän 

omaisilleen.  

Riskinä nähtiin oikeanlaisten tilojen löytyminen eri kunnissa Muistikahvilan järjestämiseen. 

Muistiyhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja keskustelua herätti, 

miten kiinnostavuuteen saattaa vaikuttaa, mikäli Muistikahvila järjestettäisiin esimerkiksi 

seurakunnan tiloissa. Toisaalta joissain kunnissa tilojen suhteen vaihtoehtoja ei ole, koska 

tiloja on niukasti saatavilla. Muistiyhdistys on järjestänyt Lahdessa Markkinakahvit-nimellä 

tapaamisia jo vuosien ajan ja keskustelussa todettiin, että vanhoja ideoita voitaisiin uudel-

leen nostaa käyttöön muokkaamalla niitä kuntien Muistikahvilatoimintaan sopiviksi. Kun-

tien Muistikahvilatoiminnan laajentuessa alettaisiin kouluttaa uusia paikallisia vapaaehtoi-

sia Muistikahviloiden pysyvyyden takaamiseksi kunnissa.  

Ideariihen lopussa kysyimme osallistujilta palautetta ideariihen toimivuudesta sekä hyödyl-

lisyydestä. Todettiin, että ideariihi oli tarpeellinen, ja se selkeytti entisestään Muistikahvila-

toiminnan arvoja ja toiminnan ideaa. Ideariihi auttoi herättelemään ja kehittämään uusia 

ideoita, joiden avulla Muistikahvilatoiminta pysyy ajankohtaisena sekä asiakaslähtöisenä. 

Lopuksi todettiin, että toiminnassa on pysyttävä huumori mukana ja tilanteeseen heittäyty-

minen on välttämätöntä, jotta toiminta pysyy rentona ja helposti lähestyttävänä.  

Ideariihi kesti 1,5 tuntia. Aika osoittautui sopivaksi, sillä kaikki osallistujat jaksoivat keskit-

tyä ja keskustella loppuun saakka. Ilmapiiri oli rennon avoin ja iloinen. Ideariihi oli kokonai-

suudessaan onnistunut.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

5.1 Tulosten yhteenveto 

Aloimme tutkimaan haastatteluiden, Surveypal-kyselyn ja ideariihen tuloksia palvelumuo-

toilun palvelupolun avulla, joka on esitetty kuviossa 6. Palvelupolulla kuvataan Muistikah-

vilatoiminnan palvelukokonaisuutta, joka sisältää esi-, ydin-, ja jälkipalvelun. Jaoimme pal-

velun neljään osioon; palveluun tutustuminen, palvelun saavuttaminen, palvelutapahtuma 

ja jälkipalvelu.  

 

Kuvio 6. Muistikahvilatoiminnan palvelupolku 

Palveluun tutustuminen sisältää eri kanavat, joista asiakkaat saavat tietoa Muistikahvila-

toiminnasta. Saamiemme tulosten pohjalta voimme todeta, että Päijät-Hämeen kunnissa 

toimivin ratkaisu tiedon jakamiseen olisi flyereiden jakaminen esimerkiksi kauppoihin ja 

kirjastoihin. Tämän lisäksi olisi hyvä saada paikallislehtien toimittajat paikalle tekemään 

haastatteluita kunnan paikallislehteen, tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa 

sekä lisätä muistiyhdistyksen näkyvyyttä kunnissa esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa.  

Palveluiden saavuttamisen kannalta tärkein tekijä on tilojen valinta. Muistikahvilatoiminta 

tulisi järjestää sellaisissa paikoissa, jotka ovat helposti kaikkien saavutettavissa. Tulee 

myös huomioida kuntien erilaiset tarpeet sekä mahdollisuudet järjestää Muistikahvila toi-

sen paikallisen tilaisuuden yhteydessä. Esimerkiksi Kärkölässä tätä on jo hyödynnetty ja 
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Muistikahvila järjestettiin digikinkereiden yhteydessä. Saavutettavuuden varmistamiseksi 

Muistikahvilatoiminnan tulisi olla matalan kynnyksen palvelua, joka on avoin kaikille, niin 

muistisairaille, muistisairaiden läheisille sekä kaikille muistiasioista kiinnostuneille.  

