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ABSTRACT 
 

The Compass method, designed for customer counselling and dialogue, 
has been used in the city of Hämeenlinna since 2015. The method is a 
visual, and easy-to-use tool to help to clarify and coordinate the life-
situation of the customer, and designed to promote customer-employee 
interaction and strengthen the service network. 
  
This thesis presents the possibilities of reporting overall customer results 
gained with the Compass through an example. The example is based on 
real customer evaluations of their life situations with the Compass and 
real service provider’s profiling’s of their services. However, the examples 
are just a small illustrative sample of both customers and services, and 
thus do not represent the entire customer base. In this thesis my aim is 
to describe and outline the possibilities offered by the method, assuming 
that a representative majority of customers using the services of the 
municipality would have used the Compass, and most of the services 
would have been mapped and profiled in the manner required by the 
Compass. 
  
In my thesis I want to show that the information produced by the 
Compass can be used to support wellbeing and decision making in the 
local authority planning process in a very expressive and reliable way. In 
other words, the thesis illustrates the relationship between customer 
service needs and services and the assumptions and conclusions drawn 
from it, using a pilot material. 
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1 JOHDANTO 

Työskentelin 2013–2015 työllisyyshankkeessa, jossa tehtäväni oli tutkia ja 
vahvistaa pitkään työttömänä olleiden asemaa kunnassa ja sen palve-
luissa. Eräänä lauantaiaamuna luonnostelin ensimmäisen Kompassin ai-
hion vanhan kirjekuoren taakse. Sen tarkoitus oli visualisoida kuntalaisen 
osallisuutta kuntansa asioihin. Alussa lähtökohta olikin hyvin yhteiskun-
nallinen ja menetelmän piti olla ääni sille, kokevatko asiakkaat todella tu-
levansa kuulluksi viranomaisiin ja päätöksentekoon nähden. Kompassin 
tarkoitus oli hahmottaa kaupungin päättäjille ja virkamiehille, mihin asia-
kas asemoi itsensä päätösten, osallisuuden, sosiaalisuuden ja yhteiskun-
nan ulottuvuuksilla. 
 
Kompassiin yhtenä keskeisenä taustavaikuttajana on Työelämätutka. Se 
perustuu ennen kaikkea kanadalaisen Vance Peavyn (2001) sosiodynaa-
miseen ohjaussuuntaukseen. Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2012 
rahoittaman tutkimuksen tavoitteena oli laatia kriteerejä ohjauksen tu-
loksien ja laadun arviointiin ja tästä syntyi asiakkaan asemaa vahvistava 
tutka. Pidin siinä erityisenä sen visuaalista tapaa tuoda asiakkaan omaa 
ääntä esille. 
 
Haastattelin työllisyyshankkeessa palveluohjaajana asiakkaita Työelämä-
tutkalla ja huomasin nopeasti, että moniulotteiset elämäntilanteet tarvit-
sevat laajempaa tulokulmaa kuin työllisyys. Vaikka tutka avasi hyvin asi-
akkaan tilannetta, se oli kehitetty toisenlaiseen kontekstiin kuin missä toi-
min. TE-toimistossa kehitetty Tutka oli kysymyksiltään lähempänä työelä-
mää, kuin niiden asiakkaiden tilanne, joiden kanssa työskentelin. 
Aloimme hankkeessa kehitellä Tutkan muunnelmaa, josta viimein tuli 
Kompassi. Kompassista muotoutuikin menetelmä, jolla voisi kuvata työlli-
syyden lisäksi elämäntilannetta laajemmin. 
 
Hankkeessa työskenteli lisäkseni terveys- ja liikunta-alan sekä työelämä-
osallisuuden kehittämisen asiantuntijat. Vähitellen yhteinen ajatus ihmi-
sen elämäntilanteen kartoituksen laajentamisesta kohti terveydellisiä, 
psyykkisiä, sosiaalisia ja taloudellisia näkökulmia alkoi avautua. Tutus-
tuimme myös muihin erilaisiin työkaluihin ja mittareihin. Hankkeen kon-
taktit järjestöihin vahvistivat tarvetta laajempaan näkökulmaan. Kompas-
sia testattiin paperiversiona, kunnes siitä tehtiin verkkopohjainen tuote 
vuonna 2015. 
 
Vuosina 2015–2018 vastasin Kompassista Luonto Creations Oy:ssä. Olen 
tehnyt työtä Hämeenlinnan kaupungin kanssa erilaisissa rooleissa monien 
vuosien ajan. Tunnen verkostoa, työntekijöitä, asiakkaita ja johtotasoa 
hyvin. Kompassi on ollut FCG Konsultointi Oy:n tuote vuodesta 2018 ja 
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toimin yrityksessä tuotteen erityisasiantuntijana. Voi siis sanoa, että tun-
nen tuotteen erittäin hyvin. 
 
Hämeenlinnassa Kompassi on ollut käytössä sen luomisesta saakka. Kau-
punkia kiinnostaa Kompassin tuottama tieto ja sen hyödyntäminen johta-
misessa sekä palveluiden ja kuntalaisten yhteensovittamisessa. Sovimme 
yhdessä opinnäytetyötä tilaavien kaupungin virkamiesten kanssa, että 
tutkimme, olisiko siitä hyötyä Hyvinvointisuunnitelman laatimisessa. 
 
Hyvinvointisuunnitelma valikoitui aiheeksi tilaajan toimesta, koska tilaus-
hetkellä kyseinen suunnitelma oli työn alla ja tilaajaa kiinnosti millaisilla 
uusilla tavoilla kuntalaistietoa voitaisiin liittää osaksi kunnan ohjausta. 
Opinnäytetyön valmistuminen kuitenkin viivästyi noin puolella vuodella 
muuttuneen perhetilanteeni vuoksi, ja tästä syystä yhtä tutkimuskysy-
mystä muutettiin niin, että haastattelua ei tehty Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämisen työryhmälle, eli HYTE-työryhmälle, vaan kaupungin joh-
tavalle henkilöstölle. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 
 
1. Millaista kvantitatiivista tietoa Kompassi tuottaa asiakkaiden palvelu-

tarpeista hyvinvointikertomuksen käyttöön Kompassin ulottuvuuk-
silla? 

 
2. Miltä asiakkaiden palvelutarve näyttää Kompassin kvantitatiivisen tie-

don muodossa ja suhteessa palvelun tuottajien tarjoamiin toimintoi-
hin? 

 
3. Miten Hämeenlinnan kaupungin johtava henkilöstö arvioi edellä ole-

vien tietojen käyttökelpoisuutta hyvinvointikertomuksessa? 
 
Opinnäytetyössä esitetään Kompassi -menetelmän mahdollisuudet esi-
merkkien kautta. Esimerkkien pohjana ovat todelliset asiakkaiden teke-
mät arviot elämäntilanteestaan Kompassilla sekä todelliset toimijoiden 
tekemät toimintojen profiloinnit. Opinnäytetyössä on havainnollistettu 
aineistolla asiakkaan palvelutarpeen ja palvelujen suhdetta sekä sen poh-
jalta tehtäviä oletuksia ja päätelmiä. Kysymyksessä on siis menetelmän 
mahdollisuuksien havainnollistaminen. Opinnäytetyössäni käyttämäni ai-
neiston otos on vielä riittämätön yleistysten ja varsinaisten asiakkaiden 
tarpeita koskevien johtopäätösten tekemiseen. Menetelmän potentiaa-
lista käyttökelpoisuutta hyvinvointikertomuksen tukena arvioivat Hä-
meenlinnan kaupungin johtotason virkahenkilöt.  
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE, TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT 

Tässä opinnäytetyössä on selvitetty Kompassi-menetelmän mahdollisuuk-
sia tuottaa kunnan hyvinvointikertomuksen ja kunnallisen hyvinvoinnin 
edistämisen päätöksenteon tueksi tietoa eri yksiköiden asiakkaiden pal-
velutarpeista ja tarpeisiin vastaavista palveluista. Tätä tietoa havainnollis-
tetaan aineistolla. 
 
Opinnäytetyö esittää Kompassi -menetelmän mahdollisuudet esimerk-
kien kautta. Opinnäytetyössä halutaan kuvata ja hahmotella menetelmän 
tarjoamia mahdollisuuksia ajatellen sellaista tilannetta, että pääosa Hä-
meenlinnan kunnan alueen palveluita käyttäväistä asiakkaista olisi tehnyt 
Kompassin ja pääosa palveluista olisi myös kartoitettu ja profiloitu Kom-
passin eri ulottuvuuksilla. Tällaisessa tapauksessa hyvinvointikertomuk-
sen ja päätöksenteon tueksi voisi käyttää Kompassin tuottamaa tietoa 
varsin ilmaisevalla ja luotettavalla tavalla. Opinnäytetyössä on toisin sa-
noen havainnollistettu aineistolla tätä asiakkaan palvelutarpeen ja palve-
lujen suhdetta ja sen pohjalta tehtäviä oletuksia ja päätelmiä. 
 
Opinnäytetyössä kerrotaan ensin tutkimuksen lähtökohdat ja taustat, 
minkä jälkeen kerrotaan hyvinvointikertomuksesta ja sen tarkoituksesta. 
Ennen itse tutkimusta kerrotaan tarkemmin myös Kompassin rakenteesta 
ja ideasta. Tämä kaikki on opinnäytetyön tekijän mielestä oleellista tietoa, 
jotta kokonaisuudessa hahmottuu, mitä vasten tätä tutkimusta tehdään. 

2.1 Tausta ja lähtökohta 

Kompassi -menetelmä on visuaalinen, jäsentävä ja helppokäyttöinen 
verkkopohjainen työkalu ja menetelmä, jonka tarkoitus on edistää vuoro-
vaikutusta ja vahvistaa asiakkaan ja palvelutuotannon verkostoa. 
(Graphing Life, 2019). Hämeenlinnassa on käytetty Kompassia digitaali-
sena versiona vuodesta 2015. Kompassia ei ole ennen tutkittu hyvinvoin-
tisuunnitelman teon tukena. Tutkimuksen tilaaja piti tärkeänä tutkia 
Kompassin tuottamaa tietoa palveluiden ja palvelutarpeiden yhteensovit-
tamisen kannalta. 
 
Tiedolla johtamisessa on tärkeää, että tieto on luotettavaa ja kuvastaa 
mahdollisimman oikein asiakkaiden elämää. Tiedon tuottamisessa Kom-
passilla on olennaista asiakkaan ja asiakaspalvelijan kontaktin ja yhteis-
työn toimivuus. Kompassin käytön koulutuksessa tähän on kiinnitetty pal-
jon huomiota ja myös tämän vuoksi Kompassin taustalla vaikuttaneita 
teorioita on tässä opinnäytetyössä selostettu. 
 
Kompassin lähtökohtana on, muun muassa taustateoriana olevan sosio-
dynaamisen teorian mukaan, asiakkaan oma arvio omasta elämästään. 
Samalla Kompassi tekee sekä asiakkaalle että asiakaspalvelijalle näkyväksi 
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sen, mikä tämä asiakkaan arvio omasta elämäntilanteestaan on Kompas-
sin ulottuvuuksilla. Tämä arvio on tietenkin asiakkaan subjektiivinen ar-
vio, josta aletaan keskustella. 
 
Asiakaspalvelijan tehtävänä on herkästi kuunnella asiakasta, ylläpitää ja 
rakentaa luottamusta, tehdä selventäviä lisäkysymyksiä ja tuoda koke-
muksensa kautta esiin seikkoja, joita asiakas voi hyödyntää arviossaan. 
Keskustelun tuloksena syntyy tarkennettu subjektiivinen arvio. Arvio on 
siis edelleen subjektiivinen, mutta nyt jonkin verran asiakaspalvelijan ko-
kemuksen valaisema. 
 
Asiakassuhteen jatkuessa arviot edelleen tarkentuvat esimerkiksi asiak-
kaan työkokeilujen tai muiden kokemusta kautta. Tätä kautta arviot tule-
vat myös realistisemmiksi. Realismia, tai objektiivisuutta, lisäävät tarken-
tavat kysymykset, muiden menetelmien käyttö (kuten esimerkiksi työky-
vyn tai terveyden erilaiset mittarit), sekä erilaiset toiminnot, joihin asia-
kas voi osallistua. 

2.2 Aiheen ajankohtaisuus ja aiheen rajaus 

Palvelutarpeiden ja profiloitujen palvelujen suhdetta ei opinnäytetyön te-
kijän tiedon mukaan ole Suomessa ennen tutkittu, ainakaan Kompassin 
tyyppisellä moniulotteisella menetelmällä. Asiakkaan tilannetta on kyllä 
kartoitettu monellakin eri menetelmällä, mutta niitä ei ole kytketty vas-
taavanlaisesti palvelutarjontaan. Tällainen tarve-profiloitu palvelukyt-
kentä on erittäin olennainen myös ajatelleen järjestäjä-tuottaja toiminta-
malleja ja ostopalveluja, sillä tällä tavoin palvelutarjonta tulee myös lä-
pinäkyvämmäksi. Palvelutarpeita ja tarjontaa arvioidaan myös muilla ta-
voilla. Se miten arviointi tapahtuu, vaihtelee kunnissa ja yksiköissä. Ylei-
simmin kyseessä on suunnitelmalliset tapaamiset, verkostokartoitukset ja 
tuen tarpeen erilaiset kartoitukset. Työkalujen ja menetelmien vahvuus 
tulee esiin siinä, miten tuotettu tieto jäsennetään niiden avulla näkyviin. 
 
Kompassi on ollut eri ajan käytössä eri yksiköissä, ja aineiston rajausta 
täsmennettiin vuoteen 2018. Kyseisenä vuonna Kompassin harjoittelu-
käytöt olivat suurimmalta osalta ohi, iso osa eri yksiköiden henkilöstöä 
koulutettu menetelmän käyttöön ja toimijoiden palveluprofiileja oli 
alettu syöttää Kompassin alustalle. Tutkimus rajattiin henkisen hyvinvoin-
nin, aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja lapsiperheiden asiakkaisiin Hä-
meenlinnan kaupungissa, joille on tehty aloitustilanteen Kompassi. 
 
Tutkimus ei voi koskea kuntalaisia, joilla ei ole asiakassuhdetta, sillä Kom-
passi voidaan nykyisessä ohjelmistossa tehdä ainoastaan henkilölle, jolla 
on asiakassuhde johonkin yksikköön. 
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2.3 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kunnan alueen palveluiden 
vastaavuudesta asiakkaiden palvelutarpeeseen, ja miten tätä tietoa voi-
daan käyttää kunnan hyvinvointikertomuksen tukena. Tämä tieto tuotet-
tiin havainnollistamalla aineistolla asiakkaan palvelutarpeen ja palvelujen 
suhdetta. 
 
