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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tarkoituksena on mahdollistaa moniasiantuntijuuteen perustuvaa kehittä-

mistyötä Helsingin kaupungin ja DanceAbility Finland ry:n työntekijöiden sekä soveltavan 

liikunnan piiriin kuuluvien 15–22-vuotiaiden nuorten välille. Tavoitteena on, että sovelta-

vasta liikunnasta hyötyvät nuoret osallistuvat ja ovat vaikuttamassa heitä koskevan tans-

siharrastustoiminnan kehittämiseen. Opinnäytetyö tarjoaa samalla esimerkin siitä, 

kuinka toimintaterapeuttien osaamista voidaan hyödyntää organisaatioiden moniasian-

tuntijaisessa kehittämisprosessissa. Tuotoksena jäsennys prosessista, jossa nuoret ovat 

mukana työpajamuotoisessa kehittämisessä. Sitä voidaan käyttää toimintatavan jatko-

kehittämisessä ja työpajojen toteuttamisessa. Alkuperäinen aikomus järjestää yhteiske-

hittelytyöpajat keväällä 2020 ei ollut mahdollinen COVID-19-viruksen aiheuttaman pan-

demian vuoksi, mutta se loi tilaisuuden kehitellä suunnitelmaa perusteellisemmin.  

 

Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimivuuden edellytyksenä on jatkuva vuorovaikutus pal-

velun tuottajan ja käyttäjän välillä. Vuoropuhelun avulla voidaan muotoilla käyttäjille oi-

keanlaisia palveluita. Tällä hetkellä liikuntapalvelut eivät kuitenkaan aina vastaa käyttä-

jien tarpeisiin. (Kangas & Sokka & Itkonen & Jakonen 2018: 6, 24.) Toimintarajoitteisten 

nuorten liikkumisen vähäisyyden syitä tunnetaan (ks. s. 19), joten nyt voidaan mahdol-

listaa nuorten osallistuminen harrastustoiminnan kehittämiseen. Näin löydetään tapoja 

tarjota asiakaslähtöisiä palveluita. Pidämme tätä erityisen tärkeänä, koska tutkimuksissa 

on todettu, että nuoret ja nuoret aikuiset jäävät herkästi harrastustoiminnan kehittämis-

työn ulkopuolelle (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019: 19).  

 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuuden ja 

DanceAbility Finland ry:n välille luodaan työskentelymallia, jossa toimintaterapeutit ovat 

mukana. Työskentelyn teoreettisena taustana on toimintakeskeinen ja asiakaslähtöinen 

Person-Environment-Occupation-Performance -malli (PEOP-malli), joka tarjoaa työka-

luja organisaatiotasolla tapahtuvaan kehittämiseen. Menetelmänä on yhteiskehittely, 

joka mahdollistaa asiakkaiden ja ammattilaisten näkökulmat huomioivan työpajamuotoi-

sen kehittämisen. Yhteiskehittelytyöpajoissa osallistujat suunnittelevat ja kehittelevät 

vuorovaikutuksellisin keinoin nuorten soveltavan liikunnan tanssiharrastustoimintaa.  
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Opinnäytetyön yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonai-

suus ja DanceAbility Finland ry. Yhdistämällä eri toimijoiden resursseja ja osaamista voi-

daan saavuttaa laadukkaampia ja monipuolisempia liikuntapalveluita (Rikala 2015: 41–

42). Liikuntapalvelukokonaisuus, johon tanssi sisältyy, kuuluu Helsingin kaupungin kult-

tuuri- ja vapaa-ajan toimialaan (Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 2019). DanceAbility Fin-

land ry järjestää inklusiivisen tanssin tunteja ja työpajoja Helsingissä. Heidän toimintansa 

lähtökohtana on tanssituntien tarjoaminen kaikille siitä kiinnostuneille toimintakyvystä 

riippumatta (DanceAbility Finland ry n.d.). Helsingin kaupungin ja DanceAbility Finland 

ry:n välillä on jo yhteistyötä, mutta kehittämistyön myötä sitä voidaan syventää ja laajen-

taa koskemaan nuoria. Yritämme tavoittaa nuoria Helsingissä toimivien yhdistysten, op-

pilaitosten ja Helsingin kaupungin nuorisotilojen kautta. 

Luvussa kaksi käsittelemme työn tietoperustaa. Luvussa kolme esittelemme yhteiskehit-

telypajojen suunnitteluprosessin. Luvussa neljä kuvaamme prosessin tuotoksen ja joh-

topäätökset. Luvussa viisi arvioimme opinnäytetyön luotettavuutta ja pätevyyttä, poh-

dimme opinnäytetyöprosessia ja esitämme jatkoehdotukset.  
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2 Tietoperusta 

Moniasiantuntijaisen työskentelyn kautta saadaan asiakkaat mukaan kehittämistyöhön. 

Tässä luvussa esittelemme kehittämistyötä toimintaterapian ja moniasiantuntijuuden nä-

kökulmasta. Lisäksi kerromme, miten kehittämistyön avulla voidaan mahdollistaa orga-

nisaatioiden ja asiakkaiden osallistumista. 

2.1 Toimintaterapeutti mahdollistaa osallistumista 

Toimintaterapiassa mahdollistetaan asiakkaan osallistumista merkitykselliseen toimin-

taan (Polatajko ym. 2013: 15).  Mahdollistaminen ymmärretään toimintaterapiassa laa-

jasti, sillä mahdollistamista tehdään niin yksilöiden, väestön kuin organisaatioidenkin 

kanssa (Townsend ym. 2013: 96–100; Townsend & Landry 2005: 504). Toimintatera-

peutilla on valtaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, kenellä on mahdollisuus aktiiviseen osal-

listumiseen ja päätöksentekoon toimintaterapiaprosessissa. (Towsend ym. 2013: 101–

104). Toimintaterapeutti voi mahdollistaa systeemistä muutosta, joka tapahtuu tuomalla 

yhteen erilaisia näkökulmia. Muutokseen pyritään ottamalla mukaan osallistujia sekä or-

ganisaation sisä- että ulkopuolelta. (Towsend & Landry 2005: 512.) 

Sosiaalinen muutoksen mahdollistaminen voi tapahtua johtamalla epäoikeudenmukai-

sissa oloissa elävien puolesta puhumista tai johtamalla muutosta sidosryhmien kanssa. 

Toiminta- ja asiakaslähtöisessä lähestymistavassa otetaan mukaan myös asiakkaan nä-

kökulma ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan. Lisäksi ihmiset sitoutetaan toimintaan 

tai kerätään tietoa heidän toiminnallisuudestaan. Organisaatiotasolla mahdollistaminen 

voi olla uusien palveluiden suunnittelua tai jo olemassa olevien muokkaamista. On taval-

lista, että organisaation toiminnan kehittäminen alkaa johtotasolta. Toimintaterapeuttia 

tarvitaan mahdollistamaan myös yksilöiden äänen kuuluminen mikä vaatii usein sidos-

ryhmien osallistumisen fasilitointia. (Towsend & Cockburn & Letts & Thibeault & Trent-

ham 2013: 155–156, 159, 166.) Kehittämistyömme tapahtuu organisaatiotasolla. Valit-

simme prosessin aikana fasilitoinnin työskentelyn tavaksi, joka on yksi PEOP-mallin 

(2005) mahdollistamisen strategioista. 

Fasilitointi sisältää yleensä toiminnallisen ja vuorovaikutuksellisen tapahtuman suunnit-

telun ja toteutuksen. Sen kautta voidaan kehittämistyössä johtaa muutoksen ideointia 

sekä tuotosten tekemistä. Muun muassa fasilitoinnin keinoin voidaan mahdollistaa sys-

teeminen muutos, johon eri alojen ammattilaisten lisäksi myös asiakkaat voivat osallistua 
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ja vaikuttaa (Towsend & Landry 2005: 494, 502, 512: Towsend ym. 2013: 122–123.) 

Valitsimme fasilitoinnin strategiaksi, koska haluamme mahdollistaa niin ammattilaisten 

kuin asiakkaiden osallistumisen kehittämistyöhön.  

2.2 Osallistujat kehittämisen asiantuntijoina 

Julkisella sektorilla asiakasta osallistavaa kehittämistoimintaa pidetään yhä tärkeäm-

pänä. Sen toteuttamiseen kaivataan menetelmiä ja välineitä, joiden avulla ymmärretään 

asiakkaan tarpeita ja näkemyksiä aiempaa paremmin. (Salonen & Hautala & Kinos 2017: 

10, 14, 18.)  

 

Asiakaslähtöisyydessä asiakas nähdään aktiivisena toimijana läpi prosessin (Larjovuori 

& Nuutinen & Heikkilä-Tammi & Manka 2012: 6). Asiakaslähtöinen yhteistyö toteutuu 

silloin, kun valta on jaettua. Tärkeää on myös osoittaa asiakkaalle, että valta on jaettua, 

jotta asiakkaalla on mahdollisuus käyttää sitä. (Towsend ym 2013: 108.) Opinnäyte-

työssä asiakasryhmänä on nuoret, joiden osallistumista säätelee nuorisolaki. Se velvoit-

taa kunnat ottamaan nuoret mukaan heitä koskevaan päätöksentekoon ja palveluiden 

suunnitteluun (Nuorisolaki 1285/2016). Kehittämistyöhön osallistuu asiakkaiden lisäksi 

palvelun tarjoajat. Tämän vuoksi asiakaslähtöisyyden käsitteen rinnalle tarvitaan yhteis-

työtä kuvaava termi.  

 

Moniasiantuntijuus on lisääntynyt sosiaali- ja terveysalan kehittämistyössä ja sitä pide-

tään tärkeänä kehittämistoiminnan vaikuttavuuden kannalta (Korkalainen 2005). Moni-

asiantuntijuus tarkoittaa osaamisen, tiedon ja vallan jakamista. Asiantuntijoina nähdään 

ammattilaisten lisäksi asiakkaat sekä heidän elämänsä merkitykselliset henkilöt. Moni-

asiantuntijuudessa omaa asiantuntijuutta ei työskentelyssä korosteta, vaan olennaista 

on avoin vuorovaikutus ja halu oppia muilta. Tarkoituksena on löytää uudenlaisia näkö-

kulmia työskentelylle, mihin tarvitaan sitoutumista ja luottamusta osallistujiin ja jokaisen 

asiantuntijuuteen. Moniasiantuntijaisen työskentelyn tapoja on erilaisia, mutta keskeistä 

on yhteinen tavoite, myönteinen asenne, suunnitelmallisuus, kokemuksellinen oppimi-

nen sekä dialogisuus. (Arponen & Kihlman & Välimäki 2004: 28, 41–46.) Kehittämis-

työmme perustuu yhteiskehittämiseen, jossa moniasiantuntijaisen työskentelyn periaat-

teet toteutuvat.  

 



5 

 

Vuorovaikutus ja sen fasilitointi korostuvat yhteiskehittämisessä. Se voidaan nähdä yh-

teisöllisenä oppimisena, jossa kokemusperäinen hiljainen tieto siirtyy sanalliseksi jae-

tuksi tiedoksi. Edellytyksenä yhteiskehittämisessä ovat tiedon välittäminen ja jakaminen 

kaikille osallistujille sekä kaikkien osallistuminen yhteiseen toimintaan. Prosessissa ra-

kennetaan tarkoituksenmukaisesti uutta tietoa. (Pöyry-Lassila 2017: 27.) Yhteiskehittä-

misen aikana osallistujat voivat luoda myös siteitä ja verkostoja myös virallisten suhtei-

den ulkopuolelle. Yhteiskehittäminen voi olla keino esimerkiksi palveluiden järjestämisen 

muuttamiseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Tavoitteena on, että palvelut 

vastaavat paremmin käyttäjien tarpeita ja vaatimuksia. Prosessissa asiakkaat eli palve-

luiden käyttäjät nähdään aktiivisina toimijoina koko kehittämisprosessin ajan, koska asi-

akkailla on usein asiantuntijoita syvällisempää ymmärrystä palveluiden tarpeesta ja nii-

den käyttämisestä erilaisissa elämäntilanteissa. Yhteiskehittäminen lisää palveluiden 

asiakaslähtöisyyttä ja säästää resursseja (Pöyry-Lassila 2017: 25–26.)  

2.3 Tanssiharrastus kehittämisen kohteena 

Helsingin kaupungilla tanssi on liikuntapalvelukokonaisuuden alaista harrastustoimintaa 

(FunAction n.d.). Tanssia harrastaa nuorisotutkimusten mukaan noin 7 prosenttia nuo-

rista. Harrastus on suositumpi nuorten tyttöjen keskuudessa. (Hakanen & Myllyniemi & 

Salasuo 2019b: 31, 91.) Tanssilla on fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä hyvinvointia 

edistäviä vaikutuksia. Se voi muun muassa lisätä tyytyväisyyttä elämään sekä positiivis-

ten tunteiden ja merkityksellisyyden kokemusta (Fancourt & Finn 2019: 21, 53.) Tanssi 

vaikuttaa myönteisesti myös yksilön kehonkuvaan (Koch & Kunz & Lykou & Cruz 2014: 

46).  

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että erityisryhmien tanssia kehitetään 

edelleen. Olemme tietoisia siitä, että tanssiin liitetään yleensä fyysinen taituruus ja es-

teettisyys. Sen vuoksi tanssiharrastuksen kehittämisessä haastetaan myös tanssiin liite-

tyt ennakkokäsitykset. Vamma vaikuttaa monien nuorten liikuntaharrastusten kokeilemi-

seen, sillä he pelkäävät, että vamma vaikuttaa merkittävästi liikuntasuoritukseen (Eriks-

son 2018: 31). Jotta mahdollisimman moni kiinnostunut saadaan mukaan, soveltavassa 

liikunnassa tarvitaan ammattilaisten erityisosaamista ja liikuntalajien soveltamista esi-

merkiksi sairauden tai vamman huomioimiseksi (Taulu & Sammaljärvi 2015: 14–16). 



6 

 

Yllä kuvattujen kehittämisen lähtökohtien lisäksi työskentely perustuu toimintaterapian 

teoriaan. Se syventää ymmärrystä asiakkaan osallistumisesta ja mahdollistamisesta toi-

mintaterapian näkökulmasta.  

2.4 Person-Environment-Occupation-Performance -malli  

Person-Environment-Occupation-Performance -mallissa (PEOP-malli) toiminnallisen 

suoriutumisen kautta edistetään asiakkaan osallistumista ja hyvinvointia. Malli on toimin-

takeskeinen ja asiakaslähtöinen. Mallin perustana on systeeminen ajattelu, jossa kes-

keistä on asiakkaan ja ympäristön vuorovaikutuksen ymmärtäminen. Malli kokoaa toi-

mintaterapiassa olennaista tietoa ja jäsentää toimintaterapiaprosessia. Asiakkaana voi 

olla yksilö, väestö tai organisaatio. (Baum & Cristiansen & Bass 2015: 49–50.) 

PEOP-mallissa nähdään, että ihmisen suoriutumisen taustalla vaikuttavat yksilötekijät 

sekä ympäristötekijät. Kun ympäristön ja yksilön, sekä hänelle merkityksellisen toimin-

nan välillä on tasapaino, johtaa se yksilön kannalta merkitykselliseen osallistumiseen ja 

hyvinvointiin elämässä (Baum ym. 2015: 53). Seuraavaksi avaamme tarkemmin mallin 

keskeiset osa-alueet, joihin kuuluvat suoriutuminen, ihminen, ympäristö ja toiminta. Li-

säksi kuvaamme organisaatiotason toimintaterapiaprosessia.  

2.4.1 Toiminnallisesta suoriutumisesta osallistumisen taustalla 

Toiminnallinen suoriutuminen muodostuu merkityksellisen tekemisen, tehtävien ja roo-

lien kokonaisuudesta. Toiminnallinen suoriutuminen tukee osallistumista ja hyvinvointia. 

Huomioimalla toimintaterapiaprosessissa sekä yksilöön liittyviä kykyjä ja rajoitteita että 

ympäristöön liittyviä mahdollistavia ja estäviä tekijöitä, voidaan ymmärtää paremmin toi-

minnalliseen suoriutumiseen vaikuttavia tekijöitä (Baum ym. 2015: 50–53.) 

Ihmiseen liittyvät tekijät tulee huomioida, kun kerätään tietoa ja suunnitellaan interven-

tioita. (Christiansen & Baum & Bass 2015: 216). Osa-alue sisältää kaikki yksilöön liittyvät 

sisäiset tekijät, jotka ovat kykyjen ja taitojen pohjalla. Nämä sisäiset tekijät vaikuttavat 

ihmisen toiminnalliseen suoriutumiseen. (Baum ym. 2015: 50–53.) PEOP-mallissa yksi-

lötekijöitä ovat psykologiset, kognitiiviset, sensoriset, motoriset, fysiologiset ja merkityk-

sellisyyteen liittyvät tekijät (Christiansen ym. 2015: 216). Alla olevassa taulukossa (1) on 

esiteltynä yksilötekijät ja niiden keskeinen vaikutus toiminnalliseen suoriutumiseen. 
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Taulukko 1. Yksilötekijät ja niiden keskeiset vaikutukset 

Psykologiset Motivaatio, minäkuva, itsetunto, 
identiteetti, minäpystyvyys, itse-
tietoisuus, emotionaalisuus 

Vaikuttavat toimintaan si-
toutumiseen (Brown & 
Stoffel 2015: 226). 

Kognitiiviset Muisti, ajattelu, tarkkaavuus, vi-
reystila, toiminnanohjaus 

Niiden avulla suunnataan 
ja mukautetaan toimintaa 
(Maier & Rotenberg-Shpi-
gelman 2015: 234). 

Sensoriset Aistijärjestelmät Pohjana käsityksen muo-
dostumiselle itsestä ja ym-
päristöstä sekä toimivat 
keinona oppia ja mukautua 
(Carey 2015: 250). 

Motoriset Motorinen kontrolli, koordinaa-
tio, asento 

Vaikuttavat kehon tarkoi-
tuksenmukaiseen käyttä-
miseen (Dutton & Bass 
2015: 268). 

Fysiologiset Voima, kestävyys, joustavuus ja 
yleinen terveydentila 

Vaikuttavat kykyyn suoriu-
tua toiminnasta (Rogers 
2015: 290). 

Merkityksellisyys Uskomukset, elämän kokemuk-
set 

Vaikuttaa siihen minkä toi-
minnan kokee merkityksel-
lisenä (Eakman 2015: 
314). 

