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The objective of this final thesis was to investigate what kind of material support the use of the 
HumaKAS method. Another objective of this final thesis was to describe how HumaKAS works as a 
method in surveying and mapping a young person's living circumstances and everyday life situation. 
HumaKAS is a method, practically a visual image, based on different colours and emotional words as 
tools of self-evaluation. HumaKAS is made for people who work with youngsters, but also for those 
interested in their own wellbeing  and mental resilience. The development work that was carried out 
through this thesis focused especially on youth work aspects: what kind of method's youth workers 
need and how youngsters experience the methods used  in the surveys. 
 
The subscriber of this thesis was Humak University of Applied Sciences, and national higher 
education provider which  does research and development work as well as provides education in the 
field of youth work. HumaKAS is part of a youth work development process where the objective is to 
offer new methods and viewpoints to for the field of youth work. The development of HumaKAS 
started in 2017, and in this thesis, the method was applied in a new work environment. The 
subscriber's need concerning this thesis was to get material to support the use of the HumaKAS 
method in surveying the wellbeing rates of young people. 
 
In this final thesis I was clarifying my research questions by qualitative and quantitative research 
methods which were; a benchmark, a straw poll, interview and observation. I performed methods in 
a period of December 2018 to March 2019. I performed observations and a straw polls with 
youngsters in the different size of groups and  individual tests. In Interviews I consultate expert's with 
semi-structure interview method and a benchmark by interviewing persons who were working with 
the similar methods as HumaKAS. Thesis background theories was selected different theories of 
instruction, wellbeing research, positive psychology and perspective about the experience of 
wellbeing. The foregoing themes I tied up together with a art based methods, subjective experience 
and visualisation. 
 
During this development process I learned what kind of introduction material was most useful for the 
potential users. It became clear that the users need the materials to be easily accessed. This could be 
done by keeping the materials available online in printable format. The users need clear information 
in several subjects which include tips on what kind of exercises the HumaKAS method can used for, 
where to find more information about the method in general, what kind of evidence it rests on and 
how to use it as efficiently as possible.  
 
As a result of this project I discovered that the HumaKAS method is useful way to gain knowledge 
about young person’s wellbeing and their situation in life. Testing proved that the method can be used  
with groups as well as with individuals. This thesis has produced value for the field of youth work and 
professionals working on it. It will be a usefull tool for situations where you want to get to know your 
clients and get information on how their life is going. As the youth worker gets to know the young 
person they want to help, the young person can gain understanding about their own situation in life 
and clarify their perception of themselves and the challenges they are faceing.  

 Keywords: Wellbeing, visualisation, direction (instruction and guidance) life situation, evaluation 
method   
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1 JOHDANTO 

HumaKAS-työväline luotiin hyvinvoinnin tukemista varten. Hyvinvointi ja sen vaje 

koskettaa aiheena suurta joukkoa väestöstä, jonka yksi erityisen haavoittuvassa ase-

massa oleva ryhmä ovat nuoret. Yhteiskunta, jossa korostuvat kilpailu, itseohjautu-

vuus ja tavoitteellisuus, ei anna aikaa sensitiiviselle kohtaamiselle ja omaan tahtiin 

kasvamiselle. Tämä ilmenee Elina Marttisen (2017) väitöskirjassa, jossa hän tutki 

nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia, hyvinvoinnin kokemusta sekä identiteetin 

rakentumista. Työssään hän kuvasi nuorten ja nuorten aikuisten kokevan, että työelä-

mässä ja elämässä yleisestikin on todella paljon mahdollisuuksia erilaisiin valintoihin. 

Marttisen (2017) mukaan runsaudenpula johtaa valinnan vaikeuteen sekä hajanaisiin 

käsityksiin minästä ja identiteetistä. Nämä asiat heijastuvat muun muassa erilaisiin 

hyvinvoinnin ongelmiin. (Marttinen 2017, 65.) Hyvinvoinnin ongelmat näkyvät siis 

elämänpiirin hajautuneisuutena ja kiireisyytenä. Useimmiten käykin niin, että hyvin-

voinnin vajeet kasautuvat heille, joilla ongelmia jo entuudestaan on. Nämä vajeet syn-

tyvät esimerkiksi perheen sisäisen vuorovaikutuksen vähäisyydestä ja perheenjäsenten 

kommunikaatio-ongelmista, huolenpidon puuttumisesta, yksinäisyydestä, koulukiu-

saamisesta, heikosta lukutaidosta, harrastusten puutteesta sekä pitkään jatkuvista ra-

hahuolista. (Silvasti 2018). 

Kohtaamisen merkitys näkyy myös Sauli Suomisen ja Katja Mallin-Kaartisen kirjoitta-

massa teoksessa Kohtaamisen kautta tukeen (2012, 9). Suomisen ja Mallin-Kaartisen 

tekemien haastatteluiden perusteella selvisi, että kohtaaminen oli asiakkaille ensiar-

voisen tärkeää, mutta he olivat kokeneet kohtaamisen puutteen olevan selkeätä heidän 

ja viranomaisten välillä. Aito kohtaaminen palveluohjauksessa vaatii Suomisen ja Mal-

lin-Kaartisen haastateltavien mukaan ratkaisujen linkittymistä yksilölliseen tilantee-

seen ja asiakkaan henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Erilaiset toimijat ovatkin kehittäneet 

menetelmiä ja työvälineitä antaakseen ihmisille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja koh-

datuksi kokonaisvaltaisesti palveluiden piirissä.  
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Humanistisen ammattikorkeakoulun HumaKAS on yksi tällaiseen tarpeeseen kehite-

tyistä työvälineistä. Huomioiva ja sensitiivinen kohtaaminen jo ennen vaikeuksien al-

kamista mahdollistaa ennalta ehkäisevän ja suojaavan puskurin muodostumisen yksi-

lön elämään. Humakkaan tarkoituksena on vahvistaa yksilön ymmärrystä omasta it-

sestään ja elämänpiiristään. Itsetietoisuuden kautta mahdollistetaan oman elämän jä-

sentäminen ja sen hallitseminen.  

Opinnäytetyöni tilanneelle Humanistiselle ammattikorkeakoululle, olen ollut jo aiem-

min toteuttamassa HumaKAS-työvälineen kehittämistyötä syventävän harjoittelun 

yhteydessä. Tämä kehittämistyön prosessi sijoittui kevään 2018 ja syksyn 2018 väli-

selle ajalle, jona kehitin työvälineen sisältöä, tutkin sen käytön mahdollisuuksia nuo-

risotyössä ja jalkautin työvälineen pilottimallin nuorisotyön toimikentälle Varsinais-

Suomen alueella. Harjoittelun aikana loin työvälineestä mallin, joka soveltui nuoriso-

työn toimikentälle. Syksyllä loppunut kehittämistyö toimii pohjana tälle opinnäyte-

työlle ja siihen valikoituneille tematiikoille. Tässä opinnäytetyössä tarkoituksenani on 

kehittää Humakkaan hyödynnettävyyttä perehtymällä siihen, millaista ohjemateriaa-

lia työvälineen käyttöönotto vaatii, sekä tarkastella syvemmin HumaKAS-työvälineen 

soveltuvuutta elämäntilanteen kartoittamiseen. Tutkimuskysymykseni ovatkin ”mil-

lainen materiaali tukee HumaKAS-työvälineen käyttöä” ja ”miten HumaKAS-työvä-

linettä voidaan käyttää hyvinvoinnin tilan kartoittamiseen yksilö- ja ryhmätyösken-

telyssä?” Korvaamalla työssäni tutkimuskysymyksen termin ”hyvinvoinnin tilan kar-

toittaminen” termillä ”elämäntilanteen selvittäminen” pyrin kuvaamaan yksilön hy-

vinvoinnin tilaa kokonaisvaltaisemmin kuin alkuperäisellä termillä kykenisin. Kehit-

tämistyön tavoitteisiin pääsen laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien yh-

distelmällä ja perehtymällä opinnäytetyön teemaan sopivaan lähdeaineistoon.  

Koen HumaKAS-työvälineen tutkimisen ja kehittämisen tärkeänä jo edellä mainitun 

palveluita käyttävien asiakkaiden kohdatuksi tulemisen tarpeen tyydyttämiseksi. Ke-

hittämistyön kautta on mahdollisuus tarjota ammattikentälle työväline, joka edistää 

ennaltaehkäisevää työtä ja huomioivaa kohtaamista. Näen tulevaisuudessa tarpeen 
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tälle työvälineelle ja sille paikan erilaisissa yhteisöissä ja työympäristöissä. Opinnäyte-

työn merkityksellisin osuus tilaajalle on työvälineen käyttöä ohjeistava materiaali. 

Henkilökohtainen innostukseni opinnäytetyössä liittyy työvälineen toimivuuteen me-

netelmänä ja erityisesti sen sidokseen luoviin ja taidelähtöisiin menetelmiin – sekä lo-

pulta visuaalisen kulttuurin ilmiömaailmaan. Visuaalinen kulttuuri on läpäissyt koko 

yhteiskuntamme. Se on mahdollistanut ihmisille aivan uudenlaisen tiedonkäsittelyn ja 

reflektion mahdollisuuden. Koenkin HumaKAS-työvälineen olevan osa tätä itsereflek-

tion suuntausta, jossa nojataan kuvaan ja sen avulla tuotettuihin ajatuksiin itsestä ja 

omasta elämänpiiristä. HumaKAS-työvälineen käyttöä tukeva opas löytyy opinnäyte-

työn liitteistä.  

Opinnäytetyössä esittelen aluksi tietoperustan, joka liittyy HumaKAS-työvälineen 

taustalta löytyviin teorioihin, kuten taidelähtöisiin menetelmiin, ohjaajuuteen, luo-

vaan prosessiin ja positiiviseen psykologiaan. Lisäksi avaan käyttämiäni menetelmiä, 

kuinka sovelsin niitä tässä opinnäytetyössä ja kuinka ne soveltuivat opinnäytetyöni tie-

donkeruumenetelmiksi. Tutkimuskysymyksiin paneudun aineiston tulosten analyy-

sissa, sekä loppupäätelmissä, jossa esittelen tulokset ja kehittämisideat HumaKAS-

työvälineen jatkokehitystä varten.  
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2 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU JA HUMAKAS  

Tässä luvussa selvennän opinnäytetyöni tilaajan, Humanistisen ammattikorkeakoulun 

(Humak) toimintaa. Lisäksi tuon esille Humakin kehittämistyön suuntaviittoja. Tilaa-

jan esittelyn jälkeen esittelen kehittämistyöni taustan. Opinnäytetyöni kehittämistyöl-

linen osuus on jo olemassa olevan, Humakin kehittämistyönä tuotetun, työvälineen 

jatkokehitystä. Näiden kokonaisuuksien lisäksi tuon esille tilaajan tarpeen kehittämis-

työn jatkamiselle ja tutkimuskysymyksilleni.   

2.1 Humanistinen ammattikorkeakoulu  

Opinnäytetyöni kokonaisuuden tilaajana toimii Humanistinen ammattikorkeakoulu 

(Humak). Humanistinen ammattikorkeakoulu on toiminut vuodesta 1998 asti tarjoten 

monipuolista ja ajankohtaista koulutusta valtakunnallisesti. Humanistisen ammatti-

korkeakoulun organisaatio jakautuu koulutus-, innovaatio- ja yhteisiin palveluihin. 

Humakin vahvuusalat ohjaavat organisaation toimintaa ja strategista kehittämistä niin 

koulutuksessa kuin tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja kokeilutoiminnassakin. 

(Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018.) 

Humakin tarkoituksena ja tavoitteena on toimia valtakunnallisesti ammattikorkea-

koulutusta tarjoavana sekä tutkimusta edistävänä organisaationa. Korkeakoululla on 

toimipisteitä ympäri Suomea. Nämä toimipisteet ovat Nurmijärvi, Kauniainen sekä 

Turku, Kuopio ja Jyväskylä.  Korkeakoulu tarjoaa kolmea erilaista koulutuslinjaa, joita 

tarjotaan niin verkkopohjaisina kuin monimuoto- tai päivätoteutusopintoina. Koulu-

tuslinjat ovat järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (AMK/YAMK), kulttuurituot-

taja (AMK/YAMK) sekä tulkki (AMK/YAMK). Näiden koulutuslinjojen lisäksi Humak 

on aktiivinen toimija tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja on mukana 

kehittämässä uudenlaista AMK-koulutusta. Humak vaikuttaa ja työskentelee edellä 

mainittujen tematiikkojen parissa pääosin projektien ja hankkeiden kautta. (Huma-

nistinen ammattikorkeakoulu 2018.)  
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Humanistinen ammattikorkeakoulu (2016) kertoo strategiansa pohjautuvan ja ohjau-

tuvan organisaation vahvuusalojen mukaisesti niin koulutus- kuin kehittämistyössä-

kin. Lisäksi toimijan nimeämät vahvuusalat nuorisotyö, yhteisöllisyys, järjestötyö, työ-

yhteisöt, kotoutuminen, tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus sekä tuottajuus- ja kult-

tuurin välittäjätoiminta ovat ohjaamassa organisaation kumppanuustoimintaa (Hu-

manistinen ammattikorkeakoulu 2016, 6). Kehittämistoiminta perustuu korkeakoulun 

missiolle, jossa suuntana on uuden tiedon ja osaamisen syventäminen aloilla, jotka 

löytyvät koulun koulutustarjonnasta tämän opinnäytetyön tapauksessa siis nuoriso- ja 

järjestötyön toimialalle. Kehittäminen perustuu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-

toimintaan, joiden saralla korkeakoulu pyrkii aktiivisesti toimimaan valtakunnalli-

sesti. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2016, 3.) 

2.2 HumaKAS  

HumaKAS on henkilökohtaisen joustavuuden löytämiseen ja elämäntilanteen selvittä-

miseen tarkoitettu väline. Opinnäytetyössäni kutsun HumaKASta työvälineeksi pai-

nottaakseni sen menetelmällistä puolta. Työvälineen kehittäjinä ja suunnittelijoina 

ovat Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtorit Ursula Roslöf ja Tiina Heimo. Alku-

jaan HumaKAS luotiin ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsereflektion tueksi ja 

joustokyvyn vahvistamiseksi ja valintakokeissa käytettäväksi ryhmätehtäväksi (Heimo 

2019). 

HumaKAS-työvälineen kehittäminen käynnistyi keväällä 2017. Kehittämistyön taus-

talla oli sekä koulutuksen opiskelijavalintaan että opiskelijahyvinvointiin liittyviä teki-

jöitä. Ensimmäisenä taustatekijänä kehittämiselle oli huoli korkeakouluopiskelijoiden 

jaksamisesta, opiskelukyvystä ja itseohjautuvuuden puutteesta. Tavoitteena oli raken-

taa konkreettinen väline, jonka avulla näitä asioita voidaan käsitellä havainnollisesti 

korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Tarkoituksena oli, että menetelmää voitaisiin hyö-

dyntää opiskelijan ohjaamisessa ja tukemisessa opintojen alusta alkaen, jolloin se toi-

mii myös varhaisen tuen antamisen välineenä. (Heimo 2019.)  
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Toinen taustatekijä kehittämistyölle oli tarve saada uudenlainen ryhmätehtävä yhtei-

söpedagogikoulutuksen valintakokeisiin. Tarvittiin ryhmätehtävä, jonka avulla mita-

taan hakijan itseohjautuvuutta ja opiskelukykyä, sekä omien vahvuuksien ja kehittä-

miskohteiden tunnistamista. Tästä valintakokeisiin liittyvästä tehtävästä lopulta syntyi 

HumaKAS-työvälineen ensimmäinen versio keväällä 2017. Työvälinettä onkin valinta-

kokeista asti käytetty opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena ja kasvualus-

tana. Tavoitteena on hahmottaa omia vahvuuksia  ja itseltä löytyvää osaamista eli sitä, 

mitä jo osaa, tietää ja taitaa hyvin. Ammatillista kehittymistä ei kuitenkaan tapahdu 

ilman, että tunnistetaan myös omia kehittämistarpeita. Kehittämistarpeiden pohjalta 

voidaan suunnata omia opintoja yksilöllisesti (Heimo 2019.)  

Kuten edellä selvisi, HumaKAS-työvälinettä on kehitetty aivan työvälineen alusta al-

kaen. HumaKas-työvälineeseen on lisätty kehittämistöiden aikana niin visuaalisia, 

kuin teoreettisiakin osia. Kehittämistyö, jota opinnäytetyö koskee, on jatkoa aikaisem-

min aloitetulle prosessille, jota tilaajalla oli tarve täydentää, jotta HumaKAS-työväline 

olisi valmis nuorisotyön ammattialalla hyödynnettäväksi.  

HumaKAS-työväline perustuu väreihin ja tunnetiloja kuvaaviin sanoihin, joiden avulla 

reflektoidaan tilanteita ja tuntemuksia. Tämä auttaa erilaisten tilanteiden konkretisoi-

mista, arvioimista ja hahmottamista. (Heimo & Roslöf 2018; Heimo 2019.) Kokemuk-

seni mukaan HumaKAS-työväline toimii visualisoinnin periaatteiden mukaisesti: kat-

soja reflektoi omaa kokemustaan Humakkaan avustamana, jonka miellän kuvaksi. Ku-

vassa on kuusi eri värein kuvattua toiminta-aluetta, joiden avulla reflektoidaan käsillä 

olevaa tilannetta (Kuva 1).  Humakkaan toiminta-alueet ovat kuvattuna liitteissä (Liite 

6).  Visuaalinen ulottuvuus konkretisoi haastavaksi koettuja tuntemuksia ja elämänti-

lanteita. Tämän ominaisuuden avulla HumaKAS helpottaa koetun sanoittamista ja 

esilletuontia. Mielestäni työväline mahdollistaa reflektion ja asioiden kohtaamisen, 

vaikka sanoja ei olisi. Työvälineessä ei ole ennalta määrättyjä mittareita, vaan hyödyn-

täjä itse luo määritelmät kokemukselleen, joiden pohjalta on mahdollista käydä tar-

kentavaa keskustelua tematiikkaan liittyen. Työväline sisältää mielestäni ajatuksen 

sensitiivisestä kohtaamisesta. 
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Työvälineen tietoperusta nojaa hyvinvointitutkimukseen ja positiiviseen psykologiaan. 

Tietoperustasta nousevat vahvuusajattelu ja yksilöllisen kokemuksen huomiointi ja 

näihin työvälineen käyttö perustuu (Heimo 2019). Lisäksi HumaKAS perustuu ajatuk-

selle siitä, että ohjaustilanteessa ohjattava henkilö tuo tilanteeseen mukanaan koko 

elämäntilanteensa, jolloin koko elämänpiiri tulee näkyville (Heimo 2019). Ohjausti-

lanteen tulisi lisätä ihmisen kokemusta siitä, että hän voi hallita elämäänsä ja toimin-

taansa (Peavy 1999, 21-22). 

HumaKAS toimii hyvin monissa erilaisissa ympäristöissä. HumaKAS-työvälinettä on 

käytetty niin korkeakoulussa, nuorisotyössä ohjaustyön tukena kuin työyhteisöissä 

työhyvinvoinnin kehittämisen välineenä. Työvälinettä on mahdollista hyödyntää sekä 

yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Yksilötyöskentelyn tavoitteena on tunnistaa ohjatta-

van vahvuuksia, kehitettäviä puolia, stressinsieto- ja joustokykyä,  sekä muita vuoro-

vaikutustilanteissa tarvittavia ominaisuuksia. Ryhmätyöskentelyssä sen sijaan pyri-

tään vertaistuen kautta vahvistamaan käsitystä yhteisestä tilanteesta eli esimerkiksi 

jakamaan tilanteen herättämiä tuntemuksia tai puuttumaan ryhmässä heränneisiin 

ongelmatilanteisiin. (Heimo 2019.) Oli kyseessä sitten yksilö- tai ryhmäohjaus, on Hu-

maKAS-työvälineen tarkoitus mielestäni sama: tilanteen äärelle pysähtyvä aito huomi-

ointi. 

Kokemukseni mukaan HumaKAS toimii teemakeskustelun tai jopa puolistrukturoidun 

kyselyn tapaisesti, kun moninaisin kysymyksin pureudutaan ohjattavan elämänpiirin 

aiheisiin. Kysymysten perusteella käyttäjä asettaa itsensä työvälineelle, joka on ”kuva”. 