Palvelutapahtuma käsittää yksittäisen Muistikahvilatilaisuuden, kaiken mitä kävijä näkee 

ja kokee sen aikana. Tilaisuuden työntekijän tulee olla helposti lähestyttävä, iloinen, huu-

morintajuinen ja hänellä tulee olla hyvät vuorovaikutustaidot. Hänen tulee pystyä ohjaa-

maan ryhmää, tilaisuuden kulkua sekä sen ilmapiiriä. Haastatteluissa kävikin ilmi, että Päi-

jät-Hämeen muistiyhdistyksen työntekijät heittäytyvät tilanteeseen ja ovat helposti lähes-

tyttäviä. Ideariihen keskustelussa tulimme siihen tulokseen, että Muistikahvilassa on tär-

keä ylläpitää huumoria, avoimuutta ja iloisuutta, mutta myös tilanteeseen heittäytyminen 

koettiin tarpeelliseksi.  

Jokaisella Muistikahvilatilaisuudella tulisi olla ennalta määritelty teema, joka ohjaisi tilai-

suuden ohjelmaa. Teemat määritellään puolivuosittain, minkä vuoksi ne suunnitellaan 

mahdollisimman väljiksi, jotta ohjelmaa pystytään tarkentamaan lähempänä tilaisuuden 

ajankohtaa. Tilaisuudet tulisi suunnitella niin, että ohjelma olisi vaihtelevaa sisältäen luen-

toja, tietoa muistiasioista, asiantuntijavierailuita, aivotreenejä, yhdessäoloa sekä kulttuuria, 

unohtamatta kahvia ja pullaa. Keskusteluissa kävi ilmi, että Päijät-Hämeen Muistiyhdistyk-

sellä on vuosien varrelta paljon materiaalia erilaisista teemoista, joita voisi päivittämällä 

uudelleen käyttää. Tärkeintä olisi erottaa Muistikahvilatoiminta päivätoiminnasta, koska 

Muistikahvilan pääasiallinen tehtävä on antaa tietoa ja lisätä yhdistyksen tunnettavuutta 

kunnissa.  

Jälkipalveluun kuuluu käyttäjien kontaktointi palvelutapahtuman jälkeen. Asiakaspa-

lautetta tulisi kerätä aktiivisesti Muistikahvilatoiminnan kehittämistarpeiden selvittämiseksi. 

Varsinkin toiminnan alkaessa uudella paikkakunnalla, tulee selvittää kyseisen kunnan tar-

peet. Paras tapa aktiivisen palautteen keräämiseen olisi suullinen palaute Muistikahvilati-

laisuuden jälkeen sekä mahdollisesti kirjallinen asiakaspalaute esimerkiksi vuosittain tai 

tarpeen mukaan. Muistikahvilatoiminnan tarkoituksena on myös selvittää erilaisten vertais-

tukiryhmien tarvetta kunnissa.  

Teimme myös SWOT-analyysin Muistikahvilatoiminnasta kuvion 7 mukaisesti. Innokylä 

(2018b) mukaan SWOT-nelikenttämalli on yksinkertainen ja hyödyllinen työkalu projektien 

suunnittelussa ja sen kohteena voi olla jokin tuote tai palvelu. SWOT tulee englanninkie-

len sanoista Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths.  
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Kuvio 7. Muistikahvilan SWOT-analyysi 

Vahvuutena Muistikahvilatoiminnassa on Päijät-Hämeen Muistiyhdistyksen työntekijät, 

heidän kyky heittäytyä toimintaan ja positiivinen asenne toiminnan kehittämiseen. Haas-

tattelututkimuksista kävi myös ilmi, että työntekijöiden panosta arvostetaan eikä kehittä-

miskohteita henkilökunnan suhteen tullut lainkaan. Päijät-Hämeen Muistiyhdistys täytti 

tänä vuonna 30-vuotta ja vahvuutena toiminnassa on yhdistyksen pitkä historia ja vankka 

kokemus erilaisten tapahtumien ja toiminnan järjestämisestä.  