 

Ympäristötekijät vaikuttavat yksilön toiminnalliseen suoriutumiseen joko estävinä tai 

mahdollistavina tekijöinä. Ympäristötekijöitä ovat mallissa sosiaalinen tuki, käytännölli-

nen ja instrumentaalinen tuki sekä tiedollinen tuki. Näihin kuuluvat sosiaaliset suhteet, 

kulttuuri sekä politiikka, rakennettu ja luonnollinen ympäristö sekä erilaiset työkalut ja 

teknologia. (Baum ym. 2015: 54.) Alla olevassa taulukossa (2) on esiteltynä ympäristö-

tekijät ja niiden keskeinen vaikutus toiminnalliseen suoriutumiseen ja osallistumiseen. 
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Taulukko 2. Ympäristötekijät ja niiden keskeiset vaikutukset 

Sosiaaliset suhteet Sosiaalinen tuki ja asema, ko-
heesio 

Vaikuttavat kuuluvuuden tun-
teeseen, tahtoon osallistua ja 
sitoutua toimintaan sekä tur-
vallisuuden tunteeseen ja 
saavutettavuuteen (Bass & 
Baum & Christiansen & Hau-
gen 2015: 378–379). 

Kulttuuri Arvot, uskomukset, tavat, nor-
mit ja rutiinit 

Vaikuttavat siihen millaista 
toimintaa arvostetaan ja mitä 
siltä odotetaan sekä siihen 
millaista käyttäytymistä yksi-
löltä / väestöltä / organisaati-
olta odotetaan. Vaikutusta 
myös toiminnan saavutetta-
vuuteen sekä laatuun. (Pa-
dilla 2015: 346.) 

Rakennettu ja luonnollinen 
ympäristö 

Rakennukset, tilat, työväli-
neet ja opasteet.  

Luonnonolot, kuten ilmasto ja 
maasto 

Vaikuttavat esteettömyyteen 
ja saavutettavuuteen (Stark & 
Sanford & Keglovits 2015: 
412). 

Politiikka Poliittiset ohjelmat ja linjauk-
set 

Vaikuttavat yleisiin asentei-
siin, rahoitukseen ja ympäris-
tön suunnitteluun (Stark & 
Sandford & Keglovits 2015: 
402: Smith & Hudson 2015: 
437). 

Teknologia Apuvälineet Tukevat yksilön kykyjä ja tai-
toja tilanne- ja toimintakohtai-
sesti (Miller 2015: 442). 

 

Mallissa toiminta yhdistää ihmisen ympäristöön (Baum & Christiansen 2005: 244–251). 

Toiminta koostuu tekemisestä ja tehtävistä sekä toiminnallisista rooleista (Baum ym. 

2015: 54). Tekeminen tarkoittaa tehtävien muodostamaa kokonaisuutta, josta muodos-

tuu yksittäisiä tehtäviä merkittävämpi lopputulos. Tehtävä tarkoittaa tekojen sarjaa, jolla 

on selkeä aloitus ja määriteltävissä oleva lopputulos. (Polatajko ym. 2013: 19.) Tekojen 

ja tehtävien määrä lisää toiminnan vaikeusastetta ja monimutkaisuutta (Baum & Christi-

ansen 2005: 252). Tanssissa toiminnan eri tasoja voidaan havainnollistaa seuraavalla 

esimerkillä. Tanssijan yksittäinen käden ojennus on teko, joka on havaittavissa. Kun käsi 

ojentuu ylös ottamaan kiinni tanssiparin kädestä, muodostuu ojennuksesta tekemistä, 

jolla on selkeä alku ja lopetus. Kun tanssipari tanssii yhdessä, se on toimintaa, jolla on 
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sekä yksilöllisiä että yleisesti tunnistettuja merkityksiä. Yksilön toiminnalla on aina tarkoi-

tus, johon vaikuttaa yleisesti kulttuurissa tunnistetun toiminnan merkityksen lisäksi myös 

yksilön antama henkilökohtainen merkitys sille (Baum & Christiansen 2005: 252). 

Toiminnalliset roolit selittävät osaltaan, mitkä toiminnat ihminen kokee merkityksellisiksi. 

Toiminnalliset roolit liittyvät myös pätevyyden tunteeseen, sillä tietyt tekemiset liittyvät 

yksilön tiettyihin rooleihin. (Bass & Baum & Christiansen 2015: 75.) Toiminnallisiin roo-

leihin liittyy niin sisäisiä kuin ulkoisia odotuksia, jotka vaikuttavat tyytyväisyyteen toimin-

nallisesta suoriutumisesta (Baum & Christiansen 2005: 253). Toiminnalliseen suoriutu-

miseen asetetut tavoitteet ovat yhteydessä toiminnasta saatuun pätevyyden tunteeseen 

(Stone 2005: 96). Tanssi voi olla ihmiselle tapa ilmaista itseään.  

Toimintaan liittyy myös ajallisuus, johon sisältyy toiminnan säännöllisyys, kesto ja ajan-

kohta, jolloin siihen osallistutaan. Toiminnan suorittamiseen liittyy lisäksi erilaisia odotuk-

sia toiminnan tuottamasta lopputuloksesta, kuten toiminnan kautta saavutettavasta le-

vosta, tuottavuudesta tai vapaa-ajasta. (Baum & Christiansen 2005: 252.)  

Toimintaterapiassa ajatellaan, että toimintaan osallistumisella on positiivisia vaikutuk-

sia yksilön hyvinvointiin ja koettuun elämänlaatuun (Pizzi & Richards 2017). Toimintate-

rapeutin tehtävä onkin edistää erilaisiin ihmisryhmiin kuuluvien henkilöiden ja väestön-

osien toimintaan osallistumista. Toimintaterapeutti tukee ihmistä sellaiseen toimintaan, 

joka hänelle on merkityksellistä. (Toimintaterapeuttiliitto n.d.)  

2.4.2 Toimintaterapiaprosessista organisaatiotasolla 

PEOP-mallia voidaan käyttää toimintaterapiaprosessin kehyksenä niin yksilöiden, vä-

estön kuin organisaatioiden ja yhteiskunnan tasolla (Bass & Baum & Christiansen 2015: 

58–61).  Sen tarkoitus on nostaa esiin toiminnalliseen suoriutumiseen vaikuttavia haas-

teita. Prosessi tarkastelee asiakkaan kykyjä ja ympäristön resursseja, jotka tukevat asi-

akkaan toimintaa. Lähtökohtina ovat toiminta, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustu-

vuus. Asiakas nähdään kokonaisuutena ja ollaan kiinnostuneita siitä, mitkä tekijät estä-

vät merkityksellistä toimintaa toteutumasta. Päätöksenteko ja toteutus tehdään myös yh-

teistyössä asiakkaan kanssa. Toimintaterapeutin valintoja ohjaa tutkimustieto, joka takaa 

näyttöön perustuvan työotteen. (Bass & Baum & Christiansen 2015: 58–61.) Prosessin 

tuloksena voidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa löytää resursseja ja kykyjä, jotka edis-
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tävät hyvinvointia ja osallistumista (Reitz & Scaffa & Pizzi 2010: 40). Toimintaterapiapro-

sessi alkaa narratiivin kokoamisella. Kokoamisen avulla saadaan käsitys asiakkaan ti-

lanteesta ja siitä, mitä halutaan ja voidaan saada aikaan. Sen jälkeen siirrytään arviointiin 

ja tutkimiseen, jolloin muodostetaan käsitys toimintaa ja osallistumista estävistä ja mah-

dollistavista tekijöistä. Arvioinnin jälkeen siirrytään intervention vaiheeseen. Intervention 

suunnittelu perustuu aikaisempien vaiheiden tietoihin. Toimintaterapeutti miettii yhdessä 

asiakkaan kanssa mitkä tavoitteet ovat narratiivin ja arvioinnin perusteella hyödyllisiä 

asiakkaalle. Viimeinen vaihe prosessissa on arvioida sitä, millaisia tuloksia interventio 

tuotti. Mitattavien tulosten perusteella voidaan arvioida intervention seurauksia sekä hyö-

tyä asiakkaalle. (Bass & Baum & Christiansen 2015: 60–62.)  
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3 Prosessikuvaus  

Seuraavaksi kuvaamme suunnitteluprosessin, jonka teimme kehittämistyötä varten. Pro-

sessi perustuu PEOP-mallin toimintaterapiaprosessiin ja etenee mallin osa-alueiden mu-

kaisesti. Tarkoituksena on ollut mahdollistaa moniasiantuntijuuteen perustuvaa kehittä-

mistyötä Helsingin kaupungin työntekijöiden, DanceAbility Finland ry:n sekä soveltavan 

liikunnan piiriin kuuluvien 15–22-vuotiaiden nuorten välille. Aloitimme suunnitteluproses-

sin PEOP-mallin toimintaterapiaprosessin mukaisesti narratiivin kokoamisella, josta siir-

ryimme arviointiin ja päätimme prosessin intervention aloittamiseen (ks. luku 2.2). Ta-

voitteena on, että soveltavasta liikunnasta hyötyvät nuoret osallistuvat ja ovat vaikutta-

massa heitä koskevan tanssiharrastustoiminnan kehittämiseen. Kuvaamme tekomme 

niin, että kehittämistyö olisi mahdollista toteuttaa suunnittelemallamme tavalla tulevai-

suudessa.   

Oheisessa prosessikaaviossa (2) on kuvattu PEOP-mallia hyödyntäen suunnittelutyön 

lähtöasetelma. Prosessikaavio auttoi meitä hahmottamaan suunnittelun pääpiirteet, joi-

den pohjalta kokosimme lopputuotoksen tarkemman kaavion suunnittelusta. Olemme 

muodostaneet narratiivin nuorista, joilla on liikuntavamma sekä Helsingin kaupungin Lii-

kuntapalvelukokonaisuudesta ja DanceAbility Finland ry:stä liittyen kyseisiin nuoriin. Sen 

pohjalta olemme suunnitelleet, miten keräämme arviointitietoa ja lähdemme suunnittele-

maan interventiota.  

Kuvio 1. PEOP-mallin pohjalta tehty kuvaus suunnittelun lähtöasetelmasta 
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3.1 Narratiivi jäsentää taustatietoa  

Narratiivin kokoaminen alkaa sillä, että toimintaterapeutti kartoittaa väestön tarpeet. Seu-

raavaksi hän selvittää kirjallisen aineiston ja keskustelujen avulla organisaation päämää-

rän, historian, arvot, toiminnat, rahoituksen ja sidosryhmät. Sen jälkeen toimintatera-

peutti selvittää organisaation ja sidosryhmien tavoitteet. Lopuksi hän arvioi tavoitteiden 

yhteensopivuutta siihen, mitä toimintaterapialla voi saavuttaa. (Bass & Baum & Christi-

ansen 2015: 70–71.)  

3.1.1 Organisaatioiden asiakkaina liikuntarajoitteiset nuoret  

Yhteistyökumppaneiden kanssa käydyn keskustelun perusteella rajasimme väestöksi 

pääkaupunkiseudulla asuvat soveltavasta liikunnasta hyötyvät nuoret, jotka ovat kiinnos-

tuneita kehittämään tanssiharrastustoimintaa. Helsingin kaupungin Liikuntapalvelukoko-

naisuudella on kiinnostusta perustaa nuorille tarkoitettu soveltavan liikunnan ryhmä. Li-

säksi DanceAbility Finland ry haluaa tarjota tanssitoimintaa nuorille. Tällä hetkellä yh-

teistyökumppanit eivät tavoita tanssista kiinnostuneita nuoria, joilla on liikuntarajoite. 

Siksi tarvitaan tarkempaa analyysia nuorista ja heidän tarpeistaan. Helsingin kaupungin 

Mukana-ohjelmassa tunnistetaan, ettei kaikilla nuorilla ole kaupungissa samanlaisia 

mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan (Helsingin kaupungin Mukana -ohjelma 

2019: 6).  

Helsingissä asuu noin 73 000 iältään 15–24-vuotiasta (Nuorten hyvinvointikertomus 

2020). Heistä noin 1 %:lla eli noin 700:lla on jokin liikkumisrajoite (Kivelä & Nurmi-Koik-

kalainen & Ristikari & Hiekkala 2019: 11). Ryhmä on hyvin monimuotoinen ja liikkumisen 

rajoitukset voivat ilmetä erilaisin tavoin. Yleisimmät sairaudet, jotka aiheuttavat liikunta-

rajoitteita nuorilla ovat monitulehdukselliset nivelsairaudet, CP-oireyhtymä ja muut hal-

vausoireet sekä lihasten ja luiden epämuodostumat (Kivelä & Nurmi-Koikkalainen & Ris-

tikari & Hiekkala 2019: 11, 15–16). Esimerkiksi CP-oireyhtymä aiheuttaa pysyviä mutta 

eritasoisia liikkumisen, asennon ylläpidon ja toiminnan vaikeuksia (Terveyskylä 2018). 

Nivelsairauksissa nivelten toiminta heikkenee ja esiintyy jäykkyyttä, sekä pysyviä muu-

toksia nivelissä (Reumaliitto n.d). Liikuntaharrastus pitää yllä nuoren fyysistä kuntoa ja 

liikkuvuutta ja kehittää samalla itsetuntoa ja myönteistä kehonkuvaa. Se myös lisää oma-

toimisuutta ja osallistumista päivittäisiin- ja vapaa-ajantoimintoihin. Nuoruudessa liikun-

nan tapa usein muuttuu. Liikkumisrajoitteisilla lapsilla liikunnassa korostuu terapeuttinen 
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ja kuntouttava ote, mutta nuoruudessa terapian määrä yleensä vähenee. Fyysisen toi-

mintakyvyn ylläpitämiseksi tarvitaan nuoruusiässä vapaa-ajan liikuntaa. On tärkeää, että 

liikunta on nuorelle soveltuvaa ja mielekästä. (Rintala 2008: 13–15.) 

Nuorten mielestä harrastustoiminnan tulisi olla kaikille saavutettavaa (Opetus- ja kulttuu-

riministeriö 2020: 49). Helsingissä noin viidennes 13–17-vuotiaista nuorista toimintara-

joitteisista on liikuntaharrastustoiminnan ulkopuolella (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 

2019: 12). Tutkimuksissa nuoret ovat nostaneet harrastamisen esteiksi soveltuvien ryh-

mien puutteen, yksinäisyyden sekä tilojen, ohjauksen ja rahan puutteen (Liikanen 2018: 

21). Nuorten mukaan harrastuksen puuttumiseen vaikuttaa myös toimintarajoitteet ja kiu-

saaminen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020: 47). Tutkimuksissa käy ilmi, että n. 10 % 

nuorista on kokenut syrjintää vammaisuuden tai terveydentilan perusteella, ja kuudesosa 

on kokenut syrjintää harrastuspaikoissa tai -seuroissa. Syrjintäkokemuksilla on yhteys 

vähentyneeseen tyytyväisyyden kokemukseen vapaa-ajalla. (Myllyniemi 2014: 38–39, 

41–42, 96.) Nuoret kokevat, että liikkuminen vaatii niin henkisiä kuin fyysisiä voimava-

roja, mutta sopivan harrastuksen löydyttyä liikunta on kaikille mahdollista (Liikanen 2018: 

22). Nuorten näkökulmaa on kuultu harrastamista koskevissa tutkimuksissa ja monia ke-

hittämisen kohtia on tunnistettu. Nuorten osallistuminen kehittämistoimintaan vahvistaa 

suuntaa, jossa nuorille pyritään organisaatioissa tarjoamaan heille soveltuvia ja mielek-

käitä harrastuksia.  

3.1.2 Palvelun tarjoajina Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuus ja DanceAbi-
lity Finland ry 

Organisaation asiakkaiden kuvauksen jälkeen toimintaterapeutti kuvaa organisaation, 

jotta voidaan arvioida sen tarpeita ja toimintaterapian soveltuvuutta. Näiden tietojen pe-

rusteella voidaan suunnitella toiminnalliseen suoriutumiseen vaikuttava interventio. 

(Baum & Bass-Haugen & Cristiansen 2005: 376, 382.) Selvitimme sekä Helsingin kau-

pungin liikuntapalvelukokonaisuuden, että DanceAbility Finland ry:n arvoja, päämäärää, 

toimintaa, rahoitusta ja sidosryhmiä.  

 

Helsingin kaupungin arvoina on vuosina 2019–2021 muun muassa eriarvoisuuden vä-

hentäminen, liikkuva ja terveellinen kaupunki kaikille sekä lasten ja nuorten syrjäytymi-

sen ehkäiseminen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään yksilö-, yhteisö- sekä 

väestötasolla, jolloin vaikutetaan yksilöiden toiminnan lisäksi heidän elinympäristöihinsä 

(Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019: 3–4.)  
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Helsingin kaupungilla on lailla säädetty velvollisuus järjestää hyvinvointia ja terveyttä tu-

kevaa harrastustoimintaa kuntalaisille. Liikuntalaissa (390/2015 luku 1 § 5) määritellään 

kunnan velvollisuudeksi järjestää liikuntapalveluita eri kohderyhmät huomioiden. Myös 

Nuorisolaki velvoittaa kunnan järjestämään nuorille suunnattuja palveluita, mahdollista-

maan osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon sekä nuorten kuulemisen heitä 

koskevissa asioissa (1285/2016 Luku 3 § 8: Luku 6 § 24). Helsingin kaupungin tavoite 

on olla maailman toimivin kaupunki, joka rakennetaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Hy-

vinvointisuunnitelma sekä kärkihankkeet ovat osa kaupunkistrategiaa. (Vapaavuori 

2019.) Kehittämistyö liittyy Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuuden alaiseen 

kärkihankkeeseen Helsinki liikkuu!. Sitä tukee lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä 

koordinoiva Mukana-ohjelma. 

Liikkumisen edistämistä koordinoidaan Käytä liikkumavarasi: Helsinki liikkuu! -kärkihank-

keen kautta. Liikkumisohjelman tavoitteena on edistää liikkumista helsinkiläisten elä-

mässä kasvattamalla liikkumisen osuutta ja vähentämällä istumisen määrää. Tärkeä osa 

hanketta on liikkumisen nostaminen osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Eri-

tyistä tukea tarvitsevien henkilöiden liikkumista edistetään muun muassa kehittämällä 

yhteistyötä liikkumista mahdollistavien palveluiden välillä. Liikkumista voidaan lisätä 

myös muokkaamalla ympäristöä esimerkiksi vaikuttamalla olosuhteisiin ja liikuntatarjon-

taan. (Helsingin liikkumisohjelma 2018: 4, 6–7, 24.) 