Palaan tähän kuvan käsitteeseen myöhemmin luvussa 3.5. Tarkoituksena on asettaa 

itsensä alustan värialueelle tai -alueille, jotka kuvastavat lähintä subjektiivista tunte-

musta käsiteltävästä tilanteesta. Kokemuksen hahmotuttua visuaalisesti voidaan dia-

logisesti purkaa ajatuksia ja tuntemuksia käsiteltävästä aiheesta. Näin HumaKAS tu-

kee hyödyntäjänsä itsereflektiota. Omaa elämää peilatessa on mahdollista huomioida 

avun tarvetta ja kehittymisen kohtia. 
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Kuva 1. HumaKAS-työväline 
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3 LUOVAT MENETELMÄT JA TIEDON VISUALISOINTI 

Kokemukseni mukaan yksilö havainnoi ja määrittelee aktiivisesti ympäröivää todelli-

suuttaan. Nämä havaintojen luomat käsitykset ohjaavat mielestäni toimintaamme ja 

käsittämäämme tietoa. Nuorisotyössä kokemukseni mukaan käytetään menetelmiä, 

jotka nojaavat katsomisen ja luomisen moniaistilliseen prosessiin. Prosessin pohjalta 

voi nousta aivan uudenlaisia käsityksiä itsestä ja ympäröivästä todellisuudesta. Nuori-

sotyössä prosessin läpikäynnin pohjana on usein ohjaus.  

Ohjaajuus ja erilaiset menetelmät kulkevat prosessissa mielestäni rinnakkain toisiaan 

täydentävinä. Kappaleessa avaan tiedon käsittelyä ja luovien menetelmien mahdolli-

suutta avata yksilössä herääviä tuntemuksia ja havaintojen tuomia oivalluksia. Alla 

olevassa kaaviossa (Kuvio 1) havainnollistan, kuinka kappaleen aihealueet nivoutuvat 

toisiinsa: yleisestä aihepiiristä, tässä tapauksessa ohjauksesta, luovasta prosessista ja 

luovista menetelmistä, visuaalisen havaitsemisen kautta yksilölliseen kokemukseen eli 

tiedon visualisointiin.  

 

 

Kuvio 1. Kuinka kappale luovat menetelmät ja tiedonvisualisointi rakentuu 

Tiedon visualisointi 

Yksilö -ja 
ryhmänohjaus

Luova 
prosessi

Luovat 
menetelmät 

Visuaalinen 
havaitseminen
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3.1 Yksilö- ja ryhmäohjaus   

Ohjaustyössä teemme töitä yksilöiden kanssa, oli kyseessä millainen ohjaustilanne ta-

hansa. Työskentelystä voidaan puhua ohjaamisen käsitteellä, joka kattaa yksilöiden 

kanssa tehtävän työn sekä yksilöistä koostuvan ryhmän kanssa suoritetun työskente-

lyn. Ohjaamista on Onnismaan (2003, 7) mukaan helpointa lähestyä negaatioiden 

kautta. Hänen mukaansa ohjausta ei ole kannattavaa määritellä yhdenlaiseksi toimen-

kuvaksi, vaan monialaisena käytäntönä ja lähestymistapana moninaisissa konteks-

teissa. Näissä moninaisissa ohjauksen konteksteissa yhdistyvät Vance Peavyn ajatus 

ohjauksesta ja ohjaavuudesta. Peavy (1999, 18) kokee ohjauksen tilaisuutena tutkia 

elämää, sitä mitä seurauksia teoilla on, miten voisi elää elämäänsä ja millaiseen suun-

taan lähteä kulkemaan. Ohjaus siis hahmotetaan prosessiksi, jossa ohjattavaa henkilöä 

autetaan kehittämään itseään (Peavy 1999, 27). Lisäksi yksi tuon monimuotoisen pro-

sessin yleisimmistä päämääristä on yksinkertaisuudessaan saavuttaa asioiden selkey-

tyminen (Peavy 1999, 89).  

Ohjaaminen on vuorovaikutuksellista työtä, oli sitten kyseessä yksilö- tai ryhmäoh-

jausprosessi. Ohjaukselle suunnitellut tavoitteet ja päämäärät eivät toteudu ilman vuo-

rovaikutteista kohtaamista, jossa dialogi syntyy ohjaajan ja ohjattavan välille. (Vehvi-

läinen 2001, 12.) Vuorovaikutuksen lisäksi ohjaaminen on yhteistoimintaa, jonka ai-

kana tuetaan ja edistetään ohjattavan henkilön oppimis-, kasvu-, työ- tai ongelmanrat-

kaisuprosesseja erilaisilla käytänteillä ja menetelmillä. Tämän toiminnan päämääränä 

on yksilön toimijuuden vahvistuminen. Työskentelyprosessit ovat vaihtelevan pituisia, 

riippuen ohjauksen tavoitteista, kuten siitä, onko kyseessä pitkäkestoinen opiskeluihin 

liittyvä prosessi vai lyhytaikainen ohjattu tukitoimi. (Vehviläinen, 2014, 12.) 

Ohjauksen tärkeinä peruspiirteinä voidaan pitää dialogisuutta, tasavertaisuutta, 

kumppanuutta ja läpinäkyvyyttä (Vehviläinen 2014, 25). Ohjausprosessi on ajallisesti, 

kasvatuksellisesti ja roolillisesti määritelty kokonaisuus, johon jokainen osapuoli si-

toutuu. Ohjauskäsitystä, jossa korostetaan kohtaamista ja yksilön kokonaisvaltaista 

huomiointia kutsutaan konstruktivistiseksi ohjaukseksi. Ohjaustapa sisällyttää 
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edellytyksen moninaisista todellisuuksista, jotka nivoutuvat yhteen yksilön ainutker-

taisessa elämässä. Ohjaustapa huomioi yksilöiden moninaisuuden ja oman asiantun-

tijuuden heidän tarkastellessaan omaa elämäänsä. Konstruktivistinen käsitys ohjauk-

sesta on holistinen: se kohtaa yksilön kokonaisuutena vailla rajauksia tai osioita ja pai-

nottaa periaatetta siitä, että jokainen rakentaa itse oman sosiaalisen ja henkilökohtai-

sen todellisuutensa. (Peavy 1999, 74–76.) Konstruktivistiseen ohjaukseen kuuluu kes-

keisesti edellä mainittu dialogisuus, jonka perimmäisenä tarkoituksena on luoda ym-

märrystä käsiteltävästä aiheesta (Peavy 1999, 87.) Lisäksi konstruktiiviseen ohjaajuu-

den määritelmien listaan Vehviläinen (2014, 25) lisää kumppanuuden ja läpinäkyvyy-

den.  

Ohjaus siis sisältää samankaltaisia rakenteita ja sisältöjä olipa kyse yksilö- tai ryhmä-

työskentelystä. Työskentelyn menetelmät ja toimintaympäristöt muuttuvat tietenkin 

jokaisen yksilön ja ryhmän kohdalla, ja onkin ohjaajan osaamisesta kiinni, kuinka ra-

kentaa tilanteista dialogisia, läpinäkyviä ja tasavertaisia. Ohjaajan on hyvä muistaa oh-

jauksen olevan mahdollisuuksiin perustavaa toimintaa, joka ei valmiiksi määrittele yk-

silöä tai alista tätä toimimaan vasten tahtoaan (Peavy 1999, 23.) Ohjauksessa siis an-

netaan Peavyn (1999) mukaan yksilön itsensä määritellä oma suuntansa ja pyritään 

tukemaan yksilöä tällä hänen itsellensä määrittelemällään polulla. Tällaisessa ohjauk-

sessa erityisen tärkeäksi nousee mielestäni yksilöiden tarpeiden kokonaisvaltainen 

huomioiminen ja tuntemus. Mielestäni ihmisen kokonaisvaltaisen tilanteen huomioi-

miseen vaaditaan työntekijän ammattitaidon lisäksi välineitä, joilla voidaan kartoittaa 

sujuvasti koko asiakkaan elämänpiiri. HumaKAS-työväline tarjoaa ammattilaiselle 

tuen yksilön kohtaamiseen ja tämän elämänpiirin esille saamiseen ja käsittelyyn. 

3.2 Luova prosessi 

Luovuus yhdistetään usein kirjallisuuteen, kuvataiteeseen tai muuhun museoissa ja 

gallerioissa esitettyyn taiteeseen. Yleisesti uskotaan luovuuden ja luovan ajattelun ole-

van jotakin, mikä ilmenee taiteilijoilla ja muilla taiteen kanssa työskentelevillä ihmi-

sillä, jonkinlainen persoonallisuuden piirre. Tällainen käsitys luovuudesta on todella 
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rajoittunut. Luovuus ja luova ajattelu ovat osa ongelmien ratkaisua. (Koski, Tuominen 

& Kärkkäinen 2004, 24-26.) Saman toteaa Juha Hakala (2002, 14) kirjoittaessaan luo-

vasta temperamentista, joka hänen mukaansa on pitkälti ihmisten romantisoima kuva 

luovasta ihmisestä. Uudet luovat ideat eivät synny sattumalta, eikä luova prosessi pe-

rustu spontaaniin, ainutkertaiseen, yksilöstä yksinään kumpuavaan prosessiin. Uudet 

ideat syntyvät useimmiten pitkän työskentelyn jälkeen ongelman parissa. (Kosken-

nurmi-Sivonen & Seitamaa-Hakkarainen 2018.) Hakala (2002, 15) myös kuvaa luovaa 

prosessia ongelmien kanssa työskentelyn tuotokseksi, hän lisää prosessin olevan hyvin 

ennustamaton.  

Luovan prosessin näen edeltävien lainausten tavoin tiedostamattomana, eikä hetkeä 

jolloin se tapahtuu kyetä määrittelemään – prosessi tapahtuu, kun ongelman ratkaisun 

avaimet heräävät tietoisuudessa. Luovaa prosessia on määritelty monella erilaisella ta-

valla, mutta klassinen tapa, jota nykyäänkin useasti siteerataan erilaisissa artikkeleissa 

ja tutkimuksissa, on Graham Wallasin esittämä neliportainen malli luovuudesta. Malli 

on kuitenkin saanut kritiikkiä osakseen erityisesti sen kankeuden vuoksi. (Hakala 

2002, 183–184.) Wallasin neliportaisessa mallissa on seuraavat vaiheet: 

1. valmistautuminen – tiedonhankinta 

2. kypsyminen (incubation) – tiedostamaton prosessointi 

3. oivaltaminen (insight, illumination) 

4. todentaminen / jalostaminen (verification / elaboration).  

 (Hakala 2002, 184).   

Valmistautumisen vaiheessa ongelma tai ajatelma siirtyy tietoiseksi pohdinnan ai-

heeksi, jolloin työskennellään tämän uuden ajatuksen kanssa. Tätä vaihetta seuraa on-

gelman siirtäminen niin sanotusti taka-alalle kypsymään. Ongelmanratkaisuprosessi 

on tiedostamatonta. Kypsymisvaiheen ja oivaltamisvaiheen väli saattaa olla pitkäkin. 

Luovan prosessin peruskysymykselle ei ole tärkeää, onko vaiheiden siirtymä tiedosta-
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matonta vai heikentyvätkö aihetta kohtaan olevat ennakkoluulot ajan myötä. Ongel-

man ratkaisun oivallettuaan ajattelija siirtyy neljänteen vaiheeseen, jossa yksinkertai-

sesti päätetään, onko uusi idea hyvä vai huono. (Hakala 2002, 184-187.) Luova prosessi 

on siis määritelty ongelmanratkaisuprosessiksi, jossa uudet ideat syntyvät ajattelijan 

keräämien kokemusten ja linkitettyjen yhteyksien avulla. Luovassa prosessissa törmä-

tään ongelmaan, joka vaatii työstäjältään ponnistuksia ja lopulta avautuu aiheen 

kanssa työskentelevälle. Samankaltaisen ongelmanratkaisuprosessin läpikäyvät hen-

kilöt, jotka painivat päivittäisten ongelmiensa kanssa ja lopulta löytävät ratkaisun asi-

oihin, joita ovat kantaneet mukanaan.  

HumaKAS-työvälineen hyödyntäjällä on mahdollisuus kokea luova prosessi työväli-

neen ongelmanratkaisua stimuloivan ulottuvuuden avulla. Henkilö, joka hyödyntää 

työvälinettä käy yksin tai ohjaajan kanssa läpi elämäntilanteita, joihin mahdollisesti 

liittyy solmukohtia, joiden aukaisu edistää hyvinvointia. Luovan prosessin alun avai-

met näyttäytyvät työvälineen käytössä, jossa ohjattavaa henkilöä pyritään stimuloi-

maan värien, tunnetilojen ja muotojen tuomin merkityksin, joista yksilö lopulta ko-

koaa visuaalisen havainnon käsitteillä olevasta asiasta. Työväline on hyödyntäjää osal-

listava valmis tuotos (teos), jonka tuottamat merkitykset ja ärsykkeet tarjoavat tilan ja 

mahdollisuuden luovalle itsereflektiolle. Reflektio on käsitykseni mukaan alkusysäys 

kokonaisuudelle, jota voi lopulta sanoa luovaksi prosessiksi. 

3.3 Luovat menetelmät  

Luovat menetelmät -käsite pitää sisällään suuren määrän erilaisia menetelmiä, työs-

kentelytapoja ja ajatussuuntauksia. Luovien menetelmien työskentelyperiaatteisiin 

kuuluvat Kejosen (2012, 67) mukaan olennaisesti kiireettömyys, luottamus, arvostus 

sekä häiriöttömyys. Taidelähtöiset menetelmät ovat sosiokulttuurisen innostamisen 

periaatteiden rajapinnassa ja menetelminä ne painottuvat kokemuksellisuuteen, osal-

lisuuden ja yksilöllisyyden kokemusten vahvistamiseen (Känkänen 2013, 34).  

Taiteella tai taiteen kaltaisilla toiminnoilla pyritään saavuttamaan monenlaisia pää-

määriä, kuten sosiaalisia, kulttuurisia tai terveyttä edistäviä. Luovin keinoin haetaan 
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ratkaisuja ongelmiin tai rakenteiden uusimiseen. (Bardy & Känkänen 2005, 151.) Tai-

teet voidaan nähdä monimuotoisten mahdollisuuksien kasvualustoina sekä käänne-

kohtana, joka asettaa luovan ja itseä sekä ympäristöä tarkastelevan ytimen ihmisten 

keskuuteen (Bardy & Känkänen 2005, 153).  

Luovuus liittyy subjektiivisella tasolla mielen joustavuus- ja sopeutumiskykyyn, kuten 

uusien tilanteiden- ja erilaisuuden sietokykyyn. Yhteisön tasolla luovuus resonoi vuo-

rovaikutuksellisuuden kanssa. Luova itseilmaisu ja taiteesta lähtöisin olevat elämykset 

kehittävät itsetuntemusta, kykyä asettua muiden asemaan ja ymmärtää heitä. Luovuus 

on siis kykyä nähdä asioita uudessa valossa. (Tuisku 2012, 28.)  

Luovat ja taidelähtöiset menetelmät tarjoavat henkilölle mahdollisuuden ilmaista itse-

ään ja saavuttaa yhteys ympärillä oleviin ihmisiin muillakin keinoilla kuin ainoastaan 

verbaalisesti. Lisäksi luovat ja taidelähtöiset menetelmät toimivat yksilölle apuna tar-

joamalla uusia välineitä vaikeasti ilmaistavien tai epämääräisiltä tuntuvien tuntemus-

ten ilmaisemisessa. (Laitinen, 2017, 93.) Luovin menetelmin on myös mahdollista 

saada rikkaampaa ja monipuolisempaa dataa ihmisten ajatuksista kuin pelkillä perin-

teisillä verbaalisilla menetelmillä. Lisäksi luovien, erityisesti visuaalisten, menetel-

mien hyödyntämisen on koettu lähentävän ohjaajan ja ohjattavan suhdetta. Visuaali-

suuteen perustuvat luovat menetelmät fasilitoivat työskentelyä ja mahdollistavat tun-

teiden ilmaisun. (Pain 2012.) Harper (2002, 23) esittää juuri visuaalisuuteen perustu-

vien luovien menetelmien tuovan ajatuksia syvemmältä tajunnasta kuin pelkkä sanal-

linen reflektointi. Tämän tiedon nostamiseen ohjaustilanteista onkin kehitetty erilaisia 

menetelmiä, kuten opinnäytetyöni aiheena oleva luoviin menetelmiin perustuva työ-

väline. 

3.4 Visuaalinen havaitseminen 

Havaitseminen ja tiedostaminen ovat mielen tiloja ja toimintoja. Ihmiset jäsentävät 

ympäröivää todellisuuttaan monella erilaisella tavalla. Hahmotamme ympärillämme 

olevaa informaatiota eri aistein, kuten koskettamalla, kuulemalla tai näkemällä. Näi-

den omien aistimiemme lisäksi jäsennämme ympäristöämme rakenteiden, symbolien 
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ja opittujen mallien kautta. Yksilön todellisuuden jäsennykset voivat olla sanallisia, vi-

suaalisia tai muilla taiteen keinoilla tulkittavia. (Sava 2004, 55.) 

Olemme kytköksissä visuaaliseen ulottuvuuteen näköaistimme lisäksi kaikkien mui-

denkin aistimiemme ja mielen prosessien välityksellä. Visuaalinen havainnointi on ak-

tiivista toimintaa, poissa passiivisesta olotilasta ja lähempänä reflektiota. (Sava 2004, 

97.) Visuaalisuuden koetaan olevan erityisesti mielen ja mielikuvituksen lisäksi toi-

mintaa. Toimintaa siksi, että visualisoinnin aistimuksien alkulähteenä on aina keho. 

Kehollisuus on visuaalisuuden lähtökohta toimintamahdollisuuksien ja aistimusten 

kautta. Kehollinen olemuksemme on visuaalisen hahmottamisen moniaistillinen vä-

line. Aistimuksiemme tuoman havainnoinnin mahdollisuuden lisäksi visuaalinen hah-

mottaminen vaatii kyvyn olla läsnä ja vierailla erilaisissa tiloissa ja tasoissa. Juuri tä-

män kehomme meille tarjoaa. (Granö, Keskitalo, Ronkainen 2013, 7–8.) Keskeiseksi 

asiaksi visuaalisen havainnoinnin kokemuksessa nousevat sitä seuraavat yksilölliset 

ajatukset ja merkityksenannot aistimien tuottamasta havainnosta. Visuaalinen ha-

vainnointi onkin ihmisen kokemushistorian ja aistien luoma kokonaisuus. (Granö, 

Keskitalo, Ronkainen 2013, 68.) Ihmisen elämän aikana kertyneellä tiedolla on valtava 

merkitys asioiden käsittämisessä. Isomäki (2017) toteaa artikkelissaan visuaalisesta 

hahmottamisesta, että voidaan sanoa ihmisten näkevän sen minkä ymmärtävät aiem-

pien kokemuksiensa pohjalta. Jokaisella on täysin yksilöllinen tapa tulkita havaitsemi-

aan asioita, sillä jokaisella on toisistaan poikkeava sisältömuisti. 

HumaKAS-työvälineen toiminta perustuu katsomiseen, eli havaitsemiseen, josta vä-

rien ja muotojen johdattelemana muodostuu katsojalle merkityksiä sidottuna havait-

tuun kuvaan. Vaikka HumaKAS-työväline ei välttämättä ole ollut läsnä hyödyntäjänsä 

aikaisemmassa kokemuspiirissä, sen tarjoamat viittaukset tuntemuksiin ovat. Koke-

mukseni mukaan työvälineen avulla reflektoitavat asiat ovat yksilön kokemuspiirin si-

säpuolella ja niitä on työvälineellä tarkoitus herätellä ja tehdä havaittavaksi. Visuaali-

sen tiedon käsittely vaatii monien aivojen osien yhteistyötä, eli kuvaa tulkitaan saman-

aikaisesti eri puolilla aivoja. Tulkintaprosessi hyödyntää eri puolilla aivoja aktivoituvia 

osaprosesseja, jotka ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. (Isomäki, 2017.) 
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3.5 Tiedon visualisointi 

Ihminen tuottaa visuaalista aineistoa nykypäivänä todella suuria määriä, eikä kenellä-

kään ole aikaa, resursseja tai edes mahdollisuutta kartoittaa kaikkea tätä tietoa. Ihmi-

nen on viestinyt visuaalisesti kautta historiansa aina ensimmäisistä luolamaalauksista 

asti. Digiteknologian yleistyttyä käyttäjien keskuudessa on ruvettu puhumaan visuaa-

lisesta kulttuurista. (Mustala, Kärjä, Böök & Mykkänen 2015, 11.) 

Visuaalisen kulttuurin luomat viestinnälliset mahdollisuudet ovat levinneet yhä laa-

jemman yleisön ulottuville ja tehneet ilmaisun välineestä lähtemättömän osan arkea. 

Visuaalinen kulttuuri on vaikuttanut käänteentekevästi arjen lisäksi ammattiryhmien 

keskuudessa. Valokuvista, videoista, kaavioista ja erilaisista virtuaalisista mallinnuk-

sista on tullut monella ammattialalla ja tieteen tasolla yhtä tärkeitä tiedon esittämisen 

muotoja kuin puhutusta ja kirjoitetusta kielestäkin. Kuvilla voidaan havainnoida on-

gelmaa tai esittää asioita, joita ei muunlaisilla viestinnän tavoilla voida selittää palkit-

sevasti. (Seppä 2012, 11.) Visuaalinen kulttuuri on ottanut sijaa erityisesti lasten ja 

nuorten elinpiirissä, he kuluttavat ja elävät maailmassa, jonka jokaisessa kerroksessa 

visuaalisuus näyttelee osaa. (Mustala ym. 2015, 15.) 