Kompassi -menetelmä tuottaa järjestysasteikolla tuotettua tietoa asiak-
kaan palvelutarpeesta eri ulottuvuuksilla. Menetelmän ulottuvuudet 
ovat: Työllistyvyys, Terveys, Psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky, Arjen 
sujuvuus, Talous, Osallisuus ja sosiaalinen tilanne, Osaaminen. Järjestys-
asteikolla tuotettua yhteenvetoa verrataan niinikään järjestysasteikolla 
profiloituun palvelutuotantoon. Tästä voidaan tehdä alustavia päätelmiä 
esimerkiksi mahdollisesta palveluvajeesta näiden ulottuvuuksien suh-
teen. On myös mahdollista, että palveluntuottajissa on ylikapasiteettia 
suhteessa johonkin tai useaan palvelutarpeeseen, jolloin pitäisi pystyä ta-
sapainottamaan palvelutuotantoa. 
 
Tieto tuotettiin kvantitatiivisena tilastona Kompassi -menetelmän rapor-
toinnin avulla. Tämän lisäksi Hämeenlinnan kaupungin johtava henkilöstö 
kertoi näkemyksensä opinnäytetyön tuloksista haastattelussa. 

3 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS JA TIEDOLLA 
JOHTAMINEN 

Hämeenlinnan kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen eli 
HYTE:n prosessissa kerrotaan, että kaupunginvaltuuston asettamat ta-
voitteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle ovat: Hyvinvointi- ja ter-
veyserot pienenevät, kuntalaiset ovat aktiivisia ja osallisia edistämään yh-
teistä hyvinvointia ja terveyttä ja peruspalvelut olisivat oikein mitoitettu 
ja vastaisivat kuntalaisten tarpeisiin. (Hämeenlinnan kaupunki, 2018a). 
 
Kuntaliiton mukaan sähköinen hyvinvointikertomus on osa tiedolla johta-
mista. Myös Hämeenlinnan kaupungin laaja hyvinvointikertomus löytyy 
Kuntaliiton sähköiseltä alustalta. Kompassi (Kuntaliitto, 2019b) mainitaan 
tässä hyvinvointikertomuksessa menetelmänä, joka yhdistää asiakkaan 
itsearvioinnin ja eri toimijat toimintaan. Kompassilla on paljon erilaisia 
mahdollisuuksia tukea tiedolla johtamista. 

3.1 Hyvinvointikertomus ja Kompassin tuottama tieto 

Hämeenlinnan kaupungin valtuuston asettamat strategiset kolme pää-
määrää ovat: Elinvoimainen asumiskaupunki, resurssiviisas kaupunki ja 
hyvinvointia edistävä kaupunki, jossa on aktiiviset kansalaiset. Tavoit-
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teena on asukasmäärän kasvu, tasapainoinen talous, uudistuva, elinvoi-
mainen ja turvallinen kulttuurikaupunki. (Hämeenlinnan kaupunki, 
2018a). 
 
Terveydenhuoltolaissa määritetään, että ”Kunnan on seurattava asukkait-
tensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryh-
mittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vasta-
taan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvin-
voinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle 
vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmis-
teltava laajempi hyvinvointikertomus.” (Terveydenhuoltolaki 1326/2010; 
12 §) 
 
Laajan hyvinvointikertomuksen pohjalta laaditaan käytännön suunni-
telma valtuuston asettamiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Siinä on kuvattu 
muun muassa palvelujärjestelmän toimivuutta ja kykyä vastata hyvinvoin-
titarpeisiin. Tavoitteita ja toimenpiteitä hyvinvointikertomuksessa tarken-
netaan vuosittain. Kertomus on työväline ja tiivistelmä eri alojen yhtei-
sistä tavoitteista. (THL, 2019) Hämeenlinnan kaupungin hyvinvointikerto-
muksen suunnitelmassa mainitaan erikseen, että se auttaa tiivistämään 
eri alojen asiantuntijoiden, kolmannen sektorin ja asukkaiden yhteiset nä-
kemykset (Hämeenlinnan kaupunki, 2018a). 
 
Hyvinvointiraportissa (Hämeenlinnan kaupunki, 2018b) todetaan, että 
kaupungissa on kasvava tarve työ- ja toimintakykyarvioille ja räätälöidyille 
monialaisille palveluille. Työttömien monihaasteelliset palvelutarpeet 
vaativat monialaista yhteistyötä ja sujuvia palvelupolkuja. Lisäksi haas-
teina on tiedon levittäminen matalan kynnyksen palveluista. 
 
Kompassilla on potentiaalia vastata omalta osaltaan tarpeeseen tuottaa 
tietoa palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointi-
tarpeisiin. Kun eri yhteistyötahot käyttävät Kompassia, tieto eri palve-
luista lisääntyy. Tulevaisuudessa se voi kertoa tietoa myös eri alojen yh-
teistyöstä. 

3.2 Tiedolla johtaminen 

Tiedolla johtamisessa on olennaista, että kunnasta nousevat erilaiset il-
miöt otetaan johtamisessa ja päätöksenteossa huomioon. Tiedolla johta-
minen hyödyntää analysoitua tietoa osana päätöksentekoprosesseja. Riit-
tävällä keskustelulla ja vuorovaikutuksella voidaan tehdä yhteisiä tulkin-
toja ja johtopäätöksiä. Kunnassa eri toimijat voivat yhdessä kerätä ja 
koota tietoa ja käyttää sitä päätöksentekoprosessissa. (Kuntaliitto, 
2019a). 
 
Toteutuvaa kunnallista strategiaa on tarkoitus seurata erilaisin mittarein 
ja indikaattorein. Kun toimintaa ja siitä saatua tietoa jalostetaan ja hyö-
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dynnetään organisaation sisällä, ja tätä tietoa käytetään hyväksi päätök-
senteossa, voidaan puhua tiedolla johtamisesta.  (Valtioneuvosto, n.d.). 
Kompassin tuottama tieto asiakkaan subjektiivisesta tilanteesta verrat-
tuna tuotettuihin palveluihin sopii tähän käsitteeseen. 

4 KOMPASSIN TAUSTATEORIAT 

Kompassiin taustalla on ennen kaikkea neljä teoreettista suuntausta tai 
lähtökohtaa, sosiodynaaminen ohjaus, dialogisuus, ratkaisu- ja voimava-
rakeskeisyys ja Freiren kriittinen pedagogiikka. Kompassiin näitä vaikut-
teita on välittynyt ennen kaikkea Vance Peavyn sosiodynaamisen ohjauk-
sen kautta, joka puolestaan on ollut Työelämätutkan keskeisin lähtö-
kohta. Teoreettisten vaikutteiden ohella opinnäytetyön tekijän oma työ-
kokemus ja perehtyminen muihin samantyyppisiin menetelmiin on sitten 
suodattunut Kompassiksi, jota on sittemmin kokeiltu ja modifioitu käy-
tännössä. 

4.1 Sosiodynaaminen ohjaus 

Sosiodynaamisen ohjauksen (Peavy 2001, s. 1) kolme toisiinsa liittyvää 
tarkoitusta ovat: 
1) auttaa ihmisiä kehittämään valmiuksia, joiden avulla he voivat edetä 
kohti omia tavoitteitaan (henkilökohtaisen vapauden periaate / principle 
of personal freedom) 
2) auttaa yksilöitä osallistumaan sosiaalisen elämään (toimijuuden ja voi-
maantumisen periaate / principle of agency and empowerment) 
3) tukea yksilöitä etsimään ja rakentamaan merkitystä ja merkitykselli-
syyttä (merkityksellisyyden periaate / principle of meaning -making) 
Sosiodynaamisessa ohjauksessa tulisi käyttää tavallista kieltä ammattikie-
len sijaan ja antaa kummallekin, niin ohjaajalle kuin ohjattavalle, tilaa an-
taa oma tärkeä panoksensa ohjaukseen. Yksilö on oman elämänsä ehdo-
ton asiantuntija eikä kukaan voi tietää toisen elämästä niin kuin yksilö 
itse. Auttaja on asiantuntija, joka luo vuorovaikutuksen ilmapiirin, jossa 
aito auttaminen tapahtuu. 
 
Sosiodynaaminen ohjaus on eheyttävä, holistinen lähestymistapa, joka on 
kriittinen virkamieslähtöistä jaottelua ja diagnoosikeskeisyyttä kohtaan. 
Ohjauksen ydinarvot ovat toivo, kunnioitus, luovuus, huolenpito ja vas-
tuu. (Peavy 2001, s. 2–3) 
 
Sosiodynaamiseen ohjaukseen orientoituneen ohjaajan kriittinen kyky on 
itsetutkiskelu ja aukiolo. Ohjaajan on kyettävä monipuoliseen kommuni-
kaatioon, tarinallisuuteen, suunnitelmallisuuteen, dialogisuuteen ja moni-
puoliseen teknologian ja tiedon käyttöön. (Peavy 2001, s. 5) 
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Ohjaukseen kuuluvat oleellisesti kasvokkain kohtaaminen, toisen arvosta-
minen yksilöllisenä itsenään ja se, että tehdäkseen töitä itsensä ja eteen-
päin menemisen eteen, yksilöllä on oltava itselleen merkityksellinen ta-
voite. Ohjaus tukee yksilön vapautta valita, ja hyvä sosiodynaaminen oh-
jaus lisää yksilön vaihtoehtoja. Kun yksilön vapaus ja kapasiteetti kasva-
vat, voimaantuminen lisää sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja. (Peavy 2001, s. 
6-7) 
 
Sosiodynaamisessa ohjauksessa painotetaan kuuntelun merkitystä. Kuu-
lemista painottavaa ohjausta kutsutaan dialogiseksi kuunteluksi. Artikke-
lissa sosiodynaamisesta uraohjauksesta Spangar (2006) kirjoittaa Peavyn 
(2004) todenneen, että Jumala antoi ihmiselle kaksi korvaa ja yhden 
suun, jotta ihminen voisi kuunnella kaksi kertaa enemmän kuin puhuu. 
(Spangar 2006, s. 141) 

4.2 Dialogisuus 

Isaacsin (2001) teoksessa Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito kerrotaan 
dialogista ja keskustelusta. Hän kirjoittaa, että dialogin ja keskustelun ero 
on siinä, että toisessa pyritään päätöksentekoon, toisessa pyritään herät-
tämään oivalluksia ja näkemään vaihtoehtoja. (mt., s. 63) Dialogi on yh-
dessä ajattelua, ja sen sijaan, että pyrkisimme saamaan muut ymmärtä-
mään niin kuin me, tulisi pyrkiä laajentamaan omaa ymmärrystämme niin 
itsestä kuin muistakin. (mt,. s. 30) 
 
Isaacs avaa ensimmäisen kappaleen kirjassaan vahvalla kysymyksellä 
siitä, milloin viimeksi olet kokenut, että joku on todella kuunnellut sinua. 
Hän jatkaa kysyen, leimaako keskusteluja usein kenties reagointi vain nii-
hin asioihin, jotka liittyvät muiden omiin tunteisiin, ja että kuulivatko 
muut vain sen, mitä tavallaan halusivat kuulla. Valtaosalla ihmisillä on tai-
pumus tuoda esiin oma näkemyksensä, ja tilanteen kiristyessä keskustelu 
alkaa muistuttaa enemmän kaksintaistelua. Dialogissa kuitenkin pyritään 
näkemyseroista kohti uutta, jotain mitä ei ole vielä olemassakaan. (mt., s. 
38–39) Se on yhdessä ajattelua ja yksilön hellittämistä omista käsityksis-
tään kohti kuuntelua ja mahdollisuuksia. Kuvitelmat siitä, että ihmistä pi-
täisi jotenkin muuttaa, eivät kuulu dialogiin. Se pyrkii kohti uusia yhteyk-
siä, tarkkaavaista kuuntelua ja muiden ymmärtämistä. (mt., s. 40) 
 
Kompassin menetelmä kehitettiin syventämään mahdollisuuksia dialogi-
suuteen. Tarkoituksena oli luoda menetelmä, joka herättäisi vuorovaiku-
tukseen, oivaltamiseen ja vaihtoehtojen näkemiseen sen sijaan, että oh-
jaustilanne nähdään perinteisenä, yleensä aikaresurssien takia lyhyenä 
hetkenä löytää ratkaisu. Tarkoitus menetelmässä on nähdä perinteisen 
ohjaustavan taakse. Toki menetelmä on hyvin riippuvainen sen käyttä-
jästä ja sen käyttäminen onnistuu myös lomakemaisesti, nopeasti ja 
kuuntelematta. 
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4.3 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys 

Niemi-Pynttäri (2013) kirjoittaa julkaisussaan ”Voimavara- ja ratkaisukes-
keinen näkökulma ohjaustyössä”, että ominaista ratkaisusuuntautu-
neessa asiakastyössä on voimavaroihin keskittyminen. Ratkaisukeskeisyys 
on asiakkaan olemassa olevien taitojen ja kykyjen hyödyntämistä, ja huo-
mion keskittämistä erityisesti edistymiseen. Niemi-Pynttäri (2013) sitee-
raa julkaisussaan Hellettä (2009), joka toteaa ratkaisu- ja voimavarakes-
keisyyden olevan tapa ajatella ja olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa. 
 
Ratkaisukeskeisyys ei ole vain teoria, vaan se on toimintamalli. Sen juuret 
ovat terapiatyössä ja se luotiinkin vaihtoehdoksi psykoanalyyttisille tera-
pioille. Toimintamallin kehittymiseen ovat vaikuttaneet lukuisat teoriat ja 
kehittäjät, muun muassa sosiodynaaminen ohjaus ja sen kehittäjä Vance 
Peavy. (Niemi-Pynttäri, 2013) 

 
”Voimavaralähtöisyys sosiaalisen kuntoutuksen tukena” –artikkelissa, 
Keskitalo ja Vuokkila-Oinonen tuovat ilmi, että voimavaralähtöinen lähes-
tymistapa syntyi kritiikkinä diagnostista perinnettä kohtaan, joka perustui 
muun muassa ongelmiin. Juuria löytyy myös Paulo Freiren sorrettujen pe-
dagogiikkaan ja Erving Goffmanin tutkimuksista. Goffmanin (1991) tutki-
muksissa tuli esille, että hyvinvointipalvelujen ammattilaisten käytännöt 
pikemminkin edistivät ongelmien jatkumista ja asiakkaan negatiivista ku-
vaa itsestään. (Keskitalo & Vuokkila-Oikkonen 2018, s. 85) 
 
Voimavaralähtöisen lähestymistavan kehittäjät nostivat esiin myös vallan 
käytön kielessä (Keskitalo & Vuokkila-Oikkonen 2018, s. 85). Kirjoittajien 
mukaan, voimavaralähtöisyydellä tarkoitetaan keskittymistä vajeiden si-
jasta voimavaroihin ja menneisyyden sijasta tulevaisuuteen ja ratkaisui-
hin. Ongelmien tunnistamisen sijaan, tarjotaan vaihtoehdoksi uskoa ihmi-
sen toiveisiin ja unelmiin. (Keskitalo & Vuokkila-Oinonen 2018, s. 86) 

4.4 Paolo Freiren pedagogiikka 

 
Niin kuin peavylaisessa ohjauksessa, Paolo Freiren sorrettujen pedagogii-
kassa yksilön merkitys osana omaa vapauttaan on merkittävässä ase-
massa. Freiren (2005, s. 69–70) mukaan aito pohdinta johtaa toimintaan, 
ja yksilöjen, sorrettujen, on oltava mukana heitä koskevassa dialogissa. 
Sorrettujen puolella toimiminen edellyttää toimimista sorrettujen kanssa, 
ja jos hyväksikäyttää sorrettujen emotionaalista riippuvuutta, liittyy itse 
sortajien joukkoon. 
 