Mukana-ohjelman tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten eriarvoisuutta, ylisukupol-

vista syrjäytyneisyyttä ja alueellista eriytyneisyyttä. Ohjelma tähtää siihen, että lasten ja 

nuorten syrjäytymiseen puututaan ennaltaehkäisevästi vahvistamalla hyvinvointia suo-

jaavia ja tukevia kasvuolosuhteita ja toimintaympäristöjä. Toimenpiteillä pyritään mah-

dollistamaan muun muassa se, että jokaisella lapsella ja nuorella on sosiaalisia suhteita 

ja tunne kuuluvuudesta. Ohjelman periaatteina on muun muassa yhteistyö eri sidosryh-

mien välillä, oikea-aikainen tuki, palveluiden saavutettavuus ja asiakaslähtöisyys sekä 

tutkimustieto. Kohderyhmäksi tunnistetaan heikommassa asemassa olevat, kuten vam-

maiset lapset ja nuoret. (Helsingin Kaupungin Mukana-ohjelma 2019: 17–18, 20, 23–

24.)  
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Helsingin kaupungin budjetissa huomioidaan kasvavan väestön tarve erilaisille omaeh-

toisille, ohjatuille ja ammattimaisille kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnoille. Lasten ja nuor-

ten maksuttomaan ja ohjattuun harrastustoimintaan kohdistetaan rahaa. (Helsingin kau-

pungin talousarvio 2020: 247–250.) Esimerkkinä tästä on Helsingin kaupungin tiloissa 

Annantalolla järjestettävät lasten DanceAbility -tunnit. Lisäksi Helsingin kaupunki on 

myöntänyt DanceAbility Finland ry:lle vuosittaista toiminta-avustusta.  

DanceAbility Finland ry:n arvoja ovat monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus. Yhdistys 

haluaa jakaa, tutkia ja kehittää tanssitaiteen monimuotoisuutta ja pyrkii vähentämään 

yksinäisyyttä, eristäytyneisyyttä ja syrjäytyneisyyttä yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Yhdis-

tys tarjoaa tanssitunteja Helsingissä lapsille (3–12 v.) ja aikuisille. Tunnit ovat avoimia 

eri toimintakykyisille ihmisille, joten ohjaajilla on kokemusta yhdenvertaisen tanssin oh-

jaamisesta. Lisäksi yhdistys järjestää luentoja ja esiintymisiä erilaisissa konteksteissa, 

kuten kouluissa ja palvelutaloissa, joiden kautta se lisää tietoisuutta tanssin mahdolli-

suuksista. Yhdistys tekee yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten yhdistysten ja oppilaitos-

ten kanssa ja pyrkii aktiivisesti työskentelemään uudenlaisissa yhteistyön muodoissa. 

(DanceAbility Finland ry n.d.)  

Yhdistys muodostuu jäsenistä, jotka haluavat toteuttaa aatteellista tarkoitusta. Yhdistys 

on oikeushenkilö, joka toimii yhdistyslain, omien sääntöjensä sekä hyväksi koettujen yh-

distyskäytäntöjen mukaisesti. Päätösvaltaa käyttävät yhdistyksen jäsenet yhdistyksen 

kokouksessa. Jäsenet myös valitsevat yhdistykselle hallituksen, jonka jäsenillä tulee olla 

riittävästi ja monipuolisesti kokemusta, jota he tarvitsevat yhdistyksen tehtävän ja tarkoi-

tuksen täyttämiseen.  (Yhdistysten hyvä hallintotapa 2015: 4.) DanceAbility Finland 

ry:ssä valtaa käyttää jäsenistö ja hallitus täyttää yhdistyksen tehtävää ja tarkoitusta. Dan-

ceAbility Finland ry:n rahoitus koostuu hankekohtaisista apurahoista ja toiminta-avustuk-

sesta, jota se saa Helsingin kaupungilta perustoiminnan ylläpitämiseen. Lisäksi tuloja 

saadaan tuntimaksuista.  

Sekä Helsingin kaupungilla että DanceAbility Finland ry:lla on arvoina yhdenvertaisuu-

den edistäminen. DanceAbility Finland ry tarjoaa tanssitoimintaa monimuotoisille ryh-

mille, mikä sopii Helsingin kaupungin kärkihankkeen tavoitteisiin liikkumisen lisäämi-

sestä sekä eriarvoisuuden vähentämisestä. Kummallakin toimijalla on vaje soveltavasta 

liikunnasta hyötyville nuorille suunnatussa harrastustoiminnasta. Kumpikin tekee yhteis-

työtä muiden toimijoiden kanssa, mutta niiden keskinäinen yhteistyö on ollut lähinnä puit-
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teiden järjestämistä. Tämä on tyypillistä soveltavaa liikuntaa järjestävien kuntien ja yh-

distysten välillä (Ala-Vähälä 2014: 41–42). Jotta soveltavan liikunnan palvelut ovat en-

tistä laadukkaampia ja monipuolisempia, suositellaan esimerkiksi resursseja yhdistävää 

kehittämistä. Yhteistyötä voidaan rakentaa niin eri hallinnonalojen, yhdistysten kuin lii-

kuntaseurojenkin välille. Silloin saadaan käyttöön erilaista osaamista ja voidaan käyttää 

olemassa olevia resursseja tehokkaasti. Lisäksi soveltavasta liikunnasta hyötyvät kunta-

laiset on suositeltu ottamaan mukaan kehittämistyöhön. (Rikala 2015: 5–6, 44.) Käsityk-

semme mukaan organisaatioilla on edellytyksiä soveltavasta liikunnasta hyötyvien nuor-

ten tanssiharrastustoiminnan kehittämiseen eli sisällöllisen yhteistyön aloittamiseen. Se 

sopii kummankin toimintaan ja arvoihin ja on suositusten mukaista. 

3.1.3 Toimintaterapian soveltuvuus kehittämistyöhön  

Luvun 3 mukaisesti narratiivin avulla muodostetaan kokonaisvaltainen käsitys asiakkaan 

huolenaiheista (Bass ym. 2015: 61). Kummankin yhteistyökumppanin huolenaiheena on 

liikkumattomuus ja eriarvoisuus (Helsingin kaupungin mukana-ohjelma 2019: 4: Dan-

ceAbility Finland Ry n.d.). Huolenaiheiden kartoittamisen jälkeen käydään yhteistyössä 

asiakkaan kanssa lävitse, millaisia tavoitteita organisaatiolla on ja kuinka hyvin ne sovel-

tuvat toimintaterapeuttiseen interventioon (Bass & Baum & Cristiansen 2015: 61). Edellä 

on käynyt ilmi, että organisaatioiden tavoitteena on järjestää tanssitoimintaa sovelta-

vasta liikunnasta hyötyville nuorille pääkaupunkiseudulla, joten yhteistyölle on riittävät 

perusteet. 

Seuraavaksi toimintaterapeutti arvioi miten hyvin organisaation tavoitteet sopivat siihen, 

mitä toimintaterapeutti voi tarjota. Arviointi perustuu väestöstä tehtyyn analyysiin, kaik-

keen organisaatioista kerättyyn tietoon ja keskusteluun yhteistyökumppaneiden kanssa. 

(Bass ym. 2015: 71.) Toimintaterapeutteina meillä on kehittämistyön mahdollistamiseen 

tarvittavaa osaamista (ks. luku 2). Toimintaterapeutti voi fasilitoida uuden tanssiharras-

tuksen kehittämistä, mikä on uuden palvelun suunnittelua. Fasilitoinnin strategia sopii 

organisaatiotasolla tehtävään kehittämistyöhön. Toimintaterapian avulla voidaan tukea 

organisaatioita ja heidän asiakkaitaan saavuttamaan tavoitteitaan toimintaan sitoutumi-

sen kautta (Sells 2015: 196). 

Mahdollistamme nuorten osallistumisen moniasiantuntijaisen näkökulman ja fasilitoinnin 

strategian avulla. Meillä on tarvittavat taustatiedot, selkeä tavoite ja halu tuoda yhteen 

aiemmin erillään toimineita tahoja. Seuraavaksi kuvaamme arvioinnin vaiheen. 
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3.2 Arvioinnin toteuttaminen yhteiskehittelyllä  

Toimintaterapeutti valitsee arviointiin sopivat metodit, joiden avulla hän selvittää toimin-

taan vaikuttavia tekijöitä (Bass ym. 2015: 71). PEOP-mallissa arviointitiedon kerääminen 

on näyttöön perustuvaa ja arvioinnista saatu tieto toimii intervention pohjana (Bass ym. 

2015: 61). Valitsimme arviointitiedon keräämisen menetelmäksi yhteiskehittelyn ja hyö-

dynsimme suunnittelussa yhteiskehittelyä varten tehtyä suunnittelurunkoa (ks. liite 1). 

Kuvaamme seuraavaksi, miten päädyimme yhteiskehittely menetelmään ja fasilitoinnin 

näkökulmaan.  

Yhteiskehittely on yhteistoiminnan muoto, jonka tavoitteena on saada kaikkien osallistu-

jien mielipiteet, näkemykset ja käsitykset osaksi prosessia. Se soveltuu käytettäväksi 

kehittämistoiminnassa, joka tapahtuu työelämäorganisaatioiden välillä. Menetelmä on 

osallistujien kesken yhdenvertainen prosessi, jossa jokainen toimija osallistuu aktiivisesti 

yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Yhteiskehittely perustuu oikeudenmukaisuuteen 

ja armollisuuteen ja kehittelyssä toimitaan yhdessä riippumatta osallistujien lähtökoh-

dista. (Harra & Mäkinen & Sipari 2012: 4–5, 9.) Yhteiskehittelemisen suunnitteluun ja 

käytännön valmisteluihin olemme käyttäneet fasilitoinnin keinoja.  

Fasilitoinnilla mahdollistetaan osallistujien aktiivinen osallistuminen yhteiseen päätök-

sentekoon ja tekemiseen tavoitteen saavuttamiseksi (Towsend & Laundry 2005: 496, 

502).  Yhteistoiminnan fasilitointi vaatii toimintaterapeutilta kollektiivisen toiminnan pro-

sessien sekä vaikutus- ja merkityssuhteiden monipuolista hahmottamista. Lisäksi toimin-

taterapeutin tulee tarkastella asiakkaan tilannetta ja toimintaympäristöä kaikista näkökul-

mista. (Harra 2014: 45.) Kehittämistyöhön on tulossa mukaan alaikäisiä nuoria. Vallan ja 

vastuun tulee olla jaettua sekä tiedostettua kehittämistyössä, jossa on nuoria mukana 

(Lastensuojelun keskusliitto 2014: 12–13).  Vallan ja vastuun jakaminen edellyttää yh-

teiskehittelyyn osallistuvilta sitoutumista prosessiin, toisten näkemyksen ja tiedon kunni-

oittamista, avointa vuorovaikutusta ja sallivaa ilmapiiriä. Työskentely vaatii siis luotta-

musta, mutta myös kriittisyyttä. (Harra & Mäkinen & Sipari 2012: 4–5.) Seuraavaksi 

käymme läpi, miten tavoitimme osallistujia, suunnittelimme yhteiskehittelytyöpajojen si-

sällön sekä valmistelimme ympäristön kehittelyä varten.  
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3.2.1 Osallistujien tavoittaminen 

Ensimmäinen vaihe yhteiskehittämisessä on mahdollisten osallistujien kartoittaminen, 

jossa on tärkeää tunnistaa millaista tietämystä ja osaamista osallistujilla tulisi olla ja keitä 

paikalle olisi hyvä kutsua. Osallistujien on hyvä olla erilaisista taustoista ja omata erilaista 

ja eritasoista tietämystä (Pöyry-Lassila 2017: 28.) Yhteiskehittämiseen kuuluu, että ke-

hittämistyöhön osallistuu sekä ammattilaisia että asiakkaita (Terveyden ja Hyvinvoinnin 

laitos 2018).  Kun liikuntapalveluiden kehittämiseen otetaan mukaan asiakkaat, voidaan 

saavuttaa syvällisempää ymmärrystä asiakkaista, heidän asuinympäristöstään sekä tie-

toa asiakkaiden toiveista ja ideoista (Harmokivi-Saloranta & Laitinen-Väänänen 2019: 

98).  

Kutsuimme osallistujia organisaatioista. Lähetimme organisaatioiden työntekijöille 

kutsun yhteistyökumppaneiden välityksellä (ks. liite 2). Helsingin kaupungin liikuntapal-

velukokonaisuudesta mukaan ilmoittautui erityisliikunnanohjaajan, joka oli myös yhteys-

henkilömme. Hölsömäen (2008) mukaan etenkin erityisliikunnanohjaajien rooli kehittä-

mistyössä on tärkeä, koska he koordinoivat toimintaa ja toimivat yhteishenkilöinä eri toi-

mijoiden kesken (Korkiala 2015: 56–57). DanceAbility Finland ry:stä mukaan tuli henkilö, 

jolla on kokemusta yhdistyksen toiminnan koordinoinnista.  

Myös asiakastyötä tekevät on hyvä ottaa mukaan kehittämään toimintaa. Tällöin voidaan 

vaikuttaa asiakastyöntekijöiden toimintatapoihin ja heillä on mahdollisuus nostaa toimi-

vat käytännöt ja ongelmat esille prosessin aikana. (Peltola & Vuorento 2007: 63–64.) 

Työpajoihin ilmoittautui ryhmänohjaajia, jotka ohjaavat lasten soveltavan liikunnan ryh-

miä Helsingin kaupungilla. Lisäksi mukaan ilmoittautui nuorisotyöntekijöitä, jotka järjes-

tävät nuorille vapaa-ajan toimintaa kuten esimerkiksi tanssitoimintaa. Ryhmänohjaaja ja 

nuorisotyöntekijä voivat osallistua vain viimeiseen yhteiskehittelytyöpajaan liittyen kau-

pungin resursseihin. DanceAbility Finland ry:stä ilmoittautui ohjaaja, jolla on kokemusta 

soveltavan tanssin ohjaamisesta ja ryhmien järjestämisestä.  
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Kutsuimme mukaan nuoria. Lähetimme nuorille suunnatun tiedotteen (ks. liite 2) 

useille oppilaitosten, nuorisojärjestöjen ja yhdistysten sekä Helsingin kaupungin nuori-

sotalojen kautta, koska laaja yhteistyö nuorisotyön ammattilaisten ja liikunta- ja kulttuu-

rialan järjestöjen kanssa edistää nuorten tavoittamista (Työterveyslaitos 2016: 21–22).  

Otimme yhteyttä erityisesti työpajojen järjestämispaikan lähellä oleviin paikkoihin, jotta 

tila olisi lyhyen matkan päässä nuorille tutusta paikasta. Tärkeää on, että nuoria tavataan 

ja tapaamiset suunnitellaan yhteistyössä ohjaajien kanssa. (Heikka & Pulkkinen 2020 

n.d.). Käytännössä pääsimme tapaamaan vain nuorten edustajaa COVID-19-viruksen 

aiheuttaman pandemian vuoksi. Lisäksi lähetimme tiedotteen yhdistysten uutiskirjeiden 

mukana sekä sosiaalisen median kanavissa. Liitimme sosiaaliseen mediaan suunnattui-

hin kutsuihin mukaan myös kuvan itsestämme. Pyrimme madaltamaan nuorten kynnystä 

osallistua yhteiskehittelytyöpajoihin näyttämällä millaiset henkilöt yhteiskehittelytyöpa-

joja fasilitoivat.  

Kuvio 2. Työpajojen mainostuksessa käytetty kuva 

Laadimme tiedotteen eettisten suositusten mukaisesti (ks. Pekkarinen 2018 ja Lasten-

suojelun keskusliitto 2014). Huomioimme ilmaisussa nuorten ikä- ja kehitystason, jotta 

heillä on mahdollisuus ymmärtää kehittämistyön sisältö. Pyrimme osoittamaan nuorille, 

että toiminta on heille hyödyllistä. Lisäksi kerroimme heille osallistumisen tarkoituksesta 

ja kannustimme heitä vaikuttamaan omaan harrastukseen. Kerroimme myös, mitä yh-

teiskehittelytyöpajoissa syntyvällä tiedolla tehdään, jotta nuori voi harkita onko hänen 

hyödyllistä osallistua pajaan.  
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3.2.2 Työpajojen rakenteen suunnitteleminen 

Fasilitaattorit huolehtivat yhteiskehittelyn konkreettisesta valmistelusta, orientoivasta 

aloituksesta sekä kehittämistyön etenemisestä loogisesti aikataulussa. (Harra ym. 2012: 

13). Meidän tehtävämme oli fasilitaattoreina suunnitella yhteiskehittelytyöpajojen ra-

kenne, tehdä menetelmälliset valinnat ja varmistaa valintojen eettisyys. Kerromme ensin 

niiden suunnittelun lähtökohdista, jonka jälkeen käymme läpi jokaisen yhteiskehittelytyö-

pajakerran suunnitelman.  

Aloitimme yhteiskehittelytyöpajojen rakenteen suunnittelun yhteiskehittelyn periaattei-

den mukaisesti. Yhteiskehittely toimii parhaiten, kun se toteutetaan monivaiheisesti use-

amman työpajan kokonaisuutena (Harra ym. 2012: 11). Työpajalla tarkoitetaan esimer-

kiksi tapahtumaa tai tapaamista, jossa osallistujat saatetaan erilaisin vuorovaikutukselli-

sin menetelmin kehittämistyöhön. Työpajojen tarkoitus on ajatusten ja näkökulmien vaih-

taminen sekä tiedonkeruu. Niiden pohjalta koostetaan yhteenvetona tilanteeseen sovel-

tuva tuotos (Salonen ym. 2017: 91.) Päätimme järjestää kolme yhteiskehittelytyöpajaa, 

jotka kestävät kukin 1,5 tuntia. Tällä pyrimme varmistamaan, että työskentely toteutuu 

prosessimaisesti ja osallistujilla on mahdollisuus tuoda esiin monia näkökulmia aihee-

seen.  

Työpajakokonaisuuden sisältö rakentuu prosessin aikana, sillä edellisenä työpajaker-

tana tehty suuntaa ja muokkaa sitä, mitä seuraavalla kerralla tullaan tekemään. Proses-

sin lopputulosta ei sen vuoksi voida ennalta määritellä. Lopputuloksen on kuitenkin tar-

koitus hyödyttää kaikkia toimijoita. Lisäksi työskentely tapahtuu käyttöympäristössä, 

mikä helpottaa tulosten siirtämistä käytäntöön. Yhteiskehittely on altis virheille ja epäon-

nistumisille, mikä kuuluu arvaamattomaan ja prosessimaiseen työskentelyyn.  (Harra 

ym. 2012: 4, 9, 11.) Suunnittelimme työpajakokonaisuuden niin, että se olisi mahdolli-

simman joustava. Määrittelimme yhteiskehittelytyöpajojen rakenteen ja teeman jokai-

selle kerralle. Valitsimme menetelmiä, jotka tukevat yhteiskehittelyn prosessimaisuutta 

ja osallistujien aktiivisuutta. Olimme tietoisia siitä, että yhteiskehittelytyöpajoissa saattaa 

tapahtua yllättäviä asioita, joita emme ole pystyneet ennakoimaan.  