Mikä kuva on? Anita Sepän (2012, 19) mukaan kuva on moniulotteinen ja monimut-

kainen kulttuurinen vuorovaikutussuhde. Hänen mukaansa tässä vuorovaikutussuh-

teessa tiivistyvät ja ilmentyvät seuraavat osatekijät: 

- kuvan tekijän ja tekijöiden erityispiirteet 

- kuvan vastaanottajien tavat lukea kuvaa 

- kielelliset järjestelmät ja niitä säätelevät kulttuurilliset rakenteet 

- yksilöllinen ruumiillisuus 

- näkemiseen vaikuttavat tiedostamattomat kokemukset 

- vaihtelevat tekniset välineet ja alustat 

- vakiintuneet esittämistavat  

- diskurssit eli tavat, joilla kuvasta puhutaan  

Kuvan koetaan olevan todellisuuden representaatiota, sillä se edustaa jotakin. Emme 

nykypäivänä koe kuvia passiivisesti ympäröivää maailmaa heijastelevina vaan enem-
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mänkin sitä rakentavina (Mäkikoskela 2008, 16). Anita Sepän (2012, 20) mukaan ku-

vat ovat osa visuaalisuutta, mutta hän kehottaa kiinnittämään huomiota siihen, ettei-

vät kaikki visuaaliset ilmiöt rakennu mielessämme kuviksi. Kuvat ja visuaalisuus kul-

keva siis käsi kädessä, ovat osana rakentamassa ympäröivää todellisuuttamme ja kuu-

luvat siihen lähtemättömästi. Seppä (2012, 134) kertoo Charles Peircea lainaten, että 

kuvan tulkinta on prosessinomainen kokonaisuus, jossa kuvan tulkitsija kiinnittää ku-

vasta saamansa merkitykset ja assosiaatiot omaan kulttuurilliseen ja henkilökohtai-

seen kokemuspohjaansa. Hän kuitenkin huomauttaa, että kuvan tekijä on myös vas-

tuussa siitä, kuinka yksittäistä teosta voidaan tulkita (Seppä 2012, 135). Kuvissa olevat 

elementit siirtävät merkityksiä kuvasta katsojalle. Erilaiset elementit, kuten värit, vii-

vat tai asettelu johdattelevat katsojaa havainnoimaan kuvasta siirtyvää tietoa (Seppä 

2012, 143).  

Kuvia käytetään tunteiden, merkitysten, arvojen ja erityisesti tiedon siirtämisessä ih-

miseltä toiselle. Tiedon visualisoinnilla tarkoitetaan prosessia, jossa esitetty data on 

muutettu visuaaliseksi ja ymmärrettäväksi kuvaksi, josta katsoja voi ymmärtää visu-

alisoitavan datan sisällön. Tyypillisesti tiedon visualisointiprosessi alkaa määrittele-

mällä se, millaiselle tiedolle kohderyhmällä on tarve. Tarkoituksena on tuottaa mate-

riaalia, joka tukee tiedon sisäistämistä. (Interaction Desing Foundation, 2018.)  Tiedon 

visualisointiin törmää kaikkialla: esimerkiksi tieteellisissä julkaisuissa esittävät tulok-

sia esitetään visualisoinneilla ja yritysesittelyssä organisaatiorakenteet tuodaan visu-

aalisesti esille. Myös yksilöiden kokemuksia esitellään kuvien ja kollaasien kautta, ku-

ten Niina Nyssölä ammattikoululaisten työssäoppimisen kokemuksia tutkiessaan on 

tehnyt (Nyssölä 2015, 25–34). Visualisointi ei sinänsä ole uusi trendi, mutta siitä tekee 

ajankohtaisen interaktiivisten ohjelmistojen levinneisyys. Aikaisemmin datan visuali-

sointi on vaatinut ohjelmistojen hallintaa ja paljon työtä; nykyinen teknologia taas on 

mahdollistanut visualisointien tekemisen suurelle yleisölle ohjelmien käytettävyyden 

parannuttua ja alustojen monipuolistuttua. (Väisänen, 2017.) Väisänen (2017) toteaa 

artikkelissaan, että interaktiivinen visualisointi on mahdollistanut datan tutkimisen 
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myös itsenäisesti. Tämä on lisännyt tulkitsijan valtaa: hänelle on vieritetty vastuu siitä 

millaisia johtopäätöksiä hän käsiteltävänä olevasta tiedosta tekee. 

Tiedon visualisoinnin saavutettavuus on mahdollistanut uudenlaisia suuntia ja tren-

dejä tiedon visualisoinnille. Interaktiivisena tiedon visualisointi on yleistynyt tarinan-

kerronnan muotona. Visuaalinen tarinankerronta (kuvallinen tarinan kerronta) 

kiinnittää ihmiset aiheeseen ja johdattelee läpi käsitteillä olevan aihealueen. (Tong & 

Roberts & Borgo & Walton & Laramee & Wegba & Lu & Qu & Luo & Ma 2018, 2). Hah-

mottaminen muuttuu tiedoksi tulkinnan seurauksena, jolloin ihminen antaa kuvalle 

merkityksiä. Merkitykset taas muuttuvat ajatusketjuksi, joiden pohjalta tehdään pää-

töksiä. (Eremenko 2017.)  Mielestäni itsenäisesti tuotettu ja subjektiivisesta kokemuk-

sesta inspiroitunut visuaalinen tarinankerronta omasta elämänpiiristä on henkilökoh-

taisen elämänkokemuksen reflektiota, joka mahdollistaa kuulluksi tulemisen ja ongel-

mien konkreettisen käsittelyn. Tarinaa on mahdollista kertoa kuvasta kuin kuvasta – 

ihmisen oma kyky reflektoida kuvan herättämiä tuntemuksia on silloin keskiössä. 

Tutkimaani työvälinettä pidän visuaalisena kuvana, jota katsojan on mahdollista tul-

kita oman elämänpiirin luoman kokemuksen perusteella ja löytää siitä merkityksellisiä 

oivalluksia. Työväline tarjoaa valmiin visuaalisen alustan omasta elämästä kumpuavan 

tiedon visualisointiin. Työväline kuuluu mielestäni tiedon visualisoinnin ilmiön piiriin 

tiedonkäsittelyllisen luonteensa vuoksi, vaikka työväline ei suoranaisesti edustakkaan 

informaatiomuotoilun suoraa käsitystä siitä, mitä visualisointi tuolla ammattialalla on 

(Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 21). Tiedonkäsittelyllinen luonne työvälineessä 

onkin siksi mielestäni lähempänä kuvantulkinnallista kontekstia kuin henkilökohtai-

sen datan esittämistä, johon tiedon visualisointi on nopeasti mahdollista yhdistää. 

Työvälineen käytössä yksilön kokemukset tulkitaan näkemykseni mukaan kuvallisen 

tarinankerronnan ja kuvalähtöisen tiedon visualisoinnin lävitse. 
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4 NUORTEN HYVINVOINTI JA JOUSTOKYKY  

Tässä luvussa tuon esille nuorten hyvinvointiin nivoutuvat moninaiset tematiikat, 

jotka lopulta tukevat toisiaan ja luovat pohjaa hyvinvoinnin kokemukselle. Lisäksi esit-

telen jokaisella yksilöllä ilmeneviä taitoja, jotka mahdollistavat myönteisen pärjäämi-

sen kautta kehittymisen ja kasvamisen tuettuna tai itsenäisesti. Tässä opinnäytetyössä 

tarkastelen hyvinvoinnin kokemista ja kokemusten kartoittamista perehtymällä re-

silienssiin, sosiaaliseen vahvistamiseen ja positiiviseen psykologiaan (Kuvio 2). 

 

 

 

Kuvio 2. Kuinka rakentuu luku nuorten hyvinvointi ja joustokyky 

Hyvinvoinnin 
kartoittaminen 

ja kokemus 

Resilienssi

Positiivinen psykologia 

Sosiaalinen 
vahvistaminen
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4.1 Positiivinen psykologia  

Hyvinvointia tutkitaan laajasti erilaisten tieteenalojen kautta. Hyvinvoinnin kokemuk-

sen keskiössä on aina kokeva yksilö, joka toimii aktiivisesti pyrkien saavuttamaan 

omien arvojensa mukaisen hyvän elämänpiirin (Ojanen 2007, 19). Positiivinen psyko-

logia on psykologian alue, jossa keskitytään ihmisten hyvinvoinnin, vahvuuksien ja 

voimavarojen tutkimiseen ja vahvistamiseen. Positiivinen psykologia tutkii sitä, mikä 

saa ihmiset ja erilaiset yhteisöt hyvinvoiviksi. (Suomen positiivisen psykologian yhdis-

tys, 2018.) Positiivisessa psykologiassa keskeistä on se, miten yksilöt löytävät keinoja 

selvitä elämänsä aikana esiin tulleista ongelmatilanteista sekä miten yksilön on mah-

dollista kehittää itseään. Tunnuspiirre positiiviselle psykologialle on ongelmakeskei-

syyden ja diagnoosien paineen riisuminen, ja se pyrkiikin korostamaan yksilön elä-

mänlaatua ja onnellisuutta. (Ojanen 2007, 9–10).  

Nuoren henkilökohtaiseen hyvinvoinnin kokemukseen liittyy hänestä itsestään kum-

puavia tekijöitä, kuten tunteet (Ojanen 2007, 43), omat vahvuudet (Seligman 2008, 

21), sekä persoonallisuudenpiirteet (Ojanen 2009, 32). Sisäisten tekijöiden lisäksi 

myös ulkoiset tekijät vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen (Ojanen 2009, 32). Vah-

vuuksien huomiointi ja niiden toteuttamisen mahdollisuus ovat hyvinvoinnin kokemi-

sen ja vahvistamisen keskiössä ja antavat emotionaalista tyydytystä (Seligman 2008, 

27). Nuorten vahvuuksien tuottaman hyvinvoinnin huomioiminen tarkoittaa toimin-

taa, joka on tietoista työskentelyä ajattelun, puheen ja käytöksen muokkaamiseksi 

(Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017, 37.) Nuorten hyvinvoinnin kokemuksen lisää-

miseen ja ylläpitoon vaaditaan joissain tilanteissa nuorta tukevia palveluja ja henki-

löitä – tällöin puhutaan sosiaalisesta vahvistamisesta.  

Sosiaalinen vahvistaminen on käsitteenä hyvin laaja ja monen asian kuvaamiseen 

käytetty. Sosiaalinen vahvistaminen nuorisotyössä voidaan lokeroida muutamaan pää-

kategoriaan, jotka ovat vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen toimintakyky, itsetunto ja 

itsensä arvostaminen, elämänhallinta ja osallisuus (Kuure 2015, 35). Mehtosen (2011, 
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13) mukaan se on kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukemista. Mehtonen lisää sen ole-

van moniammatillinen työote, jossa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin tukeminen 

ja ennaltaehkäisevä toiminta ovat keskiössä. Sosiaalinen vahvistaminen pyrkii yksi-

löön keskityttäessä vahvistamaan positiivista tunnetta elämään ja voimauttamaan 

häntä (Mehtonen 2011, 13). Nuorta sosiaalisesti vahvistettaessa pyrkimyksenä on vä-

littävä huomiointi, jossa yksilö tulee aidosti nähdyksi. Sosiaalinen vahvistaminen vaa-

tii työotteen tekijältä innostuneisuutta, aktiivisuutta sekä uskoa ihmisiin ja siihen, että 

asioiden on mahdollista kääntyä positiivisiksi. (Mehtonen 2011, 26.) Nuoren hyvin-

voinnin vahvistaminen on mielestäni monialaista ja moninaista työtä, jossa kohtaami-

nen ja kuunteleminen näyttää olevan keskiössä. Elämässä eteen tulevien tapahtumien 

ja tilanteiden äärelle pysähtyminen on erityisen tärkeätä. Käsitykseni mukaan yksilön 

elämäntilanteen kokonaisvaltainen huomiointi ja syy-seuraussuhteiden näkeminen 

mahdollistaa ennaltaehkäisevän työn ja yksilön tarvitseman tuen tarjoamisen. 

4.2 Nuorten hyvinvointi ja sen kartoittaminen  

Hyvinvointi on opinnäytetyöni kattoteema. Sen alle rakentuvat moniulotteiset sisällöt 

ja käsiteltävät teemat, jotka lopulta päätyvät lopputulemaan hyvinvoinnista ja sen ko-

kemisesta. Hyvinvointi on yksilöllinen kokemus, joka koostuu yksilön elämänpiirissä 

monista erilasista palasista. Yksilö on hyvinvoinnin kokemuksen keskiössä ja määrit-

telee loppujen lopuksi hyvinvoinnin suunnan ja tason. (Leskinen & Hult 2010, 29.) 

Hyvinvointia on kuvattu monenlaisilla malleilla. Martin Seligman on luonut hyvin-

voinnin mittaamisen malliksi PERMA-teorian, joka koostuu viidestä käsitteestä: posi-

tiiviset tuntemukset, sitoutuminen, sosiaaliset verkostot, merkitykset ja yksilön saavu-

tukset. (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017, 23.) Näitä viittä eri käsitettä voidaan 

yhdistää kolmella erilaisella piirteellä: 
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1. Ne tukevat hyvinvointia  

2. Niillä on itseisarvoa ihmisille 

3. Jokaista voidaan mitata itsenäisesti (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 2017, 23).   

Markku Ojanen (2009, 18–19) ajattelee hyvinvoinnin koostuvan alun perin Abraham 

Maslow’n kehittelemään tarvehierarkian mukaisesti. Tarvehierarkian mukaan hyvin-

vointi koostuu, kun kaikki kuusi hierarkian tarvetta ovat saaneet riittävän tyydytyksen.  

1. Perustarpeet – elanto ja terveys. 

2. Turvallisuus – fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen. 

3. Liittyminen – ihmissuhteet ja yhteisöt.  

4. Arvostus – olenko arvokas, kuinka suhtaudun itseeni. 

5. Itsensä toteuttaminen – kuka olen ja saanko toteuttaa itseäni.  

6. Tietäminen – mikä on elämäni tarkoitus ja suunta. (Ojanen 2009, 18-19). 

Käsittääkseni viimeisten vuosikymmenten aikana on yleistynyt yksilöllisen hyvinvoin-

nin tutkimus, jossa huomiota on kiinnitetty yhä enemmän yksilön subjektiiviseen ko-

kemukseen hyvinvoinnista. Vaikka hyvinvointiteoriat erottuvat toisistaan, niissä on lu-

ettavissa myös yhtäläisyyksiä: ihmisen on koettava elämänsä oikeudenmukaiseksi, hä-

nellä on oltava käsitys todellisuuden ja elämän mielekkyydestä ja ympärillään sosiaa-

lisia verkostoja. (Ojanen 2009, 20.) Nuorten hyvinvoinnista puhuessa käsitellään 

edellä mainitun tarvehierarkian mukaisia tematiikkoja. Nuorten hyvinvoinnin perus-

pilareiksi Nuorten elämä -verkkosivusto (2018) kokoaa tasapainoisen ruokavalion, hy-

vän arjen, mielekkään tekemisen, hyvät ihmissuhteet ja riittävän rentoutumisen. 

Nuorten hyvinvointia seurataan hyvin tarkasti erilaisten organisaatioiden ja valtion 

toimesta. Esimerkiksi Valtion nuorisoneuvosto (2019) julkaisee ajankohtaista tietoa 
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nuorten elinoloista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2019a) tuottaa kouluterveysky-

selyä ja kartoittaa nuorten elinoloja valtakunnallisesti. Hyvinvoinnin kartoittaminen 

erityisesti yksilöistä ja hänen elinpiiristään puhuttaessa nostaa esille mielestäni mah-

dollisuuden vaikeuksiin puuttumisen ja elämänlaadun parantamiseen.  

Hyvinvoinnin kartoittaminen vaatii aina jonkinlaista mittaamista, ja mittaaminen on 

aina myös väliintulo yksilön elämäntilanteeseen (Uusitalo-Malmivaara & Vuorinen 

2017, 25). Elämänpiirin kartoittamisesta on monenlaisia hyötyjä, kuten yksilön näky-

väksi tekeminen, ohjaustilanteen aktivointi ja konkreettisen lopputuleman luominen 

ohjaustilanteelle. Kartoittaminen voi myös auttaa henkilöä selkiyttämään ja tarkenta-

maan elämänkenttäänsä sekä toisaalta auttaa ohjaajaa käsittämään elämänpiiriä, jossa 

ohjattava elää. (Peavy 1999, 94.) Hyvinvoinnin ja elämänpiirin kartoittaminen käsityk-

seni mukaan auttaa hahmottamaan kokonaisvaltaista elämänpiiriä ja siihen liittyviä 

osatekijöitä, jotka vaikuttavat positiivisesti tai negatiivisesti hyvinvoinnin kokemuk-

seen ja tilaan.  

Nuorten elämäntilanteen kartoittamisen mahdollistamiseen on kehitetty hyvin mo-

nenlaisia menetelmiä ja mittareita, kuten Mun elämä 3X10D (Innokyla.fi 2019), Työ-

elämätutka (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b) ja Kompassi (Graphing life 

2019). Erilaiset työvälineet antavat konkreettista tukea keskusteluun nuorten kanssa 

ja mahdollistavat myös toimintakyvyn kartoittamista, kertoo Siisi Hirvikoski (2018) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen haastattelussa. Lisäksi Kelan tilaamasta tutki-

muksesta NEET-nuorten toimintakyvyn arvioinnista (Sandberg, Löfstedt, Rouvinen, 

Jokinen, Nordlund-Spiby, Valkeinen, Kärkkäinen, Pajunen, Lämsä, Raivio 2018) nou-

see esiin tarve erilaisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiselle nuorten elämän-

tilanteen kartoittamisessa ja arvioinnissa. Nuorten elämäntilanteen arviointiin siis 

suositellaan käytettävän erilaisia menetelmiä ja työvälineitä, jollainen HumaKAS-työ-

väline pyrkiikin olemaan. Elämäntilanteen kartoittamiseen luodun materiaalin koko-

naisuudessa painotetaan Kelan tilaamassa tutkimuksessa laajuutta, joustoa ja moni-

puolisuutta (Sandberg ym. 2018, 28). Materiaalin tulee tiimin suositusten mukaan tar-

kastella elämäntilannetta porrastetusti, samalla välineellä koko asiakassuhteen ajan 
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(Sandberg ym. 29–31). Elämäntilanteen kartoittamisessa on pyrittävä pitkäaikaisiin 

ratkaisuihin eikä ainoastaan hetkellisiin korjauksiin nuoren elämäntilanteessa, joten 

tärkeäksi nousee väliintulon jälkeen seuranta ja suunnittelu vuosia eteenpäin (Sand-

berg ym. 2018, 35). 

4.3 Resilienssi eli joustokyky  

Resilienssi eli psyykkinen joustavuus on käsitteenä uusi, jolle on Suomen kielessä hy-

vin erilaisia määritelmiä, kuten joustokyky tai sopeutuminen (Hedrenius & Johansson 

2016, 156). Tämänhetkisessä tutkimuksessa eri tieteenaloilla on eriävät määritelmänsä 

resilienssille. Toimijat eri sektoreilta ja aloilla määrittelevät sen oman toimialansa fo-

kuksen mukaisesti; organisaatioissa resilienssi tarkoittaa kehitystä sekä sopeutumista 

toimintaympäristöön, kun taas yhteiskunnallisella tasolla puhutaan kestävästä pää-

töksenteosta. (Hedrenius & Johansson 2016, 156.)  

Resilienssin tutkimus sai alkunsa 1950- ja 1960-lukujen aikana tutkijoiden ihmeteltyä 

sitä, kuinka joukko todella kuormittavissa elämäntilanteissa eläviä lapsia oli sopeutu-

nut ja selvinnyt haavoittumattomina. Käsite syntyi humanististen alojen tutkimukseen 

siis huono-osaisten lasten kasvun ja pärjäämisen tutkimisen myötä. (Graber, Pichon & 

Carabine 2015, 7.) Tutkimusten myötä tunnistettiin yksilöä kuormittavalta ympäris-

töltä suojaavia tekijöitä, kuten lähisuhteiden tuki, itsetunto sekä motivaatio pärjäämi-

seen. Yksilön omien vahvuuksien lisäksi resilienssiä edistivät tutkimuksen mukaan hä-

nestä riippumattomat ympäristön rakenteet ja sosiaaliset suhteet. (Joutsenniemi & 

Lipponen 2015, 2516.) Resilienssi käsitetään nykyisessä tutkimuksessa koko elämän 

mittaiseksi, muutoksen sisältäväksi projektiksi. Resilienssi on alati kehittyvä ja muo-

vaantuva, se mukautuu erilaiseksi vaihtelevan kokemuspohjan ja tilanteiden tuomien 

muutosten myötä. Resilienssi ei siis ole kaikenkattava ominaisuus, vaan se on yksilön 

kokemuspohjan sisältämien tapahtumien, sopeutumisen ja suojaavien tekijöiden ko-

konaisuus. (Graber ym. 2015, 8.) Yksilön resilienssi on mahdollista huomata vasta sil-

loin, kun henkilö on päätynyt tilanteeseen, joka vaatii häneltä joustavuutta ja palautu-
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miskykyä. Ristiriitaista on, että resilienssi vahvistuu ja on mahdollista huomioida sel-

laisten kokemusten äärellä, jotka asettavat yksilön vaikeuksiin tai henkilökohtaisille 

rajoilleen. (Joutsenniemi & Lipponen 2015, 2516.)  