Opinnäytetyön tekijän tulkinnan mukaan, Freire (2005) tarkoittaakin, että 
auttajasta tulee sortaja sillä hetkellä kun hän hyväksikäyttää autettavan 
haavoittuvuutta. Ohjaustyössä autoritäärisen vallan väärinkäyttö näkyy 
asiakkaan mitätöimisenä, puolesta tietämisenä ja esimerkiksi tilanteissa, 
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joissa asiakkaalta evätään tukirahoitus perustein, jotka eivät ole selviä 
asiakkaalle. 
 
Tuukka Tomperi (2001) kirjoitti artikkelissaan ”Paulo Freiren kriittinen pe-
dagogiikka”, että Freire mainitaan usein ongelmaperustaisen tai -keskei-
sen opetuksen teoreetikoksi. Kuitenkaan Freire ei niinkään kehottanut 
”oppimaan ongelmien kautta tai ongelmalähtöisesti, vaan oppimaan on-
gelmiin tarttumalla ja tarttumaan ongelmiin oppimalla.” (Tomperi, 2001, 
s. 62) 
 
Kompassi kehitettiin asiakaskunnasta nousseeseen tarpeeseen tulla kuul-
luksi ja jäsentää omaa tilannettaan. Toisaalta Kompassi kehitettiin myös 
työntekijöiden tarpeesta puheeksioton tukemiseen. Menetelmällä halu-
taankin tukea moniulotteisten tilanteiden kohtaamista, jäsentämistä ja 
puheeksiottoa niin, että tilanne on vastavuoroinen, tasa-arvoinen ja asia-
kasta kunnioittava sekä niin, että tilanteesta voidaan oppia ja siihen voi-
daan reippaasti tarttua. 

5 KOMPASSI -MENETELMÄ 

Kompassin tarkoitus on edistää vuorovaikutusta ja vahvistaa asiakkaan ja 
palvelutuotannon verkostoa. Kompassista on useita sovellutuksia eri ta-
hojen käyttöön, kuten aikuissosiaalityöhön, perhetyöhön, nuorisotyöhön, 
lastensuojeluun, maahanmuuttotyöhön ja työllisyys- ja ohjauspalveluihin. 
Näiden lisäksi Kompasseja kehitetään myös ikäihmis- ja vammaispalvelui-
hin. (Graphing Life, 2019) 
 
Kompassin ohjelmistoperhettä käytetään Graphing life® -alustalla. Gra-
phing Life® on SaaS, eli Software as a service –palvelu. Tässä Web-pohjai-
sessa mallissa ylläpito tapahtuu verkon kautta, eikä ohjelmistoja tarvitse 
erikseen asentaa koneille (Singleton, n.d.). Tämä helpottaa muun muassa 
mahdollisten ongelmien ratkaisuja, kun ohjelmiston ylläpito ei vaadi pai-
kan päällä tapahtuvaa palvelua. 
 
Kompassi perustuu ennen kaikkea asiakkaan osallistamiseen oman elä-
mäntilanteensa arvioimisessa. Tästä asiakkaan itse tekemästä arviosta 
keskustellaan henkilökohtaisessa ohjauksessa. Tavoitteena on saada mo-
nipuolinen kuva asiakkaan elämäntilanteesta ja palvelutarpeista.  Kom-
passin teoriapohjalla vaikuttavat edellisessä luvussa kuvatut sosiodynaa-
minen ohjaus, dialogisuus, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ja Paulo 
Freiren pedagogiikka. 
 
Kompassia alettiin testata verkkopohjaisena vuodesta 2015. Sitä ennen 
kysymyksiä ja menetelmää testattiin paperiversiona. 
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Kuva 1. Kompassi ohjelmistossa 

5.1 Kompassin asteikkojen ja kysymysten tausta 

Kompassin alku pohjautuu jo johdannossa mainittuun Työelämätutkaan. 
Työelämätutka (Spangar, Arnkil, Keskinen, Vanhalakka-Ruoho, Heikkilä & 
Pitkänen, 2013) on väline, jonka avulla voidaan kuvata asiakkaan työelä-
mäsuhdetta ja siinä tapahtuvaa muutosta. Sen avulla saadaan esiin asiak-
kaan voimavaroja ja tehdään näkyväksi, miten hän kuvaa suhdettaan 
työllistymiseen vaikuttaviin eri osa-alueisiin. Tutkalla pyritään hahmotta-
maan asiakkaan tilannetta useasta eri näkökulmasta samanaikaisesti, tuo-
den näkyviin kokonaisuutta ja eri osa-alueiden suhdetta toisiinsa. (mt., s. 
18–19) Tutkasta on otettu Kompassiin suoraa oppia menetelmän visuaali-
suudesta, puheeksiotosta ja osasta ulottuvuuksia. Kompassille poimittiin 
suuntaa muun muassa osa-alueista kuten ”Luotan mahdollisuuksiini”, 
”Tavoitteeni ja vaihtoehtoni ovat selkeät” ja ”Osaamiseni on työelämään 
riittävä”. 
 
Kompassin, niin kuin Työelämätutkankin, arviointiasteikko on järjestysas-
teikko. Likertin järjestysasteikolla vastataan samanmielisyyden määrän 
mukaan eli esimerkiksi skaalalla täysin eri mieltä - jokseenkin eri mieltä - 
jokseenkin samaa mieltä - täysin samaa mieltä. 
 
Järjestysasteikkojen haaste on siinä, että sanalliset ilmaisut tarkoittavat 
eri ihmisille eri asioita (KvantiMOTV, 2007). Järjestysasteikkoa käytetään-
kin usein esimerkiksi mielipidemittauksissa ja sellaisessa tarkoituksessa 
sillä voidaan antaa hyvin yleiskuvaa tuloksesta (Holopainen & Pulkkinen, 
2008, s. 15). 
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Vastaaminen saman- tai erimielisyyden skaalalla ei ole kuitenkaan ongel-
matonta. Vastaukset eivät tarkoita täysin samaa kaikkien vastaajien mie-
lestä ja porrastuksen sanamuotoihin on kiinnitettävä tarkasti huomiota. 
(Valli, 2018, s. 272) Kompassi on menetelmänä hyvin vuorovaikutukselli-
nen ja sen subjektiivisuus on otettu huomioon muun muassa henkilöstä 
kouluttaessa. Sekä Kompassissa että Työelämätutkassa asteikon tukena 
käytetään vapaata keskustelua. 
 
Kompassissa on lisänä ohjelmistossa taustamuuttujille myös nominaalias-
teikollisia ominaisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi sukupuoli, ammatti ja 
kyllä ja ei -vastaukset ja näiden laskemisen kannalta sallittu laskutuoimi-
tus on frekvenssi eli kappalemäärä (Kananen, 2011, s. 61). 
 
Visuaalisuutta on pidetty parempana kuin vastaavanlaisia kyselymuotoi-
sia välineitä, joissa käytetään järjestysasteikkoa tai numeroskaalaa. Tut-
kalla saa yhdellä silmäyksellä kuvaa kokonaistilanteesta. Numeeriset mää-
rittelyt edesauttavat sekä konkretisoivat asiakkaan ja virkailijan yhteistä 
ymmärrystä. (Spangar ym., 2013, s. 73) Juuri Kompassin visuaalisuuden 
vuoksi, menetelmä on otettu erittäin hyvin vastaan niin asiakkaiden kuin 
työntekijöidenkin toimesta. 
 
Työelämätutkan lisäksi Kompassin ulottuvuudet pohjautuvat Terveyden 
ja hyvinvointilaitoksen, THL:n, määrityksiin toimintakyvyn ulottuvuuk-
sista. Näitä ovat fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen toimin-
takyky (THL, 2015). 
 
Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan fyysisiä edellytyksiä selviytyä ar-
jessa, kuten kykyä liikkua, kestävyyskuntoa, aistitoimintoja ja lukuisia 
muita ominaisuuksia (THL, 2015). Kompassilla ei kartoiteta varsinaisesti 
suoraan fyysisiä ominaisuuksia, mutta tämä ulottuvuus sijoittuu niin ter-
veyden kuin arjen sujuvuuden osioiden alle. 
 
Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen voimavaroja, joilla hän 
selviytyy arjesta ja haasteista. Tämä alue käsittää muun muassa elämän-
hallinnan, tunnekyvykkyyden, mielenterveyden ja kyvyn suunnitella elä-
mää. Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen kokee voivansa selviytyä ar-
jesta, osaa harkita ja puntaroida päätöksiään, arvostaa itseään, on realis-
tinen ja tuntee voivansa hyvin. (THL, 2015) 
 
Vaikka THL:n määrityksissä mainitaan, että kognitiivinen toimintakyky on 
osa psyykkistä toimintakykyä, se on käsitelty myös erillisenä. Sillä tarkoi-
tetaan muun muassa muistia, oppimista, keskittymiskykyä, tiedonkäsitte-
lyä ja ongelmanratkaisua (THL, 2015). 
 
Kompassilla psyykkinen ja kognitiivinen toimintakyky on lomitettu toi-
siinsa. Eri osa-alueet kattavat näitä alueita, kuten psyykkinen hyvinvointi 
ja toimintakyky, arjen sujuvuus ja terveys. Vaikka esimerkiksi muistista ei 
kysytä suoralla kysymyksellä, lisäväittämät ohjaavat keskustelemaan 
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myös kognitiivisesta puolesta. Toki Kompassin idea silti on, että keskus-
telu on vapaata, eikä sitä ole tarkoitettu käytettäväksi lomakkeen omai-
sesti. 
 
Sosiaalisella toimintakyvyllä THL:n määrityksissä tarkoitetaan kahta ulot-
tuvuutta, ihmistä hänen vuorovaikutussuhteissaan ja ihmistä aktiivisena 
sosiaalisena toimijana (THL, 2015). Kompassilla tämä alue osuu osallisuu-
den ja sosiaalisen tilanteen osa-alueeseen ja osittain myös psyykkiseen 
hyvinvointiin. 
 
Työelämätutkan ja THL:n ulottuvuuksista lähdettiin soveltamaan Kompas-
sin yläotsakkeita ja tarkentavia kysymyksiä. Näissä käytetiin pohjana niin 
asiakkailta kuin ohjaajilta nousseita kysymyksiä. Koska menetelmän alku 
on työllisyyshankkeessa, sen taustalla vaikuttaa soveltaen myös Ilmarisen 
Työkykytalo. Siinä työkykyä hahmotetaan nelikerroksisena talona, jossa 
kaiken perusta on terveys ja yhdessä terveys, fyysinen, psyykkinen ja sosi-
aalinen toimintakyky muodostavat työkyvyn perustan (Työterveyslaitos, 
n.d.). 

5.2 Kompassin menetelmällinen idea 

Kompassi on luotu edistämään vuorovaikutusta ja helpottamaan puheek-
siottoa. Sen käyttökelpoisuus perustuu siihen, että siinä niin asiakas kuin 
ohjaajakin voivat nopeasti, joustavasti ja selkeästi hahmottaa asiakkaan 
elämäntilanteen keskeisillä ulottuvuuksilla. Kompassin avulla keskustelu 
mahdollistaa jäsentyneen vuoropuhelun ja asiakkaan palvelutarpeen arvi-
oinnin perustan. Sen eri ulottuvuudet, Työllistyvyys, Terveys, Osallisuus ja 
sosiaalinen tilanne, Arjen sujuvuus, Talous, Psyykkinen hyvinvointi ja toi-
mintakyky ja Osaaminen hahmottavat ihmisen elämän eri osa-alueita. 
(Graphing life, 2019) 
 
Asiakkaan oma käsitys elämäntilanteestaan on ensimmäinen lähtökohta, 
mutta siitä alkaa asiakkaan ja työntekijän vuoropuhelu, jossa etsitään toi-
mintakelpoisia ratkaisuja. Innovatiivinen piirre, joka Kompassissa on, liit-
tyy siten myös virkailijan työn jäsentymiseen ja tukemiseen. Jokainen ko-
kenut virkailija käsittelee kyllä Kompassin seitsemää ulottuvuutta tavalla 
tai toisella, mutta säännönmukainen palaute Kompassin kokeilusta osoit-
taa, että se olennaisella tavalla helpottaa tärkeiden asioiden muistamista, 
kysymysten esittämistä ja kokonaisuuden hahmottamista. Se on siten 
ikään kuin käyttökelpoinen muistituki kokeneellekin virkailijalle ja selkeä 
perehdyttämisväline uusille ja kokemattomille virkailijoille. 
 
Kompassilla asiakas arvioi elämäntilanteensa järjestysasteikolla 1–5  seit-
semällä eri ulottuvuudella. Numero yksi tarkoittaa, että tilanne kyseisellä 
ulottuvuudella on erittäin haasteellinen ja viisi, että tilanne on erittäin 
hyvä. Arvio 1–2 ilmaisee siten, että tilanne on haasteellinen tai erittäin 
haasteellinen eli toisin sanoen asiakas tarvitsee tässä asiassa selvästi tu-
kea, ohjausta ja palvelua. (Graphing life, 2019) 
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Kuva 2. Kompassin arviointiasteikko 

 
Palvelun tuottajat eli toimijat puolestaan ovat profiloineet toimintonsa 
samoilla ulottuvuuksilla, eli ilmaisseet asteikolla 1–5 missä määrin heidän 
palvelunsa sisältää sellaista toimintaa, joka edistää kyseisellä ulottuvuu-
della kuntoutumista. Tällöin esimerkiksi arvio 1–3 tarkoittaa, että kysei-
nen toiminta ei ole palvelun päätuote tai kärki. Toisin sanoen profiloin-
nissa ei arvioida palvelun laatua, vaan ilmaistaan, mitä palvelussa voi 
edistää. 
 