Työpajatyöskentelyä varten on olemassa useita erilaisia ideointiin, suunnitteluun ja arvi-

ointiin soveltuvia valmiita työkaluja. Yhteiskehittelytyöpajoihin valikoidaan menetelmät, 

joilla on mahdollista toteuttaa niiden tarkoitusta. Menetelmien avulla työskentelystä tuo-
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tetaan konkreettinen tuotos, josta päästään heti keskustelemaan ryhmässä. Ryhmätyös-

kentelymenetelmien avulla voidaan tukea osallistujien kuulluksi tulemista sekä yhteisen 

tavoitteen saavuttamista (Summa & Tuominen 2009: 8). Jokaisen valintamme kohdalla 

mietimme erityisesti valinnan eettisyyttä, sillä kutsuimme yhteiskehittelytyöpajoihin ala-

ikäisiä osallistujia.  

Nuorella on oikeus suojeluun, minkä vuoksi ammattilaisten tulee käsitellä asioita nuorelle 

soveltuvalla tavalla. Lisäksi nuorelle tulee tiedottaa, että esille tulevia asioita voidaan 

käsitellä tarvittaessa ryhmän ulkopuolisten aikuisten kanssa. (Lastensuojelun keskus-

liitto 2014: 12.) Työparikäytäntö mahdollistaa sen, että toinen ohjaajista voi tarvittaessa 

antaa osallistujalle yksilöllistä tukea tai ohjata osallistujan pois tilanteesta. Ennen yhteis-

kehittelytyöpajojen alkamista osallistujat allekirjoittavat osallistumisvahvistuslomakkeen 

(ks. liite 3). Osallistumisvahvistuslomakkeessa ja nuorille lähetetyssä tiedotteessa (ks. 

liite 2) kerrotaan, että osallistujilla on mahdollisuus jäädä yhteiskehittelytyöpajan jälkeen 

keskustelemaan niiden herättämistä ajatuksista ohjaajien kanssa. Lisäksi mahdollis-

timme menetelmällisillä valinnoilla osallistujien yksityisyyden säilymisen. Osallistujia ei 

tule tunnistaa niistä tiedoista, mitkä heistä tutkimuksessa julkaistaan (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2019: 13). Valitsimme menetelmiä, joissa huomio ei ole yksittäisissä 

nuorissa tai heidän kokemissaan haasteissa. Menetelmät ohjaavat osallistujia pohti-

maan asioita yleisellä tasolla, mutta antavat mahdollisuuden nostaa osallistujien omia 

kokemuksia mukaan keskusteluun. Mietimme tarkasti myös omia tehtäviämme yhteis-

kehittelytyöpajojen aikana, jotta ne tukevat niiden tarkoitusta ja mahdollistavat kehittä-

mistyön toteutumisen moniasiantuntijaisesti.  

Fasilitaattorit auttavat uusien ideoiden, päätösten ja ratkaisujen muodostamisessa. He 

eivät kuitenkaan itse päätä milloin ja millaisiksi ne muodostuvat. Tämä vaatii fasilitaatto-

reilta kykyä jättäytyä taka-alalle ja antaa osallistujien ideoida sekä päättää ratkaisuista. 

(Summa & Tuominen 2009: 6, 9.) Fasilitaattorien tehtävänä on myös huolehtia siitä, että 

yhteiskehittelyn tulokset kootaan ja dokumentoidaan kaikkien osallistujien nähtäväksi. 

(Harra ym. 2012: 14.) Esittelemme seuraavaksi yhteiskehittelytyöpajojen rakenteen, 

josta tulee esille myös meidän tehtävämme niiden aikana.  

Jokainen yhteiskehittelytyöpaja alkaa ja loppuu samalla tavalla, minkä vuoksi esitte-

lemme ensin niiden aloituksen ja lopetuksen. Sen jälkeen siirrymme yksittäisten yhteis-

kehittelytyöpajojen kuvauksiin.  
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Yhteiskehittelytyöpajat alkavat piirillä, jossa aluksi esittelemme itsemme ja kerromme 

mitä työpajassa tapahtuu. Fasilitaattorit mahdollistavat työskentelyä ylläpitämällä raken-

tavaa ja positiivista ilmapiiriä sekä rohkaisemalla kaikkia osallistumaan (Summa & Tuo-

minen 2009: 10). Rohkaisemme osallistujia ja rakennamme vuorovaikutusta osallistujien 

välille tekemällä harjoituksen, jossa jokainen sanoo oman nimensä tai nimen, jolla ha-

luaa tulla kutsutuksi työpajassa. Lisäksi osallistujat tekevät minkä tahansa liikkeen, jonka 

muut toistavat omalla tavallaan. On myös mahdollisuus näyttää ”ohi”, jolloin muut toista-

vat tämän liikkeen. Tietoinen liike aktivoi aivoja ja valmistaa luovaan ideointiin ja työs-

kentelyyn (Summa & Tuominen 2009: 12).  

Esittelykierroksen jälkeen kerromme, että kaikki ovat yhdenvertaisina osallistujina ja asi-

antuntijoina paikalla. Kun kehittämistyöhön osallistuu nuori, on tärkeää, että hänen sa-

nomisiaan kunnioitetaan ja näytetään, että hänet otetaan vakavasti. (Lastensuojelun 

keskusliitto 2014: 9). Painotamme, että nuoret ja ammattilaiset työskentelevät yhteiske-

hittelytyöpajassa yhdessä ja kaikkien ajatukset kirjataan ylös. Toisessa ja kolmannessa 

yhteiskehittelytyöpajassa käydään myös läpi aiempien kertojen tuotokset. Tämän on tar-

koitus mahdollistaa myös niiden osallistujien osallistuminen kehittämistyöhön, jotka eivät 

ole olleet aiemmilla kerroilla mukana. Aiempien kertojen tuotoksilla voidaan tiivistetysti 

esittää työpajojen ydinajatukset, jolloin käsitellyt asiat ovat helpompi hahmottaa ja pitää 

mielessä (Summa & Tuominen 2009: 17).  

Jokaisen yhteiskehittelytyöpajan loppuun olemme varanneet aikaa arviointiin. Osal-

listujat arvioivat yhteiskehittelytyöpajan onnistumista pikapalautteella eli näyttämällä 

peukalolla sen hetkisen mielipiteen. Lisäksi he arvioivat yhteiskehittelytyöpajaa Osallis-

tujan itsearviointilomakkeella (ks. liite 4), joka on suunniteltu yhteiskehittelyyn. Itse täy-

tämme Fasilitaattorin itsearviointilomakkeen (ks. liite 4).  

Ensimmäinen yhteiskehittelytyöpaja: Aloituksen jälkeen työntekijä DanceAbility Fin-

land ry:stä ohjaa tanssihetken, jotta osallistujat saavat tanssista kokemuksen. Se avulla 

haluamme mahdollistaa yhteiskehittelytyöpajaan osallistumisen myös henkilöille, jotka 

eivät ole kokeilleet tanssia, mutta joita tanssiminen kiinnostaa. Tämän jälkeen osallistujat 

jaetaan moniasiantuntijaisiin pienryhmiin. Pienryhmät luovat käyttäjäprofiilit 15–22-vuo-

tiaasta nuoresta, joka haluaa tanssia ja jolla on liikuntavamma.  
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Käyttäjäprofiili- työkalun tarkoituksena on luoda visuaalinen kuvaus palvelunkäyttäjän 

tyypillisistä ominaisuuksista. Menetelmä auttaa palvelun suunnittelijaa asettumaan käyt-

täjän asemaan ja ymmärtämään häntä paremmin. Käyttäjäprofiili luodaan esimerkiksi 

kysymysten perusteella käyttäjän iästä, käyttäytymisestä, asenteista, taidoista tai per-

soonallisuudesta.  Käyttäjäprofiili muodostuu, kun osallistujat keskustelevat keskenään 

ja vastaavat yhdessä kysymyksiin. (Innokylä, n.d.) Valitsimme käyttäjäprofiili-työkalun, 

jotta huomio ei ole yksittäisessä nuoressa ja hänen elämäntapahtumissaan. Tutkimus ei 

saa aiheuttaa tutkimuskohteille arkielämästä poikkeavaa henkistä rasitusta tai haittaa. 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019: 17.) Painotamme ohjeistuksessa, että ky-

seessä on yleistys, eikä kyse ole yksittäisestä nuoresta. Tämä mahdollistaa sen, ettei 

nuorten tarvitse kertoa omasta elämästään asioita, joita hän ei halua kertoa. He voivat 

kuitenkin hyödyntää kokemustietoaan. Lisäksi olemme valinneet kysymykset, jotka oh-

jaavat pohtimaan harrastuksen aloittamista kannustavia, mahdollistavia ja tukevia posi-

tiivisia asioita.   

On tärkeää, että ammattilaiset huomioivat nuorten asiantuntijuuden ja heidän tapansa 

osallistua yhteiseen työskentelyyn. Lisäksi on huomioitava kielen ymmärrettävyys (Las-

tensuojelun keskusliitto 2014: 12). Käyttäjäprofiili muodostetaan kahden kysymyksen 

avulla. Olemme asettaneet käyttäjäprofiilin kysymykset PEOP-mallin yksilöön ja toimin-

taan liittyvien tekijöiden mukaisesti (ks. luku 2.4.). Kysymykset ovat: ”Millaiset nuoreen 

liittyvät tekijät mahdollistavat tanssimisen?” ja ”Millaiset toimintaan liittyvät tekijät mah-

dollistavat tanssimisen?”. Olemme jakaneet yksilöön liittyvät tekijät kehoon ja mieleen 

liittyviksi tekijöiksi. Olemme sisällyttäneet kehoon liittyviin tekijöihin sensoriset, motoriset 

ja fysiologiset tekijät. Mieleen liittyviin tekijöihin taas olemme laittaneet psykologiset, kog-

nitiiviset ja merkityksellisyyteen liittyvät tekijät.  

Kysymysten muotoilu on melko tutkimuksellinen, mutta avaamme niitä nuorille arkikieli-

semmin. Lisäksi kirjoitamme kysymykset ja tarkentavat kysymykset osallistujien nähtä-

ville. Ohjeistamme, että jokainen ryhmä nostaa esiin heidän mielestään tärkeimmät teki-

jät. Alla olevassa taulukossa (3) on esiteltynä kysymykset ja tarkentavat kysymykset ja 

niihin liittyvät selitteet. Tekijät ovat kuvattuna teoreettisessa osuudessa (ks. luku 2.4).  
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Taulukko 3. Käyttäjäprofiilin muodostamiseksi asetetut kysymykset ja tarkentavat kysymykset  

Sisäiset tekijät: Millaiset nuoreen liittyvät tekijät mahdollistavat tanssimisen? 

• Kehoon liittyvät tekijät? (kuten motorinen kontrolli, aistimukset, koordinaatio, lihas-
voima, liike/ liikkuvuus, joustavuus ja kestävyys) 

• Mieleen liittyvät tekijät? (Kuten toiminnanohjaus, sosiaaliset taidot, keskittyminen, 
muisti, mieliala, motivaatio, minäkuva, merkityksellisyys)  

Toimintaan liittyvät tekijät: Millaiset toimintaan liittyvät tekijät mahdollistavat tanssimista?  

• Toiminnan rakenteeseen liittyvät tekijät? (Kuten tarkoitus, ajallisuus, odotukset, vai-
keusaste) 

• Toiminnalliseen rooliin liittyvät tekijät? (Kuten roolit, tavoitteet) 

 

Yksilöön ja toimintaan liittyvien kysymysten avulla osallistujat luovat käyttäjäprofiilin nuo-

resta, jonka osallistuminen tanssitoimintaan voitaisiin mahdollistaa huomioimalla esiin 

tulleet tekijät tanssitoiminnan järjestämisessä. Kokoamme osallistujien tuottamista teki-

jöistä visuaalisen tuotoksen, jota hyödynnetään toisessa yhteiskehittelytyöpajassa.   

Toinen yhteiskehittelytyöpaja: Toisessa yhteiskehittelytyöpajassa osallistujat sijoitta-

vat edellisellä kerralla luodun käyttäjäprofiilin ympäristöön, jossa toiminta toteutuu. Toi-

minnallisia haasteita tulee tarkastella yksilöllisten tekijöiden lisäksi rakenteellisina haas-

teina. (Townsend ym. 2013: 105–107). Organisaatiotasolla monet toimintaa mahdollis-

tavat ja estävät tekijät liittyvät ympäristöön. (Bass & Baum & Christiansen 2015: 71). 

Tarkoituksena on yksilötekijöihin keskittymisen jälkeen mahdollistaa se, että ympäristön 

tekijöiden vaikutus huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Pyrimme menetelmällisillä 

valinnoilla mahdollistamaan sen, että ne ympäristön eri osa-alueet tulevat työskente-

lyssä esiin, jotka ovat osallistujille merkityksellisiä.  

Menetelmällinen valintamme on nelikenttä eli SWOT-analyysi, jonka kysymykset perus-

tuvat PEOP-mallin ympäristötekijöihin. SWOT-analyysilla arvioidaan toiminnan vahvuuk-

sia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia (THL 2020). PEOP-mallin organisaatiotason 

arvioinnissa voidaan SWOT-analyysin avulla määritellä toiminnallisia ongelmia ja tavoit-

teita (Sells 2015: 194). Analyysin avulla voidaan kehittää olemassa olevia tai uusia pal-

veluita. Siinä huomioidaan organisaation nykyisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä tule-

vaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia, jotka määrittelemällä voidaan arvioida ja kehittää 

organisaation toimintaa. Panostamalla toiminnan kehittämisessä vahvuuksien hyödyn-

tämiseen ja mahdollisuuksien käyttämiseen voidaan löytää kestäviä toimintaratkaisuja 

(Suomen Riskienhallintayhdistys ry.)  Yhteiskehittelytyöpajassa osallistujat täyttävät 
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SWOT-analyysin moniasiantuntijaisissa pienryhmissä. He tekevät analyysin kysymyk-

sestä ”millaiset ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat tanssin harrastamiseen?”. Analyy-

sin avulla osallistujat määrittelevät millaiset ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat tans-

sitoimintaan osallistumiseen. Olemme jaotelleet ympäristöön liittyvät tekijät tarkentaviin 

kysymyksiin, jotka perustuvat PEOP-mallin ympäristötekijöihin. Alla on esitelty taulukko 

(4), jossa on tarkentavat kysymykset ja niiden selitteet.  

Taulukko 4. Ympäristötekijöiden muodostamiseksi asetetut kysymykset ja tarkentavat kysy-
mykset.  

Millaiset ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat tanssin harrastamiseen? 

• Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät? (Kuten asenteet, hyväksyntä, tuki, verkosto) 

• Kulttuuriin liittyvät tekijät? (Kuten arvot, uskomukset, rutiinit, normit, tavat) 

• Rakennettuun ympäristöön liittyvät tekijät? (Kuten rakennukset, tilat, opasteet, työväli-
neet, apuvälineet) 

• Luonnolliseen ympäristöön liittyvät tekijät? (Kuten maasto, valoisuus, ilmasto, ilman-
laatu) 

• Yhteiskunnan talouteen ja rakenteisiin liittyvät tekijät? (Kuten yhteiskunnan antama ra-
hallinen tuki, mahdollisuus päästä harrastukseen)  

• Teknologia  

 

Ympäristöön liittyvien kysymyksien avulla osallistujat luovat käsityksen toimintaympäris-

tön mahdollisuuksista ja vahvuuksista, joita hyödyntämällä voidaan mahdollistaa käyttä-

jäprofiilissa kuvatun nuoren osallistuminen tanssitoimintaan. Kokoamme osallistujien 

tuottamista tekijöistä visuaalisen tuotoksen, jota hyödynnetään yhdessä käyttäjäprofiilin 

kanssa kolmannessa yhteiskehittelytyöpajassa käytännön toiminnan ideoinnissa.  

Kolmas yhteiskehittelytyöpaja: Yhteiskehittelytyöpajan tarkoitus on koota aikaisem-

pien kertojen tietoa yhteen ja siirtyä kohti käytännön tekoja. Siirrymme myös kohti PEOP-

mallin interventiovaihetta. Yhteiskehittelytyöpajassa ohjaamme osallistujat etsimään yh-

dessä ratkaisuja tanssitoiminnan toteuttamiseen. Ratkaisut perustuvat aiemmilla ker-

roilla esiin tulleisiin yksilöön, toimintaan ja ympäristöön liittyviin havaintoihin ja oivalluk-

siin. Menetelmällisinä valintoina on Tuumatalkoot -ryhmätyömenetelmä ja sen tukena 

mukaillen toimintastrategian luomiseen käytetty TOWS-analyysi.  

Tuumatalkoo-menetelmän avulla voidaan ratkaista ongelmia tai tuottaa uusia ideoita va-

litun teeman pohjalta. Menetelmässä osallistujat ideoivat aluksi itsenäisesti kirjoittamalla 
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fläppitauluihin, jolloin tarkoituksena on inspiroitua muiden kirjoittamista ideoista. Itsenäi-

sen ideoinnin jälkeen osallistujat pääsevät äänestämään mielestään parhaita ideoita. 

(Maaseudun sivistysliitto 2020.)  Itsenäisesti keksityt ideat perustuvat kysymyksiin: ”Mi-

ten vahvuuksia käytetään hyväksi? Miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi? Miten 

mahdollisuuksia hyödynnetään? Miten uhat vältetään?”. Kysymysten muodostamisessa 

on hyödynnetty SWOT-analyysin jatkovaihetta TOWS-analyysia.  

TOWS-analyysissa on tarkoituksena SWOT-havaintojen perusteella löytää luoviakin rat-

kaisuja toimintastrategian luomiseksi. Analyysissa on tarkoituksena nimenomaan hyö-

dyntää vahvuuksia ja mahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä. Esimerkiksi käyttä-

mällä vahvuuksia potentiaalisten mahdollisuuksien toteuttamisessa sekä hyödyntämällä 

niitä uhkien välttämisessä. Lisäksi analyysin avulla voidaan tunnistaa pysyvät rajoitukset, 

jotka tulee huomioida toiminnan kehittämisessä. (Holvipedia n.d..)  

Kun osallistujat ovat äänestäneet mielestään parhaasta ideasta fläppitauluille, keskuste-

lemme eniten ääniä saaneista yhdessä. Keskustelun jälkeen valitaan yhdessä 2–5 to-

teutuskelpoisinta ideaa. Sen jälkeen jaamme osallistujat moniasiantuntijaisiin pienryh-

miin jatkokehittämään valittuja ideoita. Ryhmät keskustelevat siitä, millaisia haasteita ja 

mahdollisuuksia ideoihin liittyy ja esittelevät ajatuksensa muille pienryhmille. Tämän jäl-

keen osallistujat äänestävät yhdessä toteuttamiskelpoisimmasta ideasta. Eniten ääniä 

saaneesta ideasta käydään yhdessä läpi toimenpiteitä, joilla käytännön toteutukseen 

voitaisiin päästä.  