Resilienssiprosessin elämänmittaisuus tarkoittaa sen olevan synnynnäinen, suurim-

malla osalla ihmisistä oleva ominaisuus, jonka juuret ovat ihmisen luontaisessa sopeu-

tumiskyvyssä. Tämä ominaisuus auttaa yksilöä selviytymään elämässä tapahtuvista 

vastoinkäymisistä ja vaihtelevista tilanteista. (Joutsenniemi & Lipponen 2015, 2515.) 

Resilienssi on siis kykyä toipua ja oppia ajan myötä hallitsemaan negatiiviseksi koetun 

tapahtuman reaktioita (Hedrenius & Johansson 2016, 155). Tähän ihmisen luontai-

seen sopeutumiskykyyn vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten geneettiset ominaisuu-

det, se, kuinka voimakkaasti tilanne vaikuttaa yksilöön, onko yksilölle tarjolla sosiaa-

lista tukea ja pääseekö hän yhteyteen merkitykselliseksi koettujen henkilöiden kanssa 

sekä millaisen tilanteen eteen hän on joutunut. (Hedrenius & Johansson 2016, 155.)  

Resilienssiosaaminen on näkemykseni mukaan nuorten hyvinvoinnin kokemuksen 

keskiössä ja sen huomioiminen lisää itsetuntemuksen mukanaan tuomia suojaavia te-

kijöitä nuorten elämänpiiriin. Resilienssiosaaminen linkittyy mielestäni omien vah-

vuuksien ja omien rajojen huomiointiin sekä palautumiseen, jota jo käsite itsessään 

merkitsee. Resilienssiosaamisen edistäminen ja kartoittaminen tarjoaa työkaluja kas-

vuun ja pärjäämiseen elämän tiellä. Henkilökohtainen resilienssi osaaminen rakentuu 

ja karttuu elämän aikana erilaisten kokemusten myötä. (Hedrenius & Johansson, 155.)  

HumaKAS-työväline on kehitetty juuri tämän henkilökohtaisen resilienssiosaamisen 

tunnistamiseen (Heimo & Roslöf 2018). Mielestäni yksilön tunnistaessa omat rajansa 

ja joustavuutensa hänen on mahdollista pyrkiä rakentamaan elämäänsä omien rajo-

jensa sallimien raamien sisäpuolelle.  
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5 MENETELMÄT 

Opinnäytetyöni on kehittämiseen pyrkivä kokonaisuus, jossa käytän tarvittavan tutki-

mustiedon keruuseen sekä laadullisia eli kvalitatiivisia että määrällisiä eli kvantitatii-

visia tutkimusmenetelmien muotoja. Laadullinen tutkimus näyttelee suurinta osaa 

tutkimusmenetelmällisestä osuudestani, sillä sen sisältämät menetelmät istuvat tutki-

muskysymyksiini, joissa pyritään kehittämään uutta ja havainnoimaan ihmisten toi-

mintaa. Kvalitatiivinen tutkimus vastaa kysymyksiin, joista ei ole suoranaisesti saata-

villa mitattavia määreitä. (Kananen 2015, 71.) Tutkimuskysymykseni ovat juuri tällai-

sia hankalasti mitattavia kysymyksiä ihmisten yksilöllisestä kokemuksesta, kuten esi-

merkiksi mielikuvista siitä millainen on käyttäjä ystävällinen ohjemateriaali.  

Kvalitatiivisen tutkimuksen keinoista käytän tutkimusaineiston keruuseen osallistu-

vaa havainnointia ja benchmarking-menetelmää. Näiden menetelmien avulla pyrin 

keräämään aineiston, joka vastaa tutkimuskysymykseeni: Millainen materiaali tukee 

HumaKAS-työvälineen käyttöä? Osallistuvaa havainnointia tulen hyödyntämään ma-

teriaalin tarkoituksenmukaisuuden hahmottamisessa ja siinä, millaisia pulmia työvä-

lineen hyödyntämisessä ilman ohjemateriaalia ilmenee ja saadakseni selville miten 

työvälinettä on mahdollista hyödyntää.  

Kvantitatiivisen tutkimusotteen menetelmistä poimimaani kyselyä tulen soveltamaan 

lomakkeen avulla toteutettuna. Lomakekyselyn avulla kerään kohderyhmältä tietoa, 

josta pyrin saamaan vastauksen kysymykseen: Miten HumaKAS-työvälinettä voidaan 

käyttää hyvinvoinnin tilan selvittämisessä yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä? Kysely-

lomake sisältää hyvinvoinnin kartoittamiseen suuntaavia strukturoituja ja puolistruk-

turoituja kysymyksiä. Kysymyksistä kuusi on muotoiltu väittämiksi, joihin vastataan 

numeerisella asteikolla 1-5, kuten ” Työväline auttoi kuvaamaan hyvinvoinnin tilaa”. 

Lisäksi mukana oli kaksi avointa kysymystä, joihin osallistujat saivat vastata omin sa-

noin, kuten ” Helpottiko työväline visualisoimaan keskustelun teemoja?” (Liite 3). 
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5.1 Benchmarking 

Kehittämistyössä uusien sovellusten ja ideoiden luominen on osa työskentelyä. Huma-

KAS-työvälinettä on tämän kehittämistyön aikana viety korkeakoulun opiskelijoiden 

työvälineestä kohti nuorisotyön monipuolista toimialaa. Menetelmänä benchmarking 

toimii tässä työssä sen kehittävän otteen vuoksi. Menetelmä perustuu vertailun kautta 

oppimiseen. Vertailu suunnataan kehittämiskohteen ”sukulaiseen”, joka tekee asian 

astetta paremmin ja toimivammin kuin kehittämistyön kohteena oleva asia. Vertailun 

tarkoituksena on tunnistaa oman kehittämiskohteeni vajavaisuuksia ja todeta ne ke-

hittämistä varten. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 43.) 

Tässä työssä tarkoitukseni on hyödyntää benchmarking-menetelmää tutustumalla jo 

olemassa oleviin hyvinvointia kartoittaviin työvälineisiin ja toimintaa tukevaan mate-

riaaliin teemahaastatteluin sekä havainnoiden dokumentteja ja materiaaleja, jotka oh-

jaavat olemassa olevien toimintatapojen tai välineiden käyttöön. Pyrin menetelmän 

avulla selvittämään, millaista materiaalia on hyödynnetty elämäntilanteen kartoitta-

miseen luotujen työvälineiden ja menetelmien käytön ohjeistamisessa sekä miten elä-

mäntilannetta on ylipäätään kartoitettu. Benchmarkingin kohteeksi valikoitui kaksi 

olemassa olevaa menetelmää – Mun elämä 3X10D & Kompassi – joiden sisältöä tutkin 

haastattelujen ja verkosta löytyvän materiaalin avulla. Menetelmään liittyvät haastat-

telut toteutin mahdollisuuksien mukaan kasvotusten, kuten Kananen (2014a, 76) ke-

hottaa. Kuitenkin välimatkan vuosi toteutin yhden haastattelun puhelimitse ja toisen 

kasvotusten Hämeenlinnassa. 

Ennen opinnäytetyöni aloittamista työskentelin Humanistisen ammattikorkeakoulun 

kehittämistyössä harjoittelijana. Jo harjoittelun aikana aloitin HumaKAS-työvälineen 

benchmarkkausta samankaltaisiin menetelmiin, kuten Virtaa vielä 2 -hankkeen tuot-

tamaan menetelmään ja Mun elämä 3X10D -välinettä. Tuolloin myös haastattelin alus-

tavasti Mun elämä 3X10D:n suunnittelijaa, ja tulen hyödyntämään tuosta haastatte-

lusta jäänyttä dataa opinnäytetyössäni, sillä se syventää käsitystäni benchmarkatusta 

aineistosta ja antaa rikkautta analyysiin. Tulen kuitenkin benchmarkkaamaan samaa 
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toimijaa (Mun elämä 3X10D) vielä opinnäytetyön aikana, tutkimustyöni uuden tulo-

kulman vuoksi. Opinnäytetyön aikaista benchmarkkausta varten suunnittelin listan 

asioista, joita minun on tärkeää huomioida toteuttaessani menetelmää (Liite 5). Tä-

män havainnointiani tukevan listan pohjalta suunnittelin haastattelua varten teemat, 

joiden saattelemana saisin tarvittavat tiedot benchmarkattavasta kokonaisuudesta. 

Benchmarkkaukseen liittyvät haastattelut pyrin toteuttamaan puolistrukturoidusti, 

jolloin valmiiksi kaavailtuihin kysymyksiin on mahdollista lisätä haastattelun aikana 

tarkennuksia tai antaa haastateltavana olevan henkilön lisätä teemoja ja kokonaisuuk-

sia haastatteluun (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48).  

Benchmarking-menetelmäni sopi opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi sen moni-

puolisten mahdollisuuksien ja informaation moninaisuuden vuoksi. Vertaisanalyysi-

menetelmää eli benchmarkkausta hyödynsin kahteen elämäntilanteen selvittämisen 

apuvälineeksi kehitettyyn menetelmään. Löysin menetelmät tutkiessani olemassa ole-

via menetelmiä ja työvälineitä. Vertaisanalyysini kohteena ovat Mun elämä 3X10D ja 

FCG konsultointi Oy:n omistama Kompassi. Mun elämä 3X10D:n kehittäjä Kainulai-

sen haastattelut toteutin molemmat puhelimen välityksellä. Kompassi-välineen kehit-

täjän tapasin kasvotusten Hämeenlinnassa. Molempien haastateltavien kohdalla tal-

ven 2018 haastatteluissa käytin samaa teemahaastattelurunkoa. Kainulaisen ensim-

mäisessä haastattelussa kesällä 2018 hyödynsin myös teemahaastattelun tekniikkaa. 

Kysymykset eivät kohdistuneet täydellisesti samoihin teemoihin, joten haastattelin 

häntä uudestaan opinnäytetyön benchmarkkausta varten saadakseni paremman ku-

van välineestä kokonaisuutena. Menetelmä antoi selkeän näkökulman benchmarkat-

tavista työvälineistä, koska haastatteluiden lisäksi sain käyttööni lisää informaatiota, 

jolla pystyn arvioimaan välineiden toimivuutta. Menetelmä antoi kehittämistyölleni 

selkeitä suuntaviittoja ja täsmensi elämäntilanteen selvittämiseen käytättävien väli-

neiden ominaisuuksia. Benchmarkkauksessa käyttämäni havaintosuunnitelma mah-

dollisti Humakkaan ja samankaltaisten työvälineiden vertailun keskenään. 
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5.2 Osallistuva havainnointi 

Kehittämisotteisessa tutkimuksessa, kuten muussakin laadullisessa tutkimuksessa, 

havainnointi on yksi tiedonkeruun menetelmistä. Havainnointia on mahdollista to-

teuttaa hyvin monella erilaisella tavalla, piilohavainnoinnista aina osallistuvaan ha-

vainnointiin asti. (Kananen 2014a, 66–67.) Havainnointia Kananen (2014b, 80) pitää 

hyvänä tiedonkeruumenetelmänä, mutta haastavaksi sen toteuttamisen tekee tutkijan 

läsnäolo aktiivisena toimijana havainnointitilanteessa. Kananen (2014b, 80–81) myös 

muistuttaa, että vaarana tutkimuksen laadun kannalta havainnoinnissa on tutkijan 

henkilökohtainen toiminta osana tutkimusta, sillä on mahdollista, että tutkija vaikut-

taa tutkimuksen lopputulemaan. Tätä tutkijan ja tutkimusasetelman tuottamaa vaiku-

tusta tutkimukseen kutsutaan reaktiivisuudeksi, joka heikentää tutkimuksessa tavoi-

teltua objektiivisuutta. Reaktiivisuuden vaikutus on siis huomioitava omia toimentpi-

teitä suunniteltaessa.  

Opinnäytteessä käytän kohderyhmän työskentelyn havainnointimallina osallistuvaa 

havainnointia, ja kuten Kananen (2014b, 80) toteaa, olen itse aktiivisena osana toi-

mintaa. Tarkoituksenani on selvittää, kuinka ohjattavani hyödyntävät HumaKAS-työ-

välinettä aidossa ohjaustilanteessa. Osallistuva havainnointi on tutkimukseni luontee-

seen hyvin soveltuva, sillä sen on mahdollista olla ennalta ja toiminnan aikana tilan-

teeseen kohdistettua tarkkailua (Vilkka 2018, 165).  

Osallistuvan havainnoinnin toteutin erilaisten ryhmien ja yksilöiden kanssa. Havain-

nointitaulukko löytyy liitteistä (Liite 1). Yksilötyöskentelyssä havainnoin HumaKAS-

työvälineen toimivuutta konkreettisen käytön lomassa. Kokeilukäyttöä ohjasin etukä-

teen laatimieni kysymysten avulla (Liite 2). Osallistujat hyödynsivät HumaKAS-työvä-

linettä visualisoidakseen aiheita, joista heiltä kyselin. Ryhmämuotoisessa havainnoin-

nissa taas hyödynsin kehittämääni työpajaa, jonka tematiikkana on hyvinvointi. Hy-

vinvointi-teemainen työskentely viritti osallistujat hyödyntämään HumaKAS-työväli-

nettä reflektoidakseen omaa hyvinvoinnin kokemustaan osana pienryhmää.  
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Huomioin mukana oloni vaikutuksen osallistuvan havainnoinnin objektiivisuudelle. 

Läsnäoloni mahdollisesti aiheuttamat vaikutukset huomioin analyysivaiheessa arvioi-

malla saamani materiaalin sisältöä huolellisesti. Voisi esimerkiksi olla mahdollista, 

että osallistuja saattaa huomaamattaan kaunistella mielipiteitään työvälineestä, koska 

haluaa olla kohtelias. Seuraan tässä Kanasta (2014a, 66), joka selventää tutkijan vai-

kutusta tutkimukseen, kun hän on henkilökohtaisesti paikalla tai osallistumassa toi-

mintaan. Menetelmän toteuttamista varten tukenani oli havainnointia varten tehty 

strukturoitu havaintotaulukko (Liite 1), joka johdatteli havainnointiani yksilö- ja ryh-

mätyöskentelytilanteissa ja piti keräämäni datan tutkimuksen kannalta validina. 

Osallistava havainnointia oli relevanttia käyttää tutkimuksessa, mutta kokonaisuuden 

kannalta sen tuottama tieto ei ollut käänteentekevää. Mielestäni havainnointi värittyi 

liiaksi omista ennakkokäsityksistäni, vaikka havainnointitaulukko olikin tukemassa 

datan keruuta. Värittyminen johtui mielestäni siitä, että olin jo aikaisemmin tehnyt 

samankaltaista työtä HumaKAS-työvälineen parissa. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, 

että oletin että käyttäjät osaisivat käyttää välinettä ja ymmärtäisivät sen sisällöt oikein, 

vaikka näin ei olisikaan.  

Näin ollen havainnointini keskittyi tiettyihin oletuksiin, jotka johdattivat minut pois 

havaitsemisen ääreltä. Keskityin usein enemmän ohjaustilanteen vetämiseen ja työvä-

lineen käytön opastukseen kuin havaintojen tekemiseen ja niiden tarkkaan kirjaami-

seen. Värittyneisyyden lisäksi tuntui siltä, että en onnistunut käyttämään havainnoin-

titaulukkoani  tarpeellisten huomioiden listaamiseen. Jos voisin toteuttaa havainnoin-

nin uudelleen, olisi järjestänyt niin, että tilanteessa havainnointi taulukkoa käyttä-

mässä olisi ollut joku muu henkilö kuin minä itse. Näin havainnot olisivat voineet olla 

autenttisempia ja objektiivisempia. Havainnot eivät antaneet suoraan mitään uutta nä-

kökulmaa työhöni, vaan tuntuivat pysyvän omien ennakko-oletusteni mukaisina. Li-

säksi havainnointi ei auttanut ohjemateriaalin luomisessa, vaan menetelmän fokus 

painottui enemmän toiseen tutkimuskysymykseeni, joka tarkasteli HumaKAS-työväli-

neen hyödynnettävyyttä elämäntilanteen selvittämisen välineenä.   
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5.3 Kysely   

Kyselyt olivat se tutkimustyöskentelyni osuus, joka tuotti tietoa siitä kuinka Huma-

KAS-työvälinettä voidaan hyödyntää hyvinvoinnin kartoittamisessa. Erityisesti halu-

sin kyselyllä tavoittaa osallistujien kokemuksen siitä, toimiko työväline hyvinvoinnin 

kartoittamiseen. Kyselylomake ryhmä- ja yksilötesteissä käytetty kyselyrunko löytyvät 

liitteistä (Liite 3).  

Kyselylomake on yksi aikaa kestäneistä tavoista kerätä tutkimustietoa. Ihmistieteissä 

sen käyttö oli vähäisempää kuin kovien tieteiden parissa, kunnes laadullinen tutkimus 

valtasi alaa tutkimustyöskentelyn kentältä. Kyselylomakkeelle on olennaista, että sen 

sisältö sovitetaan tutkittavan joukon mukaiseksi. (Valli 2018, 92.) Lomakkeen täyttö-

tapoja on monenlaisia. Lomake voidaan pyytää täyttämään tutkijan tai valvojan läsnä 

ollessa, kuten opinnäytetyössäni kysely toteutettiin, tai itsenäisesti. Kyselyn rakenne 

on Vallin (2018, 94-96) mukaan rakennettava niin että täyttäjän motivaatio, kielelli-

nen osaaminen ja vastaushalukkuus on huomioitu. Kyselyn on oltava riittävän pitkä, 

jotta täyttäjä tuntee antavansa tutkimukseen jotain, mutta tarpeeksi tiivis, jotta moti-

vaatio kyselyyn säilyy. 

Opinnäytetyössäni käytetyn kyselyn yhdeksi toimintaperiaatteeksi otin mielipiteiden 

ja asenteiden mittaamiseen soveltuvan klassisen Likertin asteikon. Likertin asteikko 

on parittomuuteen perustuva, alun perin seitsemänportainen mittari, jonka paritto-

muuden ideana on taata vastaajalle mahdollisuus kannattomuuteen. (Valli 2018, 106.) 

Opinnäytetyössä käytössä on Likertin asteikosta mallia ottaen pariton järjestelmä 

(Liite 4) viisiportaisena. Tämän viisiportaisen pohjan lisäksi liitin kyselyyn avoimia ky-

symyksiä antamaan vastaajille mahdollisuuden tuoda ilmi syvällisemmin käsittelemi-

ään ajatuksia työvälineen hyödyntämisestä ja käytöstä. Valli (2018, 114) toteaa avoin-

ten kysymysten luonnetta kuvatessaan niiden antavan mahdollisuuden selvittää vas-

taajan mielipide perusteellisesti ja kerätä mahdollisia uusia ideoita aiheesta. Opinnäy-

tetyössäni toteutin kyselyn sekä yksittäisille henkilöille, että ryhmien jokaiselle osallis-

tujalle erikseen. Olin mukana kyselytilanteissa, jotta minun oli mahdollista ohjeistaa 
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tilannetta tarvittaessa ja että voisin lisätä tehdä tarvittaessa tarkennuksia lomakkeessa 

esitettäviin kysymyksiin.  

Kysely tutkimusmenetelmänä istui tähän opinnäytetyöhön erittäin hyvin. Subjektii-

vista kokemusta on erittäin vaikea havainnoida tai mitata muuten kuin henkilöiden 

oman arvioinnin kautta. Toteutin kyselyn lomakemuodossa (Liite 4) jokaisen ohjauk-

sen jälkeen, jolloin osallistujilla oli selkeästi mielessä työvälineen käyttö ja siitä herän-

neet tuntemukset. Mielestäni lomakekyselystä saatu data ei ole ehdottoman vedenpi-

tävää, koska osallistujat saattoivat pelätä minun pystyvän yhdistämään heidät vastauk-

siinsa, sillä vastaanotin heidän käsin täytetyt vastauslomakkeet suoraan heiltä itsel-

tään. Tämän ongelman olisi voinut ratkaista täytättämällä kysely sähköisessä muo-

dossa. Pitämällä vastaajien miellyttämisenhalun mielessäni pystyin käsittelemään ja 

arvioimaan kyselyaineistosta saamaani tietoa luotettavammin. Tästä kaikesta huoli-

matta uskon, että saamani tieto on arvokasta ja riittävän luotettavaa HumaKAS-työvä-

lineen käyttökelpoisuuden arviointiin. 