Profiloinnissa on pyritty siihen, että toimijat ilmaisevat mahdollisimman 
selkeästi, mikä on heidän päätuotteensa. Palvelussa voi tietenkin olla 
myös muuta asiakkaiden elämäntilannetta edistävää toimintaa, mutta 
tarkoituksena on selkeyttää palvelutuotantoa myös tilaamisen kannalta 
niin, että siitä on nykyistä helpompi tunnistaa palvelutarpeiden ja palve-
lutuotannon vastaavuutta, tasapainoa tai yli- tai alitarjontaa. (Graphing 
life, 2019) 

5.3 Asiakkaan tilanteen visualisointi Kompassilla 

Kun asiakkaan kanssa on käyty läpi erilaisia väittämiä, ohjelmisto piirtää 
keskustelun edetessä tutkakuviota (vapaa suomennos sanasta radar 
chart). Pidemmällä aikavälillä voidaan tehdä useampia Kompasseja, joi-
den avulla voidaan tarkastella, mihin suuntaan tilanne on asiakkaan ku-
vaamana muuttunut ja mitä eri osa-alueet ovat suhteessa toisiinsa. Tässä 
opinnäytetyössä ei käsitellä useamman asiakastilanteen muutoksia Kom-
passilla, vaan ainoastaan yhtä asiakastilanteen arviota ja niistä tehtyjä yh-
teenvetoja. Kompassi siis kuitenkin mahdollistaa asiakasseurannan yh-
teenvetojen tekemisen. 
 
Alla olevassa kuvassa 1. näkyy kaksi Kompassia päällekkäin. Kuvassa en-
simmäinen asiakkaan arvio on tummempi kuvio ja uusi arvio se, jossa 
Osaamisen, Työllistyvyyden, Terveyden ja Psyykkisen hyvinvoinnin ja toi-
mintakyvyn osa-alueet ovat muuttuneet. Tästä muutoksesta voidaan 
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saada tutkittavaa aineistoa myös johtamista varten. Tästä enemmän lu-
vussa 10. Ehdotus jatkoksi. 
 

 

Kuva 3. Asiakkaan tilanteen muutos kahdella Kompassilla kuvattuna 

5.4 Palvelukytkentä 

Hyvin varhaisessa vaiheessa Kompassin kehitystä tuli ilmi, että toisaalta 
asiakkaiden tarpeet ja toiveet eivät tunnu tulevan kuulluksi ja toisaalta 
ohjaajilla oli haasteita löytää ja muistaa hyviä toimintoja. Olikin usein niin, 
että osa ohjaajista tunsi enemmän palveluita, mutta toisaalta saattoi oh-
jata usein samaan tuttuun palveluun tai osa etsi palvelut nettilistoilta, 
sähköpostien liitteistä tai ilmoitustauluilta. 
 
Työllisyyshankkeessa jossa Kompassin kehitys sai alkunsa, tuli jäsenty-
neemmin ilmi hyvin vaihtelevia palvelutarpeita. Haastattelujen kautta al-
koi hahmottua toive siitä, että voisi olla jokin tapa yhdistää suhteellisen 
jäsentyneet tarpeet ja palvelutuotanto. Vuonna 2017 aloiteltiin palvelu-
kytkennän testausta, jossa palvelun tuottajat profiloivat omat palvelu-
tuotteensa samoilla ulottuvuuksilla, joilla asiakkaan elämäntilanne hah-
motetaan. Näin pyrittiin löytämään sellaisia palvelun tuottajia, jotka tar-
josivat asiakkaan tarvitsemaa toimintaa.  
 
Sitä mukaa, kun palvelun tuottajat alkoivat hitaasti täydennellä toiminto-
jaan palvelualustalle, koko verkosto alkoi tulla läpinäkyvämmäksi kaikille 
toimijoille. Palvelukytkentää onkin kehitetty tärkeänä osana Kompassia. 
Hämeenlinnan kaupungissa palveluiden profilointi on vielä kesken, mutta 
tietoisuus palvelukytkennästä leviää toimijoiden keskuudessa. Kaupunki 
itse vahvistaa palvelukytkentää muun muassa kirjaamalla Kompassin käy-
töstä ostopalvelusopimuksiin. Tällainen käytäntö on tärkeää myös sen 
kannalta, että palvelun tuottajat sitoutuvat itse päivittämään profiilejaan. 
Palveluja koskevien tietojen päivittäminen on muutoin toistuva ongelma. 
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Asiakkaan hahmottama tilanne suhteessa palvelutarjontaan näkyy alla 
olevassa kuvassa 2. Kuvan palvelut ovat Kompassin demo-alustalta ja kek-
sittyjä. Kuvassa kaikista osa-alueista pienin arvo on Psyykkisessä hyvin-
voinnissa. Ohjelmisto tarjoaa tilanteeseen toimintoja, joissa tälle kysei-
selle osa-alueelle on annettu mahdollisimman iso arvo. Näin yhdistetään 
asiakkaan subjektiiviseen arvioon sellaista toimintaa, jota asiakas mahdol-
lisesti tarvitsee. 
 
 

 

Kuva 4. Asiakkaan tilanne suhteessa toimintoihin. 

6 MUUT OHJAUSPALVELUIDEN ARVOINTIMENETELMÄT JA 
TUTKIMUKSET 

Asiakkaiden haastatteluun ja esimerkiksi työkyvyn ja hyvinvoinnin arvioin-
tiin on olemassa monenlaisia menetelmiä, verkkoalustoja, verkkobotteja, 
mittareita ja kyselyitä. Niitä myös kehitetään jatkuvasti lisää. Tässä lu-
vussa käsitellään myös niitä tutkimuksia, jotka viittaavat tämän opinnäy-
tetyön aiheeseen. 

6.1 Muut menetelmät 

Työelämätutka on yksi isoimmista vaikuttajista Kompassin visuaalisuuden 
ja sen myönteisten kysymysten muotoilujen takana. Tutkaa on avattu 
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edellä luvussa 4. Tässä käydään lyhyesti läpi muita keskeisiä menetelmiä, 
jotka ovat saman tyyppisiä Kompassin kanssa tai joilla on jotain yhtymä-
pintaa sen kanssa tai joita käytetään sosiaali-, terveys- ja ohjauspalve-
luissa. Kompassin tavoin, osa näistä mittareista on mainittu vaihtoehtona 
toimintakyvyn arviointiin 16–29-vuotiailla NEET (Not in Employment, Edu-
cation or Training) -nuorilla Kelan ammatilliseen kuntoutukseen ohjatta-
essa. 
 
Monissa menetelmissä on paljon yhteneväisyyksiä ja useassa kysytään 
keskenään hyvin samanlaisia asioita. Osa on verkkoalustalla, osa paperi-
sia, osa on tarkoitettu vuorovaikutuskäyttöön, osa puolestaan enemmän 
itsenäiseen työskentelyyn. 
 
Muihin menetelmiin nähden Kompassissa on erityistä sen palvelukyt-
kentä, jollaista ei muissa menetelmissä opinnäytetyön tekijän tiedon mu-
kaan ole olemassa. Kompassissa erityistä on useimpien menetelmien ja 
mittareiden suhteen myös helppokäyttöisyys, visuaalisuus ja digitaali-
suus. Hyvin Kompassintapainen työkalu on hollantilaisen Institute for Po-
sitive Healthin (iPH) My Positive Health -työkalusarja. 

6.1.1 My Positive Health -työvälineet 

Institute for Positive Health (iPH) on voittoa tavoittelematon sosiaalinen 
järjestö. iPH tarjoaa verkkosivuilta ladattavia keskusteluvälineitä sekä ver-
kossa toimivan ohjelmiston aikuisille, nuorille ja lapsille. Työkaluja voivat 
käyttää esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset ja päätöksentekijät.  
 
Esimerkiksi Dialogi 1.0 työkalulla asiakas vastaa kuuden osa-alueen kysy-
myksiin kehollisuudesta, hyvinvoinnista, elämän mielekkyydestä, elämän-
laadusta, osallisuudesta ja päivittäisistä toiminnoista. Kuvion avulla halu-
taan herättää keskustelua, vahvistaa asiakkaan näkökulmaa, tutkia koko-
naistilannetta ja yhteyksiä eri osa-alueiden välillä ja keskittyä voimavaroi-
hin. (iPh, 2019) Tässä työkalussa piirretään Kompassin tapaan visuaalista 
radar chart -hämähäkkikuviota kokonaistilanteen hahmottamisen tueksi. 

6.1.2 Mun elämä -menetelmä 

Mun elämä -menetelmä on visuaalinen 3X10D™ Elämänpyörä sekä 30 ky-
symystä 3X10D™ sisältävä kysely. Kyselylomakkeella nuori arvioi tärkey-
den, tyytyväisyyden ja tulvaisuuden näkökulmasta kymmentä eri aihepii-
riä kuten perhe, asuminen, raha-asiat, kolmesta eri näkökulmasta. (Inno-
kylä, n.d). Mun elämä kannustaa nuorta pohtimaan omaa elämäntilan-
nettaan, hyvinvointiaan ja tulevaisuuden toiveitaan. Ammattilaisille tar-
koitettua Elämänpyörää voi hyödyntää asiakkaan ja ammattilaisen väli-
sissä keskusteluissa. (Diak, n.d) 
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6.1.3 Kykyviisari 

Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työ-
ikäisille. Se arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintaky-
kyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Jos arviointi toistetaan, kykyviisari mah-
dollistaa työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun. Se 
on kyselylomake, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa. (Työterveyslai-
tos, 2019) 
 
Kartoitettavia osa-alueita on kahdeksan. Niitä ovat muun muassa yleinen 
hyvinvointi, osallisuus, mielen hyvinvointi ja fyysinen toimintakyky. Kyky-
viisari antaa henkilökohtaisen palautteen ja ehdottaa tarvittaessa jatko-
toimia vastaajan hyvinvoinnin ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. 
(Wikstörm, n.d) Verkkopalveluun voi tilata maksuttomat tunnukset. 

6.1.4 Common Approach -menetelmä 

Common Approach on Australiassa kehitetty lapsikeskeinen ja ennakoiva, 
keskustelua helpottava menetelmä lasten, nuorten ja perheiden kanssa 
työskentelyyn. Se lisää kykyä tunnistaa ennakoivasti lasten ja perheiden 
tarpeet ja vahvuudet, ja helpottaa suunnittelua ja laajemman palvelutar-
jonnan löytämistä. (Aracy, 2019a) 
 
Menetelmän materiaaleilla on mahdollista fasilitoida ja jäsentää keskus-
telua kuudella eri osa-alueella: Rakkaus ja turvallisuus (Loved and Safe), 
Terveys (Healthy), Osallisuus/osallistumine (Participating), Myönteinen 
minäkuva & kulttuurinen identiteetti (Positive Sense of Identity & Cul-
ture), Aineelliset perustarpeet (Material Basics) ja Oppiminen (Learning). 
(Aracy, 2019b) Koulutuksen jälkeen menetelmästä on saatavissa paperi-
set materiaalit käyttöön. 

6.1.5 Lapset puheeksi -toimintamenetelmä 

Työmenetelmä on kaksiportainen ja siihen kuuluu Lapset puheeksi –kes-
kustelu ja -neuvonpito. Menetelmää voidaan käyttää ennaltaehkäise-
vänä, kohdistetusti muutostilanteissa ja silloin kun perheen elämässä on 
haasteita ja huolia. (Toimiva arki, n.d.) 
 
Kaikki alkaa keskustelusta lapsen tai nuoren, vanhemman ja varhaiskasva-
tuksen työntekijän tai opettajan kesken. Keskustelussa kartoitetaan lap-
sen tai nuoren suojaavia tekijöitä sekä pärjäävyyttä uhkaavia tekijöitä. 
Tarpeen mukaan tehdään arkea tukeva toimintasuunnitelma, ja jos lapsi 
tai nuori tarvitsee enemmän tukea, käynnistetään neuvonpito. Tässä koo-
taan perheen ympärille tarvittavat osapuolet ja työskennellään konkreet-
tisesti lapsen parhaaksi. (Toimiva arki, n.d.) Työskentely perustuu lokikir-
joille, jotka löytyvät verkkosivustoilta. 



19 
 

 
 

6.1.6 Omaolo -palvelu 

Omaolo-palvelu on tarkoitettu itsenäiseen oirearviointiin. Omaolo antaa 
itsenäisesti tehtävien eri mittareiden avulla henkilökohtaisia suosituksia, 
jotka perustuvat ajantasaisimpaan tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kan-
sallisesti yhteisesti sovittuihin kriteereihin. Vahvan tunnistautumisen vaa-
tiva Suunnitelmat -osio kokoaa asiakaan hoito- ja palvelukokonaisuuden 
yhteen paikkaan. (Omaolo, 2019) Tätä opinnäytetyötä tehdessä arviot 
koostuivat lähinnä erilaisista terveydentilan arvioista. Hyvinvointitarkas-
tus, jossa yhdistyy sivuston mukaan sosiaali- ja terveyshuollon asiantun-
temus, oli kuitenkin kehitteillä. 

6.2 Muita tutkimuksia 

Tämän opinnäytetyön valmistumisen aikaan yksi tuoreimmista tutkimuk-
sista on (Arnkil, Spangar, Jokinen, 2019) Pirkanmaan työvoima- ja yritys-
palvelujen alueellisen kokeilun tutkimus, eli PITKO. Siinä tutkittiin Pirkan-
maan työllisyyskokeilua vaiheessa, jossa sote-maakunnat olivat vielä to-
teutukseltaan kesken. Tutkijat käyttivät kokeilussa käsitettä ekosysteemi, 
kuvatakseen perinteistä työvoimapalvelua laajempaa paikallisten voima-
varojen valjastamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Tällainen läh-
tökohta on kiinnostava myös ajatelleen Kompassin käyttöä hyvinvointi-
palvelujen edistämiseksi. Kompassi oli käytössä myös PITKOssa ja koke-
mukset siitä olivat positiivisia. 
 