Haasteena ja heikkoutena toiminnalle saattaa koitua sopivien tilojen saaminen ja vapaa-

ehtoisten rekrytointi sekä heidän pitäminen toiminnassa mukana. Päijät-Hämeen Muistiyh-

distyksen omat henkilöstöresurssit ovat myös rajalliset, mikä saattaa muodostua haas-

teeksi säännölliselle Muistikahvilatoiminnalle maakunnissa. Toiminnan laajentuessa, on 

tärkeää löytää paikallisia vapaaehtoisia, jotka Muistiyhdistys kouluttaisi toimimaan paikalli-

sena yhdyshenkilönä sekä ylläpitämään ja tukemaan Muistikahvilatoiminnan jatkuvuutta 

Päijät-Hämeen kunnissa. 

Laajempi yhteistyö koulujen kanssa hyödyntäen esimerkiksi ammattikorkeakoulujen pro-

jektiopintoja voisi tuoda mahdollisuuksia Muistikahvilatoiminnan monipuolisuuden varmis-

tamiseksi. Opiskelijoita voisi hyödyntää palvelupolun kaikissa osioissa alkaen tilaisuuden 

suunnittelusta, edeten toteutukseen ja päättyen jälkipalveluun. Esimerkiksi osana jälkipal-

velua opiskelijat voisivat toteuttaa asiakaskyselyn Muistikahvilan käyttäjille. Lisäksi yhteis-

työ muiden paikallisten toimijoiden kanssa toisi mahdollisuuksia monipuolisempaan toi-

mintaan. 
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Uhkana toiminnan jatkuvuudelle on palvelun mielenkiintoisuus ja mielenkiinnon ylläpitämi-

nen kerta toisensa jälkeen. Ihmiset tulisi saada palaamaan Muistikahvilaan, sekä uudet 

asiakkaat pitäisi saada kiinnostumaan toiminnasta. Tehokas väylä uusien asiakkaiden 

houkuttelemiseksi on “puskaradio”, josta myös ideariihessä keskusteltiin.  

Halusimme selvittää, olisiko valtakunnalliselle Muistikahvilatoiminnan standardisoimiselle 

tarvetta. Projektin edetessä tuli selväksi, ettei standardisoimiselle ole perusteita. Toiminta 

halutaan säilyttää paikallisesti tuotettuna asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisena. 

Ideariihen keskusteluissa sekä Surveypal-kyselyssä tuli kuitenkin ilmi, että yhteinen valta-

kunnallinen Muistikahvilan visuaalinen ilme voisi tuoda lisäarvoa toimintaan ja olla tietyn-

lainen standardi valtakunnalliselle Muistikahvilatoiminnalle. Tämän toteutuksessa voitaisiin 

hyödyntää palveluiden tuotteistamista, jonka avulla yhtenäistettäisiin palveluidea, kuiten-

kin säilyttäen vapaus paikalliseen sisällöntuottamiseen. 

5.2 Opinnäytetyön arvo toimeksiantajalle 

Muistikahvilatoiminnan kehittämisprojekti selkeytti toiminnan arvoa toimeksiantajalle, miksi 

Muistikahvilatoimintaa kehitetään, kenelle se on suunnattu ja mikä on sen tehtävä. Pro-

jekti selkeytti myös Muistikahvilatoiminnan tarpeellisuutta kunnissa. Opinnäytetyö kokonai-

suudessaan herätteli eri osapuolia ideoimaan ja keskustelemaan Muistikahvilan eri osa-

alueista. Vanhoja ideoita voidaan päivittää ja käytettyjä toimintoja hyödyntää, sillä kun-

nissa Muistikahvilatoiminta on uutta. Opinnäytetyön avulla toimeksiantaja sai selkeyttä, 

mihin mainostamisen toimiin kannattaa panostaa, jotta oikea kohderyhmä tavoitetaan. Oi-

kean tilan sekä yhteistyökumppaneiden löytäminen kunnissa osoittautui tärkeäksi väyläksi 

tavoittaa Muistikahvilan kohderyhmä.  