5.4 Haastattelu 

Valitsin haastattelun ja vielä tarkemmin teemahaastattelun tutkimusmenetelmäkseni 

ottaakseni laajemmin selvää opinnäytetyöni aiheesta. Käyttämäni haastattelurunko 

löytyy liitteistä (Liite 4). Opinnäyte sivuaa erilaisten menetelmien ja työvälineiden 

käyttöä tukevien materiaalien kokonaisuuden käsittämistä. Menetelmällä halusin sel-

ventää uudenlaisia lähestymistapoja: siihen millaisia asioita materiaalin kuuluu sisäl-

tää, sekä kuinka sisällöt esitetään menetelmiin ja työvälineisiin liittyvissä käyttöop-

paissa. Kananen (2015, 145) kehottaa valitsemaan haastatteluihin henkilöt, joita aihe-

alue koskettaa esimerkiksi ammatin, osaamisen tai elämäntilanteen kautta.  Opinnäy-

tetyöni haastateltavat valikoituvat teknisen viestinnän ammattikentältä, joka keskittyy 

erilaisten työvälineiden ja niiden käyttöä tukevan materiaalin luomiseen. 

Työskentelyni kehittämistoiminnan parissa vaati monen alan ammattilaisten haastat-

teluista kumpuavaa tietämystä ja näkökulmaa. Haastattelut, jotka menetelmän avulla 
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tein, tulivat olemaan teemahaastattelutekniikan mukaisia. Arvioin tämän haastattelu-

muodon nostavan esille ammattilaisten hiljaista tietoa, jota en tarkimmillakaan kysy-

myksillä välttämättä saisi esille. Annoin haastateltaville tilaa tuottaa ajatuksiaan va-

paasti, tehden samalla itse tarkentavia lisäkysymyksiä sen mukaan minkä koin tarpeel-

liseksi. Nämä kehittämistoimintaani tukevat haastattelut tein yksilöhaastatteluina. 

Kanasen (2014a, 72) mukaan haastatteluiden avulla on mahdollista saada ja monipuo-

linen kuva käsiteltävästä aihealueesta. Tässä opinnäytetyössä pyrin haastatteluiden 

avulla saamaan kattavan kuvan tutkittavana olevasta aihealueesta, ilman haastatte-

luita opinnäytetyöni aiheen käsittely olisi jäänyt huomattavasti yksipuolisemmaksi ja 

epäselvemmäksi.  

Teemahaastattelussa käytän sen hengen mukaisia puolistrukturoituja kysymyksiä, 

jotka keskittyvät tematiikaltaan materiaalien käyttöön, sisällön asetteluun ja muotoon 

käyttöoppaissa ja muissa ohjeistavissa materiaaleissa, jotka tukevat erilaisten mene-

telmien käyttöä. Menetelmän luonne sallii minun muotoilla kysymyksiä ja niiden jär-

jestystä vapaammin kuin strukturoidussa haastattelussa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

48.) Toteuttamani haastattelut etenevät keskenään samankaltaisten tematiikkojen 

mukaisesti, jotta keräämäni aineiston perusteella voin tehdä selkeitä johtopäätöksiä 

materiaalin kokoamisesta (Kananen 2015, 145). 

Teemahaastattelut toteutin kasvotusten hyödyntäen tallennukseen älypuhelimen ää-

nityssovellusta tarkempaa litterointia varten. Tutkimusmenetelmää käytin saadakseni 

ymmärryksen siitä, millaista HumaKAS-työvälineen ohjeistukseen käytettävän mate-

riaalin tulisi olla ja millaisessa muodossa se tulisi esittää. Haastateltavikseni valikoi-

tuivat aluksi teknisen viestinnän ammattilaiset Eeva Viljanne Suomen teknisen vies-

tinnän yhdistyksestä ja Tytti Suojanen Tampereen yliopistolta. Haastattelut toteutin 

joulukuun 2018 aikana Tampereella. Näiden haastatteluiden perusteella nousi esiin 

tarve haastatella käyttöohjeen loppukäyttäjiä, kuten nuorisotyöntekijöitä. Valikoinkin 

siis verkostojeni kautta yhteisöpedagogi Jenna Tammisen haastateltavakseni käyttö-

ohjeiden sovellettavuudesta nuorisotyön työkentälle. Haastattelu toteutettiin tammi-
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kuussa 2019 Turussa. Haastattelumenetelmä toimi tässä opinnäytetyössä aihetta sel-

ventävänä ja antoi uudenlaisia näkökulmia ja suuntaviivoja konkreettisen tuotoksen 

sisältöön. 

Haastattelu menetelmänä on hyvin monimuotoinen ja tilanteeseen mukautuva. Tässä 

opinnäytetyössä haastatteluilla oli erityisen tärkeä rooli, kysymykseen millainen ma-

teriaali tukee HumaKAS-työvälineen hyödyntämistä? vastaamisessa. Haastattelut 

selvensivät millaista materiaalin tulisi olla, kuinka se tulisi koota ja mitä sisältöjä ma-

teriaalissa tulisi esitellä, jotta se vastaisi ohjeen kriteerejä. Haastattelu antoi siis opin-

näytetyön konkreettiselle tuotokselle selkeän suunnan ja oli omiaan pönkittämään tie-

toperustassa esille tuotujen käsitteiden huomioimisen tarpeellisuutta työvälineen ke-

hittämistyössä. Kuitenkin haastattelut onnistuakseen vaativat selkeän kuvan siitä mi-

hin niiden avulla ollaan tutkimuksessa pyrkimässä. Mielestäni en saanut kehitettyä 

haastattelu kysymyksiä parhaiksi mahdollisiksi, mutta haastattelujen puolistruktuuri-

nen luonne onnekseni nosti esille tutkimukseeni tarvitut tiedot. Haastattelu tuntui ole-

van tutkimuksellisen osuuden tärkein menetelmä tiedollisen näkökulman luomisen 

kannalta. Menetelmästä nousseet huomiot selvensivät työvälineen ohjeistuksen mer-

kitystä ja antoivat käyttäjänäkökulman kehittämistyölle.  

5.5 Analyysimenetelmät 

Sisältöanalyysin tarkoituksena on jäsentää selkeään muotoon tutkimusmenetelmien 

avulla kerättyä tietoa, joka opinnäytetyössä on kerätty laadullisin menetelmin (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 122). Keräämäni datan analysoin käyttäen laadullisten tutkimusme-

netelmien aineiston analysointiin suunnattua aineistolähtöistä luokittelua. Aineisto-

lähtöisessä luokittelussa tekstimuotoon muunnettu data luokitellaan sen mukaan, 

mitä aineistosta löydetään. (Kananen, 2014b, 108.) Sisältöanalyysi rakentuu tutkimus-

kysymyksieni varaan, ja ne antavat analyysille sen vaatimat raamit. 

Aineistolähtöisestä eli induktiivisesta aineistoanalyysistä voidaan löytää kolme eri-

laista vaihetta. Ensimmäinen vaihe on pelkistäminen, joka pitää sisällään kerätyn da-

tan harvennusta muotoon, joka vastaa tutkimuskysymyksieni esittämiin haasteisiin. 
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Seuraavaksi pelkistetty aineisto ryhmitellään erilaisiin ylä- ja alaluokkiin, ja viimei-

senä vaiheena tieto käsitteellistetään. Tässä vaiheessa keräsin tutkimuksen kannalta 

merkittävän tiedon erilleen ja tein sen perusteella yhteenvetoja tutkimuksen tulok-

sista. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 122-127.)  

Aineistolähtöinen sisältöanalyysi päätetään yleensä siihen pisteeseen, kun aineistosta 

ei löydy uutta tietoa tutkimusta koskevaan viitekehykseen. Kyseinen analyysimene-

telmä on hyvin tutkijalähtöinen, sillä ei ole olemassa yhtä ainoata oikeaa tapaa luoki-

tella kerättyä aineistoa. (Seitamaa-Hakkarainen 2014.) Kananen (2014b, 115) toteaa-

kin, että ratkaisun löytääkseen tutkijan tarvitsee käyttää intuitiotaan, eli aineistosta 

tutkijan tarvitsisi ikään kuin nähdä ne tulokset, joita aineisto kielii tutkimukselle. 

Aineistolähtöinen sisältöanalyysi tarjosi tässä opinnäytetyössä näkökulmia ja sisältöä, 

jota ilman tavoitteita ei olisi kyetty saavuttamaan. Analyysitavan avulla sain tuotua 

esille aineiston osia, joiden ansiosta kokonaisuus punoutui yhteen, eri osiot toisiaan 

täydentäen. Käytin analyysissä avukseni Word -tekstinkäsittelyohjelmaa, jonka avulla 

vertailin keräämiäni aineistoja toisiinsa. Tavoitteenani oli tällä tavalla löytää yhtäläi-

syyksiä ja mahdollisia poikkeavuuksia aineistosta. Aineistolähtöisen analyysin saatte-

lemana aineistosta nousivat esille tutkimuksen kannalta kaikkein tärkeimmiksi arvioi-

mani näkökulmat. Uskon löytäneeni osa-alueet, joita on tarpeenmukaista painottaa 

tässä tutkimuksessa.  
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6 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI  

Tässä luvussa käsittelen ja avaan keräämääni tietoa. Tarkoitukseni on avata tutkimus-

menetelmien kautta kerättyä dataa teemoittain ja analysoida sitä kehittämistyöni nä-

kökulman mukaan. Tematiikat, joihin olen jakanut aineistosta jalostuneet tulokset, pe-

rustuvat niistä esiin nousseisiin havaintoihin. Ne pitävät sisällään sen, millaiseen muo-

toon HumaKAS-työvälineen olisi syytä asettua, millaista ohjeen sisällön tulisi olla ja 

miten HumaKAS toimii elämäntilanteen selvittämisen välineenä. 

6.1 Ohjemateriaalin täytyy olla saatavilla verkossa 

Erilaisia menetelmiä ja työvälineitä elämäntilanteen selvittämiseen on hyvin monen-

laisia. Niiden levinneisyys nuorisotyön ammattikentälle on hyvin vahvasti riippuvai-

nen taustaorganisaation aktiivisuudesta, mutta myös johtavien tahojen halusta kiin-

nittää menetelmät ja työkalut osaksi toimintaa. Vertaisanalysoin eli benchmarkkasin 

vuoden 2018 lopussa kahta elämäntilanteen selvittämiseen tarkoitettua menetelmää, 

jotka on kehitetty viime vuosien aikana. Menetelmät ovat Mun elämä 3X10D ja Kom-

passi-menetelmä, joka on osa suurempaa menetelmäperhettä. Käytin menetelmänä 

myös haastattelua saadakseni ymmärryksen siitä, millaista HumaKAS-työvälineen 

ohjeistukseen käytettävän materiaalin tulisi olla. Haastateltavikseni valikoituivat tek-

nisen viestinnän ammattilaiset Eeva Viljanne Suomen teknisen viestinnän yhdistyk-

sestä ja Tytti Suojanen Tampereen yliopistolta. Haastattelut toteutin joulukuun 2018 

aikana Tampereella. 

Mun elämä 3x10D on Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kuopion kaupungin yhdessä 

kehittämä elämäntilanteen kartoitusväline. Menetelmän kehittämistyössä mukana ol-

leelta Sakari Kainulaiselta sain haastattelun HumaKAS-työvälineen vertailukehittä-

mistä varten. Kainulaisen mukaan Mun elämä 3x10D:n kehittämistyössä oli tavoit-

teena edistää nuorten etua ja eriammattiryhmien mahdollisuuksia selvittää heidän elä-

mäntilannettaan, taustojaan ja palveluntarpeitaan. Lisäksi Kainulainen kertoi, että 
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Mun elämä 3X10D -menetelmä toimii verkossa. Menetelmä sisältää kymmenen kysy-

mystä, joiden avulla pyritään kartoittamaan nuoren elämäntilannetta ja palveluntar-

vetta.  

Kompassi-menetelmän taustaa tekemässäni benchmarkkauksessa selvensi menetel-

män kehittäjä Taru Arnkil, joka oli toinen benchmarking haastateltavani. Kompassi-

menetelmä on nykyisin FCG konsultointi Oy:n omistama elämäntilanteenkartoitus-

menetelmä, joka on osa Graphing Life -menetelmäperhettä. Menetelmä sai alkunsa 

Hämeenlinnan seudulla toteutetussa työllisyyttä edistävässä hankkeessa, jonka tarkoi-

tuksena oli kartoittaa ja purkaa monihaasteellisia elämäntilanteita ja katkaista pitkit-

tynyt työttömyys. Kompassi-menetelmän tarkoituksena on asiakkaan kokonaisvaltai-

nen elämäntilanteen selvittäminen. Elämäntilanteen hahmottamisen apuna mene-

telmä rakentaa visuaalisen sosiogrammin, jonka avulla ohjaustilanteessa tarkastellaan 

käyttäjän elämäntilannetta visuaalisuuteen perustuvan havainnoinnin pohjalta. Me-

netelmässä kartoitetaan keskeisiä elämänalueita, työllistyvyyttä, terveyttä, psyykkistä 

toimintakykyä, taloutta, osallisuutta, arjen sujuvuutta ja osaamista, positiivisten väit-

tämien avulla. Teemoja voidaan syventää lisäväittämillä. Tarve elämäntilanteen selvit-

tämiseen on kummallakin vertaisanalysoitavalla työvälineellä asiakkaiden palvelutar-

peen kartoitus ja asiakkaan kokonaisvaltaisen elämäntilanteen vaikutusten ymmärtä-

minen elämässä kohdattujen haasteiden taustalla. 

Haastattelut ja perehtyminen muuhun verkossa esillä olevaan materiaaliin kyseisistä 

menetelmistä osoittivat, että molempien menetelmien hyödyntämiseen tarkoitetut oh-

jeet ja ohjeistukset ovat täysin verkkopohjaisia ja kehittämistyön alkutaipaleelta läh-

tien ne on viety verkkoon. Kuten Kompassi-menetelmän kehittäjä Arnkil totesi haas-

tattelussa, aineistot ovat silloin aina saatavilla, eikä niiden päivittäminen vaadi yhteis-

työtahojen välistä sähköpostirumbaa tai muuta materiaalin välittämistä, vaan kaikki 

ohjeet löytyvät verkkosivuilta ajantasaisina. Mun elämä 3X10D -menetelmän kohdalla 

erillisiä ohjeita ei ole vielä luotu, kertoi Kainulainen, vaan ne on upotettu menetelmän 

kyselyrunkoon, joka on tällä hetkellä saatavilla vain demo-versiona osoitteesta 

https://oda.medidemo.fi/. 
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Millaisessa muodossa ohjeiden tulisi olla? Tekemieni haastatteluiden perusteella huo-

mattavissa on selkeä suunta eli verkkopohjainen ohjemateriaali. Teknisen viestinnän 

ammattilaisen Eeva Viljasen mukaan verkkopohjaiset ohjeet ovat helposti saatavilla ja 

paljon helpommin muokattavissa kuin perinteiset paperiset ohjeet. Samankaltaisen 

päätelmän sain toiselta haastateltavaltani Tytti Suojaselta, joka lisää tarkennuksena, 

että ohjeet ovat pitkään olleet pdf-muodossa, vaikkei kyseinen muoto hänen mukaansa 

ole kaikkein paras tiedostomuoto ohjeiden ylläpidolle tai toiminnalle. Viljanen pai-

notti, että verkkopohjaisten ohjeiden muodon tulisi olla erilaisille näytöille mukautu-

via, sillä ihmiset lukevat tekstejä sekä pieniltä mobiilinäytöiltä että tietokoneilta. Teks-

tipohjaisten ohjeiden lisäksi verkkoon on luotu erilaisia ohjevideoita, niin näyteltyjä 

kuin graafisiakin. Myös videot ovat mahdollisia kokonaisuuksia erilaisten välineiden 

ohjeiksi huomauttaa Viljanen. Oli ohjeen kokonaisuus sitten verkkopohjainen tai pa-

perinen, tärkeintä on luoda siitä sellainen, että se palvelee käyttäjiään ja huomioi hei-

dän tarpeensa. Tarpeita tulee huomioida ohjeen muodossa, sisällössä ja alustassa, jo-

hon ohje kiinnitetään.  

Teknisen viestinnän ammattilaisten haastatteluissa tärkeimmäksi ohjenuoraksi käyt-

töä tukevan materiaalin teossa nousi loppukäyttäjien kuuleminen ohjetta luodessa. 

Tässä tapauksessa molemmat haastateltavat, kuultuaan opinnäytetyön aiheesta sy-

vemmin, toivat esille nuorisotyöntekijöiden roolin ohjeiden suunnittelussa ja kom-

mentoinnissa. Haastateltavat painottivat, että kuulemalla käyttäjiä saadaan tarvitta-

vaa tietoa kokonaisuuden rakentamiseksi ja tarpeita vastaavan sisällön laatimiseksi. 

Haastatteluiden perusteella otin yhteyttä nuorisotyön ammattilaisiin, Jenna Tammi-

seen ja Riikka Mäkelään, joita haastattelin tammikuussa 2019.  

Heidän haastatteluidensa pohjalta selvisi, että nuorisotyöntekijät käyttävät päivittäi-

sessä työssään erilaisia verkkolaitteita ja ohjeistuksia liittyen nuorten kanssa työsken-

telyn suunnitteluun ja nuorten toiminnan ohjaamiseen. Verkkolaitteet vaikuttavatkin 

olevan alan ammattilaisten käytössä yleisesti. Tamminen kuitenkin on paperisten oh-

jeiden muodon puolella, vaikka käytössä olisikin liuta erilaisia verkkolaitteita, kuten 
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mobiililaite tai kannettava tietokone. Hän perustelee kantaansa leirityön kannalta: lei-

rit, joita hän on ollut ohjaamassa, ovat usein kaukana kaupungeista, joten verkko ei 

välttämättä kanna leirialueelle asti tarpeeksi tehokkaasti. Näin ollen hän kannattaa vä-

hintään tulostusmahdollisuuden sisällyttämistä ohjeisiin, jos ne asetetaan saataville 

nettisivuille tai mobiiliisovellukseen. Olivatpa ohjeet sitten paperilla tai verkossa, on 

niiden oltava tarkkoja kuvauksia siitä, kuinka välinettä on mahdollista hyödyntää – 

mutta kuitenkin riittävän väljiä, jotta työntekijä voi tehdä ohjauksesta itselleen sovel-

tuvan.  

Samankaltaiseen päätelmään päätyy Mäkelä pohtiessaan ohjemateriaalin hyödynnet-

tävyyttä. Hän kokee Tammisen tavoin tulostusmahdollisuuden olevan tarpeellinen oh-

jeiden hyödyntämisessä. Lisäksi haastateltavat painottavat, että ohjeen tulisi olla tar-

peeksi suppea, jotta ne eivät vaatisi liian pitkällistä perehtymistä. Näin ohjaajat voisi-

vat ottaa työvälineen ja sen käyttöä opastavan ohjeistuksen käyttöön heti kun huomaa-

vat tarvitsevansa sitä nuoren kohtaamiseen. 

Liian paksu opus tai ohje on vaikeasti lähestyttävä ja karkottaa käyttäjät. Ohjaajan kan-

nalta Tamminen näkee mahdollisuuden käyttää ohjetta monessa formaatissa par-

haana vaihtoehtona. Hän kuitenkin totesi, että nuorten näkökulmasta älypuhelimella 

helposti käytettävät ohjeet olisivat paras vaihtoehto. Älypuhelimella käytettävyyden 

kannalla oli myös Mäkelä, sillä älypuhelimella luettavat ohjeet pysyisivät mukana ja 

olisivat helposti saatavilla. Mäkelä jatkoi, että verkosta löytyvältä ohjeelta vaadittaisiin 

tarkkuutta ja helppokäyttöisyyttä, jotta se olisi helppolukuinen. On siis tärkeää, että 

sivusto, jolla ohjeet ovat saatavilla, on optimoitu niin että teksti on riittävän suuriko-

koista ja ei vaadi tarkentamista kuten esimerkiksi yleisesti jakamisessa käytetty, suu-

remmille näytöille tarkoitettu PDF-tiedosto. Tulostettava versio tarjoaa mahdollisuu-

den käyttää ohjetta ilman verkkoa ja motivoi käyttämään ohjetta, koska omilla käsin 

tehdyillä merkinnöillä ohjeesta saa persoonallisemman ja itselleen sopivamman. 
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Aineisto antaa vahvasti ymmärtää, että HumaKAS-työvälineen tulisi olla saatavilla 

verkkopohjaisena julkaisuna, joko omassa verkko-osoitteessaan kaikille laiteille opti-

moituna. Elämäntilanteen kartoittamiseen käytettävät mittarit ja välineet tulisikin 

saada käyttöön sekä sähköisenä versiona että käyttäjän niin halutessa paperimuo-

dossa, jotta ne palvelisivat käyttäjiä kansallisella tasolla (Sandberg ym. 2018, 21).  