Työvoimapalveluja on uudistettu Suomessa paljon muun muassa kunta-
kokeiluilla ja työvoiman monialaisten palvelukeskusten kehittämisellä - 
PITKOssa yhdistyi uudistusten hyviä käytäntöjä. Saadakseen esiin kokei-
lun keskeisimmät onnistumisen kohdat, tutkijat haastattelivat yli 100 
henkilöä aina asiakkaista johtajiin saakka. (Arnkil, Spangar, Jokinen, 2019, 
s. 4–5) 
 
Vaikuttavuuden kysymyksiksi laajassa ekosysteemissä tutkijat nostivat 
kolme asiaa: Vaikutukset työllistymiseen, vaikutukset elämän/uranaikai-
siin toimintakykyä ja työllistymistä edistäviin siirtymiin sekä systeemiset 
vaikutukset (Arnkil, Spangar, Jokinen, 2019, s. 6) 

 
Vaikutuksilla elämän/uranaikaisiin toimintakykyä ja työllistymistä edistä-
viin siirtymiin kutsuttiin PITKO-tutkimuksessa ”pehmeiksi” vaikutuksiksi 
erotuksena ”kovista”, joita ovat helpommin mitattavat kuten työllistymi-
nen tai koulutukseen meno. Tutkijat (Arnkil, Spangar, Jokinen, 2019, s. 6) 
nostavat esiin myös Stilesin (1999) käsitteen katalyyttinen validiteetti. 
Tällä tarkoitetaan voimaa, jolla palvelu saa asiakkaan fokusoitumaan ja 
tarttumaan omaan tilanteeseensa ja toimimaan itse työllistymisensä puo-
lesta. Näitä pehmeitä arvoja on PITKO -tutkimuksen mukaan tutkittu ja 
seurattu heikosti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Jos tällaista seu-
rantaa on, sen tieto on sirpaleista. Systeemisillä vaikutuksilla tarkoitettiin 
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kokeilun tutkimuksessa PITKOn vaikutuksia ja juurtumista palvelua to-
teuttavaan kokonaissysteemiin (mt., s. 6) 
 
Tutkimuksessa todettiin, että ihmisten elämänkaarella ja urapolulla ole-
vat siirtymät ovat nykypäivänä moniulotteisemmat kuin perinteisessä so-
siaaliturvajärjestelmässä (Arnkil, Spangar, Jokinen, 2019, s. 18–19). Kokei-
lussa jokaiselle asiakkaalle nimettiin OMA -valmentaja, jonka tehtävä oli 
huolehtia omien asiakkaiden henkilökohtaisesta palvelusta (mt., s. 37). 
OMA-valmentajat käyttivät PITKO:ssa Kompassia yhtenä menetelmänä. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoima monialainen työ-
ryhmä teki Kelalle julkaisun, jossa se avasi eri arviointivälineitä ja teki suo-
situksia NEET-nuorten kohtaamiseen. Julkaisun tehnyt työryhmä (Sand-
berg ym., 2018, s. 29) arvioi, että Kompassi ja muut tämän tyyppiset arvi-
ointivälineet vaikuttavat lupaavilta NEET-nuoren toimintakyvyn ja elä-
mänhallinnan arviointiin ja tuen tarpeen tunnistamiseen. Vaikka työryh-
män toteaa, että yksikään arvioidusta mittareista ei täyttänyt kaikkia kan-
salliseen käyttöön suositeltavia mittarien kriteereitä, kaikista on positiivi-
sia käyttökokemuksia ja työryhmän arvio on, että välineistä on hyötyä 
työssä, jossa arvioidaan millä osa-alueella NEET-nuori voi tarvita tukea. 
 
Koska opinnäytetyön tekijän mukaan ei ole toista Kompassia täysin vas-
taavaa menetelmää, oli haastavaa löytää samanlaisia tutkimuksia. Niin 
kuin aiemmin todettu, saman tyyppisiä menetelmiä on hyvin paljon, 
mutta sellaista, joka olisi samalla tavalla palvelukytketty asiakkaan arvion 
ja toimintojen välillä, ei tämän työn tekijä ole löytänyt. On tietenkin mah-
dollista, että tällainen menetelmä, tai tällaisia menetelmiä, olisi ole-
massa. 
 
Mahdollisuus, että samanlainen olisi Suomessa, on kuitenkin pieni. Erilai-
silla hakuyrityksillä löytyi paljonkin erilaisia työelämään ja työnhakuun liit-
tyviä verkkopalveluita ja Kompassin kaltaisia menetelmiä vuorovaikutuk-
sen edistämiseen, mutta ne eivät kuitenkaan olleet aivan vastaanvalaisia. 
Myös Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella käytetään paljon erilaisia me-
netelmiä. Näistä oli aiempina esimerkkeinä muun muassa Australian 
Common approach ja aluenperin Britannian Tulostähti. 

7 TUTKIMUSKYSYMYKSET, TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA ANALYSOINTI 

Kirjassa Tutkimuksen voimasanat (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-
Ylänne & Paavilainen, 2014) kerrotaan tutkimuksen tulkinnanvaraisuu-
desta. Koska tieto ei ole varmaa, on oleellista myös korostaa sitä – tutkija 
perustelee omat ehdotuksensa, muttei suinkaan sano tietävänsä tyhjen-
tävästi asiaa. Kirjoittajien mukaan jännittyneisyyttä lisää se, että tutki-
mustieto pohjautuu aiempiin olettamuksiin ja tietoväitteisiin. Tutkijan pi-
tää kyetä myös rakentamaan uusia näkökulmia. (mt., s. 16–17) 
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Tässä opinnäytetyössä oli olennaista korostaa, että työ antaa esimerkin 
siitä, miten Kompassin aineistoa voisi tulkita. Opinnäytetyö perustuu työn 
tilaajan tarpeisiin, ja tulkintaa kiinnitetään hyvinvointisuunnitelmaan ja 
kunnan strategisiin tavoitteisiin. On yleisessä tiedossa, että kuntalaisten 
hyvinvointia tulisi seurata ja oppia tästä tiedosta. Myös palveluiden ky-
syntää ja palvelutarjontaa tulisi sovittaa toisiinsa. 
 
Tässä tutkimuksessa pohdittiin juuri yhteensovittamista liittämällä asia-
kassuhteessa olevien kuntalaisten hahmottamia palvelutarpeita tarjottui-
hin toimintoihin. Toki tässä tutkimuksessa tällainen yhteen liittäminen ja 
sen pohdinta on vielä pelkistettyä ja suoraviivaista, mutta samalla se pyr-
kii avaamaan näkemyksen suurempaan potentiaaliin hahmottaa tarpei-
den ja toimintojen suhde. 

7.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kunnan palveluiden vastaa-
vuudesta asiakkaiden palvelutarpeeseen, ja miten tätä tietoa voidaan 
käyttää kunnan hyvinvointikertomuksen tukena. 
 
Tutkimuskysymykset olivat 
 
1. Millaista kvantitatiivista tietoa Kompassi tuottaa asiakkaiden palvelu-

tarpeista hyvinvointikertomuksen käyttöön Kompassin ulottuvuuk-
silla? 

 
2. Miltä asiakkaiden palvelutarve näyttää Kompassin kvantitatiivisen tie-

don muodossa ja suhteessa palvelun tuottajien tarjoamiin toimintoi-
hin? 

 
Kolmas tutkimuskysymys oli alun perin:  
 
3. Miten hyvinvointikertomusta tekevä HYTE-työryhmä arvioi edellä ole-

vien tietojen käyttökelpoisuutta? 
 
Opinnäytetyön tekeminen viivästyi noin puolella vuodella, joten hyvin-
vointikertomus oli opinnäytetytön tekemisen uudelleen alkaessa jo tehty. 
Kolmas tutkimuskysymys muutettiin tilaajan kanssa yhteistyössä muo-
toon: 
 
Miten Hämeenlinnan kaupungin johtava henkilöstö arvioi edellä olevien 
tietojen käyttökelpoisuutta hyvinvointikertomuksessa? 
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7.2 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö on pääosin kvantitatiivinen ja perustuu Kompassilla tuotet-
tuun järjestysasteikolliseen tietoon. Se sisältää raportin analyysiä, haas-
tatteluja ja tilastollisia yhteenvetoja. Työ on kvalitatiivinen esiin noussei-
den ilmiöiden analyysissa ja tilaajien haastattelussa. Opinnäytetyötä var-
ten tekijä sai käyttöönsä Excel -tiedoston. Aineiston rajaus tapahtui tilaa-
jan toimesta. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään siis määrällisyyttä. Mää-
rien jakaumien ja erojen avulla kuvataan tutkittavaa ilmiötä (Ronkainen 
ym., 2014, s. 83). 
 
Pelkät numerot ja tunnusluvut eivät kuitenkaan sellaisenaan kerro juuri 
mitään. Niitä tulee myös tulkita. Siinä missä kvalitatiivinen tutkimus näh-
dään ehkä enemmän tulkinnoille avoimena menetelmänä, tilastojen ana-
lyysi edellyttää myös tutkittavan asian ymmärtämistä ja luovuutta. Tulki-
takseen tai analysoidakseen tilastoja, tutkijalta tarvitaan vahvaa ilmiöken-
tän teorian tuntemusta, jotta on mahdollista löytää selityksiä ja yhteyksiä 
eri ilmiöiden välillä. (Ronkainen ym., 2014, s. 84) 
 
Isoin ero kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen välillä on siinä, että 
kvantitatiivisessa tutkimuksessa merkitysten tulisi olla kiinnitetty vertailu-
kelpoiseen materiaaliin. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuslomakkeen -
tai kyselyn tulisi olla jokaiselle vastaajalle suurin piirtein sama, jotta saatu 
aineisto olisi vertailukelpoista. Yksilökohtainen sattumavaraisuus häviää, 
kun tietoa kerätään tarpeeksi suuresta joukosta. Näin tutkimuskohdetta 
voidaan kuvata yleisemmin ja ryhmien välillä voidaan havaita eroja. (Ron-
kainen ym., 2014, s. 85) 
 
Kompassissa sekä asiakkaille esitetyt kysymykset että toimijoilta pyydetyt 
profiloinnit ovat kaikille samat. Toki asiakkaan kanssa keskustellessa, asia-
kas antaa itse sanoille ja kysymyksille omat merkityksensä, mutta tulkin-
tani mukaan, juuri tästä yksilökohtaisesta sattumanvaraisuudesta Ronkai-
nen (2014, s. 85) kirjoittaa. Mittaamisessa on ideana kuvata jotakin, mistä 
on muodostunut käsite ja minkä jokainen ymmärtää – tarpeeksi suuressa 
joukossa yksittäiset sattumanvaraisuudet kumoavat toisensa. Kompasseja 
on tässä tutkimuksessa yli 300 ja se on aineistona kohtuullisen laaja. 
 
Opinnäytetyössä käytettiin fokusryhmähaastattelua ja vielä tarkemmin 
puolistrukturoitua haastattelua. Fokusryhmä valikoitui menetelmäksi 
siksi, että siinä kerätään aiheen kannalta olennainen ryhmä haastatelta-
via, joita haastateltava ohjaa tietyn aiheeseen. (Ronkainen ym., 2014, s. 
116). Puolistrukturoidussa haastattelussa voidaan esittää tarkkoja kysy-
myksiä tietyistä teemoista, mutta kysymykset voivat vaihdella haastatel-
tavasta riippuen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2007). Tämä oli loo-
ginen valinta, sillä haastateltavat henkilöt edustivat hieman eri palvelu-
alueita. 
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Nauhoitettu haastattelu litteroitiin. Litteroitaessa on päätettävä, kirjoite-
taanko pelkkä puhe vai avataanko myös vuorovaikutuksen erilaisia piir-
teitä, painotuksia, naurahduksia ja puheen sävyjä (Ronkainen ym., 2014, 
s. 117). Opinnäytetyön tuloksen kannalta haastattelun vuorovaikutuksen 
tutkiminen ei ollut oleellista, ainoastaan tieto, joka koski tutkimuskysy-
myksiä. Tarkoitus on kuitenkin selvittää mielipiteitä tutkimuksesta hyvin-
vointikertomuksen kannalta. 

7.3 Aineiston keruu 

Opinnäytetyön perusaineistona käytettiin Kompassin raportoinnin val-
mista dataa sekä tehdyistä Kompasseista että syötetyistä toiminnoista. 
Toimintoja ovat kaupungin omat palvelut sekä kolmannen sektorin palve-
lut, jotka kaupunki on valinnut syötettäväksi toimijakantaan. Opinnäyte-
työn tekijälle lähetetty aineisto oli Excel -taulukko, jossa olivat asiakkaan 
Kompassilla ilmaisemat järjestysasteikolliset tiedot Kompassin pääväittä-
män arviointiulottuvuuksilla. 
 
Kompasseja valikoitui tutkimukseen 329 kappaletta. Palveluntuottajia 
palvelualustalle oli syötetty kaupungin Kompassin pääkäyttäjän ja toimi-
joiden itsensä toimesta yhteensä 34. Koska palveluprofiilit koskevat yksit-
täisiä toimintoja eikä toimijoita, ja tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita toi-
mintojen suhteesta asiakkaiden tilanteisiin, aineistona käytettiin vain yk-
sittäisiä toimintoja. Niitä valikoitui aineistoon 175 kappaletta. 

 
Toimijat säilytettiin opinnäytetyössä anonyymeinä tilaajan toiveesta. 
Opinnäytetyötä tehdessä toimijakannan palveluiden kerääminen oli vielä 
kesken, eikä toimijoiden erikseen nimeäminen antaisi tutkimukselle tällai-
sessa vaiheessa lisäarvoa. 
 
Opinnäytetyössä käytettiin fokusryhmähaastattelua ja puolistrukturoitua 
haastattelua. Haastattelu tehtiin Hämeenlinnan kaupungin ylemmälle 
johdolle kaupungin tiloissa ja aikaa oli noin puolitoista tuntia. Haastatte-
luun kutsuttiin neljä henkilöä ja kolme henkilöä osallistui. Tapaamisen 
alussa opinnäytetyön tulokset esiteltiin Powerpoint -esityksenä, tämän 
jälkeen oli haastattelu. Esitys liitteenä 1. (Opinnäytetyön tulokset, Power-
point -esitys). Fokusryhmälle esitetyt kysymykset ovat liitteessä 2. (Fokus-
ryhmähaastattelun kysymykset). Haastattelussa kysyttiin tutkimuskysy-
mysten viimeinen kysymys: Miten Hämeenlinnan kaupungin johtava hen-
kilöstö arvioi edellä olevien tietojen käyttökelpoisuutta hyvinvointikerto-
muksessa? Lisäksi kysyttiin onko jotain tietoja, joita Kompassi voisi vielä 
tuottaa hyvinvointikertomuksen tueksi. Haastattelusta poimittiin sitaat-
teja opinnäytetyöhön. Sitaatit hyväksytettiin ensin lähettämällä ne haas-
tatelluille sähköpostitse. 
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7.3.1 Kompassin aineiston käsittely tutkimusta varten 

Ennen kuin opinnäytetyön tekijä sai aineiston itselleen, se oli kokonaan 
anonymisoitu. Karsittu raportti lähetettiin opinnäytetyön tekijälle sähkö-
postitse. 
 
Opinnäytetyön tekijä käsitteli aineistoa seuraavasti: Raportista poistettiin 
kaikki Kompassit, joissa oli vastattu alle viiteen pääväittämään. Näin ollen 
kaikki Kompassit, joissa vastattuja pääväittämiä oli vastattu viisi tai yli, jäi-
vät raporttiin. 