Osallistujien luomien ideoiden ja ratkaisujen avulla luodaan käsitys siitä, millaisin toimin 

käytännössä voidaan mahdollistaa nuoren osallistuminen tanssitoimintaan. Fasilitaattorit 

kokoavat osallistujien tuottamista ideoista ja ratkaisuista visuaalisen tuotoksen, jota si-

dosryhmät voivat käyttää tanssitoiminnan toteuttamisvaiheessa. Sidosryhmillä tarkoite-

taan kaikkia yhteiskehittelytyöpajoihin osallistuvia, että siitä hyötyviä.  

3.2.3 Toimintaympäristön järjestäminen 

Fasilitointiin kuuluu myös konkreettiset valmistelut, kuten paikkojen järjesteleminen 

(Harra ym. 2012: 13). Toimintaterapeutti pyrkii fasilitoinnin avulla tekemään asiakkaan 

osallistumisen mahdollisimman sujuvaksi (Townsend ym. 2013: 123). Toimintaympäris-

tön järjestämisessä otimme erityisesti huomioon tilan esteettömyyden sekä yhteiskehit-

telytyöpajojen ajankohdat.  
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Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan helppokäyttöistä tilaa, jossa otetaan huomioon 

liikkumisen lisäksi myös näkeminen, kuuleminen ja kommunikaatio (Invalidiliitto n.d). Es-

teettömyyteen kuuluu, että henkilökohtaisia apuvälineitä, kuten pyörätuolia on mahdol-

lista käyttää. Lisäksi ympäristön eri ominaisuuksia, kuten valaistusta, tulee voida hyö-

dyntää. Esteettömyyteen kuuluu myös mahdollisuus apuun, kuten henkilökohtaisen 

avustajan käyttämiseen. (Unicef n.d.) Toimintaympäristön esteettömyys oli tärkeää, 

koska kutsuimme mukaan nuoria, joilla on liikuntavamma. Tilavaatimuksina meillä oli, 

että sekä tilassa että vessassa pystyy kulkemaan pyörätuolilla ja muiden liikkumisen 

apuvälineiden kanssa. Huomioimme, että tilassa pystyy kommunikoimaan ilman ulko-

puolisia häiriöääniä ja valaistus on tarpeeksi kirkas myös kirjallisten ohjeiden lukemi-

seen. Kutsuimme tiedotteessa (ks. liite 2) mukaan myös avustajat. Esteettömyyden li-

säksi huomioimme, että tilassa pystyy sekä tanssimaan, että työskentelemään eri kokoi-

sissa ryhmissä pöytien ääressä. Saliin täytyi myös olla mahdollista tuoda tarvittava 

määrä tuoleja, pöytiä, kirjoitusvälineitä ja fläppitauluja työskentelyä varten.  

Huomioimme tilan valinnassa myös saavutettavuuden. Saavutettavuudella tarkoitetaan 

yleensä aineettoman ympäristön saavutettavuutta, kuten sosiaalista saavutettavuutta, 

johon liittyy asenteet, yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys (Invalidiliitto n.d.b.). Selvitimme 

tilan sivuilta, miten saavutettavuus on siellä huomioitu.  

Määritimme yhteiskehittelytyöpajojen ajankohdat ja toistuvuuden niin, että ne ovat ilta-

päivisin noin kahden viikon välein. Ajankohdat sovitettiin yhteistyössä yhteistyökumppa-

neiden kanssa niin, että määrittelimme Doodle-verkkoalustalle erilaisia vaihtoehtoja, 

joista yhteistyökumppanit valitsivat heille sopivimmat.  
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4 Tuotos ja johtopäätökset 

Työn keskeinen tavoite oli mahdollistaa nuorten osallistuminen kehittämistyöhön. Ohei-

nen kaavio (5) jäsentää vaiheet, joita prosessissa tarvitaan. Lisäksi toteutuksen kannalta 

on keskeistä tarkastella organisaatiotason kehittämistä sekä moniasiantuntijaista työs-

kentelytapaa. Kaaviossa prosessin kulku on jaettu kolmeen päävaiheeseen, jotka on ku-

vattu eri värein. Vihreällä on suunnittelun lähtökohtien selvittämisen vaiheet, joihin kuu-

luu yhteistyökumppaneiden etsiminen, teoreettisten näkökulmien valitseminen sekä 

taustatietojen selvittäminen. Sinisellä on käytännön tekojen vaiheet, joihin kuuluu osal-

listujien tavoittaminen, työpajojen suunnittelu sekä tilojen järjestäminen. Keltaisella on 

työskentelyä kokoava vaihe, joka on suunnitelman raportoiminen. Päävaiheiden lisäksi 

prosessiin kuuluu valkoisella kuvattu jatkuvan seurannan vaihe, jota tehdään prosessin 

aikana. Seurantaan kuluu myös työskentelyn arvioiminen kehittämistyön lopuksi. Tarkoi-

tuksemme oli, että arvioimme työskentelyä yhteiskehittelyn suunnittelurungon itsearvi-

ointikaavakkeella (ks. liite 1). Opinnäytetyön prosessin muuttumisen vuoksi arviointikaa-

vakkeen kysymykset eivät ole tarkoituksenmukaisia, minkä vuoksi päätimme arvioida 

prosessia Hertta -itsearviointimenetelmän avulla (ks. liite 5). Itsearviointi toimii välineenä 

toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun (STEA n.d.: Seppänen-Järvelä 2004: 24). 
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Kuvio 3. Suunnitelma yhteiskehittelypajojen toteuttamiseksi 

 

ETSI YHTEISTYÖKUMPPANIT

• Varmista, että yhteistyökumppaneilla on yhteinen 
päämäärä 

VALITSE TEOREETTINEN NÄKÖKULMA

• Mieti mikä näkökulma ohjaa parhaiten 
työskentelyä

SELVITÄ TAUSTATIEDOT

• Selvitä, mitä asioita pystyt kehittämään

TAVOITA OSALLISTUJAT

• Valitse kanavat

SUUNNITTELE TYÖPAJAT

• Teoreettinen näkökulma ja aiemmin hankkimasi 
tieto ohjaa suunnittelua

JÄRJESTÄ TILAT

• Ota huomioon osallistujien tarpeet ja työpajojen 
vaatimat tekijät

RAPORTOI SUUNNITELMA

• Muodosta kokonaiskuva prosessista
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Kaavion vaiheet nousivat olennaisiksi valitsemiemme teoreettisten lähtökohtien perus-

teella. Kehittämistyön eri vaiheet ovat jatkuvassa elävässä vuorovaikutuksessa keske-

nään. Samalla värillä kuvatut vaiheet ovat erityisen tiiviissä vuorovaikutuksessa keske-

nään, eikä niitä voi kuvata täysin lineaarisesti. Esimerkiksi taustatietojen selvittämistä 

ohjasi valitsemamme teoreettinen näkökulma, mutta taustatietojen tarkentuessa myös 

teoreettinen näkökulma tarkentui ja muuntui.  Päävaiheet etenevät kuitenkin lineaari-

sesti. Esimerkiksi käytännön tekoja suuntaa lähtökohtien tietoperusta. Päävaiheiden li-

säksi prosessiin kuuluu jatkuva työn seuranta. Se viittaa työskentelyn toimivuuden ref-

lektoimiseen ja tarvittavien muokkausten tekemiseen. Prosessin aikana esimerkiksi ha-

vaitsimme, että olimme valinneet liian suppean ikäryhmän osallistujiksi. Tutkimme enem-

män nuoria ikäryhmänä ja päätimme nostaa osallistujien yläikää 17- vuotiaista 22- vuo-

tiaisiin.  

Kaavio on yksinkertaistus siitä monimutkaisesta prosessista, joka kehittämistyöhön kuu-

luu. Suunnittelutyö kannatti kuitenkin kuvata, jotta työn keskeiset vaiheet tulevat näky-

viin. Seuraavaksi tarkastelemme johtopäätöksiä. 

Kuten prosessikuvauksessa on käynyt ilmi, kehittämistyössä tulee ottaa huomioon hyvin 

monenlaisia tekijöitä, jotta varsinainen yhteiskehittelytyöpajatyöskentely on mahdollista. 

Kokosimme yhteen teot, joilla mahdollistimme nuorten osallistumista ja vaikuttamista ke-

hittämistyöhön. Nuorten osallistumisen kannalta on keskeistä, että tunnistetaan missä 

kohtaa organisaatiotason työskentelyyn nuoret otetaan mukaan (vrt. Lastensuojelun 

keskusliitto 2014). Suunnittelutyö tähtäsi siihen, että nuoret ovat mukana työpajoissa.  

Suunnitteluun kuuluu kuitenkin paljon organisaatiotasolla tehtävää pohjatyötä, joka mah-

dollistaa nuorten osallistumisen. Suurten organisaatioiden toimintaterapiaprosessi on 

usein monimutkainen ja vaatii ennen arviointia esimerkiksi erilaisten ulkoisten ja sisäis-

ten tekijöiden selvittämistä (Sells 2015: 193–195).  

Jotta nuorten mukaan ottaminen pysyy toiminnan keskiössä, on teoreettisten näkökul-

mien valinnalla paljon merkitystä. Ammatillinen harkinta ja päätöksenteko vaativat erilai-

sen tiedon käsittelemistä ja yhdistämistä osana näyttöön perustuvan työskentelyn suun-

nittelemista (Bennett 2015: 93–94). Meidän työtämme ohjasivat toimintaterapian, asia-

kaslähtöisen kehittämistyön ja moniasiantuntijuuden näkökulmat (ks. luku 2). Nuorten 

osallistumisen edellytyksenä on myös huolellinen käytännön tekojen suunnitteleminen. 

Ammatillisuus, organisaatioiden ja valtakunnan linjaukset sekä toimintaohjeet täytyy jat-



31 

 

kuvasti huomioida valintojen eettisyydessä (Fleming & Cleveland 2015: 470). Esimer-

kiksi yhteiskehittelytyöpajojen suunnitelmissa nuorten näkökulman tunnistaminen oli tär-

keää, jotta työpajat ovat nuorille saavutettavia. Raportoinnissa tarkastelimme, miten 

olimme saavuttaneet tavoitteemme. Se on myös selkeä jäsennys prosessista niille, joilla 

ei ole ollut suunnittelusta päävastuuta. 

Kehittämisen suunnittelun vaiheet osoittavat, että työskentely vaatii kokonaisuuden hal-

lintaa. Olemme noudattaneet työskentelyssä PEOP-mallin toimintaterapiaprosessia, 

joka on tarjonnut osallistumista mahdollistavan kokonaisuuden suunnittelun. PEOP-mal-

lin avulla toimintaterapeutti voi muun muassa jäsentää tietoa ja rakentaa yhdessä asiak-

kaan kanssa suunnitelman (Bass & Baum & Christiansen 2015: 58).  Kokonaisuuden 

hallintaan kuuluu myös muutoksiin varautuminen. Etenkin organisaatiotason proses-

sissa ulkoisten tekijöiden vaikutus voi johtaa ennalta-arvaamattomiin muutoksiin lyhyel-

läkin aikavälillä (Sells 2015: 189). Esimerkiksi tämän opinnäytetyön aikana puhjennut 

COVID-19-viruksen aiheuttama pandemia siirsi kehittämistyön toteutuksen määrittele-

mättömän ajankohdan päähän tulevaisuuteen. 
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5 Pohdinta 

Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut mahdollistaa moniasiantuntijuuteen perustuvaa ke-

hittämistyötä Helsingin kaupungin työntekijöiden, DanceAbility Finland ry:n sekä sovel-

tavan liikunnan piiriin kuuluvien 15–22-vuotiaiden nuorten välille. Tavoitteena on ollut, 

että soveltavasta liikunnasta hyötyvät nuoret osallistuvat ja ovat vaikuttamassa heitä 

koskevan tanssiharrastustoiminnan kehittämiseen. Olemme suunnitelleet yhteiskehitte-

lytyöpajat, joiden teoreettisena taustana on moniasiantuntijuus sekä toimintaterapian 

Person-Environment-Occupational-Performance -malli (PEOP-malli). Etenimme kehittä-

mistyössä mallin vaiheiden mukaisesti. Yhteistyökumppaneina ovat Helsingin kaupungin 

liikuntapalvelukokonaisuus ja DanceAbility Finland ry.  

 

Työ on monella tapaa ajankohtainen. Nuorten osallistuminen heitä koskevan palvelun 

suunnitteluun on lakisääteistä. Asiakkaiden ottaminen mukaan kehittämistyöhön ei kui-

tenkaan ole vielä vakiintunutta, vaikka vuorovaikutuksen merkitys palvelun käyttäjän ja 

tarjoajan välillä tunnistetaan. Olemme valinneet kehittämistyön lähtökohdiksi mahdolli-

simman vaikuttavat keinot. Kehittämistyön vaikuttavuuden kannalta moniasiantuntijuu-

den eli asiakkaiden ja ammattilaisten yhtäläisen asiantuntijuuden hyödyntäminen on 

olennaista. Moniasiantuntijaisen työskentelyn yksi muoto on yhteiskehittäminen. Palve-

lun yhteiskehittämisen myötä se vastaa paremmin asiakkaan tarpeita. Helsingin kaupun-

gin liikuntapalveluidenkokonaisuudella ja DanceAbility Finland ry:lla on tarve kehittää 

nuorille toimintaa. Työ on kehittämistyön suunnitelma, joka tähtää nuorten osallistumi-

seen kehittämistyön yhteiskehittelytyöpajoihin.  

 

Tuotoksena on syntynyt prosessikuvaus yhteiskehittelytyöpajojen suunnittelusta, jota 

voidaan hyödyntää asiakaslähtöisen toimintatavan jatkokehittämisessä ja toteutuk-

sessa. Tuotoksena oleva kaavio jäsentää vaiheet, joita nuorten osallistumisen mahdol-

listamiseksi tarvitaan. Kaaviossa prosessin kulku on jaettu kolmeen päävaiheeseen, 

jotka jakautuvat erillisiksi vaiheiksi. Prosessissa kuvataan myös organisaatiotason kehit-

tämistä sekä moniasiantuntijaista työskentelytapaa, jotka ovat keskeisiä tavoitteen saa-

vuttamisessa. PEOP-malli tuki hyvin suunnittelutyötä, koska sen avulla keskeiset vaiheet 

tulivat luontevasti mukaan suunnitteluun. Moniasiantuntijuuden näkökulma vahvisti eri-

tyisesti yhteiskehittelytyöpajojen suunnittelussa menetelmien valitsemista osallistumista 

tukeviksi.  
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Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu, että se on eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa. 

Tämä toteutuu, kun tutkimus on tehty hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen. (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2012: 6.) Opinnäytetyö perustuu Tutkimuseettisen neuvottelu-

kunnan julkaisemiin hyviin tieteellisiin käytäntöihin (HTK-ohjeet) sekä ammattikorkea-

koulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin (ks. Arene ry). Ne ovat ohjanneet työsken-

telyämme ja varmistaneet työn laadukkuuden. Työskentelyymme vaikutti esimerkiksi tut-

kimusluvan hakeminen Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimelta, mikä vaa-

ditaan opinnäytetöille. Tutkimusluvassa työpajojen sisällöt täytyi olla tarkkaan kuvattuna, 

jolla varmistimme sisällön olevan nuorille soveltuvaa. Sen myötä voimme olla nuoriin 

yhteydessä vasta suunnitelman valmistuttua. Tässä kohtaa moniasiantuntijuuden peri-

aate siitä, että kaikki ovat mukana kehittämistyön jokaisessa vaiheessa ei toteutunut. 

Tällä menettelyllä kuitenkin varmistimme työn eettisyyden. 

Olemme ottaneet huomioon opinnäytetyöprosessissa sen, että toinen opinnäytetyön kir-

joittaja (Kaarina Koistinen) tekee satunnaista tuntityötä DanceAbility Finland ry:lle ja kuu-

luu yhdistyksen hallitukseen. Eturistiriidalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tutkijan objektii-

visuuteen vaikuttaa toissijaiset tavoitteet ja läpinäkyvyys eturistiriidoista on tärkeää, jotta 

luottamus tieteeseen säilyy (Louhiala 2018). Olemme valinneet menetelmäksi yhteiske-

hittelyn, jossa emme itse ota aktiivisesti osaa kehittämistyön sisällön tuottamiseen, vaan 

olemme toiminnan mahdollistajia. Lisäksi parityöskentely tukee objektiivisuutta, sillä 

Eveliina Arkolla ei ole mitään suhdetta kumpaankaan yhteistyökumppaniin. Toisaalta ke-

hittämistyötä hyödytti, että yhdistyksen toiminnasta ja toimintatavoista oli ennakkokäsi-

tys. Oli helpompi tarkentaa toimintaa ja tiedonhakua kehittämistyön kannalta olennaisiin 

asioihin.  

Työskentelyn aikana havaitsimme suunnittelun olevan monimutkaisempaa kuin ole-

timme. Suunnittelutyössä ilmeni kaksi linjaa, jotka olivat nuorten osallistumisen sekä or-

ganisaatiotason kehittämistyön mahdollistaminen. Kumpikin linja vaati toimintatapojen 

kehittämistä. Helsingin kaupungin liikuntapalvelukokonaisuuden ja DanceAbility Finland 

ry:n välillä ei ole aiemmin tehty kehittämistyötä, minkä vuoksi valmista toimintamallia ke-

hittämiselle ei ollut. Myöskään nuorten osallistumiseksi kehittämistyöhön ei kummalla-

kaan organisaatiolla ollut valmista toimintatapaa. Linjat kuitenkin liittyivät vahvasti toi-

siinsa moniasiantuntijaisen kehittämistyön kautta, minkä vuoksi suunnittelu oli mahdol-

lista.  
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Haasteena työskentelyssä oli, että meillä oli tutkimussuunnitelman tekemisen aikana 

käytössämme vain vuoden 2005 painos Person-Environment-Occupation-Performance 

-mallista. Tutkimusluvan saamisen jälkeen saimme käyttöömme vuoden 2015 painok-

sen. Olemme pyrkineet huomioimaan uudempaa painosta niiltä osin, kuin se on ollut 

mahdollista. Teimme myös muutoksen yhteiskehittelytyöpajojen suunnittelurungon toi-

seen kertaan, sillä lisäsimme ympäristötekijöihin teknologian. Pyrimme varmistamaan 

tietojen ajanmukaisuuden muita lähteitä käyttämällä. Erityisesti mahdollistamisen näkö-

kulmaa täydensimme Enabling Occupation II -kirjan teorialla mahdollistamisesta. Sekä 

PEOP-mallin 2005 vuoden painoksessa, että Enabling Occupation II -kirjassa on yhtenä 

pääkirjoittajista Elisabeth Townsend, minkä vuoksi näkökulmamme mahdollistamisesta 

pysyi tuotoksessa suunnitelmaa vastaavana. 