Näkemykseni mukaan selaimesta saatavilla olevana HumaKAS täyttää edellä mainitun 

kriteerin. Tällöin työvälineen hyödyntäminen onnistuu mobiililaitetta käyttäen yhtä 

sujuvasti kuin muullakin verkkolaitteella. Tämä tietenkin vaatii sivustojen ja jaettavan 

dokumentin toimivuuden. Verkkoon vietynä HumaKAS-työvälinettä saa levitettyä te-

hokkaasti potentiaalisten käyttäjien keskuuteen sekä muutenkin lisätä tietoisuutta 

itsereflektioon ja elämäntilanteen selvittämiseen tuotetuista välineistä ja menetel-

mistä. Lisäksi aineistosta nousivat esiin käyttäjien kommentit paperisen ohjeistuksen 

tarpeesta. Ne huomioiden on tärkeää suunnitella myös tulostetun kokonaisuuden toi-

mivuus, jotta käyttäjä saa tarvittaessa ohjeet itselleen toimivana paperiversiona. Oh-

jeiden helppokäyttöisyys monenlaisessa formaatissa vaikuttaa aineiston perusteella 

todella tärkeältä kehitettävältä osa-alueelta HumaKAS-työvälineessä. Monimuotoi-

suus lisää ennen kaikkea käytettävyyttä, mutta palvelee myös tuotteen levittämistä ja 

kehittymistä.  

6.2 Ohjemateriaalin tulee olla selkeää ja kiinnostavaa 

Tutkimuksen aikana käytin haastatteluja pääsääntöisesti selvittääkseni millainen ma-

teriaali tukee HumaKAS-työvälineen hyödyntämistä. Haastattelut käsittelivät teknisen 

viestinnän ja nuorisotyön ammattilaisten näkökulmaa materiaaleihin, joiden avulla 

HumaKAS-työvälinettä olisi mahdollista hyödyntää. Teknisen viestinnän ammattilais-

ten haastattelussa molemmat haastateltavani olivat samoilla linjoilla puhuessaan käyt-

töä tukevista ohjeista. Molemmat painottivat, että erityisen tärkeää ohjeiden luomi-

sessa on huomioida loppukäyttäjän profiili eli se, millaiset henkilöt käyttävät ohjetta 

ja se, mitkä ovat heidän tarpeensa ohjeen sisällölle ja muodolle. Suojanen painotti, että 
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kaikkien päätösten, joita tehdään käyttöä tukevan materiaalin suhteen, olisikin nojat-

tava kohderyhmän tarpeisiin. Työskentelyä tukevan materiaalin luominen tulisi aloit-

taa kohderyhmän kartoittamisella ja käyttäjäprofiilien luomisella. Tämän lisäksi Vilja-

nen huomautti, että ohjeen kokonaisuus tulee laatia niin sanottua heikointa käyttäjää 

ajatellen, eli jokaisen on kyettävä käyttämään tuotetta ilman suurempia ongelmia. Li-

säksi ohjeen kielen ja kokonaisuuden tulisi olla selkeästi jäsenneltyä eri informaatio-

tyyppien osalta (esimerkiksi ohjeistavan ja kuvaavan informaatiotyypin). Tähän Suo-

janen lisäsi, että ohjeen käyttäjän pitäisi olla myös mahdollista kontekstualisoida oh-

jeen osia työvälineen käyttöön, jotta sen hyödyntäminen olisi jouhevaa.  Käyttäjän tar-

peiden huomiointi on tärkeää huomioida ohjeen kaikissa osissa: sisällössä visualisoin-

neissa ja muussa kuvallisessa informaatiossa, esimerkeissä ja siinä millaista kieltä käy-

tetään. 

Tammisen mukaan käyttöä tukevaa materiaalia tehdessä olisi hyvä huomioida sen vi-

suaalinen kokonaisuus. Erityisesti hän korosti haastattelussaan visuaalisuuden ja si-

sällön jäsentämisen tärkeyttä loppukäyttäjän näkökulmasta. Hän totesi koko ohjeen 

käytön olevan luontevaa ja mukavaa, jos kokonaisuus on harmoniassa ja kiinnostavan 

näköinen. Mäkelä totesi visuaalisuuden myös helpottavan ohjeen käyttöä: hänen mu-

kaansa on tärkeää jaotella relevantit asiat leipätekstistä visuaalisesti, jotta kokonaisuu-

desta tulisi mahdollisimman helppokäyttöinen. Ohjeen kokonaisuudessa tulisi olla siis 

huomioituna selkeys ja ohjeiden visuaalinen näyttävyys, mutta myös sisällöllinen rik-

kaus. Sisällön tulisi olla harjoitteiden ja ohjetekstin selkeästi jäsennelty kokonaisuus, 

kuten Tamminen haastattelussa totesi.  

Ohjetta on mahdollista selkeyttää todella yksinkertaisilla asioilla, kuten täsmällisillä ja 

selkeillä otsikoinneilla. Suojanen selvensi, että otsikoiden tarkoituksena on eriyttää 

erilaiset informaatiotyypit ja että nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kuvailussa käyte-

tään passiivimuotoista tekstiä ja ohjeistuksessa imperatiivia. Viljanen toi haastattelus-

saan esiin keskeisiä asioita ohjeen kieliasusta. Ohjetekstimuodon on oltava selkeä ja 

jämäkkä ja ohje pidettävä kulttuurillisessa kontekstissa: suomalaisille ohjeille on tyy-

pillistä tuttavallinen ilmaisutapa eli turhaa virallisuutta, esimerkiksi teitittelyä, voi 
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välttää. Suorat ja yksinkertaiset ohjeet siis riittävät. Haastatteluista sain selville, että 

minun olisi kannattavaa rakentaa HumaKAS-työvälineen ohje Viljasen ehdottaman 

rakenteen mukaiseksi. Se palvelisi tarkoitustaan rakenteen ja sisällön jäsentämisen 

näkökulmasta. Viljanen painotti seuraavien osioiden laatimista ohjeeseen: 

  

- Sisällysluettelo  

- Kuvaileva / motivoiva osio 

- Miten välinettä käytetään?  

- Sanasto (Keskeiset termit ja käsitteet avattuna) 

- Käytön ohjeistus (visualisointi ja esimerkit)  

- Lisätiedot, kuten tulostusmahdollisuuden selventäminen 

- Mistä saa lisätietoa? (nettisivu yms) + tekijänoikeudet näkyville (Viljanen 2018).  

 

Tammisen ja Mäkelän mukaan ohjeesta mielenkiintoisen tekevät visuaalinen näyttä-

vyys ja havainnollistavat kuvitukset. Myös Viljasen mukaan ohjeeseen olisi hyvä lisätä 

selkeyttäviä kuvia ja kuvituksia tukemaan välineen käyttöä. Tamminen kertoi, että ku-

vien on mahdollista esittää HumaKAS-työvälineen hyödyntämistä tai olla tuomassa 

näyttävyyttä sisällölle. Tamminen jatkoi ajatustaan, että kuvat ja muu visuaalisuus oh-

jeessa helpottavat tärkeiden kokonaisuuksien löytämistä ja motivoivat käyttöä. Mäke-

län mukaan kuvitusten ja selkeyttävien visualisointien lisäksi ohjeen käyttöä motivoi 

sen tiiviys sekä erillinen osio muistiinpanoille. Muistiinpanomahdollisuus tekee oh-

jeesta henkilökohtaisemman ja mahdollistaa sen soveltamista omaan työhön ja tarpei-

siin. Ohje on parhaimmillaan työtä avustava väline, jota voidaan hyödyntää toistuvasti 

eri nivelkohdissa. Materiaaliin palaaminen on tehtävä niin sujuvaksi, ettei käyttöönot-

toa tarvitse uudestaan motivoida, vaan motivaatio HumaKAS-työvälineen käyttöön 

syntyy jo ensimmäisen perehtymisen jäljiltä.   
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6.3 Työvälineet ovat osa kohtaamista ja palvelunohjausta   

Elämäntilanteen selvittäminen oli tutkimusaineiston perusteella hyvin perusteltua ja 

tarvittua. Elämäntilanteen selvittämiseen käytetään nuorisotyössä erilaisia menetel-

miä, kuten benchmarkkaamiani menetelmiä Kompassi ja Mun elämä 3X10D, jotka 

ovat käytössä erilaisten toimijoiden keskuudessa. Erityisesti niiden toimivuutta on tut-

kittu Kelan tilaamassa raportissa NEET-nuorten toimintakyvyn arvioinnissa. Se, 

kuinka elämäntilannetta pyritään kartoittamaan, on menetelmästä riippuvaista. Mun 

elämä 3X10D -menetelmässä hyödynnetään strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. 

Strukturoituihin kysymyksiin vastataan asteikolla 0-10, jossa nolla tarkoittaa eri 

mieltä ja kymmenen samaa mieltä. Avoimien kysymysten avulla menetelmässä tarkas-

tellaan sitä, kuinka hyödyntäjä haluaisi muuttaa näitä elämänsä osa-alueita. Tämän 

kokonaisuuden pohjalta selvitetään yksilön elämäntilannetta ja mahdollista palvelun-

tarvetta.  

Kompassi-menetelmä taas on jaettu seitsemään pääteemaan niiden jäsentämisen 

vuoksi, mutta menetelmän pääosassa on vuorovaikutus. Menetelmä kannustaa vapaa-

seen keskusteluun eri osioiden välillä. Kompassissa on kiinteässä roolissa myös niin 

kutsuttu palvelukytkentä, jonka avulla asiakkaan tilannetta voi sovittaa kunnassa tar-

jottuihin palveluihin ja toimintoihin suoraan ohjelmistossa. Menetelmä itsessään on 

visuaalinen sosiogrammin ansiosta. Sosiogrammi mahdollistaa elämäntilanteen koko-

naisuuden käsittelyn visuaalisesti. Kompassin visuaalisuus mahdollistaa aikaisemmin 

työstettyjen Kompassien vertailun prosessissa ja paluun esille nousevien tematiikko-

jen äärelle. HumaKAS-työväline on visualisoivana ja erilaisiin tematiikkoihin pureu-

tuvana välineenä samankaltainen Kompassi-menetelmän kanssa, mutta HumaKAS-

työvälineeseen ei ole vielä virallisesti liitetty kysymysrunkoa, jonka pohjalta hyödyn-

täjä reflektoisi omaa elämäntilannettaan.  

Molemmissa benchmarkkaamissani menetelmissä korostui vuorovaikutuksen osuus 

elämäntilanteen kartoittamisessa. Tilannetta kartoitetaan yhdessä ohjaajan kanssa tai 
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vähintäänkin käydään vastaukset läpi yhdessä, mikä mahdollistaa menetelmiin upote-

tun palveluohjauksellisen näkökulman. Arnkil ja Kainulainen molemmat pitävät vuo-

rovaikutusta ehdottoman tärkeänä elämäntilanteen selvittämiseen käytettäviä mene-

telmiä hyödyntäessä. Vuorovaikutuksessa annetaan tilaa yksilön kokemukselle ja mah-

dollistetaan aidosti huomioiva ohjaamistilanne asiakkaan ja työntekijän välille, sel-

vensi Arnkil. Aidon kohtaamisen lisäksi menetelmissä vuorovaikutuksellisuuden taus-

talla on myös selkeä palveluohjauksellinen näkökulma. Arnkil painottaakin haastatte-

lussaan, että palveluohjaus lähtökohtaisesti vaatii yksilön tarpeiden huomiointia, ko-

konaisvaltaista elämäntilanteen kartoittamista ja motivaation suuntautumista ohjat-

tavaan palveluun.  

Palveluohjauksen tarkoituksena ei siis ole niin sanotusti ylhäältä päin ohjata asiakasta, 

vaan löytää oikeat palvelut häntä kuunnellen. Vaikuttaakin, että elämäntilanteen kar-

toittamiseen kehitettyjen menetelmien takana olevat henkilöt haluavat olla osana 

muuttamassa ohjauskulttuuria asiakasvetoiseksi, pois sellaisesta ohjauksen kulttuu-

rista, jossa ammattilainen sanelee asiakkaan tarpeet ja ohjauksen suunnan. Arnkil sel-

vensi, että pelkästään verkkoon sijoitetut menetelmät ilman vuorovaikutusta jäävät 

ontoiksi eivätkä edesauta nuoren suuntautumista eteenpäin, kuten haastatteluista sel-

viää. Vuorovaikutuksella annetaan mahdollisuus peilata omaa tilannetta ja etsiä mah-

dollisia jatkopolkuja palveluohjauksen muodossa, jolloin asiat alkavat aukeamaan ja 

tilanne muuttuu. Ohjaus vuorovaikutuksessa mahdollistaa tukemisen ja eteenpäin 

suuntautuneisuuden, jolloin ohjattu voi tuettuna reflektoida sitä, mihin elämänpolun 

on mahdollista hänet ohjata (Peavy 1999, 18).  

Työvälineen käyttö koetaan tekemäni tutkimuksen perusteella hyväksi tavaksi selvit-

tää elämäntilanne. Elämäntilanteen selvittämiseen käytettävät välineet, kuten myös 

Siisi Hirvikoski (2018) selventää, todella antavat konkreettista tukea ja avustavat elä-

mäntilannetta selvittäessä. Kokonaisuudessaan neljätoista henkilöä osallistui ohjaa-

miini hyvinvointiteemaisiin työpajoihin, jotka ohjasin Turun Seudun Seta ry:n nuorten 

sateenkaarikahvilassa Turussa tammikuussa 2019 sekä NuortenTupa-toiminnassa 
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Sauvossa marraskuussa 2018. Ryhmäohjaukseen osallistui nuorten lisäksi myös hei-

dän ohjaajiaan, joita oli ohjattavien määrästä kokonaisuudessaan viisi. Näiden ryh-

mänohjausten lisäksi HumaKAS-työvälinettä testattiin yksilötyössä kolmen nuoren ai-

kuisen kanssa. Yksilötestit toteutin 5.12.2018-10.1.2019 välisenä aikana Turussa ja 

Helsingissä. Näistä testeistä saadun aineiston perusteella nousi esiin vahva näkemys 

siitä, että HumaKAS-työväline soveltui elämäntilanteen selvittämiseen, kun otin sa-

malla mukaan reflektiota ohjaavia kysymyksiä. Neljätoista henkilöä seitsemästätoista 

koki työvälineen kelvolliseksi tavaksi tarkastella elämäntilannettaan ja siihen liittyviä 

kokonaisuuksia. Lisäksi osallistujia havainnoiden sain käsityksen, että HumaKAS-työ-

väline on toimiva menetelmä selvittämään elämäntilanteita, sekä hyvinvoinnin tilaa ja 

työvälineen käyttäminen onnistuu nuorisoikäisiltä osallistujilta ilman vaikeuksia. 

Tieto työvälineen toimivuudesta nuorten parissa käytettävänä menetelmänä on tär-

keää siksi, että silloin työvälineellä on mahdollista kartoittaa nuorten elämäntilannetta 

ja näin päästä dialogiin huomiota vaativissa aiheissa.   

Kokoamani aineiston valossa on elämäntilanteen selvittäminen mahdollista, jopa suo-

tavaa, jonkinlaista menetelmää, välinettä tai työvälinettä hyödyntäen. Selvittäminen 

vaatii reflektiota avustavia kysymyksiä, jotka johdattelevat hyödyntäjän asian äärelle 

ja antavat peilipinnan omalle kokemukselle. Tutkimuksessani haastattelin nuorisoalan 

ammattilaista Riikka Mäkelää, joka korosti juuri henkilökohtaisen elämän reflektoin-

nin tärkeyttä. Hän koki, että elämäntilanteen kartoittamisen helpottamiseen olisi hyvä 

hyödyntää jonkinlaista menetelmää, ja että käytössä olevan menetelmän tulisi pitää 

sisällään johdattelevia kysymyksiä. Näiden kysymysten pohjalta olisi mahdollista pei-

lata omaa elämäänsä tai jaksamistaan. Elämäntilanteen selvittämiseen luoduilla me-

netelmillä on nuorisotyön toimikentällä tarve, kuten Siisi Hirvikoski (2018) toi ilmi. 

Ilman kritiikkiä ei uusia välineitä tai menetelmiä olisi kuitenkaan suotavaa lähteä ke-

hittämään, sillä kuten Kelan tilaamassa raportissa tutkimustiimi (Sandberg ym. 2018, 

26) toteaa, uusien arviointivälineiden kehittämistä tulisi välttää ja vanhoja tutkia ja 

kehittää enemmän kuin nyt on tehty.  
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7 HUMAKAS-TYÖVÄLINEEN HYÖDYNTÄMISEEN KÄYTETTÄVÄ MATERIAALI 

Tässä osiossa esittelen HumaKAS-työvälineen käyttöä tukevan materiaalin, jonka olen 

kehitellyt tämän opinnäytetyön tutkimusmenetelmien ja lähdemateriaalin antamien 

suuntaviivojen pohjalta. Erityisesti materiaalin muotoon ja sisältöön vaikuttivat teke-

mäni haastattelut teknisen viestinnän ja nuorisotyön ammattilasille, mutta myös pe-

rehtymiseni HumaKAS-työvälinettä vastaaviin menetelmiin, joita hyödynnetään elä-

mäntilanteen selvittämiseen. Luvussa on kuvana HumaKAS-työvälineen käyttöä tuke-

van materiaalin kansilehti (kuva 2). Tämän kappaleen alaluvussa on myös sisällysluet-

telo käyttöä tukevasta materiaalista. Loput ohjeistuksesta on mahdollista lukea opin-

näytetyön Liitteet-osiosta (Liite 7). 

7.1 Materiaali HumaKAS-työvälineen hyödyntämiseen  

Alkuperäisenä suunnitelmanani oli luoda HumaKAS-työvälineen käyttöä tukeva ohje-

materiaali, jota aloin rakentamaan kehittämistyön menetelmien pohjalta esille tullei-

den huomioiden perusteella. Tavoitteenani oli tarjota sisällöllisesti mahdollisimman 

kattava kokonaisuus, joka palvelee tilaajani ja työvälineen loppukäyttäjien tarpeita. Ti-

laajani kanssa käydyssä keskustelussa tulimme siihen tulokseen, että luomani materi-

aali on lähempänä työvälineen käytön kuvausta. Keskustelun pohjalta totesimme, että 

luomaani materiaalia voidaankin paremmin hyödyntää HumaKAS-työvälineelle tule-

vaisuudessa tehtävälle tiiviin käyttöohjeen pohjana. 

Humakkaan käyttöä kuvaileva materiaali sisältää kuvauksen työvälineestä, eli millai-

sesta menetelmästä on kyse ja mitkä teoriat löytyvät työvälineen taustalta. Lisäksi ma-

teriaalissa kuvataan tarkemmin Humakkaan toiminta-alueita. Toiminta-alueiden ku-

vaamisen lisäksi kyseinen kappale pitää sisällään myös listan jokaiseen aihealueeseen 

liittyvistä tunnesanoista. Niiden tarkoituksena on avata toiminta-aluetta lisää, sekä 

tarjota samaistumisen ja reflektion mahdollisuus käyttäjälle. Humakkaan yleisen ku-

vaamisen ja käytön selventämisen lisäksi materiaali sisältää konkreettisia esimerkkejä 

käyttöä varten. Esimerkeissä kuvasin ryhmätyöskentelyn, yksilötyöskentelyn, ongel-

manratkaisun sekä palauteen keräämisen ja arvioinnin mahdollisuuksia työvälinettä 
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hyödyntäen. Jokainen osio on askeleittain jäsennetty, jotta työvälinettä ensikertaa 

käyttävän on mahdollista tukeutua ohjeeseen.   

 

 

 

Kuva 2. HumaKAS-työvälineen käyttöä tukevan materiaalin kansilehti 
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Kuva 3. Materiaalin sisällysluettelo  

7.2 Materiaalin testaus 

Luotuani HumaKAS-työvälineelle sen käyttöä tukevan materiaalin sain mahdollisuu-

den kokeilla sitä Suomen Punainen Ristin- Varsinais-Suomen piirin nuorten toimin-
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nassa. Nuorten toiminta on avoin kaikille 16-29 vuotiaille nuorille, jotka ovat kiinnos-

tuneita Punaisen Ristin toiminnasta ja halukkaita toimimaan, sekä työskentelemään 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Ohjasin hyvinvointi-teemaisen työpajan neljälle osallistu-

jalle helmikuussa 2019 Turussa Suomen Punaisen Ristin tiloissa.  

Rakensin ohjaukseni tekemääni hyvinvointityöpajan runkoon ja lisäsin siihen materi-

aalin esimerkin mukaisen ryhmätyöskentelyohjauksen, jossa käsiteltiin hyvinvoinnin 

tilaa. Mukautin kuitenkin ohjeen vastaamaan kohderyhmäni tarpeita ja ohjauksen si-

sältöä. Materiaalissa olin pyrkinyt huomioimaan juuri muokattavuuden ja se tuli tar-

peeseen heti ensimmäisellä testikerralla. 