Projektin edetessä toimeksiantaja on tuonut esille opinnäytetyön hyödyllisyyden yhdistyk-

selle ja kokenut projektin tuoneen uutta näkökulmaa. Toimeksiantajalla ei ollut resursseja 

tehdä Muistikahvilatoimintaa koskevia tutkimuksia, joten ne toteutettiin osana projektia. 

Tutkimustulokset koettiin hyödyllisiksi kunnallisten Muistikahvilatoimintojen kehittämiselle. 

Valtakunnallinen Muistiliitto oli opinnäytetyön Surveypal-kyselyn taustalla oleva toimeksi-

antaja, sillä heiltä tuli toiveet kyselyn teemoista. Muistiliitto järjestää Helsingissä 1. helmi-

kuuta 2019 muistiluotsitapaamisen, johon he toivoivat meidän osallistuvan. Tilaisuudessa 

meille on varattu puheenvuoro, jossa esitämme valtakunnallisen kyselyn tuloksia.  

5.3 Prosessin arviointi 

Projekti käynnistyi toimeksiannon saamisesta edeten suunnitelmavaiheeseen. Heti alussa 

tapasimme toimeksiantajan ja keskustelimme opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoitteista. 
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Emme saaneet selkeitä raameja työn toteutukseen, vaan aloimme kehittämään projektia 

Muistiyhdistyksen toivomien kyselyiden pohjalta palvelumuotoilua hyödyntäen.  

Teimme kattavan opinnäytetyön suunnitelman, johon kokosimme työhön liittyvää teoriaa 

monipuolisesti sekä teimme alustavaa runkoa opinnäytetyölle. Kattava suunnitelma sel-

keytti projektin etenemistä. Aloitimme työskentelyn alustavan rungon mukaisesti, mutta 

projektin edetessä opinnäytetyö on jatkuvasti kehittynyt. Alussa opinnäytetyön ajatus oli 

Muistikahvilatoiminnan kehittäminen Päijät-Hämeeseen, joka olisi sisältänyt Muistikahvila-

konseptin luomisen sisältäen visuaalisen ilmeen sekä valmiin palvelumallin, joka olisi toi-

minut sellaisenaan ja samanlaisena kaikissa kunnissa. Prosessin kehittyessä meille sel-

kiytyi ajatus siitä, että valmiin konseptin luominen ei ole tarkoituksenmukaista, koska kun-

tien ja kuntalaisten tarpeet ovat erilaiset. Näin ollen opinnäytetyöstä kehittyi kehittämispro-

jekti, joka sisälsi kaksi tutkimusta sekä toiminnallisen osuuden ideariihen muodossa. Pi-

dimme palvelumuotoilun kuitenkin opinnäytetyömme viitekehyksenä ja kehitimme toimin-

taa palvelumuotoilun palvelupolun mukaisesti.  

Opinnäytetyöprosessi eteni suunnitellusti ja osallistuimme kaikki tasapuolisesti projektiin. 

Olemme tavanneet projektin aikana toimeksiantajaa ja opinnäytetyön ohjaajia säännölli-

sesti. Loimme jo alkuvaiheessa työskentelylle aikataulun, josta pidimme koko projektin 

ajan kiinni, jolloin työ eteni johdonmukaisesti ja määrätietoisesti.   

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkimuksissa selvitimme Muistikahvilan valtakunnallista standardoimistarvetta, jolle tutki-

musten mukaan ei koettu nyt tarvetta, koska pelättiin, että menetetään vapaus tuottaa pai-

kallista toimintaa. Tuloksista kävi kuitenkin ilmi, että yhteinen visuaalinen ilme, jota Muisti-

liitto mainostaisi sivuillaan, toisi lisäarvoa ja näkyvyyttä Muistikahvilatoiminnalle. Yhteinen 

visuaalinen ilme voisi sisältää esimerkiksi yhtenäisen logon, markkinointipohjat ja esitys-

materiaalin muistiin liittyvistä asioista. Näin ollen jatkotutkimusaiheena voisi olla Muistikah-

vilan markkinointisuunnitelman tekeminen Muistiliitolle sisältäen edellä mainitut asiat.  