 

COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian takia asetettujen kokoontumisrajoitusten 

vuoksi mukautimme suunnitelmaamme nopealla aikataululla.  Pandemia syntyi yhteis-

kehittelytyöpajoihin ilmoittautumisen aikana, minkä vuoksi yhteyden saanti osallistujiin 

oli haastavaa. Lisäksi pandemian vuoksi asetetut kokoontumisrajoitukset estivät meitä 

toteuttamasta yhteiskehittelytyöpajoja suunnitellulla tavalla. Kävimme tilanteen vuoksi 

läpi harkintaprosessin, jonka aikana pohdimme erilaisia ratkaisuja opinnäytetyön etene-

misen turvaamiseksi. Esimerkiksi etätoteutukseen siirtyminen olisi kohtuuttomasti vai-

keuttanut ja pitkittänyt prosessia. Päädyimme tekemään prosessikuvauksen yhteiskehit-

telytyöpajojen suunnittelusta. Sitä voidaan hyödyntää moniasiantuntijaisen toimintata-

van jatkokehittämisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi sitä voidaan käyttää yhteiskehittely-

työpajojen järjestämiseen. 

 

Mikäli osoittautuu, että työpajat ovat aikatauluun suhteutettuna liian monimutkaisia, on 

syytä muokata työpajoja yksinkertaisemmiksi. Se mikä osa niistä voidaan toteuttaa, riip-

puu paljon myös sen hetkisistä osallistujista. Esimerkiksi tulkin tai avustajan tarve pu-

heen selventämisessä voi vaikuttaa työskentelyvaiheiden läpikäymiseen. Tällaiset seikat 

on hyvä huomioida yhteiskehittelytyöpajojen ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin niiden 

sisältöjä voidaan mukauttaa osallistujille soveltuviksi. On myös tärkeää kiinnittää huo-

miota yhteiskehittelyssä käytettävään arviointiin. Yhteiskehittelytyöpajojen arvioinnissa 

käytimme Yhteiskehittelyn Itsearviointilomaketta, joka on luonnosvaiheessa oleva lo-

make. Saimme sen käyttämiseen erityisluvan. Tiedostamme, että lomakkeet ovat vielä 

luonnosvaiheessa, minkä vuoksi emme tiedä kuinka toimivat ne olisivat olleet. Valit-

simme kuitenkin kyseisen menetelmän, koska se on ainoa Metropolian yhteiskehittelyä 

varten luotu itsearviointilomake. 



35 

 

 

 

Moniasiantuntijaiselle kehittämistyölle on työssä esiteltyjen tutkimusten ja hankkeiden 

mukaan tarvetta. Kun yhdessä kehittämisen näkökulma vahvistuu (ks. Pöyry-Lassila 

2017; Harra & Mäkinen & Sipari 2012), on opinnäytetyömme kaltaisilla töillä rakennet-

tava osallistumisen laadukasta perustaa. Työssämme ajankohtainen asiakkaan osallis-

tumisen näkökulma yhdistyy nuorten harrastamiseen. Nuorten harrastaminen on valta-

kunnallisesti huomioitu tärkeänä hyvinvointia vahvistavana tekijänä (ks. Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2020; Korkiala 2015). Nuorten kuuleminen kehittämistyössä on olennaista 

ja siitä tarvitaan lisää esimerkkejä. Toimintaterapeuteilla on vahvaa osaamista monimut-

kaisen kehittämistyön tekemiseen asiakaslähtöisesti, mitä voitaisiin hyödyntää entistä 

enemmän.  

Lisäksi yhteistyökumppaneiden kiinnostus aiheeseen osoittaa työn tärkeyden. Suunnit-

telun vieminen käytäntöön on seuraava askel. Kehittäminen voisi tapahtua esimerkiksi 

osana laajempaa eri liikuntalajien kehittelytyötä, jotta osallistujien saaminen olisi helpom-

paa. Yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi opetustoimen kanssa, jolloin mukaan kut-

suttaisiin oppilaita ja opiskelijoita. Toteuttamisen jälkeen työskentelyä voidaan jatkoke-

hittää ja mahdollisesti hyödyntää muiden kuin Helsingin kaupungin tai DanceAbility Fin-

land ry:n kanssa. Suunnitelmaa voitaisiin myös muokata niin, että mahdollistettaisiin mui-

den kuin liikuntarajoitteisten nuorten osallistuminen kehittämistyöhön.  

  



36 

 

Lähteet 

Ala- Vähälä Timo 2014. Erityisliikunnan resurssit ja ryhmät Manner-Suomen kunnissa: 
18.Teoksessa Ala-Vähälä, Timo & Rikala, Saku 2014. Erityisliikunnan tilanne kunnissa 
2013. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:5. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.liikuntaneuvosto.fi/wp-content/uploads/2019/09/Erityisliikunta_kun-
nissa_2013_www.pdf>  

Arene ry. Suositukset ammattikorkeakouluille. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden 
eettiset suositukset. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Saatavana 
osoitteessa: <https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ammattikorkeakoulu-
jen%20opinn%C3%A4ytet%C3%B6iden%20eettiset%20suositukset.pdf>. Luettu 
16.11.2019.  

Arponen, Aino & Kihlman, Eila & Välimäki, Sari 2004. Matkalla moniammatillisuudesta 
moniasiantuntijuuteen. Teoksessa Anttila, Markus & Rousu, Sirkka (toim.) Haravalla 
kootut. Kerava: Suomen kuntaliitto ja Lastensuojelun keskusliitto. Saatavana osoit-
teessa: <https://www.innokyla.fi/documents/67330/68710/haravalla_kootut.pdf>. Luettu 
2.11.2019.   

Baum, Carolyn & Christiansen, Charles 2005. Person-Environment-Occupation-Perfo-
mance: An occupation-based framework for practice. Teoksessa Christiansen, Charles, 
Baum, Carolyn, Bass-Haugen, Julie. (toim.): Occupational therapy. Performance, par-
ticipation, and well-being. Thorofare: Slack Incorporated. 243-259.  

Baum, Carolyn & Christiansen, Charles & Bass, Julie 2015. The Person-Environment-
Occupation-Performance (PEOP) Model. Teoksessa Occupational therapy, Perfor-
mance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 49-55.  

Baum, Carolyn & Bass-Haugen, Julie & Charles, Christiansen 2005. Person-environ-
ment-occupation-performance: A model for planning interventions for individuals and 
organizations. Teoksessa Christiansen, Charles, Baum, Carolyn, Bass-Haugen, Julie. 
(toim.): Occupational therapy. Performance, participation, and well-being. Thorofare: 
Slack Incorporated. 373-385.    

Bass, Julie & Baum, Carolyn & Christiansen, Charles 2015. Interventions and out-
comes. Teoksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occu-
pational therapy, Performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorpo-
rated. 57-79.  

Bass, Julie & Baum, Carolyn & Christiansen, Charles 2015. A Welcome to Occupa-
tional Therapy. Performance, Participation, and Well-Being, Fourth Edition. Teoksessa 
Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, 
Performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 3-5. 

Bass, Julie & Baum, Carolyn & Christiansen, Charles & Haugen, Kathryn 2015. Envi-
ronment Factors. Social Determinants of Health, Social Capital, and Social Support. 
Teoksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational 



37 

 

therapy, Performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 
359-386.   

Bennett, Sally 2015. Using Evidence to Guide Practice. Teoksessa Christiansen, 
Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, 
participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 93- 109.  

Brown, Catana & Stoffel, Virginia 2015. Person Factors, psychological. Teoksessa 
Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, 
Performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 217-247.  

Carey, Leeanne 2015. Person Factors. Sensory. Teoksessa Christiansen, Charles & 
Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, participation, 
and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 249–265.   

Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie 2015. Person Factors That Sup-
port Occupational Performance. Teoksessa Occupational therapy, Performance, partic-
ipation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 215-216.  

DanceAbility Finland ry n.d. DanceAbility Finland. Saatavana osoitteessa: 
<http://danceabilityfinland.com/daf/daf.html?lang=fi>. Luettu 16.11.2019.  

Dutton, Lisa & Bass, Julie 2015. Person Factors, Motor. Teoksessa Christiansen, 
Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, 
participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 267-287.  

Eakman, Aaron 2015. Person factor. Meaning, sensemaking ans spirituality. Teo-
ksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational ther-
apy, Performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 313–
331.   

Eriksson, Susan 2018. “Jos voisin valita niin ensimmäisenä aloittaisin tanssin”. Liikun-
taan liittyvät tavoitteet, toiveet ja esteet. Teoksessa Eriksson, Susan & Armila, Päivi & 
Rannikko, Anni (toim.) Vammaiset nuoret ja liikunta. Jyväskylä: Likes-tutkimuskeskus. 
26-36. Saatavana osoitteessa: <https://www.likes.fi/filebank/2815-Vammaiset_nuo-
ret_ja_liikunta-nettiin.pdf>. Luettu 22.8.2020. 

Fancourt, Daisy & Finn, Saoirse 2019. Health Evidence Network synthesis report 67. 
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scop-
ing review. World Healt Organisation, Europian Region. Saatavana osoitteessa: 
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf> Lu-
ettu 9.6.2020  

Fleming, John & Cleveland, Penelope 2015. Principles Supporting Intervention and 
Professionalism. Teoksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie 
(toim.) Occupational therapy, Performance, participation, and well-being. Thorofare: 
Slack incorporated. 467–483. 



38 

 

FunAction n.d. Harrasteliikuntaa 13–17-vuotiaille! Helsingin kaupungin liikuntapalvelut. 
Saatavana osoitteessa: <https://funactionnuorille.fi/>. Luettu 23.8.2020. 

Hakanen, Tiina & Myllyniemi, Sami & Salasuo, Mikko (toim.) 2019. Takuulla Liikuntaa – 
Kyselytutkimus toimintarajoitteisten lasten ja nuorten liikunnan harrastamisesta ja va-
paa-ajasta. Nuorisotutkimusverkoston julkaisut. Saataana osoitteessa: <https://tieto-
anuorista.fi/wp-content/uploads/2019/06/Takuulla_liikuntaa_Verkkojul-
kaisu_020619.pdf>. Luettu 20.5.2020  

Harmokivi-Saloranta, Paula & Laitinen-Väänänen, Sirpa 2019. Liikuntapalveluiden 
käyttäjälähtöinen kehittäminen – tapaustutkimuksena pienten lasten äidit. Liikunta & 
Tiede 56 (1), 93–99. Saatavana osoitteessa: <https://www.lts.fi/media/lts_vertaisarvioi-
dut_tutkimusartikkelit/2019/lt_1-19_tutkimusartikkeli_93-99_lowres.pdf>. Luettu 
23.6.2020 

Harra Toini, Mäkinen Elisa & Sipari Salla 2012. Yhteiskehittelyllä hyvinvointia. Saata-
vana osoitteessa: <http://www.e-julkaisu.fi/metropolia/yhteiskehittelylla_hyvinvoin-
tia/pdf/yhteiskehittely_esite-digipaper2.pdf> Luettu 2.11.2019.  

Harra, Toini 2014. Terapeuttinen yhteistoiminta. Asiakkaan osallistumisen mahdollista-
minen toimintaterapiassa. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

Heikka, Taneli & Pulkkinen, Riina 2020. Seitsemän oppituntia nuorten osallisuudesta. 
Sitra Lab julkaisuja. Saatavana osoitteessa: <https://www.sitra.fi/julkaisut/seitseman-
oppituntia-nuorten-osallisuudesta/#seitseman-oppituntia>. Luettu 20.5.2020  

Helsingin hyvinvointisuunnitelma 2019. Hyvinvointia ja terveyttä kaikille. Helsingin hy-
vinvointisuunnitelma 2019–2021. Helsinki: Helsingin kaupunki. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Helsinki/hyte/hyvinvointia-ja-terveytta-kai-
kille.pdf>. Luettu 16.11.2019.   

Helsingin liikkumisohjelma 2018. Käytä liikkumavarasi. Helsinki: Helsingin kaupunki. 
Saatavana osoitteessa <https://ejulkaisu.grano.fi/helsingin_kaupunki/liikkumisoh-
jelma_2018#p=1>.  Luettu 10.5.2020 

Helsingin Kaupungin Mukana – Ohjelma 2019. Eriarvoistumisesta osallisuuteen -oh-
jelma eriarvoisuuden vähentämisen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kaupunkistrate-
giahanke 2017–2021. Saatavana osoitteessa: <https://www.hel.fi/static/liitteet-
2019/Helsinki/syrjaytyminen/mukanaohjelma.pdf>. Luettu 20.5.2020  

Helsingin Kaupungin Talousarvio 2020. Talousarvio. Budget 2020. Saatavana osoit-
teessa: <https://www.hel.fi/static/kanslia/Julkaisut/2019/HKI_TAE_2020.pdf>. Luettu 
6.7.2020 

Holvipedia n.d. Miten SWOT- analyysi muutetaan strategiaksi? Saatavana osoitteessa: 
<https://www.holvi.com/fi/holvipedia/yrittaejyys/swot/vahvuudet-heikkoudet/swot-ana-
lyysi-malli/>. Luettu 15.8.2020 



39 

 

Innokylä. Työkalut – Käyttäjäprofiilit ja persoonat. Saatavana osoitteessa: <https://inno-
kyla.fi/fi/tyokalut/kayttajaprofiilit-ja-persoonat>. Luettu 20.5.2020.  

Invalidiliitto n.d. Esteettömyys. Saatavana osoitteessa: <https://www.invalidiliitto.fi/es-
teettomyys-1>. Luettu 27.5.2020  

Invalidiliitto n.d.b Esteettömyys, saavutettavuus. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/saavutettavuus>. Luettu 27.5.2020  

Kangas, Anita & Sokka, Sakarias & Itkonen, Hannu & Jakonen, Olli 2018. Aktiiviset 
osallistujat – Kuntalaiset liikunta- ja kulttuuripalveluiden kehittäjinä. Kulttuuripolitiikan 
tutkimuskeskus Cuporen verkkojulkaisuja 46. Saatavana osoitteessa: <https://www.cu-
pore.fi/images/tiedostot/2018/cupore_kupli_final.pdf>. Luettu 24.6.2020  

Kivelä, Juha & Nurmi-Koikkalainen, Päivi & Ristikari, Tiina & Hiekkala, Sinikka 2019. 
Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa – määrät, diagnoosit, syrjäytymisriskit ja elämän-
laatu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpapereita 2019/19. Saatavana osoitteessa: 
<http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138214/URN_ISBN_978-952-343-344-
1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Luettu 20.5.2020 

Korkalainen, Paula 2005: Kumppanuus ja moniasiantuntijuus erityispäivähoidon kehit-
tämiskohteina. Verkostoituva erityispäivähoito-hanke 2003–2005. Keski-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskus. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopistopaino.   

Korkiala, Terhi 2015. Liikunnalla lisää osallisuutta - Selvitys soveltavan liikunnan ja 
osallisuuden edistämisen hyvistä käytännöistä. Kuntoutussäätiön työselosteita. Saata-
vana osoitteessa: <https://kuntoutussaatio.fi/files/2130/Liikunta_ja_osallisuus_tyose-
loste_50.pdf>. Luettu 10.10.2019.  

Koch, Sabine & Kunc, Teresa & Lykou, Sissy & Cruz, Robyn 2014. Effects of dance 
movement therapy and dance on healt-related psychological outcomes: A meta-analy-
sis. The Arts in Psychotherapy. Vol 41/ 1: 46-64. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.sciencedirect.com/science/arcticle/abs/pii/S0197455613001676>. Luettu 
8.6.2020 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimiala 2019. Tietoa meistä. Helsingin kaupunki. Saatavana 
osoitteessa: <https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/tietoa-meista/>. Lu-
ettu 20.8.2020 

Larjovuori, Riitta-Liisa & Nuutinen, Sanna & Heikkilä-Tammi, Kirsi & Manka, Marja-Liisa 
2012. Asiakkaat kuntapalveluiden kehittäjiksi - opas tehokkaan osallistumisen työkalui-
hin. Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu. Tutkimus- ja koulutuskeskus Syner-
gos. Saatavana osoitteessa: <https://sites.tuni.fi/uploads/2020/01/ea53676f-asiakkaat-
kuntapalveluiden-kehittajiksi.-opas-tehokkaan-osallistumisen-tyokaluihin.pdf> Luettu 
28.5.2020  

Lastensuojelun keskusliitto 2014. Lasten osallistumisen etiikka – Lapset ja nuoret pal-
veluiden kehittäjinä. Toim. Hipp, Tiia & Palsanen, Kati. Helsinki: Lastensuojelun kes-
kusliitto.  



40 

 

Liikanen, Veli 2018. Vammaiset nuoret VALKKU-kyselyssä Yhteenveto kyselyaineis-
tosta: 12–25. Teoksessa Erikkson, Susan & Armila, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) 
2018. Vammaiset nuoret ja liikunta. LIKES- tutkimuskeskus. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/03/2815-Vammaiset_nuoret_ja_liikunta-
nettiin.pdf>. Luettu 10.1.2020 

Liikuntalaki 390/2015. Annettu Helsingissä 10.04.2015. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390>. Luettu 20.5.2020  

Louhiala, Pekka 2018. Tutkijan sidonnaisuudet. Tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suo-
messa. Vastuullinen tiede. Päivitetty 15.3.2018. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.vastuullinentiede.fi/fi/tutkimuksen-suunnittelu/tutkijan-sidonnaisuudet>. 
Luettu 2.11.2019.  

Maaseudun Sivistysliitto 2020. Ryhmätyömenetelmät - tuumatalkoot. Saatavana osoit-
teessa: <http://verkko-opisto.msl.fi/menetelmapankki/ryhmatyomenetelmia/tuumatal-
koot/>. Luettu 20.05.2020  

Maier, Adina & Rotenberg-Shpigelman, Shlomit 2015. Person Factors. Cognition. Te-
oksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational 
therapy, Performance, participation, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 
233-247.  

Miller, Jan 2015. Environment factors. Technology. Teoksessa Christiansen, Charles & 
Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, participation, 
and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 441–464.   

Myllyniemi, Sami 2014. Ihmisarvoinen nuoruus – nuorisobarometri 2014. Nuorisotutki-
musverkoston julkaisut. Saatavana osoitteessa: <https://tietoanuorista.fi/wp-con-
tent/uploads/2015/03/Nuorisobarometri_2014_web.pdf>. Luettu 20.5.2020  

Nuorisolaki 1285/2016. Annettu Helsingissä 21.12.2016. Saatavana osoitteessa: 
<https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285>. Luettu 20.5.2020  

Nuorten hyvinvointikertomus 2020. Indikaattorit – Elämä ja Terveys. Nuorten määrä. 
Päivitetty 23.4.2020. Saatavana osoitteessa: <https://www.nuortenhyvinvointikerto-
mus.fi/indikaattorit/elama-ja-terveys/nuorten-maara>. Luettu 20.5.2020  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019. Harrastamisen strategia – Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön julkaisuja 2019:7. Saatavana osoitteessa: <http://julkaisut.valtioneu-
vosto.fi/bitstream/handle/10024/161382/okm_7_2019_Harrastamisen%20strate-
gia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Luettu 20.5.2020  

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020. Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma 
2020–2023 - Tavoitteena nuoren merkityksellinen elämä ja osallisuus yhteiskunnassa.  