7.3.2 Kompassin uusi numeerinen luokittelu tarkempaa tutkimusta varten 

Kompassin järjestysasteikko on 1–5, mutta verkkopohjaisessa ohjelmis-
tossa valittava asteikko on liukuva. Asiakas voi siis vastata halutessaan 
esimerkiksi melkein kaksi tai vähän yli  neljä. Kompassin ohjelma pyöris-
tää väliarvot lähimpään neljännekseen, joten kaikkiaan arvoja voi olla 17. 
Saadakseen vastauksista tarkemman kuvan, opinnäytetyön tekijä luokit-
teli asteikon 1–5 uudelleen alla olevan taulukon mukaisesti. Alla olevan 
suhteen on avattava, että yhdestä alle kolmeen arvot tulkitaan niin, että 
asiakas kokee tarvitsevansa apua ja ohjausta.  Arvosta yli kolme arvoon 
alle neljä, on tulkittu niin, että asiakas kokee tilanteensa jossain määrin 
heikoksi ja saattaa tarvita apua, ohjausta ja palvelua. Vastaavasti järjes-
tysasteikon arvosta neljä ylöspäin on arvojen tulkittu tarkoittavan, että 
asiakas kokee tilanteensa hyväksi, eikä koe tarvitsevansa apua, ohjausta 
tai palvelua. 
 
Taulukossa on näin järjestysasteikon arvot väliarvoineen numeroitu 0 – 
17. Tämä antoi laajempaa tietoa Kompassin osa-alueiden vastausten ja-
kautumisesta. 

Taulukko1.  1–5 asteikon uusi luokittelu. 

 

Annettu luku Kompassilla Uusi luku
0 0
1 1

1,25 2
1,5 3

1,75 4
2 5 Hyvin todennäköisesti kokee tarvitsevansa apua ja ohjausta

2,25 6
2,5 7

2,75 8
3 9

3,25 10 Saattaa kokea tarvitsevansa apua ja ohjausta
3,5 11

3,75 12
4 13

4,25 14
4,5 15 Hyvin todennäköisesti kokee että ei tarvitse apua ja ohjausta

4,75 16
5 17
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7.3.3 Toimintojen pääpalvelualueiden valitseminen 

Palvelun tuottajat eli toimijat ovat syöttäneet toimijakantaan toiminto-
jaan. Toiminnoille on profiloitu numeeriset painotukset sen mukaan, mi-
ten paljon tai vähän palvelua Kompassin eri osa-alueille tuotetaan. Näistä 
annetuista 1–5 -arvoista poimittiin toiminnon ne osa-alueet, joille oli an-
nettu numero viisi tai neljä, eli että kyseiselle osa-alueelle tuotetaan pal-
jon palvelua. Se osa-alue, jolle oli annettu numero viisi, nimettiin kyseisen 
toiminnon pääpalvelualueeksi. Jos toiminnolla oli kaksi aluetta jolle oli 
annettu numero viisi, valittiin pääpalvelualueeksi se, joka parhaiten ku-
vasi toimintoa. Esimerkiksi jos terapeuttiselle valmennuspalvelulle oli an-
nettu numero viisi sekä Psyykkiseen toimintakykyyn että Osaamiseen, va-
littiin palvelun kuvauksen perusteella pääpalvelualueeksi Psyykkinen toi-
mintakyky. 
 
Pääpalvelualueet merkittiin Excel -aineistoon jokaisen toiminnon koh-
dalle. Taulukko hyväksytettiin kaupungin pääkäyttäjällä, joka tuntee alu-
een palvelut. 

7.4 Tutkimusaineiston analyysi 

Aineiston tulosten esittämiseen voidaan käyttää taulukkoja, kuviointeja ja 
tunnuslukuja. Kuvion avulla voidaan antaa lukijalle visuaalinen kokonais-
kuva aineiston jakautumisesta. Kuvioista voi valita useita erilaisia vaihto-
ehtoja ja käytetyimmät ovat pylväs- ja piirakkakuviot. (Valli, 2018, s. 252–
253) 
 
Määrällisellä analyysilla pyritään selvittämään muun muassa ilmiöiden vä-
lisiä syy-seuraussuhteita ja yhteyksiä tilastojen avulla. Laadullisessa tutki-
muksessa pyritään ymmärtämään kohteen laatua, ominaisuuksia ja mer-
kityksiä ja määrällistä analyysia pidetään laadullisen analyysin parina. (Jy-
väskylän yliopisto, 2015) 
 
Kompassin koko aineisto oli Excel-taulukko. Taulukossa oli näkyvissä taus-
tamuuttujina ikähaarukka, sukupuoli ja yksikkö jossa Kompassi oli tehty. 
Jokaisen tehdyn Kompassin kohdalla annetut numeeriset 1–5 arvot osa-
alueille Työllistyvyys, Terveys, Psyykkinen hyvinvointi ja toimintakyky, Ar-
jen sujuvuus, Talous, Osallisuus ja sosiaalinen tilanne ja Osaaminen. Ex-
cel-taulukossa oli näkyvissä myös jokaiselle toiminnolle annettu numeeri-
nen 1–5 -arvo. Tästä taulukosta siis näki, mille painoarvoille toiminnot ja-
kautuivat Kompassin osa-alueilla.  
 
Sukupuolta tai Kompassin tehneitä yksikköjä ei muutettu aineistossa nu-
meeriseen muotoon, mutta ne laskettiin Excelin laskuominaisuuksilla kap-
paleittain. Kuvaillakseen koko aineista paremmin lukijalle, opinnäytetyön 
tekijä muodosti taustamuuttujista ja numeroista pylväsdiagrammeja. 
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7.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Perinteisesti validiteetillä viitataan siihen, miten hyvin tutkimus kuvaa 
tutkittavaa ilmiötä ja reliabiliteetilla mittauksen tarkkuutta (Ronkainen 
ym. 2014, s. 130). Kuitenkin nykyään käsitteiden ero on myös heikenty-
nyt, kun validiteetin käsitteellä tarkoitetaan yhä useammin koko tutki-
muksen  ja sen prosessin arviointia (mt., s. 133–134).  
 
Ronkainen ja kumppanit (Ronkainen ym. 2014, s. 135–135) viittaavat 
joukkoon keskustelijoita ja kriitikoita, jotka ovat kehittäneet validiteetin 
kuvaamiseen vaihtoehtoisia käsitteitä. Näissä pätevyys ymmärretään tut-
kimuksen arvioitavuudesta, seurattavuudesta, uskottavuudesta, vakuut-
tavuudesta, perusteltavuudesta, luotettavuudesta / käyttövarmuudesta 
ja vahvistettavuudesta käsin. 
 
Uudet käsitteet eivät kuitenkaan kumoa perinteistä käsitemäärittelyä. Ne 
vain avaavat syvemmin sitä, että tutkimuksen validiteetin osoittamiseksi 
on edelleen tärkeää, että raportin lukijalle annetaan tarpeeksi tietoa ja 
kuvataan tutkimusprosessi selkeästi. (Ronkainen ym., 2014, s. 136) Tutki-
mus on raportoitava yksityiskohtaisesti ja selkeästi, rehellisesti ja huolelli-
sesti – huonosti tehty tutkimus, aineistojen väärinkäyttö tai raporttien 
vääristely on hyvän tieteellisen käytännön vastaista (mt., s. 152). 
 
Tässä opinnäytetyössä tulee ottaa huomioon, että kyse on esimerkistä ja 
tapoja esittää aineisto on monia muitakin. Aineiston analyysi ja sen muo-
toilu havainnolliseen muotoon tapahtuu nyt opinnäytetyön kirjoittajan 
toimesta, tällöin siinä on myös inhimillisen erheen mahdollisuus. Opin-
näytetyössä on silti käytetty tarkkuutta, vaikka se onkin vain havainnollis-
tava esimerkki. Tutkimus perustuu kuitenkin todelliseen aineistoon ja se 
on merkityksellistä. 
 
Tutkimuksilla on yhteiskunnassa tärkeä tehtävä: tuottaa tietoa. Tieto voi 
auttaa päätöksenteossa, sen avulla voidaan innovoida ja suunnitella uutta 
tekniikkaa ja auttaa erottelemaan oikea tieto väärästä. (Ronkainen ym., 
2014, s. 153) 

7.6 Tutkimuksen eettisyys 

Opinnäytetyöllä on tutkimuslupa tutkimuksen tilaajalta. Tilaajalla on 
Kompassin rekisteriin liittyvät luvat ja Kompassin palvelun tilaajalla ja pal-
velun tuottajalla on keskinäinen sopimus palvelun käytöstä. Kaikki data 
mitä opinnäyteyössä on käytetty, on täysin anonymisoitu, eikä Kompas-
seja voi yhdistää kehenkään oikeaan asiakkaaseen. Palvelun tuottajien 
palvelut ovat julkisia, mutta niitäkään ei mainita suoraan tässä työssä 
muuten kuin kategorisoiden toiminnot Kompassin ulottuvuuksien alle. 
 
Eettisyydessä tulee mainita myös opinnäytetyön tekijän suhde Kompas-
siin. Tekijä on sekä Kompassin kehittäjä, että sitä hallinnoivan yrityksen 
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erityisasiantuntija. Tämä itsessään voi asettaa tutkijan asemaan, jossa 
hän voisi tahtomaattaankin esittää tutkimuksen ja menetelmän mahdolli-
simman myönteisessä valossa. Tekijä pyrkii kuitenkin katsomaan tutki-
musta myös kriittisesti ja ehdottamaan lisätutkimusten aiheita. 

8 TULOKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kunnan alueen palveluiden 
vastaavuudesta rajattujen yksiköiden asiakkaiden palvelutarpeeseen, ja 
selvittää miten tätä tietoa voitaisiin käyttää kunnan hyvinvointikertomuk-
sen tukena. Tämä tieto tuotettiin havainnollistamalla aineistolla asiak-
kaan palvelutarpeen ja palvelujen suhdetta. Tutkimuksen tuloksista haas-
tateltiin kaupungin johtavaa henkilöstöä. 
 
Opinnäytetyön tekijä koetti näyttää palvelutarpeiden ja palvelutarjonnan 
suhteesta erilaisia esimerkkejä niin, että ne kuvasivat mahdollisimman 
hyvin Kompassin mahdollisuuksia. Aineistosta esitettiin kuvina ne, joissa 
esiintyi jotain ilmiötä mahdollisimman paljon tai vastavuoroisesti mahdol-
lisimman vähän. Tilastotieteellisesti aineistosta on esitettävissä enem-
mänkin analyyseja, mutta tämän opinnäytetyön kannalta tämä tapa tun-
tui parhaalta tavalta havainnollistaa aineistoa opinnäytetyön laajuuden 
rajoissa. 
 

8.1 Aineiston jakauma iän, sukupuolen ja asiakkuuden mukaan 

Vuoden 2018 Kompassit jakautuivat alla olevien taulukoiden mukaisesti: 
Ikäjakaumassa painottuivat 20–34 -vuotiaat, joita oli kokonaismäärästä 
(N=329) yhteensä 170, kun muita ikäluokkia oli yhteensä 159. 
 

 

Kuva 5. Ikäjakauma. 
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Asiakkaista 156 oli naisia, 162 miehiä, 4 muita ja 7 ei ollut halunnut vas-
tata. 
 

 

Kuva 6. Sukupuolijakauma. 

Suurin osa Kompasseista oli tehty aikuissosiaalityössä (N=126) ja MYP:ssä 
eli Työllisyyttä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa (N=78). 
 

 

Kuva 7. Kompassin tehnyt taho 

8.2 Aineiston jakauma palvelualueiden ja toimintojen mukaan 

Vuoden 2018 aineiston toiminnot (N=175) jakautui alla olevan taulukon 
mukaisesti. 
 
Aineistosta voidaan tarkastella, mihin palvelualueisiin toiminnot painot-
tuvat. Työllistyvyyteen, Psyykkiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn ja 
Osallisuuteen ja sosiaaliseen tilanteeseen on paljon toimintoja, sen sijaan 
Talouteen, Osaamiseen ja Terveyteen vähemmän. 
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Kuva 8. Toimijoiden palvelualueiden jakauma 

Ylläolevasta kuvasta 8. täytyy tarkentaa, että siinä, missä esimerkiksi kaik-
kia painoarvoja (Kuva 9.) katsoessa talouden toimintoja on 11, yllä ole-
vassa kuvassa niitä on kuitenkin vain kolme. Tämä johtuu siitä, että osa 
toimijoista on antanut toiminnoilleen kahteen osa-alueeseen numeron 
viisi. Näistä osa-alueista on valittu se, joka kuvaa toimintoa parhaiten. 
Tästä jaottelusta kerrottiin tarkemmin luvussa 7. 
 
Seuraavassa kuvassa on kaikkien toimintojen osa-alueiden painotukset. 
Kuvasta voidaan nähdä, että esimerkiksi Osallisuuden ja sosiaalisuuden, 
Psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ja Työllistyvyyden osa-alueille 
on paljon toimintoja, joihin on annettu numero viisi. Näissä tuotetaan siis 
paljon kyseisten osa-alueiden palvelua. Sen sijaan näyttäisi, että esimer-
kiksi Taloudessa ja Arjen sujuvuudessa painottuvat toiminnot, joihin tuo-
tetaan vähän osa-alueisiin liittyvää toimintaa, eli niille on annettu numero 
kaksi. Osaamisen toiminnoissa jakauma on tasaisempi. 
 

 

Kuva 9. Toimintojen painotukset arvoilla 2–5. 
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8.3 Asiakkaiden palvelutarpeet Kompassin ulottuvuuksilla 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: Millaista kvantitatiivista tietoa Kom-
passi tuottaa asiakkaiden palvelutarpeista hyvinvointikertomuksen käyt-
töön Kompassin ulottuvuuksilla? 
 
Kun tarkastellaan, miten hyvin todennäköisen palvelutarpeen painotuk-
set jaottuvat sukupuolen mukaan, painotukset näyttävät olevan hyvin ta-
saiset. Aineistossa niiden asiakkaiden, jotka ovat vastanneet sukupuoleksi 
muu tai ei halua vastata, määrä on niin pieni (N=11), etteivät lukumäärät 
tällä aineistomäärällä anna tarpeeksi kattavaa kuvaa palvelutarpeista. 
 

 

Kuva 10. Hyvin todennäköisen palvelutarpeen jakautuminen palvelualu-
eille. 

Aineistoa voidaan tarkastella myös koko aineiston ja eri osa-alueiden suh-
teen. Kaikki jakaumat löytyvät liitteestä 1. (Kompassiin vastanneiden ja-
kaumat eri ulottuvuuksilla). Tähän on poimittu yksittäisiä jakaumia. Esi-
merkiksi Työllistyvyyden (Kuva 11.) osa-alueella painotuksia on jonkin 
verran haasteelliseen suuntaan, kun taas Osallisuus ja sosiaalinen tilanne 
(Kuva 12.) painottuu suuntaan, joissa tilanteen nähdään todennäköisesti 
olevan hyvin. 
 