Projektin aikana mietimme, miten Muistikahvilatoiminta pysyisi mielenkiintoisena ja hou-

kuttelevana sekä uusille että vanhoille asiakkaille. Tässä kohdin meille heräsi ajatus valta-

kunnallisesta ideapankista, jota Muistiliitto voisi ylläpitää sivuillaan. Ajatuksena oli, että jo-

kainen muistiluotsi pystyisi lisäämään sinne omia teemoja ja aiheita, joita Muistikahvilatoi-

minnassa käytetään tai on käytetty. Ideapankki olisi avoin kaikille muistiluotseille hyödyn-

nettäväksi omassa toiminnassaan. Jatkokehittämisenä ehdotamme sähköisen ideapankin 

luomista Muistiliitolle.  
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Palvelumuotoiluprosessiin kuuluu osana toiminnan arviointi. Opinnäytetyössämme emme 

käsitelleet toiminnan arviointia, sillä Muistiyhdistys aloittaa laajamittaisemmin Muistikahvi-

latoiminnan maakunnissa vasta 2019 aikana ja opinnäytetyömme ehti valmistua jo vuoden 

2018 aikana. Jatkotutkimuksena ehdotamme Muistikahvilatoiminnan toimivuuden arvioin-

tia ja jatkokehittämistä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelu kysymykset 
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Liite 2. Surveypal-kyselyn saatekirje 

Kysely verkostolle Muistikahvilatoiminnasta  

Virpi Veijanen <virpi.veijanen@ph-muistiyhdistys.fi>  

ma 15.10, 15.03  

Tämä viesti lähetettiin suurella tärkeydellä.  

Hei! 

Muistikahvilatoimintaa on luotseissa tehty jo hyvin pitkään. Täällä Päijät-Hämeessä 

olemme aloittaneet maakunnallisen Muistikahvilatyöskentelyn tänä syksynä laajemmin. 

Koska tulemme asiassa näin hämäläisittäin perässä, haluamme oppia teiltä konkareilta. 

Olemme tilanneet Lahden Ammattikorkeakoululta opinnäytetyönä Muistikahvilatoiminnan 

palvelumuotoilun tälle alueelle. Palvelumuotoiluprosessiin kuuluu käyttäjätutkimus, tämä 

nyt teille tuleva Luotsikeskusten kysely ja käyttäjien sekä työntekijöiden Brainstorming-pa-

jatyöskentely.  

Olemme saaneet Kristalta tähän Luotsien kyselyyn kysymyspatteriston, jotka opiskelijat 

ovat nyt työstäneet Surveypal-kyselyksi. Kyselyllä on tarkoitus kartoittaa miltä Muistikahvi-

latoiminta alueellanne näyttää, mitä Muistikahvilatoiminnan alta löytyy ja hyviä käytänteitä 

tästä asiakastyön muodosta. 

Kristan kanssa on sovittu, että näitä verkostolta saatuja tietoja käydään läpi verkostotapaa-

misissa, kunhan opinnäytetyö valmistuu, jotta tämä kerätty tieto on kaikkien käytössä. 

Kyselyyn vastaamisaikaa on 31.10.2018 asti.  

Kysely on lähetetty nyt toiminnasta vastaaville, jos ystävällisesti välitätte kyselyn eteenpäin 

sille työntekijälle (työntekijöille) joka esimerkiksi teillä Muistikahvilatoiminnasta vastaa tms. 

jos ette itse osaa vastata näihin kysymyksiin käytännön toteutuksista. 

 Alla linkki kyselyyn: 

https://my.surveypal.com/Valtakunnallinen-Muistikahvilatoimintakysely-2018 

 Kiitos vaivannäöstänne! 

 Terveisin Virpi 

******************************** 

Yhteistyöterveisin 

Virpi Veijanen 

Toiminnanjohtaja 
Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry 

Hämeenkatu 5 A 4 

15110 Lahti 

puh. 044-7410038 
www.ph-muistiyhdistys.fi 

https://my.surveypal.com/Valtakunnallinen-Muistikahvilatoimintakysely-2018
http://www.ph-muistiyhdistys.fi/
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Liite 3. Surveypal kyselylomake  
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