Padilla, René 2015. Environment factors. Culture. Teoksessa Christiansen, Charles, 
Baum, Carolyn, Bass-Haugen, Julie. (toim.): Occupational therapy. Performance, par-
ticipation, and well-being. Thorofare: Slack Incorporated. 335–358.  



41 

 

Pekkarinen, Elina 2018. Vastuullinen tiede – tutkimusetiikka ja tiedeviestintä suo-
messa, Kuka suostuu lasten ja nuorten tutkimuksessa? Päivitetty 16.9.2019. Saata-
vana osoitteessa: <https://www.vastuullinentiede.fi/fi/tutkimuksen-suunnittelu/kuka-
suostuu-lasten-ja-nuorten-tutkimuksessa>. Luettu 16.11.2019.   

Peltola, Ulla & Vuorento, Mirkka 2007. Juurruttamisen edistäjät ja estäjät. Kokemuksia 
työllistymispalveluiden kehittämishankkeista. Kuntoutussäätiön työselosteita 33/2007. 
Saatavana osoitteessa: <https://kuntoutussaatio.fi/files/172/Juurruttamisen_edista-
jat_ja_estajat.pdf>. Luettu 8.6.2020  

Pizzi Michael A. & Rickhards, Lorie Gage, 2017. Promoting Health, Well-Being, and 
Quality of Life in Occupational Therapy: A Commitment to a Paradigm Shift for the Next 
100 Years. The American journal of Occupational Therapy, Vol. 7, Issue 4. Saatavana 
osoitteessa: <https://search-proquest-com.ezproxy.metropo-
lia.fi/docview/1916678113>. Luettu 19.5.2020  

Polatajko, Helen & Davis, Jane & Stewart, Deb & Cantin, Noémi & Amoroso, Bice & 
Purdie, Lisa & Zimmerman, Daniel 2013. Specifying the domain of concern: Occupa-
tion as core. Teoksessa Townsend, Elizabeth & Polatajko, Helene. Enabling occupa-
tion 2: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being, & justice 
through occupation. Ottawa, Ontario: Canadian Association of Occupational Thera-
pists. 13–33.   

Pöyry-Lassila, Päivi 2017. Palveluiden yhteiskehittäminen ja yhteistuottaminen. Teok-
sessa Pohjonen, Soile & Noso, Marika (toim.) Kansalainen keskiöön! Näkökulmia sote-
uudistukseen. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS. Kunnallisalan kehittämis-
säätiön julkaisujen sarja 2, :25-31. Saatavana osoitteessa: 
<https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151784/Poyry-Lassila.pdf?se-
quence=4>. Luettu 20.5.2020  

Reitz, Maggie S. & Scaffa, Majorie E. & Pizzi, Michael A. 2010. Occupational Therapy 
Concepcual Models for Health Promotion Practice. Teoksessa Scaffa, Marjorie E. & 
Reitz, Maggie S. & Pizzi Michael A. Occupational Therapy in the Promotion of Health 
and Wellness. Philadelphia: F.A. Davis Company. 22–45.  

Reumaliitto n.d.  Lastenreuma. Saatavana osoitteessa: <https://www.reuma-
liitto.fi/fi/reuma-aapinen/lastenreuma-aapinen/lastenreuma-jia>. Luettu 20.7.2020 

Rintala, Pauli 2015. Liikunnan merkitys pitkäaikaissairaille ja vammaisille ihmisille, Te-
oksessa Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia - Soveltavan liikunnan kehittämissuosi-
tukset vuosille 2016–2021, Soveli Ry. 10-11. Saatavana osoitteessa: <https://soveli-fi-
bin.directo.fi/@Bin/6070b51b3f63247f1e7ce011807fbe5d/1572936503/applica-
tion/pdf/1266449/SoveLi%20KeHiSu2015_verkko.pdf> Luettu 5.10.2019.   

Rikala Saku 2015. Kohti yhdenvertaisia kuntien liikuntapalveluita - Erityisliikuntaa kun-
tiin 2013–2015-hankkeen loppuraportti. Liikuntatieteellinen seura. Saatavana osoit-
teessa: <https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/ts12_kohti_yhdenvertai-
sia_kuntien_liikuntapalveluita.pdf>. Luettu 20.7.2020 



42 

 

Rogers, Sandra 2015. Person Factors. Physiological. Teoksessa Christiansen, Charles 
& Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, participa-
tion, and well-being. Thorofare: Slack incorporated. 289–312.  

Salonen Kari, Eloranta Sini, Hautala Tiina & Kinos Sirppa 2017. Kehittämistoiminta ja 
kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Saatavana osoitteessa: 
<http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf>. Luettu 9.10.2019.  

Seppänen-Järvelä, Riitta 2004. Prosessiarviointi kehittämisprojektissa Opas käytäntöi-
hin. Satavana osoitteessa: <https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/75862/Arvi-
ointiraportteja4_04.pdf?sequence=1>. Luettu 20.6.2020 

Sells, Carol 2015. Occupations of Organizations. Teoksessa Christiansen, Charles & 
Baum, Carolyn & Bass, Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, participation, 
and well-being. Thorofare: Slack incorporated.185-197.   

Stea n.d. Itsearviointiopas. Saatavana osoitteessa: <https://www.stea.fi/docu-
ments/2184241/2492102/Itsearviointiopas/9c90fac1-47a8-4bdc-a35f-9b22d9020080>. 
Luettu 20.6.2020  

Stone, Cretchen 2005. Personal and Environmental Influences on Occupations. Teo-
ksessa Christiansen, Charles, Baum, Carolyn, Bass-Haugen, Julie. (toim.): Occupa-
tional therapy. Performance, participation and well-being. Thorofare: Slack Incorpo-
rated. 93–115. 

Summa Terhi & Tuominen Kaisu 2009. Fasilitaattorin työkirja - Menetelmiä sujuvaan 
ryhmätyöskentelyyn <https://www.globaalikasvatus.fi/sites/default/files/attachments/fa-
silitaattorin-tyokirja-menetelmia-sujuvaan-ryhmatyoskentelyyn.pdf>. Luettu 4.11.2019.   

Suomen Riskienhallintayhdistys Ry n.d. Nelikenttäanalyysi, SWOT. Saatavana osoit-
teessa: <https://pk-rh.fi/tools/swot.html>. Luettu 20.8.2020 

Smith, Diane & Hudson, Stan 2015. Environment Factors. Health, Education, Social, 
and Public Policities. Teoksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, Julie 
(toim.) Occupational therapy, Performance, participation, and well-being. Thorofare: 
Slack incorporated. 421–440.  

Stark, Susan & Sanford, Jon & Keglovits, Marian 2015. Environment Factors. Physical 
and Natural Environment. Teoksessa Christiansen, Charles & Baum, Carolyn & Bass, 
Julie (toim.) Occupational therapy, Performance, participation, and well-being. 
Thorofare: Slack incorporated. 387–420.   

Taulu, Anne & Sammaljärvi, Tupu 2015. Soveltavan liikunnan kehittämissuositusten 
osa-alueet. Teoksessa Taulu, Anne & Pennanen, Virpi & Sammaljärvi, Tupu. Liikkuen 
kohti terveyttä ja hyvinvointia. Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 
2016–2021. Soveltavan liikunnan julkaisuja 5. Soveli ry. 14-20.  Saatavana osoit-
teessa: <https://soveli-fi-bin.di-
recto.fi/@Bin/6070b51b3f63247f1e7ce011807fbe5d/1572936503/applica-
tion/pdf/1266449/SoveLi%20KeHiSu2015_verkko.pdf>. Luettu 16.11.2019.  



43 

 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2018. Tutkimus ja kehittäminen. Yhteiskehittäminen. 
Saatavana osoitteessa: <https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hank-
keet/sosku/yhteiskehittaminen>. Luettu 11.10.2019.  

Terveyskylä 2018. Tietoa CP-vammasta. Saatavana osoitteessa: <https://www.terveys-
kyla.fi/lastentalo/tietoa-lasten-sairauksista/liikuntavammaisuus/cp-vamma/tietoa-cp-
vammasta>. Luettu 20.7.2020 

THL 2020. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen. Itsearviointi. Päivitetty 
31.3.2020. Saatavana osoitteessa: <https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edis-
tamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osalli-
suus/hankkeet-ja-hanketuki/arviointi/itsearviointi>. Luettu 20.5.2020.  

Toimintaterapeuttiliitto n.d. Toimintaterapia. Saatavana osoitteessa: <http://www.toi-
mintaterapeuttiliitto.fi/toimintaterapia/>. Luettu 16.11.2019.  

Townsend, Elizabeth & Landry, Jennifer 2005. Interventions in societal context: Ena-
bling participation. Teoksessa Christiansen, Charles, Baum, Carolyn, Bass-Haugen, 
Julie. (toim.): Occupational therapy. Performance, participation, and well-being. 
Thorofare: Slack Incorporated. 496-517  

Towsend, Elisabeth & Cockburn, Lynn & Letts, Lori & Thibeault, Rachel & Thentham, 
Barry 2013. Enabling Social Change. Teoksessa Enabling Occupation II: Advancing an 
Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice Trough Occupation. Ot-
tawa, Ontario: Canadian Association of Occupational Therapists. 153–172.  

Towsend, Elisabeth & Beagan, Brenda & Kumas-Tan, Zofia & Versnel, Joan & Iwama, 
Michael & Landry, Jennifer & Steward, Depra & Brown, Jocelyn 2013. Enabling: Occu-
pational therapy`s core competence. Teoksessa Enabling Occupation II: Advancing an 
Occupational Therapy Vision for Health, Well-being, & Justice Trough Occupation. Ot-
tawa, Ontario: Canadian Association of Occupational Therapists. 87–133. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö. Teoksessa Varan-
tola, Krista & Launis, Veikko & Helin, Markku & Spoof, Sanna & Sanna & Jäppinen, 
Kaisa. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. 
Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelu-
kunta. Saatavana osoitteessa: <https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/fi-
les/HTK_ohje_2012.pdf>. Luettu 4.10.2019.  

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 
- Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen en-
nakkoarviointi Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Saatavana 
osoitteessa: <https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvi-
oinnin_ohje_2019.pdf>. Luettu 21.11.2019  

Työterveyslaitos 2016. Verkostot haltuun – ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuoriso-
työssä. Saatavana osoitteessa: <http://www.julkari.fi/bitstream/han-
dle/10024/131565/Verkostot%20haltuun.pdf>. Luettu 20.5.2020.  



44 

 

Vapaavuori, Jan 2019. Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 
2017–2021. Saatavana osoitteessa: <https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hal-
linto/strategia-ja-talous/kaupunkistrategia/strategia-ehdotus/>. Luettu 20.5.2020  

Unicef n.d. Esteettömyys. Saatavana osoitteessa: <https://www.unicef.fi/unicef/ty-
omme-suomessa/mukana-2/esteettomyys--fyysinen-esteettomyys/>.  

Yhdistysten hyvä hallintotapa 2015. Suositus.   Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry & Valo & Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluor-
ganisaatio ry.   Saatavana osoitteessa: <https://www.soste.fi/wp-con-
tent/uploads/2018/12/hh-opas_nettiin.pdf>.  Luettu 23.8.2020.

https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/mukana-2/esteettomyys--fyysinen-esteettomyys/
https://www.unicef.fi/unicef/tyomme-suomessa/mukana-2/esteettomyys--fyysinen-esteettomyys/


Liite 1 

  1 (7) 

 

Yhteiskehittelypajojen suunnittelurunko   

 

SUUNNITELMA: yhteiskehittelypajat helmikuu-huhtikuu 2020 
  

Yhteiskehitte-
lypajan järjes-
täjä/vastuu-
taho 

Yhteiskehittelyn fasilitaattoreina toimivat opinnäytetyön tekijät Eveliina 
Arkko ja Kaarina Koistinen. Suunnitteluun osallistuu myös yhteistyökump-
panit eli Helsingin kaupunki ja DanceAbility Finland Ry. 

Yhteiskehitte-
lyn toteutus-
aika ja  
-paikka 

Yhteiskehittelypajat toteutuvat keväällä 2020, alustavasti helmikuun touko-
kuun välillä. Tarkemmat ajankohdat sovitaan yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Työpajoja järjestetään kolme ja yhden työpajan kesto on noin kaksi 
tuntia. Työpajat toteutuvat Helsingin kaupungin tiloissa tai DanceAbility 
Finland Ry:n tiloissa, Helsingin kaupungin alueella. Tilat ovat esteettömiä. 

Tarve Yhteiskehittelyn tarkoitus on mahdollistaa moniasiantuntijuuteen perustu-
vaa kehittämistyötä yhteistyökumppaneiden ja nuorten välille. Helsingin 
kaupungin tarpeena on matalan kynnyksen liikuntatoiminnan kehittäminen 
erityisesti niille liikuntavammaisille nuorille, joilla ei tällä hetkellä ole liikun-
taharrastusta. Tässä opinnäytetyössä kehitetään kohdennetusti tanssitoi-
mintaa. 

Tavoite Opinnäytetyön tavoitteena on, että nuoret pääsevät osallistumaan ja vai-
kuttamaan yhteistyön rakentumiseen ja heille suunnatun tanssi toiminnan 
kehittämiseen. Yhteiskehittelyn periaatteiden mukaisesti jokaisen työpaja-
kerran tavoite määritellään yhdessä osallistujien kanssa.  

Lähestymis-
tapa Kehittämistyö pohjautuu moniasiantuntijuuteen ja yhteiskehittämiseen, jol-

loin myös asiakasryhmän edustajat ovat mukana vaikuttamassa toiminnan 
kehittämiseen yhdessä ammattilaisten kanssa. Menetelmät ovat osallistujia 
osallistavia. 

Osallistujat Yhteiskehittelypajoihin osallistuu Helsingin kaupungin työntekijöitä kult-
tuuri- ja vapaa-aikatoimesta, DanceAbility Finland Ry:n työntekijöitä sekä 
15–22-vuotiaita liikuntavammaisia nuoria. Nuoret kutsutaan yhteistyöver-
koston (nuorisoneuvosto, Sankarit ryhmä) kautta tiedotteen avulla ja 
tammi-helmikuussa 2020 osallistujia tavoitetaan nuorisotoiminnan kautta. 
Paikoissa käydään, jolloin nuorten kanssa voidaan keskustella kasvotusten 
työpajojen sisällöstä. Nuorten tavoittamiseksi hyödynnetään myös järjes-
töjä kuten Seitti Ry:tä. 

Tulokset/tuo-
tokset 
  

Yhteiskehittelyn tulokset kootaan toimintaterapian Person-Environment-
Occupation-Performance-mallin avulla ja yhteiskehittelypajoista tehdään 
prosessikuvaus, jota yhteistyökumppanit voivat hyödyntää toimintatavan 
jatkokehittämisessä. 
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Työskentely Menetelmät: Yhteiskehittelypajoihin on valittu osallistavia ideointi ja suun-
nittelumenetelmiä, hyödyntäen Innokylän osallistavia menetelmiä ja Maa-
seudun sivistysliiton (MSL) menetelmäpankkia. Liike tehostaa aivotyösken-
telyä ja positiiviset kokemukset toiminnasta edistävät itseluottamusta. 
Osallistavat menetelmät mahdollistavat kaikkien yhdenvertaisen osallistu-
misen keskusteluun, oppimiseen sekä ideointiin ja suunnitteluun. Osallistu-
jille mahdollistetaan anonymiteetti menetelmällisillä valinnoilla. Yhteiske-
hittelypajojen sisällön suunnittelussa on hyödynnetty toimintaterapian 
mallia (PEOP) osallistumiseen vaikuttavien tekijöiden määrittelyssä. 
 

1. Työpajan sisältö 

Teema: Ajatuksia tanssi toimintaan osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä. 
Mitkä tekijät mahdollistavat, edesauttavat tai tukevat toiminnallista suoriu-
tumista ja osallistumista? 

Menetelmä: DanceAbility-menetelmä ja Käyttäjäprofiili  
Vaiheet: 

1. Työpajan aloitus 

• Osallistujat allekirjoittavat sisään tullessaan osallistumisvahvistuslo-
makkeen (liite 3). 

• Käymme sanallisesti läpi työpajan tarkoituksen ja rakenteen. 

• Lämmittelyksi teemme esittelykierroksen. Pyydämme jokaista ker-
tomaan oman etunimensä tai nimen, jolla haluaa tulla kutsutuksi 
työpajassa. Lisäksi pyydämme jokaista tekemään yhden liikkeen, 
mikä voi olla mikä tahansa, arkinenkin liike. Muut toistavat henki-
lön liikkeen omalla tavallaan. Osallistujat voivat myös näyttää 
omalla kohdallaan käsillään “ohi”, jolloin muut toistavat tämän liik-
keen ja vuoro siirtyy seuraavalle.  

2. Tanssi-improvisaatioon pohjautuvan DanceAbility-menetelmän ko-
keilu 

• Osallistujat kokoontuvat piiriin 

• DanceAbilityn Finland Ry:n työntekijä kertoo lyhyesti metodista 
”Kaikenlaiset kehot voivat tanssia, myös arkipäiväinen liike on tans-
sia”. Painotetaan, ettei tanssimiseen ole pakko osallistua. Missä vai-
heessa vain voi keskeyttää tanssimisen eikä sitä tarvitse selittää mi-
tenkään. Pyydetään osallistujia kuitenkin pysymään tilassa.  

• Lyhyt lämmittely, joka keskittyy kehon aistimuksiin, vuorovaikutuk-
seen, ajoitukseen ja sommitelmaan (Lämmittely sisältää ohjeistuk-
sia, joissa huomioidaan osallistujien toimintakyky. Lämmittely sisäl-
tää itsen ja toisten kuuntelua) 

• Harjoitus: ”yksi johtaja yksi seuraaja”: Yksi henkilö liikkuu omalla ta-
vallaan ja seuraaja tulkitsee kehollaan toisen liikkeitä, jonka jälkeen 
roolit vaihtuvat. (vaihtoehtoisesti johtajaa voi seurata kaksi seuraa-
jaa, jos ei ole tasapareja). 

• Harjoitus: ”Liike ja pysähdys”: Kun yksi henkilö liikkuu, kaikki muut-
kin liikkuvat ja kun kuka tahansa pysähtyy kaikki pysähtyvät. 