HumaKAS-työvälineen käyttöä tukevan materiaalin käyttäminen muuttuvassa tilan-

teessa näytti onnistuvan hyvin, mutta ohjeen toimivuutta arvioidessani pitää huomi-

oida, että olen koonnut sen itse. Lisäksi harjoitteet ja niiden ohjaaminen on kuvattu 

hyvin strukturoidusti ohjeessa, joka voi antaa kuvan kankeasta työskentelytavasta, 

millaiseksi ei todellakaan HumaKAS-työvälinettä ole kehitetty. Ohjeen muoto seikka-

peräisenä on varmistamassa, että sitä ensikertaa käyttävät voivat tukeutua siihen 

alusta loppuun. 

Materiaalin ohjeistukset ovat kokonaisuudessaan toimivat, mutta jatkokehitystä vaa-

tivat. Erityisesti ulkoasun suunnittelu sopivaksi käyttäjäryhmälle, sekä tekstin muok-

kaaminen ammattilaisen, esimerkiksi teknisen viestinnän osaajan käsien kautta olisi 

todella hyvä jatkumo materiaalin kehitykselle. Lisäksi kuten opinnäytetyössäni käy 

ilmi, olisi ohjeet siirrettävä muotoon, joka vastaisi loppukäyttäjien tarpeita kattavasti. 

Ohjeet tulisi sijoittaa alustalle, josta ne olisivat käyttäjien saatavilla ja ylläpitäjän muo-

kattavissa, kun ohjeiden kokonaisuus jatkokehittyy. 
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8 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Kiireisessä nyky-yhteiskunnassa aitoa ja huomioivaa kohtaamista tarvitaan yhä enem-

män. Pysähtyminen ihmisen asioiden äärelle ja ihmisen kokonaisvaltainen huomiointi 

on arvokkainta, mitä työntekijän on nuorisotyön saralla mahdollista tehdä auttaakseen 

nuorta kasvamaan ja kehittymään hyvinvoivaksi. Ammattilaisen tarjoamalla ajalla 

sekä nuoren elämänpiirin kartoittamisella on monenlaisia hyödyllisiä seurauksia: se 

tekee nuoren näkyväksi, luo konkreettisen lopputuleman ja auttaa nuorta selkiyttä-

mään ja tarkentamaan elämänkenttäänsä (Peavy 1999, 94).  

HumaKAS-työvälineen kanssa työskentely on antanut minulle perspektiiviä elämänti-

lanteen kartoittamisen tarpeellisuuteen sekä siihen, millaisia välineitä nuorisotyön toi-

mikentällä on käytössä ja kuinka niiden hyödyntäminen perusnuorisotyössäkin on 

mahdollista ja tärkeää. Jokaiselle menetelmälle ja välineelle on oma paikkansa. Yksi-

nään mikään elämäntilanteen arviointiväline ei kata koko nuoren elämäntilannetta, 

varsinkaan jos siinä on yhtäaikaisesti monenlaisia haasteita (Sandberg ym. 2018, 26). 

Kuitenkin on tärkeää, että nuoren elämänpiiriä kartoitetaan ja pyritään sen avulla hah-

mottamaan mahdollisimman tarkasti. Monipuoliset välineet, menetelmät ja lähesty-

mistavat ovat paikallaan, jotta jokainen nuorten kanssa työskentelevä löytää omaan 

työhönsä ja itselleen sopivan tavan kartoittaa elämäntilanteen alati muuttuvaa raken-

nelmaa. 

Kohtaamistyö on viime vuosien aikana siirtynyt yhä useammin verkkoon; on luotu pal-

velun ohjaukseen tarkoitettuja sivustoja ja hyvinvoinnin kartoittamisen mittareita, 

joita on tarjottu ensiapuna avun tarvitsijoille. Mielestäni tästä trendistä huolimatta 

kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen perustuvien välineiden hyödyntämistä 

on edelleen jatkettava ja kehitettävä.  

Tutkimuskysymykset olivat hyvin konkreettiset ja antoivat selkeän suunnan elämänti-

lanteen selvittämiseen tarkoitetun työvälineen kehittämiselle: Millainen materiaali 

tukee HumaKAS-työvälineen käyttöä? Miten HumaKAS-työvälinettä voidaan käyt-

tää hyvinvoinnin tilan kartoittamiseen yksilö -ja ryhmätyöskentelyssä? Ne sitoivat 
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ohjauksen näkökulmat ja tarpeet yhteen työhön. Näihin kysymyksiin tunnen saaneeni 

pääpiirteisen vastauksen. Mielelläni olisin saanut suuremman otannan käyttäjien ko-

kemuksista Humakkaan hyödyntämisestä. Suurempi otanta olisi tehnyt työstä vakuut-

tavamman, sekä mahdollisesti nostanut esille huomioita, joita en tämän työn otannalla 

saavuttanut. Joten erityisesti huomioni kiinnittyykin työvälineen jatkokehitykseen. 

HumaKAS-työväline on hyödynnettävä kokonaisuus sellaisenaan jo tällä hetkellä. Se 

on osoittanut toimivuutensa erilaisten ryhmien kanssa työskenneltäessä ja mukautu-

vuuden myös kansainvälisessä ympäristössä. Kuitenkin tämän opinnäytetyön perus-

teella kehittämisen kohteita Humakkaassa vielä on. Erityisesti esille nousi tarve Hu-

maKAS-työvälineen viemisen verkkopohjaiseen alustaan, joka toimisi niin mobiilissa, 

kuin muissakin verkkolaitteissa. Tämän konkreettisen formaatinmuutoksen lisäksi 

huomasin tarpeen välineen kielelliseen kehittämiseen. Elämäntilanteita kartoittavien 

välineiden ja menetelmien toivotaan olevan käännettyinä ainakin suomeksi, ruotsiksi 

ja saamen kielille, mutta myös tarpeellisiksi koetaan käännökset selkokieliseksi, eng-

lanniksi, arabiaksi, somaliksi ja kurdiksi (Sandberg ym. 2018, 22). Tämän lisäksi olen 

samoilla suuntaviitoilla kuten tutkijaryhmä heidän kirjoittaessaan, että välineet tulisi 

pitää maksuttomina tai kohtuuhintaisina ja että käyttäjien kuormitus käyttöönotossa 

olisi mahdollisimman alhainen (Sandberg ym. 2018, 21). Opinnäytetyöni aikana kiin-

nitin huomioni siihen ettei hyvinvointia kartoittavista menetelmistä ja välineistä ole 

tehty kattavaa tutkimusta, joka olisi suunnattu tutkimaan välineiden ja menetelmien 

hyödyntämisen vaikutusta käyttäjiin. Lisätutkimuksena omaan opinnäytetyöhöni voi-

sinkin nähdä tarpeen tutkia elämäntilanteen selvittämiseen hyödynnettävien välinei-

den vaikuttavuutta. Kyseiselle tutkimukselle nousi esiin tarve myös Kelan tilamassa 

selvityksessä (Sandberg ym. 2018, 26). Huomaan, että muidenkin huomio on kiinnit-

tynyt samaan pisteeseen elämäntilanteen selvittämiseen hyödynnettävien menetelmiä 

ja välineitä tarkasteltaessa. Lisätutkimus voisi avartaa näkökulmaa siihen, millaisia vä-

lineitä tulevaisuudessa olisi tarve kehittää, sekä millaiseen suuntaan vanhoja välineitä 

on tarve viedä, jotta ne tarjoavat tulevaisuudessakin tuen elämäntilanteen selvittämi-

seen ammattilaisille.   
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HumaKAS on mielestäni hyvä asettaa valtakunnallisille verkkosivuille jaettavaksi, 

jotta uudet käyttäjät ja työvälineestä kiinnostuneet voisivat tutustua sen toimintaperi-

aatteeseen ja käyttöön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Toimia-tietokanta on yksi 

tällainen sivusto, johon työväline olisi hyvä asettaa esille. Sieltä työvälineen olisi mah-

dollista levitä kansallisesti ammattilaisten keskuudessa, sekä tulla tutkituksi elämän-

tilanteen arvioinnin välineenä tarkemmin. 

Opinnäytetyöni tilaajalta sain kommentteja opinnäytetyöstä ja kehitysehdotuksia sii-

hen liittyvään tuotokseen. Tilaajani Roslöfin (2019) mukaan opinnäytetyö vastasi sille 

asetettuihin toiveisiin. Erityisesti kiitosta opinnäytetyö sai siinä esitellyistä työvälineen 

taustateorioista ja tutkimusmenetelmistä, jotka vakuuttivat tilaajan työvälineen käyt-

tökelpoisuudesta. Tilaajan mukaan tekemäni työ antaa valmiin pohjan HumaKAS-työ-

välineen kehittämistyön jatkumiselle. Opinnäytetyöni tilaaja on lupautunut edistä-

mään työni pohjalta laaditun tuotoksen levittämistä kehittelemällä sen pohjalta Hu-

maKAS-työvälineelle tiiviin ja selkeän käyttöohjeen. Tarvittaessa esittelen lisää opin-

näytetyössäni esille tulleita tuloksia, sekä kehitys- ja levitysehdotuksia tilaajani tarpei-

den mukaan, jotta kehittämiskohteet huomioidaan ja työvälineen kehittämistyötä jat-

ketaan. Näen HumaKAS-työvälineen hyödyllisenä työvälineenä nuorisotyön toimi-

kentälle ja olisi haaskausta antaa sen jäädä työpöydänlaatikkoon pölyyntymään hyö-

dyntämättömänä. 
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LIITTEET 

Liite 1 Havainnointitaulukko  

 Voimakkuus: 
 
1 = vähäisesti 
2 = kohtalaisesti 
3 = voimakkaasti 

Merkitys: 
Kuinka merkityksellinen toi-
minnan kannalta 1-3  

Kuvaus: 
Havaintoja, jotka ovat 
syytä huomioida erikseen 

Havainnointi tilanteessa käytetyn työväli-
neen variaation käyttö tuntui jouhevalta 

   

Nuoret osallistuivat harjoitteeseen    

Työvälinettä käytettiin itsereflektion 
apuna hyvinvointia tarkastellessa  

   

Keskustelua syntyy työvälinettä hyödyntä-
essä nuorten välille 

   

Siirsivätkö nuoret alustan herättämät aja-
tukset ryhmälle? 

   

Tarjottuja pelinappuloita hyödynnetään    

Nuoret siirsivät keskustelussa heränneet 
ajatukset alustalle  

   

Visualisointi selventää käsitteillä olevaa 
asiaa 
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Liite 2 HumaKAS-työvälineen yksilötyöskentelytesti 

Mille kohdalle alustaa asetut, kun pohdit 

- Hyvinvointia 

- Läheisiä ihmissuhteitasi / ihmissuhteitasi Sosiaalisia tilanteita – (millaisiksi koet sosi-

aaliset tilanteet) 

- Yhteisöjä, joihin kuulut – (millaiseksi koet yhteisön, johon kuulut) 

- Kuinka huomioit ympärillä olevia ihmisiä  

- Avun pyytämistä, kun sitä tarvitset 

- Sosiaalisen median käyttöäsi 

- Rentoutumisen mahdollisuuksia 

- Fyysistä terveyttäsi 

- Mielen hyvinvointia  

- Vaikuttamisen mahdollisuuksia omaan elämääsi 

- Millaiseksi koet jaksamisesi, (entä palautumisesi)  

- Kykysi harrastaa ja ilmaista itseäsi 

- Tavoitteitasi  

- Omaa aktiivisuuttasi  

- Ympäristön sinulle tarjoaman tuen 
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Liite 3 Lomakekyselypohja  

Palautekyselylomake HumaKAS 

 

 1 Täysin eri 

mieltä 

2 Jokseenkin 

eri mieltä 

3 En osaa 

sanoa 

4 Jokseenkin 

samaa mieltä 

5 Täysin sa-

maa mieltä 

Työvälineen 

käyttö oli helppoa 

ja helposti ym-

märrettävää 

     

Työvälineen 

käyttö lisäsi näke-

mystä tilanteesta 

     

Työvälineen nu-

merottomuus ei 

ollut haitaksi 

     

Työväline auttoi 

kuvaamaan hy-

vinvoinnin tilaa 

     

Näen Humak-

kaan hyödyllisenä 

työvälineenä 

     

Keskustelun he-

rättämät ajatuk-

set oli helppo siir-

tää värialueille  

     

*Laita rasti taulukossa paikkaan, joka on kokemusta kuvaavin 

Helpottiko työväline visualisoimaan keskustelun teemoja? 

Oliko työvälineellä mahdollista kuvata omaa elämäntilannetta? 

Muuta: 
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Liite 4 Teemahaastattelukysymykset  

- Millainen materiaali tukee erilaisten menetelmien hyödyntämistä? 

- Millainen on hyvä ohje? 

- Millaisia sisältöjä ja teemoja käyttöoppaisiin kuuluu? 

- Millä tavoin ohjeen materiaalit olisi esitettävä (visualisoitu / video / kuvitus)? 

- Millainen on sopiva teorian ja esimerkkien suhde ohjeessa? 

- Millaisessa muodossa ohje olisi hyvä esittää? (Verkko, paperinen, mobiili). 

- Millaista on ohjeen kieli? 

- Erotetaanko käyttäjäohje ja ammattilaisohje toisistaan? 
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Liite 5 Benchmarkkaussuunnitelma 

- Kuinka menetelmän käyttö on ohjeistettu? 

- Millaista sisältöä ohjeessa on? 

- Millaisia teemoja ohjeessa on? 

- Millä tavalla ohjeen materiaali on esitetty? 

- Millainen on teorian ja esimerkkien suhde ohjeessa? 

- Kuinka esimerkit on ohjeistettu? 

- Kuinka menetelmä toimii? 

- Kuinka tiiviiseen vuorovaikutukseen menetelmä perustuu? 

- Millä tavoin menetelmää käytetään asiakastyössä?  
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Liite 6 HumaKAS-työvälineen toiminta-alueet 

Turva-alue: rentoutuminen, palautuminen, tasapaino 

- Tämä alue kuvaa tilaa / paikkaa, jossa rentoudut, voit olla oma itsesi, sinulla 

on hyvä ja rauhallinen olo 

Osaamisalue: tiedot, taidot, mukavuus, turvallisuus 

- Tämä alue kuvaa tietoja ja taitoja, jotka jo hallitset hyvin. Jos toimit vain tällä 

alueella, et opi juuri mitään uutta. Siksi sinun täytyy mennä rohkeasti jousto-

alueella. 

Joustoalue: uteliaisuus, kokeilut, reflektointi, epäonnistuminen, onnistuminen, oppi-

minen 

-  Tämä alue kuvaa asioita, joita et hallitse vielä. Yrität ja kokeilet, joskus onnis-

tut ja välillä epäonnistut. Pääasia on, että kokeilet. Oppiminen ja kehittyminen 

tapahtuvat tällä 

Kriisialue: stressi, uupumus, pelko, turvattomuus 

-  Jos menet liian kauas joustoalueella, voit joutua kriisialueelle ja tuntea turvat-

tomuutta pelkoa ja stressiä. On tärkeää tietää, miten pääset takaisin vihreälle 

ja siniselle alueelle.  

Flow-tila: innostuminen, heittäytyminen, sujuvuus, työn imu 

-  Flow-tila on joustoalueen ja kriisialueen välillä ja tätä tulee tietoisesti kontrol-

loida. Flow on  uutta luova voima, mutta  jatkuva flow uuvuttaa.  

Musta alue: Riittämättömyys, tappiomieliala, luovuttaminen, avuntarve 
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- Omat voimavarat eivät ehkä enää riitä vaan pitää osata pyytää apua. (Heimo 

2019.) 
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Liite 7. Materiaali HumaKAS-työvälineen hyödyntämiseen 
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1 JOHDANTO 

Käsissäsi on kooste HumaKAS menetelmän käyttö mahdollisuuksista. Menetelmä tar-

joaa mahdollisuuden lisätä asiakastyöhön monipuolisen työskentelytavan, jonka hyö-

dyntäminen on helppoa ja moniin eri tilanteisiin sovellettavissa. Tämä materiaali si-

sältää kuvauksen HumaKAS:ta ja sen käyttö mahdollisuuksista, sekä antaa konkreet-

tisia esimerkkejä menetelmän hyödyntämiseen. 

2 MIKÄ HUMAKAS ON? 

HumaKAS on väreihin ja tunnetiloja kuvaaviin sanoihin perustuva menetelmä. Huma-

Kas tarjoaa monipuolisesti sovellettavan menetelmän helpottamaan subjektiivisten 

tuntemusten ja ajatusten esittämistä. Keskiössä on tunnistaa mm. omia vahvuuksia, 

kehitettäviä puolia, joustokykyä ja muita ominaisuuksia vuorovaikutustilanteissa, sekä 

stressinsietokykyä.  

HumaKASta käytetään kysymysten avulla. Kysymykset, joiden pohjalta HumaKASta 

käytetään, ovat tilannesidonnaisia. Käytön tueksi on myös luotu valmiita kysymyksiä 

ja käyttöehdotusmalleja, joita on mahdollista hyödyntää ohjauksessa. HumaKASta 

käyttäessä tarkoituksena on osoittaa tai siirtää “pelinappulaa” toiminta-alueella, joka 
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kuvastaa tuntemuksia ja/tai ajatuksia käsitteillä olevasta asiasta. Vastauksen pohjalta 

hahmotetaan tilannetta, jota menetelmällä käyttämällä on käyty läpi.  

Humakkaassa on kuusi toiminta-aluetta, joiden avulla reflektoidaan käsillä olevaa ti-

lannetta tai tunnetilaa. Toiminta-alueilla liikkuminen konkretisoi haastavaksi koettuja 

tuntemuksia ja elämäntilanteita. HumaKAS siis helpottaa asioiden sanoittamista ja 

esilletuontia. Se mahdollistaa reflektion ja asioiden kohtaamisen, vaikka sanoja ei vielä 

niiden purkamiseen olisi.  

Menetelmässä ei ole ennalta määrättyjä mittareita, vaan osallistuja itse luo määritel-

mät kokemukselleen. Näiden kokemusten pohjalta on mahdollista käydä tarkentavaa 

keskustelua käsitteillä olevaan asiaan liittyen. Menetelmään sisältyy ajatus sensitiivi-

sestä kohtaamisesta sekä ajan tarjoamisesta huomioivalle kohtaamiselle. 

Miksi käyttäisin HumaKASta työssäni?  

HumaKAS on ohjaajalle helppokäyttöinen menetelmän puhuttamiseen, arviointiin ja 

vertaisoppimisen kokemusten tarjoamiseen. HumaKAS on helposti muokattavissa ja 

siksi se soveltuu erilaisten ryhmien kanssa toimimiseen ja yksilötyöhön. HumaKAS ei 

määritä tai mittaa osallistujan kokemusta, vaan antaa hänen itse määritellä elämänti-

lanteensa ja kuvailla sitä. Elämänsä arvojen ja tilanteen määrittäminen sitoo osallistu-

jan mukaan päätöstentekoon ja motivoi toimimaan. Mahdollisuus itse vaikuttaa oman 

elämänsä kulkuun on eteenpäin kannatteleva voimavara. HumaKAS antaa mahdolli-

suuden avata elämäntilannetta juuri sen verran, kun osallistuja tuntee mukavaksi. Me-

netelmä ei painosta avaamaan ongelmia, vaan antaa niille tilaa tulla ilmi ja raueta kes-

kustelun tuloksena.   

Menetelmän taustaa 

HumaKAS nojaa hyvinvointitutkimukseen ja positiiviseen psykologiaan. Esille erityi-

sesti nousee vahvuusajattelu, sekä yksilöllisen kokemuksen huomiointi. Humakkaan 

taustalta löytyy Peavylainen ajattelumalli arvokkaasta kohtaamisesta ja ohjauksen 

luonteesta, jossa kuljetaan läpi elämän nivelvaiheiden ohjattavan ehdoin. Ohjaustilan-

teessa ohjattava henkilö tuo tilanteeseen mukanaan koko elämäntilanteensa, jolloin 
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ihmisen koko elämänpiiri näyttäytyy. Ohjatessa olisikin pyrkimyksenä lisätä osallistu-

jalle kokemusta kokonaisvaltaisesti elämänhallinnasta. Tämän kaltaiseen kohtaami-

seen HumaKAS antaa eväitä ja toimintamalleja.  

3 HUMAKKAAN KÄYTTÖ 

Humakkaan käyttäminen on yksinkertaista. Käyttö ei vaadi kuin HumaKAS alustan, 

sekä pelinappulan. Työskentely Humakkaan kanssa aloitetaan alustuksella eli kerro-

taan millaisesta välineestä, on kyse ja mitä ohjauskerralla pyritään saavut-

tamaan. HumaKAS toimii tilannekartoituksessa kysymysten avulla ja erilaisissa on-

gelmatilanteissa teemoittamalla.  

Tilannekartoitus: Johdattelevia kysymyksiä ovat esimerkiksi, millaiseksi tun-

net nuorisotalon ilmapiirin, tai millaiseksi koet oman hyvinvointisi? 

Ongelmaratkaisu: Teemoittelussa kysytään osallistujalta kysymyksiä, joiden 

avulla voidaan syventyä tiettyyn teemaan. Tällaiseen ohjauksessa voidaan kysyä osal-

listujilta esimerkiksi, miten he näkevät oman tilanteensa ja ratkaisuvaihtoehdot. 