Työllistyvyydessä hyvin todennäköisesti apua ja ohjausta tarvitsisi 86 vas-
taajaa, he olivat siis arvioineet tilannettaan järjestysasteikolla alle 2 (tau-
lukossa 1-8, kun myös asteikon väliarvot esitetään). Jos tähän lisätään ne, 
jotka saattavat tarvita apua ja ohjausta (N=102), eli asteikolla alle 4 (tau-
lukossa 9–12), luku nousee 188 vastaajaan. Näiden lukujen perusteella se 
tarkoittaisi, että yli puolet vastaajista tarvitsee tai todennäköisesti tarvit-
see apua tai ohjausta Työllistyvyyden saralla. 
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Kuva 11. Työllistyvyyden vastausten jakaumat koko aineistossa 

Osallisuuden ja sosiaalisen tilanteen kohdalla tilanne näyttäisi olevan 
päinvastainen: 201 vastaajista kokee hyvin todennäköisesti, että ei tar-
vitse tilanteessa apua ja ohjausta. Tämä luku on jo yksinään yli puolet 
vastaajista (N=329). 
 

 

Kuva 12. Osallisuuden ja sosiaalisen tilanteen vastausten jakaumat koko 
aineistossa 

Tällaiset tilastot havainnollistavat, millaisia jakaumia eri osa-alueiden vä-
lillä on ja miten ne ovat suhteessa keskenään. 
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8.4 Asiakkaiden palvelutarve suhteessa toimintoihin 

Toinen tutkimuskysymys oli: Miltä asiakkaiden palvelutarve näyttää Kom-
passin kvantitatiivisen tiedon muodossa, suhteessa palvelun tuottajien 
tarjoamiin toimintoihin? 
 
Jatkaen edellisestä osiosta, jossa tutkittiin yksittäisen osa-alueen vastauk-
sia, voidaan osa-alueita verrata palvelutarjontaan. Jos siis Työllistyvyy-
dessä hyvin todennäköisesti apua ja ohjausta tarvitsisi 86 vastaajaa, mi-
ten tämä tilanne näyttäytyy toimintoja vasten? 
 

 

Kuva 13. Toiminnot suhteessa Työllistyvyyteen. 

 
Ylläolevasta kuvasta voidaan nähdä, että 45 toimintoon olisi 86 asiakasta. 
Aineistossa toimijat ovat anonyymejä, mutta pidemmälle vietynä voisi 
tarkastella, mitä toiminnot ovat ja kykeneekö 45 toimintoa vastaanotta-
maan 86 asiakasta. Hämeenlinnan kaupungissa on laaja kuntouttavan 
työtoiminnan tarjonta, joten voisi olla todennäköistä, että apua tarvitse-
vien tilanne voitaisiin kattaa tällä määrällä palvelua. Mutta jos määrään 
lisätään ne asiakkaat, jotka saattavat tarvita apua (N=102), luku nousee 
188 vastaajaan. Tässä tapauksessa tilanne voisi olla se, ettei palveluilla 
pystytä vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. 
 
Talouden osa-alueen (Kuva 14.) tilanne näyttäytyy aineiston kohdalla 
haastavampana. Aineistossa 99 asiakasta tarvitsee hyvin todennäköisesti 
apua ja ohjausta taloudelliseen tilanteeseen, ja tähän on vastaamassa 
kolme palvelua. Tässä yhteydessä on tietenkin muistettava, että tässä 
opinnäytetyössä hahmotellaan menetelmän mahdollisuuksia, mutta to-
dellisen tilanteen luotettava kuva vaatisi kattavamman otoksen. Jos ole-
tettaisiin, että tämä tulos kuvaisi ison otoksen tilannetta, olisi tärkeää 
pohtia, onko tässä merkittävä palveluvaje, mistä se johtuu, mitä asiakkaat 
tällä tarkoittavat ja mitä sille voisi tehdä. 
 
Toinen kysymys voisi olla, mitä nämä palvelut ovat. Vaikka kaikki kolme 
toimintoa tai palvelua olisivat suoraa velkaneuvontaa, ne tuskin voisivat 
kattaa lähes sadan asiakkaan tarpeita. Jos lukuun lisätään ne asiakkaat, 
jotka voivat todennäköisesti tarvita apua ja ohjausta (N=124), luku on jo 
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223. Tokikaan tämä ei ole koko totuus – palveluiden syöttäminen toimija-
kantaan on, niin kuin aiemmin todettu, vielä kesken. 
 

 

Kuva 14. Toiminnot suhteessa Talouteen 

Koko aineiston kuva (Kuva 15.) hahmottaa selkeästi yhdellä kuvalla, missä 
on palvelutarpeita ja palveluiden suhdetta niihin. Kuvaan on poimittu asi-
akkaista ne, jotka ovat vastanneet järjestysasteikolla alle 2 (taulukossa 1-
8, kun myös asteikon väliarvot esitetään) ja toiminnoista ne, jotka tuotta-
vat kyseiseen osa-alueeseen paljon palvelua. 
 

 

Kuva 15. Toimintojen määrä suhteessa hyvin todennäköisesti apua ja oh-
jausta tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeisiin 
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8.5 Haastattelu tutkimuksen tulosten käyttökelpoisuudesta 

Kolmas tutkimuskysymys oli: Miten Hämeenlinnan kaupungin johtava 
henkilöstö arvioi edellä olevien tietojen käyttökelpoisuutta hyvinvointi-
kertomuksessa? Tämän lisäksi esitettiin kysymys jatkotarpeita ja mahdol-
lisia kehitysajatuksia varten. Haastatteluun osallistui kolme esihenkilöä 
strategia- ja kehittämisyksiköstä. 

 
Tutkimustuloksissa kiinnitettiin huomiota muun muassa tapaan näyttää 
palvelut suhteessa palvelutarpeeseen. Tätä pidettiin hyvänä. Yhden joh-
tajista mukaan se herätti ajatuksia siitä, että palveluita tulisi kartoittaa 
enemmänkin. Hän totesi, että pitäisi kartoittaa muun muassa Kelan ja 
diakoniatyön palvelut. Kompassilla nähtiin olevan paikkansa siinä, miten 
tutkitaan palvelutarpeen ja palvelutuotannon suhdetta. 
 
Niin sanotun palveluiden yli- tai alitarjonnan näkyminen herätti myös kes-
kustelua. Sitä pohdittiin sekä kriittisesti että realistisesti. Siihen nähden, 
ettei palveluita ole vielä syötetty ohjelmistoon kovin laajasti, tuli tuloksia 
katsoa kriittisesti. Kuitenkin realistisesti pohtien haastateltavat totesivat, 
että vaikka kyseessä oli havainnollistus Kompassin mahdollisuuksista, se 
pohjautui oikeaan aineistoon. Sen valossa esimerkiksi talouden toiminto-
jen vähäinen tarjonta nähtiin aitona haasteena, johon tulisi tarttua. Kom-
passin tapa tuoda tarpeita esiin nähtiin hyvin tärkeänä ja mielenkiintoa 
herättävänä. 
 
Toinen haastateltava johtaja pohti aineiston painotusta sosiaalityössä ja 
sen tuomia haasteita. Hän totesi, että aineistosta suurin osa on sosiaali-
työn palveluissa, eli elämäntilanne on jo pitkälle monimutkaistunut. Jos 
tätä ajatellaan suhteessa hyvinvointikertomukseen, asiakkaat ovat jo pit-
källe menevän, korjaavan työn tarpeessa. 
 
Kolmas johtajista jatkoi tähän, että Hämeenlinnan Hyvinvointikertomuk-
sen mukaan lähes 50 prosenttia neljävuotiaiden vanhemmista kokee per-
heen taloudellisen tilanteen korkeintaan kohtalaiseksi, ja että kuntalais-
ten tulotaso on keskiarvoista matalampaa kuntavertailussa. Hänen mu-
kaansa opinnäytetyön tulos puoltaa tätä. Pohdintaa herätti se, voisiko täl-
laisia Kompassin tuomia lukuja vertailla muihin kuntiin ja mitä tietoa se 
tuottaisi. Johtajisto totesi myös, että korrelaatiot isomassa aineisossa oli-
sivat hyvin mielenkiintoisia ja pitäisi saada tietoa myös siitä, missä palve-
luissa tarve on tullut näkyviin. 
 
Kompassin tuottamaa aineistoa haastateltavat kuvasivat seuraavin sitaa-
tein: 
 

Tässä on tärkeää se, että ollaan saatu hyvä aineisto asiak-
kaan suoraa subjektiivista palveluarviota. Asukaskysely on 
eri näkökulma. Tämä on subjektiivinen tarvenäkökulma – ja 
tämä on se millä päästään hyvinvointikertomuksessakin ai-
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kamoiseen tietoon kiinni. On iso valikko tahoja jotka Kom-
passeja on tehnyt, vaikka tässä korostuukin nämä tietyt ta-
hot. Kun määrä kasvaa, silloin alkaa tulla laajempi näkemys 
siitä minkä kautta ollaan saatu palvelutarve näkyviin. Voi-
daan peilata tätä myös kuntalaisten hyvinvointiin. 

 
Kun se ei ole sitä että asiakkaalla on vain se yksi juttu, vaan 
tilanteet on monen tekijän summa. 

 
Ja nämä tunnistetaan varhaisemmassa vaiheessa Kompassin 
avulla. 
 
Jos saataisiin aktivoitua järjestökenttää tukemaan esimer-
kiksi tulevalla itse täytettävällä Kompassilla ennakoivaa tie-
toa jo ennen asiakkuutta, voitaisiin saada ihan eri tavalla tie-
toa myös muiden palvelualueiden tarpeista, esimerkiksi 
vammaisten terveys- ja hyvinvointitarpeista. Tämä hyödyt-
täisi paljon HYTE tietoja. 

 
Kompassin tieto nähtiin hyödyllisenä ennakoinnissa ja kuinka tietoa voi-
daan hyödyttää kunnan muiden mittareiden kanssa sekä seurannassa: 
 

Tässä ehkä näkyy se, että pitäisi satsata alussa paljon palve-
luihin, että säästö näkyy ajassa eikä siinä, että säästetään ja 
himmataan. Tämä on hyvä vuoropuhelu siinä, että jos mei-
dän kuntatilasto sanoo, että meillä on poikkeuksellisen pie-
nituloisia niin tämä kertoo siitä, että täällähän se tulee esiin. 
Eli mitä muut tilastot tuottaa, aineistojen monipuolisuus yh-
teensä. Muodostetaan kerrokset tietoon. Tällä tiedolla on 
paikkansa. 
 
On tässä paljon. Että nähdään alkuvaiheen palveluiden 
suuntaamisessa ja palveluiden miksaamisessa toisiinsa ja to-
teutuksessa, että on monialaisia ja vaikuttavia palveluita. 
 
Tässä korostuu sosiaalihuollon asiakkaat, mutta on kiinnos-
tavaa mitä yksilöllinen tieto antaa Kompassin avulla. Miten 
meidän ja muiden palvelut voi tehdä sitä vaikuttavuutta 
mitä tarvitaan. Ja lisäksi juuri se, että miten eri osa-alueet 
korreloivat keskenään on erittäin mielenkiintoista. Ehdotto-
masti pitää tarkastella sekä yksilötasoa että massaotantana. 
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Tutkimuksen tulokset herättivät pohtimaan yhteistyön tarvetta, yhteistä 
tietoa ja työtapoja: 
 

Tällä päästään kokoajan poispäin siitä, että yksi palvelu aut-
taa yhteen asiaan. Että meillä on vain yksi palvelu joka aut-
taa tiettyä asiaa. Tarvitaan palautetta ja yhteistä tietoa, että 
kun asiakas on käynyt jossain, se ei jäisi vain siihen. 
 
Tämä kaikki jäsentää ja korostaa sitä, ettei tämä ole yhden 
toimialan tai yhden toiminnan ratkaistavissa, vaan vaatii en-
tistä enemmän yhdessä tekemistä, yhteistä suunnittelua ja 
että ruokitaan aktiivisesti toimenpiteiden kehittämistä ja 
vuoropuhelua. 
 
Tarvitaan luovaa ajattelua palvelusuunnittelussa ja Kom-
passi tuo eri toimintoja ja toimijoita enemmän näkyväksi. 
 
Järjestöt ovat notkeampia toimimaan kuin me (kaupunki). 
Vapaat, villit toiminnot voivat auttaa enemmän kuin kun-
touttava työtoiminta. 
 
Tämähän haastaa, että meidän työn tekemisen tapa täytyy 
muuttua. 

 
Koulutustaso ja sen ottaminen mukaan taustamuuttujaksi herätti keskus-
telua siitä, miten tässä ajassa koulutus muuttuu ja monimuotoistuu. Ai-
kuisetkin opiskelevat vielä pitkään eikä ura ole enää samassa arvossa kuin 
aikanaan. Toisaalta arvostus ammattitutkintoihin on nousussa. Palkkake-
hitys on monilla perinteisillä ammattikorkeakoulutuksen aloilla nousussa 
verrattuna esimerkiksi korkeasti koulutettuihin ja tätä myötä korrelointi 
suoraan koulutustasoon on nykypäivänä haastavampi käsite. 
 
Kuitenkin erilaisten haasteiden, kuten päihteet ja riippuvuudet, nähdään 
vielä olevan liitoksissa heikkoon koulutustasoon. Yksi johtajista totesikin, 
että olisi tärkeää saada jatkuvaa seurantaa ja laajempi elämänkaaren ai-
neisto. Tärkeänä koettiin myös kehittää esimerkiksi itsenäisesti perheiden 
käytössä olevia menetelmiä niin, että tieto seuraa lasta ja perhettä ras-
kauden havaitsemisesta saakka. 

  



37 
 

 
 

8.6 Tutkimuksen päätulokset 

Havainnollistavan aineiston päätulokset olivat: 
 

• Palveluvajetta näyttäisi Kompassissa esiintyvien asiakkaiden tar-
peiden ja tarjolla olevien profiloitujen palvelujen vertailun valossa 
esiintyvän Talouden ja Terveyden osa-alueilla. Tämä on siis ha-
vainnollistava aineistopäätelmä, mutta saattaisi olla edustavasta 
aineistosta tärkeä havainto. 

• Osallisuuden ja sosiaalisen tilanteen palveluita oli suhteessa 
enemmän kuin asiakkaita, eli aineiston valossa tässä olisi ylitarjon-
taa. Jos näin olisi edustavan aineiston suhteen, olisi tämäkin tär-
keä havainto. 

• Yli puolet vastaajista tarvitsee tai todennäköisesti tarvitsee apua 
tai ohjausta Työllistyvyyden saralla 

• Suurin osa Kompasseista oli tehty aikuissosiaalityössä ja MYP:ssä 
eli Työllisyyttä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa 

• Selvästi vähiten Kompasseja oli tehty henkisen hyvinvoinnin pal-
veluissa, terveyspalveluissa ja lastensuojelussa 

• Paljon palvelua tuottavia toimintoja oli profiloitu eniten Osallisuu-
den ja sosiaalisuuden, Psyykkisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ja 
Työllistyvyyden osa-alueille 

• Paljon palvelua tuottavia toimintoja oli profiloitu vähiten Talou-
den, Terveyden ja Arjen sujuvuuden osa-alueille 

 
Haastattelusta poimittuja pääasioita: 
 

• Kompassi nähdään hyvinvointikertomusta ja suunnitelmaa tuke-
vana menetelmänä tulevaisuudessa 

• Tutkimuksen tulosten nähtiin olevan vuoropuhelussa myös nykyi-
sen hyvinvointikertomuksen ja sen tulosten kanssa 

• Tärkeänä nähtiin se, että aineisto on asiakkaan suoraa subjektii-
vista palveluarviota 

• Kompassia tulee kehittää jatkossa myös ilman asiakkuutta olevien 
asukkaiden käyttöön 
 

Asiakkaita ja palveluja kuvaavien Kompassien yhteenvedot tarjoavat 
useita mahdollisuuksia asiakkaiden tarpeiden, palvelujen ja palvelujen 
saatavuuden suhteen. Tulokset tarkoittavat tässä opinnäytetyössä nos-
toja siitä, mitä mahdollisuuksia Kompassin käyttö hyvinvointisuunnitel-
man tukena voisi tarjota. Tulokset eivät siis tarkoita varsinaisia yleistettä-
viä päätelmiä asiakkaiden tarpeista tai palveluvajeista, vaikka havainnol-
listus perustuukin todelliseen aineistoon. 
 
Kompassin mahdollisuuksia haluttiin myös laajentaa eri ikäryhmiin ja Hä-
meenlinnassa tällaisia kartoituksia ollaan käynnistämässä. Kaikki haasta-
teltavat pitivät tärkeänä, että vertaamalla eri Kompasseja voidaan ver-
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tailla pidemmän ajan muutoksia suhteessa valtuustokauteen ja tavoittei-
siin. Kokonaisuudessaan Kompassin tuottama tieto nähtiin hyödyllisenä 
suhteessa hyvinvointikertomukseen, tiedolla johtamiseen ja tulevaisuu-
dessa myös asukkaiden kuulemisessa ja osallistamisessa. 

9 POHDINTA JA ARVIOINTI 

Kompassiin liittyy runsaasti muutakin innovaatiopotentiaalia, jota voisi 
ajan myötä hyödyntää. Koska Kompassi on digitaalinen, syntyy asiakas-
palvelussa digitaalinen tietokanta, jolla voi tehdä asiakasseurantaa yh-
teenvetotietoa siitä, mitä asiakasprosesseissa tapahtuu ja mihin väli- ja 
lopputuloksiin se johtaa. Niin Suomessa kuin muuallakin yksi asiakasseu-
rannan heikko lenkki on se, että kuntoutuksen ja aktivoinnin niin kutsu-
tuista pehmeistä välituloksista ja tuloksista ei saada kunnollista tietoa. Tä-
hän viitattiin aiemmin PITKO-tutkimuksen yhteydessä. Tällainen heikko 
lenkki vaikeuttaa palvelujen tilaamista ja kehittämistä. Kompassin avulla 
myös tällaisista välituloksista voisi saada tietoja johtamisen ja päätöksen-
teon käyttöön. Tällaista käyttöä olisikin syytä kehittää yhteistyössä joh-
don ja päätöksentekijöiden kanssa lähivuosina. 
 
Menetelmä tarjoaa myös erilaisia jatkoanalyysimahdollisuuksia. Tällaisia 
ovat muun muassa asiakkaan ilmaisemien palvelutarpeiden kytkeytymi-
nen toisiinsa, eli millaiset tarpeet näyttäisivät liittyvän toisiinsa: Esimer-
kiksi onko psyykkisen toimintakyvyn haasteet yhteydessä arjen sujuvuu-
teen ja terveyteen, ja jos on, kuinka merkitsevä tämä yhteys on. Tällöin 
kuva palvelutarpeista ja niihin vastaavista palveluista tarkentuisi edel-
leen. Tämä olisi mahdollista muun muassa korrelaatioanalyyseillä. Myös 
palvelutarjonnan ja palvelutarpeiden jatkoanalysointi olisi mahdollista. 
 
Aiemmin tässä opinnäytetyössä viitattiin Pirkanmaan kokeiluun (PITKO). 
Mukaillen kokeilun analyysejä, voisi ekosysteemin ajattelua soveltaa Hä-
meenlinnan kaupungin strategian toteutumiseen ja tätä myötä myös Hy-
vinvointikertomukseen ja sen suunnitteluun. Kompassi voisi osaltaan toi-
mia tässä hyvin erilaisten välitulosten ja palvelutarpeiden esiintuojana. 
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Kuva 16. Kompassi Ekosysteemissä 

Ajatellen esimerkiksi katalyyttistä validiteettiä ja systeemistä vaikutusta, 
Kompassi pyrkii voimauttamaan asiakaan omaan tilanteeseensa vuorovai-
kutuksen ja jäsentämisen kautta, sekä kytkemään asiakkaan tätä kautta 
paremmin häntä auttavaan toimintaan että tuottamaan tästä myös hyö-
dyllistä tietoa ja aineistoa palvelun tilaajien käyttöön. Viitaten PITKOssa 
käytettyyn termiin ekosysteemi, myös Kompassi pyrkii laajempaan seu-
dulliseen verkoston kytkeytymiseen ja perinteisten rajojen ylittämiseen. 
 
Kompassin roolia voisikin tutkia muutoksen seurannan näkökulmasta. 
Olisi kiinnostavaa tietää, millaista tietoa ohjaustarpeista saataisiin isom-
malla aineistolla esimerkiksi yhden vuoden tai useana peräkkäisenä 
vuonna tehdyistä Kompasseista. Tällainen toive heräsi myös johtotason 
haastattelussa. 
 
Jatkossa Kompassin kokonaisuutta ja palvelukytkentää tulisikin kehittää 
tarkemmaksi ja raportointia monipuolisemmaksi ja visuaalisemmaksi. Vi-
sualisoimalla tilastoja reaaliaikaisesti voisi saada mielenkiintoista tietoa 
suhteessa kaupunkistrategian toteutumiseen ja hyvinvointikertomuk-
seen. 
 
Myös opinnäytetyötä laajempi ristiintaulukointi ja aineiston tutkimus olisi 
aiheellista. Kompassia voisi tutkia myös validiteetin, reliabiliteetin ja kon-
sistenssin suhteen. Konsistenssilla tarkoitetaan, että osatekijät mittarissa 
mittaavat samaa asiaa ja tässä voisi käyttää mittarina esimerkiksi väittä-
mien korrelaatioon perustuvaa Cronbachin alfakerrointa (Kananen, 2011, 
s. 120). Tokikaan Kompassi ei ole varsinainen mittari, vaan menetelmä, 
mutta eri osa-alueiden tutkimus voisi olla olennaista, varsinkin kun Kom-
passi on ollut käytössä jo vuosia. 
 
Kompassin raportointi ja sen analyysi olisi mahdollista automatisoida, ko-
neellisesti datan tuottaminen on lähes virheetöntä. Toki silti tarvitaan 
aina datan tulkintaa. Tulevaisuudessa, Kompassin ja sen datan potentiaali 

Julkisen koordinoiva ja katalysoiva rooli: Jatkuva kehittäminen, kokeilevuus, tiedonhallinta, 
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huomioon ottaen, on mahdollista rakentaa uusia innovaatioita datan ana-
lysointiin ja sen esittämiseen muodossa, joka hyödyttää niin tilaavia ta-
hoja kuin kuntalaistakin. 
 
Kompassin hyötyä verkostotyössä tulisi pohtia yhdessä kunnan palvelun-
tuottajien ja yksiköiden välillä. Systemaattisen verkoston ja yhteisten foo-
rumien rakentaminen aina kuntalaistasosta saakka voisi olla Kompassin 
kaltaisen menetelmän käytössä hyvinkin hyödyllinen. Tämä tukisi myös 
Hämeenlinnan strategisia tavoitteita. 
 
Haastattelussa ilmeni myös tarve uudenlaisille työtavoille. Kompassi on 
yksi hyvä esimerkki menetelmästä, jonka avulla halutaan edesauttaa vuo-
rovaikutusta, palveluohjausta ja dialogisuutta. Menetelmänä tämä ei kui-
tenkaan riitä yksin, vaan tarvitaan taloudellista panostusta henkilökunnan 
kouluttamiseen ja johtajien tukea erilaisten menetelmien käyttöön. Uu-
denlaiset työtavat voivat olla myös lähtölaukaus tarpeelliselle kulttuuri-
muutokselle, jossa perinteisestä valtasuhdetta käyttävästä ohjaustavasta 
siirrytään systemaattisella koulutuksella kohti Peavyn sosiodynaamisem-
paa ohjausotetta. Valta-asetelman purkamisen ja humaanin kohtaamisen 
puolesta puhuu myös ratkaisukeskeinen työote, dialogisuus ja Freiren 
sorrettujen pedagogiikka. Tasa-arvoisuus ja aito kuuleminen vaatii vahvaa 
tahtotilaa ja kykyä asettua yhteiseen kohtaamiseen. 

 
Eettisestä näkökulmasta on tärkeää, että jos puhutaan asiakkaiden äänen 
esiintuomisesta, sitä todella myös pyritään aktiivisesti tuomaan esiin eri 
keinoin ja käyttämään tiedolla johtamisessa. Kuntalaisen äänen kuulemi-
nen ja sen liittäminen osaksi päätöksentekoa ei saisi olla vain näennäistä. 
Kompassin tyyppisillä menetelmillä pyritäänkin luomaan palvelutarpeiden 
ja palvelutuotannon välille uudenlaista yhteyttä. On olennaista, etteivät 
mitkään menetelmät jää vain asiantuntijavetoisiksi. Menetelmien tulisi 
säilyä asiakkaiden, kuntalaisten ja työtekijöiden äänien vahvistajina ja 
Kompassia tulisi kehittää käyttäjien kanssa vastaisuudessakin. 
 
Opinnäytetyön tekijä on oppinut katsomaan Kompassia kriittisesti myös 
tästä näkökulmasta. Vaikka Kompassia on aina kehitetty yhteistyössä niin 
työntekijöiden, asiakkaiden kuin tilaajienkin kanssa – olisi tärkeää vahvis-
taa sitä maaperää jolle Kompassi halutaan juurruttaa. Kompassin koulu-
tuksia voisikin uudistaa niin, että koulutuksen kohteena on vielä vahvem-
min koko kunnan ekosysteemi. Työ on opettanut katsomaan Kompassin 
vahvuuksia teoreettisesta näkökulmasta ja näkemään sen innovaatiopo-
tentiaalia, toisaalta näkemään siinä myös heikkouksia ja kehittämisen 
kohtia. 
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10 LOPPUPÄÄTELMÄT 

Hyvinvointiraportissa (Hämeenlinnan kaupunki, 2018b) kerrotaan monia-
laisista haasteista, räätälöityjen palveluiden tarpeesta, yhteistyön ja pal-
velupolkujen sujuvuuden tarpeesta ja tiedon levittämisen tarpeesta. Juuri 
näihin haasteisiin tutkimuksen tuloksilla ja jatkoehdotuksilla pyrittiin vas-
taamaan. Haastattelu tuki opinnäytetyön tekijän mielestä tuloksia ja tut-
kimuskysymyksiä hyvin. 
 
Kuntalaisten ja asiakkaiden monihaasteellisessa tilanteessa uudenlaiset 
menetelmät ja työkalut voivat olla avuksi sosiaali-, terveys- ja työllisyys-
kentällä. Tarvitaan myös niitä ratkaisuja, jotka raportoivat asiakkaiden 
edistymistä muullakin mittarilla kuin esimerkiksi, onko henkilö työllistynyt 
tai saanut opiskelupaikan. Tarvitaan syvempää tietoa siitä, mikä ihmisen 
elämässä vaikuttaa tilannetta edistävästi. Tämä ei toki ole enää mikään 
uutinen kaksituhattaluvun Suomessa, mutta käytännössä monihaasteel-
listen ja monimutkaisten tilanteiden kytkeminen kunnan palvelutarjon-
taan on vähintäänkin haasteellista. Kompassin kaltainen menetelmä on 
yhdenlainen ratkaisu kuromaan kuntalaisen tilanteen ja palvelutarjonnan 
välistä kuilua. 

 
Kompassin kehityssuunta on kuitenkin myös tukea kuntalaisen itsenäistä 
ohjautuvuutta. Tähän on kehitteillä niin kutsuttu Omakompassi, jolla kun-
talainen voi tutkia kunnan palvelutarjontaa itsenäisesti. Jos hän kokee 
tarvitsevansa apua tai ohjausta, hän voi lähettää Kompassin ohjaavalle 
taholle esimerkiksi työllisyyspalveluihin, sosiaalipalveluihin, perhepalve-
luihin tai vaikkapa neuvolaan. Tällaista ennakointia toivottiin myös haas-
tattelussa. 
 
Niin kuin aiemmin opinnäytetyössä todettiin, Kuntaliiton mukaan sähköi-
nen hyvinvointikertomus on osa tiedolla johtamista. Kompassi mainitaan 
Hämeenlinnan hyvinvointikertomuksessa asiakaan itsearvioinnin ja toimi-
jat yhdistävänä menetelmänä. Tästä näkökulmasta tätä opinnäytetyötä 
katsoen, Kompassilla näyttäisi olevan erilaisia mahdollisuuksia tukea 
myös tiedolla johtamista. Johtotason haastattelusta oli opinnäytetyön te-
kijän mukaan tulkittavissa, että siinä nähdään potentiaalia hyvinvointiker-
tomuksen tukena. 
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KOMPASSIIN VASTANNEIDEN JAKAUMAT ERI ULOTTUVUUKSILLA 
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OPINNÄYTETYÖN TULOKSET, POWERPOINT -ESITYS 
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Liite 3 
 
FOKUSRYHMÄHAASTATTELUN KYSYMYKSET 
 

1. Miten arvoisit Opinnäytetyössä esitettyjen tutkimustietojen käyttökelpoisuutta 
hyvinvointikertomuksessa? 
 

2. Onko jotain tietoja, joita Kompassi voisi vielä tuottaa hyvinvointikertomuksen 
tueksi? 