HumaKAS on vuorovaikutukseen perustuva menetelmä. Vuorovaikutus ohjaajan 

kanssa antaa osallistujalle peilin omiin tuntemuksiin ja elämänpiiriin. Yhdessä ohjaa-

jan kanssa on mahdollista löytää uusia näkökulmia, mahdollisesti jo moneen kertaan 

läpi käytyihin pulmiin ja elämän nivelvaiheisiin. 

   Kuva 1 HumaKAS menetelmä 
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4 TOIMINTA-ALUEET  

Humakkaan toiminta perustuu erilasiin väreihin ja tunnesanoihin, joiden perusteella 

osallistujan on mahdollista reflektoida tilannettaan ja tunnetilojaan. HumaKAS raken-

tuu kuudesta alueesta, jotka ovat turva-alue, osaamisalue, jousto-alue, kriisi- alue, 

flow-tila, sekä musta alue. Humakkaassa ei ole mittareita, joiden perusteella osallistu-

jaa arvioidaan. Tarkoituksena on, että osallistujat itse määrittelevät, mitä mikäkin alue 

heille henkilökohtaisesti merkitsee. Osallistujan ajatuksiin päästään käsiksi kysymys-

ten ja keskustelun kautta, tällöin kokonainen ihminen tulee esiin erilaisten tilanteiden 

takaa.  

4.1 Sininen – turva-alue 

Turva-alue kuvastaa tilaa tai tilannetta, jossa asiat ovat hyvin ja olo on turvallinen. Mi-

kään ei tunnu uhkaavan, eikä ole tilaa pelolle tai stressille. Turva-alue on kuin keidas 

keskellä aavikkoa, on rauhallista ja tyyntä, eikä tarve kiirehtiä mihinkään. 

Levollinen Turvallinen Hellä Kiitollinen Tyyni Lohdutettu Lämmin Arvokas Hengellisyys Onni Rentou-

tuminen Palautuminen Tasapaino 

4.2 Vihreä – Osaamisalue  

Osaamisalueella löytyvät tiedot ja taidot asioiden suorittamiseen, mikään haaste tai 

vastoinkäyminen ei pidättele toimimista. Osaamisalue on toimimista, jolloin kaikki 

tuntuu sujuvan ja ympäröivänä tunnetilana on helppous, sekä mukavuus.  

Hilpeä Leikkisyys Empatia Rohkea Päättäväinen Riemastunut Luottavainen Itsevarma Ilahtunut Hy-

väksyvä Pitkästynyt Rehvakas Hempeä Tiedot ja taidot Mukavuus  

4.3 Keltainen – Joustoalue 

Jousto-alueella läsnä ovat oppiminen, omien rajojen huomiointi, sekä henkilökohtai-

nen kasvu. Kuitenkin alueelta löytyy myös epäonnistuminen, sekä pettymykset tavoi-

teltujen tulosten vesityttyä. Alueella kuvataan toimintaa, joka venyttää osaamista ja 

tilannetta, kun toiminnan kohteena on jotakin täysin uutta.  
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Tyydytetty Kateus Halu Anteeksiantamus Rakastunut Arvostava Haikea Turhautuminen Hermostunut 

Huolestunut 

Epäluuloinen Tympääntynyt Harmistunut Taistelunhaluinen Pettynyt Lannistumaton Vähättelevä 

Suuttunut Arka 

Nolostunut Katuva Synkeä Velvollisuuden tunne Uteliaisuus Kokeilut Itsetutkiskelu Voitonriemu  

4.4 Punainen – Kriisialue  

Kriisi-alue on tila tai tilanne, jolloin asiat ovat menneet liian pitkälle omien rajojen 

ylitse. Se on kuin tuntemus, jolloin huomaa tehtävien viimeisen palautuspäivän tul-

leen, etkä ole aloittanut edes tekemään niitä. Kurkkuun nousee pala, vatsassa muljah-

taa ja ahdistus painaa rintaa. Alue kertoo, ettei tällä tavalla voi jatkaa pitkään, tai ih-

minen palaa loppuun.   

Ikävöivä Ivallinen Nöyryytetty Häpeilevä Pakokauhuinen Mustasukkainen Turhautunut Pettymykset 

Ahdistuneisuus Melankolinen Epätoivoinen Pelokas Paniikki Stressi Turvattomuus Kauhistunut  

4.5 Musta- Avun tarve- alue 

 Mustalla alueella asiat ovat solmussa ja on aika etsiä apua. Tuntemukset ja jaksaminen 

ovat piinaavia ja aivan äärimmilleen vietyjä. On todella aika pysähtyä niiden äärelle ja 

tehtävä jotain, sillä tällä alueella pysyminen kuluttaa ja tuntemukset ovat todella ras-

kaita kantaa mukana.  

Kohtuuttomat vaatimukset Kammoava Merkityksettömyyden kokeminen Tunnottomuus Loppuun pa-

laminen Tappiomieliala Uupumus Riittämättömyyden tunne Menetetty itsekontrolli Kipu Itseinho Pit-

kittynyt ahdistus Toivottomuus Itsetuhoisuus Epäselvä päämäärä Aiheutettu vahinko Resurssien riittä-

mättömyys Saavuttamattomat tavoitteet Iloton Avuton 

4.6 Oranssi – Flow-tila 

 Syvää uppoutumista ja tehtäviin hurahtamista. Flow-tila on mukaansa tempaisevaan 

toimintaan syventymistä. Flow kadottaa ajan ja paikan ympäriltäsi. Flow-tilan voi löy-

tää aivan siitä tavallisimmastakin arjesta, mutta myös haastavimmista tehtävistä.  Sen 

ajatellaan vaativan positiivista ja pitkäjänteistä suhtautumista toimintaan. Alueella 

koetaan uskomattomia tunnetiloja, joihin hurahtaa aivan täysin.  
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Omistautunut Hurahdus Uppoutunut Intohimoinen Rakastunut Itsevarma innostuminen Heittäytymi-

nen Sujuvuus Virtaus Työskentelyn imu 

 

5 KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ ERI TILANTEISSA 

 

5.1 Ryhmätyöskentelyssä 

Humakkaan hyödyntäminen ryhmätöissä on erinomainen idea, kun halutaan saada 

ryhmäläiset keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia keskenään. Hyödyntäessä Huma-

KASta ryhmätyössä on tarkoin mietittävä millä tavalla halutaan, että osallistujat ref-

lektoivat kokemuksiaan. Onko tarkoitus yhteisesti jakaa kokemuksia vai pelkästään 

pienryhmä keskusteluna? HumaKAS alustoja voi tulostaa ja jakaa pienryhmien hyö-

dynnettäväksi, tai ohjaaja voi kerätä ryhmän yhden alustan ympärille, jolloin jokaisella 

on mahdollisuus osallistua keskusteluun omalla panoksellaan. 

 

Ryhmätyöskentelyn kuvaus vaiheittain: 

1. Ryhmän aloitus: 

Esittäytyminen ja alkusanat. 

2. Miksi ryhmä kokoontuu: 

Ohjaaja selvittää kokoontumisen syyn, selkeyttääkseen tulevan työskentelyn raamit. 

3. Ryhmätyöskentelyn sääntöjen selvitys / luominen: 

Ryhmän työskentelylle on hyvin tärkeää luoda säännöt, joita noudatetaan kokoontu-

misen ajan. Tässä kohtaa ryhmän kokoontumista on myös syytä tarkentaa ohjaajan 

rooli. Toimiiko ohjaaja fasilitaattorina? Onko hänelle mahdollisuus keskeyttää ryhmä 

tai puuttua keskusteluun, vai onko hän yksi osallistujista. Tämä täsmentää toimin-

nassa ilmeneviä rooleja ja antaa raamit, sekä turvaa työskentelylle. 

4. Ryhmän tavoitteiden asetus: 
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Selvennetään mihin ryhmän kokoontumisella pyritään ja halutaan saavutettavan 

5. Ryhmätilanteen keston määrittely: 

Ryhmä tarvitsee työskennelläkseen tehokkaasti tietyn aikaikkunan, johon työskentely 

pyritään mahduttamaan. Tämä tehdään sen vuoksi, ettei keskustelu kierrä kehää tai 

ratkaisuja ei synny. 

6. Humakas alustan toiminnan selvittäminen ryhmälle: 

Ryhmälle, jonka kanssa ollaan työskentelemässä ennalta tuntemattoman välineen pa-

rissa, on tärkeää selittää sen toiminta ja tarkoitus. Ohjaajan on tärkeä olla tutustunut 

menetelmän käyttöön, jo hyvissä ajoin ennen itse ryhmätyöskentelyn alkua, jotta työs-

kentelystä tulee johdonmukaista ja tavoitteisiin suuntaavaa. 

7. Aktiivinen työskentelyvaihe ryhmän kanssa: 

Työskentely Humakasta hyödyntäen käsitteillä olevan asian parissa. Kysymysten saat-

telemana käydään yhteisesti läpi tematiikkoja, joihin ohjaus perustuu, kuten hyvin-

vointi, koulutus tai ajatukset ihmisoikeuksien toteutumisesta. Ryhmäläiset on mah-

dollista jakaa pienryhmiin pohtimaan tematiikkoja tai tehdä se yhteisesti koko ryhmän 

kesken.  

8. Kokoontumisen tuotosten kokoaminen: 

Ryhmäläisten ajatukset kootaan yhteen ja annetaan jokaisen halukkaan olla äänessä ja 

tuoda omat ajatuksensa esiin läpi käydyistä tematiikoista.  

9. Ryhmän lopetus: 

Napakka lopetus ryhmälle tai ryhmän yhdelle kokoontumiselle. Jos tulevaisuuteen on 

sovittuna uusi kokoontuminen voi jäsenille antaa mukaan ”kotitehtävän”, jonka 

kanssa työskentelee ennen seuraavaa kokoontumista 

Esimerkki teematyöskentelystä ryhmässä: 
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1. Pohtikaa ensin kukin omaa hyvinvointianne (tällä hetkellä) ja asemoitukaa alu-

eelle, joka kuvastaa tuota olotilaa. Haastatelkaa sitten toisianne, miksi valitsitte 

alueen 

2. Siirtäkää seuraavaksi nappulanne alueelle, joka kuvastaa lukukauden ajalta jää-

nyttä tunnelmaa hyvinvoinnin kannalta.   

3. Miettikää vielä hyvinvointinne tavoitealue ja keskustelkaa mitä tavoitteita teillä 

on hyvinvoinnin kannalta vuodelle 

 

Kysymyksiä ryhmätyöskentelyyn: 

Miten koette yhdessä työskentelyn / tekemisen? 

Millä alueella olette jaksamisenne kanssa? 

Millä alueella olette tavoitteidenne toteutumista pohtiessanne? 

Kuinka siirrytte ryhmänä alueelta toiselle? 

Millaisia mahdollisuuksia kehitykseen näette tällä alueella? 

Millä alueella ryhmänne on parhaimmillaan? 

Milloin ryhmänne on tehokkain? 

Millä alueella olette, kun ryhmässänne on mukavaa?  

Mitä uutta alueelta nousseet ajatukset / tuntemukset voivat tuoda toimintaanne?  

Kuinka pääsette jatkamaan jumiutumatta alueelle? 

Miltä ryhmässänne tuntuu tuolla alueella?  

Miltä ryhmänne näyttää, kun olette tuolla alueella?  

Kuinka ryhmänne toimii tuolla alueella? 

Millainen on ryhmänne yleinen ilmapiiri?  

Missä ryhmänne on osaamisen kannalta? 

Mikä alue tuntuu ryhmästänne ajankohtaiselta? 
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5.2 Yksilötyöskentelyssä  

Yksilötyöskentelyssä osallistuja pääsee pohtimaan elämänpiiriään ja siihen mahdolli-

sesti liittyviä pulmakohtia. Tärkeää on antaa osallistujan itse määritellä tilanteensa ja 

huomioida hänen tarpeensa ja halutut tavoitteet häntä kuullessa. Kuten Vance Peavyn 

kokee ohjauksen tilaisuutena tutkia elämää, mitä seurauksia teoilla on ja miten voisi 

elää elämäänsä eritavoin, sekä millaiseen suuntaan lähteä kulkemaan elämäntiellä. 

Ohjaus siis hahmotetaan prosessiksi, jossa pyrkimyksenä on auttaa osallistujaa henki-

löä kehittämään itseään (Peavy 1999, 27). Tämän monimuotoisen prosessin yleisim-

mistä päämääristä on yksinkertaisuudessaan saavuttaa asioiden selkeytyminen (Peavy 

1999, 89). 

Yksilötyöskentelyn kuvaus vaiheittain: 

1. Pyri tekemään tilasta, johon tuot osallistujan mahdollisimmanneutraali ja mu-

kava. 

2. Ota osallistuja vastaan luottamusta herättävästi ja omana itsenäsi. 

3. Selitä miksi tapaaminen pidetään ja minkälaisiin asioihin aiotte pureutua ta-

paamisen aikana. 

4. Selitä osallistujalle Humakkaan toimintaperiaate ja tarjoa pelinappula, jonka 

avulla hänen on mahdollista hyödyntää menetelmää. 

5. Kysy tarpeen mukaisia kysymyksiä ja pyydä osallistujaa asemoimaan itsensä 

Humakkaalle. 

6. Syvennä tietoisuutta osallistujan tilanteesta kyselemällä jatko kysymyksiä, kun 

näet mihin hän asemoituu. 

7. Tehkää yhteenveto asioista, mitä olette puhuneet ja sovi mahdollinen jatko ta-

paaminen osallistujan kanssa, sillä on erityisen tärkeä, ettei tuki lopahda kesken 

sen tarpeen. 
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Kysymyksiä yksilötyöskentelyyn:  

Millaiseksi olet kokenut päiväsi? 

Millaiseksi olet kokenut jaksamisesi? 

Millaisia ovat ympärilläsi olevat ihmissuhteet? 

Millaisiksi olet kokenut tunteesi / tuntemuksesi viime aikoina? 

Millainen mielialasi on ollut päivän aikana?  

Kuinka olet kokenut hyvinvointisi? 

Millä alueella olet osallistumisen suhteen? 

Miltä tilanne tuntuu? 

Millaiseksi koet tilanteen?  

Millaiseksi koet tilan? 

Millaisia tuntemuksia sinulla nousee? 

Kuinka koet asian kehittyvän? 

Kuinka pääset pois tuolta alueelta? 

Millaisia mahdollisuuksia sinulla on tuolla alueella? 

Millaisena näet mahdollisuutesi tuolla alueella? 

Kuinka pääset pois alueelta? 

Mitä opit itsestäsi tuolla alueella? 

Mikä on tavoite alueesi? 

Mikä alue tuottaa sinulle eniten onnistumisia? 

Millä alueella olet parhaimmillasi? 

Miten yleensä käyttäydyt tällä alueella? 

Mitä yleensä ajattelet, kun olet kyseisellä alueella? 

Miltä asiat näyttävät, kun olet tuolla alueella? 

Mitä hyvinvointiisi tarvitaan? 

Mikä alueista tuntuu nyt ajankohtaiselta? 

Mitä asioita on tarpeen tukea mielen hyvinvoinnissa? 

MItä asioita on tarpeen tukea sosiaalisessa hyvinvoinnissa? 

Millaisia ajatuksia Humakkaan eri alueet herättävät? 

Mistä Humakkaan aiheesta tai alueesta haluaisit jutella? 



81 

 

 

 

 

 

5.3 Arviointiin  

HumaKAS toimii myös arvioinnissa tai toiminnasta palautteen keräämisessä. Siinä 

toimitaan samoin kuten muutenkin hyödyntäessä menetelmää, eli tunnetilojen ja toi-

minta-alueiden avustamana. 

Arviointityöskentelyn kuvaus vaiheittain: 

1. Heijasta HumaKAS seinälle tarpeeksi isoksi, jotta jokainen osallistuja näkee 

sen. 

2. Selitä Humakkaan toiminta periaate ja painota palautteen annossa subjektiivi-

sen tuntemuksen tärkeyttä ja rehellistä vastausta. 

3. Jaa osallistujille posti-it laput ja pyydä heitä asettamaan ne heijastetun Humak-

kaan toiminta-alueseen, joka vastaa sitä millaista palautetta he haluavat toimin-

nasta antaa. 

4. Osallistujien asetettua vastaukset on mahdollista käydä läpi yhteisesti ajatuksia, 

joita nousi esille arvioinnin tuloksista. 

Kuva 2 HumaKAS käytössä palautteen keräämisen menetelmänä 

5.4 Ongelmanratkaisussa 

HumaKAS menetelmää on mahdollista hyödyntää erilaisten ristiriita- tai ongelman-

ratkaisu tilanteiden tukena. Menetelmää voidaan käyttää antamaan kuvan ryhmän tar-

peista, tunteista ja odotuksista. Hyödynnettynä HumaKAS avartaa ryhmäläisten käsi-

tystä toistensa ajatuksista ja antaa tilaa uudenlaisille ratkaisuille. 

 



82 

 

 

 

 

Ongelmanratkaisutyöskentelyn kuvaus vaiheittain: 

1. Ryhmän aloitus: 

Esittäytyminen ja alkusanat. 

2. Miksi ryhmä kokoontuu: 

Ohjaaja selvittää kokoontumisen syyn, selkeyttääkseen tulevan työskentelyn raamit. 

3. Ryhmätyöskentelyn sääntöjen selvitys / luominen: 

Ryhmän työskentelylle on hyvin tärkeää luoda säännöt, joita noudatetaan kokoontu-

misen ajan. Tässä kohtaa ryhmän kokoontumista on myös syytä tarkentaa ohjaajan 

rooli. Toimiiko ohjaaja fasilitaattorina? Onko hänelle mahdollisuus keskeyttää ryhmä 

tai puuttua keskusteluun, vai onko hän yksi osallistujista. Tämä täsmentää toimin-

nassa ilmeneviä rooleja ja antaa raamit, sekä turvaa työskentelylle. 

4. Ryhmän tavoitteiden asetus: 

Selvennetään mihin ryhmän kokoontumisella pyritään ja halutaan saavutettavan. 

4.1 Ryhmätilanteen keston määrittely: 

Ryhmä tarvitsee työskennelläkseen tehokkaasti tietyn aikaikkunan, johon työskentely 

pyritään mahduttamaan. Tämä tehdään sen vuoksi, ettei keskustelu kierrä kehää tai 

ratkaisuja ei synny. 

5. Humakas alustan toiminnan selvittäminen ryhmälle: 

Ryhmälle, jonka kanssa ollaan työskentelemässä ennalta tuntemattoman välineen pa-

rissa, on tärkeää selittää menetelmän toiminta ja tarkoitus. Ohjaajan on tärkeä olla 

tutustunut menetelmän käyttöön, jo hyvissä ajoin ennen itse ryhmätyöskentelyn alkua, 

jotta työskentelystä tulee johdonmukaista ja tavoitteisiin suuntaavaa. 
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6. Aktiivinen työskentelyvaihe ryhmän kanssa:  

Työskentely Humakasta hyödyntäen käsitteillä olevan asian parissa. Kysymysten saat-

telemana pyritään selvittämään osallistujien ajatuksia tilanteesta ja ideoita, joilla ti-

lanne ratkaistaan.  

7. Kokoontumisen tuotosten kokoaminen: 

Ryhmän työskentelyn aikana kerätyt ideat ja ratkaisuehdotukset, käydään kertauksen-

omaisesti läpi, sekä kootaan yhteen. 

8. Suunnitelma + askeleet jatkolle: 

Tässä kohdassa ryhmätyöskentelyä sovitaan askeleista, joita ryhmä ottaa edistääkseen 

käsitteillä olevia asioita. Ryhmälle sovitaan uusi kokoontumisaika, tai sovitaan, kuinka 

kokoontumisen aikana esiin tulleet ehdotukset viedään käytäntöön. 

9. Ryhmän lopetus: 

Napakka lopetus ryhmälle tai ryhmän yhdelle kokoontumiselle. Jos tulevaisuuteen on 

sovittuna uusi kokoontuminen voi osallistujille antaa mukaan ”koti tehtävän”, jonka 

kanssa työskentelee ennen seuraavaa kokoontumista. 

6 LOPUKSI 

Toivomme materiaalissa esitetyn ohjeistuksen, sekä menetelmän taustojen avaamisen 

olleen niin kattava ja innostava, että sen pohjalta voit rohkeasti lähteä kokeilemaan 

HumaKAS menetelmän käyttämistä työssäsi. Antoisia hetkiä menetelmän parissa! 

Esille tuleviin kysymyksiin lisätietoja HumaKAS menetelmästä saat sen suunnitteli-

joilta Tiina Heimolta ja Ursula Roslöfiltä. Menetelmän käyttöön liittyvissä kysymyk-

sissä ota yhteys viestinta@humak.fi.  

HumaKAS menetelmän luvaton kopioiminen on kielletty. 

ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu) Humanisti-

nen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 59. 
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