• Loppupiirissä kiitetään osallistujia ja annetaan osallistujille aikaa 
kertoa ajatuksiaan tanssiharjoituksista 

3. Työskentelyvaihe, käyttäjäprofiilin luominen yhdessä osallistujien 
kanssa 
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• Käydään läpi työskentelymenetelmä. Kerrotaan osallistujille, että 
tarkoituksena on luoda käyttäjäprofiili kuvitteellisesta 15–22-vuoti-
aasta nuoresta, joka on kiinnostunut tanssiharrastuksen aloittami-
sesta ja jolla on liikuntavamma. Tarkoituksena on koota yhteen te-
kijöitä, jotka kannustavat, mahdollistavat ja tukevat harrastuksen 
aloittamista.  

• Jaetaan osallistujat ryhmiin, joissa on useampi nuori, jotta heillä on 
vertaistukea toisistaan. Lisäksi ryhmissä on Helsingin kaupungin 
ja/tai DanceAbility Finland Ry:n työntekijöitä.  

• Jokainen ryhmä muodostaa käyttäjäprofiilin sisäisten ja toimintaan 
liittyvien tekijöiden pohjalta. Osallistujien kanssa käydään alla ole-
vat kysymykset ohjaajien kertomana läpi. Painotetaan, että tarkoi-
tuksena on pohtia ja nostaa esiin ryhmän mielestä tärkeimpiä teki-
jöitä. 

Sisäiset tekijät: Millaiset nuoreen liittyvät tekijät mahdollistavat tanssimi-
sen? 

• Kehoon liittyvät tekijät? (kuten liikekontrolli, aistimukset, koordi-
naatio, lihasvoima, liike, joustavuus ja kestävyys) 

• Mieleen liittyvät tekijät? (Kuten järjestelmällisyys, päättelykyky, 
keskittyminen, muisti, luonteenpiirre, motivaatio, minäkuva, merki-
tyksellisyys) 

Toimintaan liittyvät tekijät: Millaiset toimintaan liittyvät tekijät mahdollista-
vat tanssimista?  

• Toiminnan rakenteeseen liittyvät tekijät? (Kuten tarkoitus, ajalli-
suus, odotukset, vaikeusaste) 

• Toiminnalliseen rooliin liittyvät tekijät? (Kuten roolit, tavoitteet) 
TAUKO 

• Ryhmät esittelevät omat käyttäjäprofiilit muille. 

• Toinen fasilitaattoreista koostaa käyttäjäprofiilit yhdeksi käyttäjä-
profiiliksi esittelyiden aikana.  

• Yhteenvedossa nostetaan esiin tekijöitä, joita osallistujien tuotta-
man tiedon mukaan on hyvä huomioida, kun suunnittelee tanssitoi-
mintaa 15–22-vuotiaille nuorille, joilla on liikuntavamma. 

4. Lopetus 

• Osallistujat täyttävät anonyymina osallistujien arviointilomakkeen 
(liite ).  

• Yhteenveto päivästä. Kiitämme osallistujia ja käymme läpi mitä pa-
jassa tapahtui. Annamme mahdollisuuden kommentoida päivää en-
sin ”pikapalautteena”: kaikki nostavat samaan aikaan peukalonsa 
näyttämällä vastauksen ”Näytä peukalolla koetko, että sinulla oli 
mahdollisuus osallistua työpajatyöskentelyyn. Ylöspäin on kyllä, 
vaakatasossa en osaa sanoa, alas on ei.”. Sen jälkeen osallistujilla 
on mahdollisuus antaa suullista palautetta. Painotamme lopuksi, 
että kaikilla on mahdollisuus jäädä keskustelemaan luottamukselli-
sesti fasilitaattorien kanssa päivästä ja sen herättämistä kysymyk-
sistä ja ajatuksista työpajan päätyttyä 20 minuutiksi.    

  
2. Työpajan sisältö 

Teema: Ajatuksia tanssi toimintaa mahdollistavista resursseista. 
Menetelmä: SWOT- analyysi 



Liite 1 

  4 (7) 

 

Vaiheet:  
1. Työpajan aloitus, tarkoitus 

• Osallistujat allekirjoittavat sisään tullessaan osallistumisvahvistuslo-
makkeen (liite 3). 

• Käymme sanallisesti läpi työpajan tarkoituksen ja rakenteen. 
2. Lämmittelyksi teemme esittelykierroksen lämmittelyliikkeiden 

kanssa. Jokainen sanoo oman nimensä tai nimen, jolla haluaa tulla 
kutsutuksi työpajassa. Lisäksi pyydämme jokaista tekemään yhden 
liikkeen, mikä voi olla mikä tahansa, arkinenkin liike. Muut toistavat 
henkilön liikkeen omalla tavallaan. Osallistujat voivat myös näyttää 
omalla kohdallaan käsillään “ohi”, jolloin muut toistavat tämän liik-
keen ja vuoro siirtyy seuraavalle. 

3. Työskentelyvaihe 

• Käydään läpi työskentelyvaiheet ja tarkoitus. Tarkoituksena on tun-
nistaa tanssiharrastuksen järjestämiseen liittyviä ympäristön teki-
jöitä. Osallistujat sijoittavat edelliskerran käyttäjäprofiilin Helsinkiin 
vuoteen 2020.  

• Osallistujat pohtivat ryhmissä swot-analyysin avulla millaisia vah-
vuuksia ja heikkouksia he näkevät nykyisessä ympäristössä ja millai-
sia mahdollisuuksia ja uhkia he näkevät tulevaisuuden ympäris-
tössä. Alla olevat tekijät esitellään ja näytetään osallistujille pohdin-
nan tueksi. Lisäksi ryhmille annetaan valmiit nelikentät, joihin he si-
joittavat tekijät. 

 
Millaiset ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat tanssin harrastamiseen? 

• Sosiaaliseen ympäristöön liittyvät tekijät? (Kuten asenteet, hyväk-
syntä, tuki, verkosto) 

• Kulttuuriin liittyvät tekijät? (Kuten arvot, uskomukset, rutiinit, nor-
mit, tavat) 

• Rakennettuun ympäristöön liittyvät tekijät? (Kuten rakennukset, ti-
lat, opasteet, työvälineet, apuvälineet) 

• Luonnolliseen ympäristöön liittyvät tekijät? (Kuten maasto, valoi-
suus, ilmasto, ilmanlaatu) 

• Yhteiskunnan talouteen ja rakenteisiin liittyvät tekijät? (Kuten yh-
teiskunnan antama rahallinen tuki, mahdollisuus päästä harrastuk-
seen)  

TAUKO 

• Ryhmät esittelevät omat nelikenttänsä toisilleen. 

• Samalla toinen fasilitaattoreista koostaa tulokset yhdeksi isoksi ne-
likentäksi.  

• Nelikenttä käydään yhdessä läpi ja nostetaan esille huomioita siitä, 
millaisia ympäristön tekijöitä osallistujien mukaan tulee huomioida 
tanssi toimintaa suunnitellessa. 

4. Lopetus 

• Osallistujat täyttävät anonyymina osallistujien arviointilomakkeen 
(liite 4).  

• Yhteenveto päivästä. Kiitämme osallistujia ja käymme läpi mitä pa-
jassa tapahtui. Annamme mahdollisuuden kommentoida päivää en-
sin ”pikapalautteena”: kaikki nostavat samaan aikaan peukalonsa 
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näyttämällä vastauksen ”Näytä peukalolla koetko, että sinulla oli 
mahdollisuus osallistua työpajatyöskentelyyn. Ylöspäin on kyllä, 
vaakatasossa en osaa sanoa, alas on ei.”. Sen jälkeen osallistujilla 
on mahdollisuus antaa suullista palautetta. Painotamme lopuksi, 
että kaikilla on mahdollisuus jäädä keskustelemaan luottamukselli-
sesti fasilitaattorien kanssa päivästä ja sen herättämistä kysymyk-
sistä ja ajatuksista työpajan päätyttyä 20 minuutiksi.  

 
3 Työpajan sisältö 

Teema: Konkreettisen toiminnan ideointi ja suunnittelu 

Menetelmä: Tuumatalkoot  
Vaiheet:  

1. Työpajan aloitus 

• Osallistujat allekirjoittavat sisään tullessaan osallistumisvahvistuslo-
makkeen (liite 3). 

• Käymme sanallisesti läpi työpajan tarkoituksen ja rakenteen. 
2. Lämmittelyksi teemme esittelykierroksen lämmittelyliikkeiden 

kanssa. Jokainen sanoo oman nimensä tai nimen, jolla haluaa tulla 
kutsutuksi työpajassa. Lisäksi pyydämme jokaista tekemään yhden 
liikkeen, mikä voi olla mikä tahansa, arkinenkin liike. Muut toistavat 
henkilön liikkeen omalla tavallaan. Osallistujat voivat myös näyttää 
omalla kohdallaan käsillään “ohi”, jolloin muut toistavat tämän liik-
keen ja vuoro siirtyy seuraavalle. 

3. Työskentely 

• Käydään orientaatioksi läpi tähän mennessä kerätty materiaali. 

• Sen jälkeen käydään läpi työskentelyn tarkoitus: Ideoidaan konk-
reettisia keinoja, joiden avulla edellisellä kerralla kerättyjä vahvuuk-
sia ja mahdollisuuksia saadaan toteutettua. Menetelmänä käyte-
tään Tuumatalkoita.  

• Osallistujille esitellään kysymykset, joihin heitä pyydetään vastaa-
maan. Osallistujille esitellään kysymykset, joiden avulla ideointi ta-
pahtuu. Kysymykset ovat: ”Miten vahvuuksia käytetään hyväksi? 
Miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi? Miten mahdollisuuksia 
hyödynnetään? Miten uhat vältetään?”  

• Osallistujat saavat postit-lappuja ja käyvät itsenäisesti kirjaamassa 
jokaisen kysymyksen kohdalle konkreettisia ehdotuksia ja ideoita 
kysymyksiin.  

• Ideakierroksen jälkeen jokainen käy kirjaamassa kolmen ehdotuk-
sen kohdalle +-merkin. 

• Eniten kannatusta saaneet ehdotukset ja ideat käydään läpi 

• Valitaan 2–5 ehdotusta ja ideaa, jotka fasilitaattorit kirjaavat ylös 
TAUKO 

• Pohditaan pienryhmissä keskustellen voiko ideoita kehitellä edel-
leen, sekä mietitään niiden hyviä puolia ja niiden sisältämiä haas-
teita.  

• Ryhmät esittelevät oman näkemyksensä ideoista muille osallistu-
jille ja fasilitaattorit kirjaavat ajatukset ylös kaikkien nähtäville. 

• Kaikkein toteuttamiskelpoisimmasta ideasta äänestetään ja osallis-
tujat pohtivat yhteisesti idean toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä 
sekä pohditaan yhteisesti jatkoa. 
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4. Lopetus 

• Osallistujat täyttävät anonyymina osallistujien arviointilomakkeen 
(liite 4).  

• Yhteenveto päivästä ja koko yhteiskehittelyn tuloksista. Kiitämme 
osallistujia ja käymme läpi mitä pajassa ja koko prosessissa tapah-
tui. Annamme mahdollisuuden kommentoida päivää ensin ”pikapa-
lautteena”: kaikki nostavat samaan aikaan peukalonsa näyttämällä 
vastauksen ”Näytä peukalolla koetko, että sinulla oli mahdollisuus 
osallistua työpajatyöskentelyyn. Ylöspäin on kyllä, vaakatasossa en 
osaa sanoa, alas on ei.”. Sen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus 
antaa suullista palautetta. Painotamme lopuksi, että kaikilla on 
mahdollisuus jäädä keskustelemaan luottamuksellisesti fasilitaatto-
rien kanssa päivästä ja sen herättämistä kysymyksistä ja ajatuksista 
työpajan päätyttyä 20 minuutiksi.  

• Tiedotetaan osallistujia siitä, miten ja milloin yhteiskehittelystä tuo-
tettava prosessikuvaus ja opinnäytetyö kokonaisuudessaan on saa-
tavilla ja milloin julkistamisseminaari on.  

 
Välineet ja materiaalit:  
Yhteiskehittelyä varten tarvitaan n. 15–20 henkilön liikkumisen mahdollis-
tava tila, pöytiä ja tuoleja, työskentely välineitä kuten kyniä, postIt-lappuja, 
paperia, fläppitauluja. Tarvikkeiden hankinnasta vastaa opinnäytetyön teki-
jät.  
Dokumentointi: 
Kaikki työskentelyvaiheet tehdään kirjallisina ja niiden pohjalta järjestäjät 
muodostavat yhteiskehittelypajoista prosessikuvauksen hyödyntäen toi-
mintaterapian viitekehystä (PEOP).   

Yhteiskehitte-
lypajan arvi-
ointi 

Yhteiskehittelyä arvioidaan opinnäytetyön tekijöiden itsearviointien ja ha-
vainnoinnin avulla sekä osallistujien arviointilomakkeilla. Itsearvioinnissa ja 
osallistujien palautteessa hyödynnetään Toini Harran ja Kaija Kekäläisen 
(Metropolia AMK) suunnittelemia arviointilomakkeita (Liite 5 & 6). 

Kokonaisarvioinnissa hyödynnetään alla olevaa arviointia. 

Arviointi 

Pajan tavoit-
teiden määrit-
tely ja tulok-
set 

 

Kohderyhmän 
tavoittaminen 

 

Arvio työsken-
telystä 
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Pajantyösken-
telyn ohjaami-
nen 

 

Palaute ja ke-
hittämisidea 
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Työntekijöiden ja nuorten kutsut  

 

Nuoret mukaan sektorirajat ylittävään kehittämistoimintaan 

 – Tanssi soveltavan liikunnan harrastuksena 

  

Tutkimuksen tarkoitus ja kulku 

Toteutamme osana Metropolia ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä moniasiantunti-

juutta hyödyntäviä yhteiskehittelypajoja. Opinnäytetyön tarkoituksena on mahdollistaa 

moniasiantuntijuuteen perustuvaa kehittämistyötä Helsingin kaupungin työntekijöiden, 

DanceAbility Finland ry:n sekä soveltavan liikunnan piiriin kuuluvien 15–22-vuotiaiden 

nuorten välille. Opinnäytetyön tavoitteena on, että soveltavasta liikunnasta hyötyvät 

nuoret osallistuvat ja ovat vaikuttamassa heitä koskevan tanssiharrastustoiminnan ke-

hittämiseen. Pyydämme Sinua Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen työn-

tekijä, joka toimit nuorten kanssa osallistumaan keväällä 2020 järjestettäviin työpajoi-

hin. Pääset työpajoissa vaikuttamaan soveltavan liikunnan tanssitoiminnan kehittämi-

seen yhteistyössä DanceAbility Finland Ry:n työntekijöiden sekä nuorten kanssa.  

 

Työpajojen kulku 

Työpajoja järjestetään yhteensä kolme ja yhden työpajan kesto on kaksi tuntia. Ne to-

teutuvat 25.3. alkaen klo. 15.00, 8.4 klo. 14.00 ja 20.4 klo. 15.00, paikassa Metropolia 

Myllypuron kampus, Myllypuro-sali (D-rakennus). Ensimmäisessä työpajassa pääset ko-

keilemaan tanssia yhdessä muiden osallistujien kanssa ja jakamaan ajatuksiasi siitä 

mitkä asiat vaikuttavat nuorten soveltavan tanssiharrastuksen aloittamiseen. Toisessa 

työpajassa mietitään mitä olemassa olevia vahvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia 

toiminnan ympäristötekijöihin liittyy. Kolmannessa työpajassa jaetaan konkreettisia 

käytännön ideoita tanssitoiminnan aloittamiseksi. Jokaisella kerralla täytetään myös kir-

jallinen palautelomake työpajatyöskentelystä.  Opinnäytetyön tekijät tekevät työpa-

joista ja niiden tuloksista prosessikuvauksen, joka julkaistaan osana Metropolia ammat-

tikorkeakoulun opinnäytetyötä. Työ julkaistaan Theseus tietokannassa, josta kaikki kiin-

nostuneet voivat lukea sen ja hyödyntää sitä työssään.  
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Työpajoissa tarjotaan osallistujille syötävää ja juotavaa tauolla, joten ilmoitathan mah-

dolliset erityisruokavaliot etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse opinnäytetyön teki-

jöille.  

  

Luottamuksellisuus ja vapaaehtoisuus 

Jos päätät osallistua työpajoihin, Sinua pyydetään allekirjoittamaan suostumusvahvis-

tuslomake, joka säilytetään opinnäytetyön tekijöiden hallussa ja tuhotaan kun opinnäy-

tetyö on valmis. Sinun tietojasi ei välitetä muille henkilöille. Työpajatyöskentelyssä syn-

tyvästä materiaalista Sinua ei voida tunnistaa. Opinnäytetyö toteutetaan hyvää tieteel-

listä käytäntöä ja eettisiä suosituksia noudattaen. Opinnäytetyötä varten on hankittu 

tutkimuslupa Helsingin kaupungilta. 

 

Osallistuminen työpajoihin on täysin vapaaehtoista ja Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä 

osallistumisesta, keskeyttää osallistumisesi tai perua suostumuksesi, milloin tahansa 

syytä ilmoittamatta. Lisätietoja voi kysyä puhelimitse tai sähköpostitse opinnäytetyön 

tekijöiltä. Voit ilmoittaa osallistumisestasi työpajoihin 23.3.2020 asti opinnäytetyön te-

kijöille sähköpostilla tai puhelimitse.  
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Tiedote osallistumisesta opinnäytetyöhön    Metropolia 

Ammattikorkeakoulu 

10.03.2020 

 

Nuoret mukaan sektorirajat ylittävään kehittämistoimintaan – tanssi soveltavan liikunnan 

harrastuksena 

TIEDOTE: TANSSI KUULUU KAIKILLE!  
TULE MUKAAN KEHITTÄMÄÄN SOVELTAVAN 
LIIKUNNAN TANSSITOIMINTAA  

 

Kutsumme Sinut, tanssista kiinnostuneen nuoren mukaan kehittämään soveltavan liikunnan 
tanssitoimintaa Helsinkiin. Kehittämistyö on suunnattu nuorille, joilla on pääasiallisena 
toiminnanrajoitteena synnynnäinen tai varhaislapsuudessa todettu liikuntavamma. Kehittämässä on 
nuorten lisäksi mukana Helsingin kaupungin liikunta- ja nuorisoalan ammattilaisia sekä tanssin 
ammattilaisia. Yhteistyöllä pyritään saamaan ideoista toimintaa. Kehittäminen tapahtuu työpajoissa, 
joissa mietitään yhdessä mitkä asiat vaikuttavat tanssin harrastamiseen. Jokainen on tervetullut 
omana itsenään eikä tanssista tarvitse olla aikaisempaa kokemusta! Pääset työpajoissa kokeilemaan 
tanssi-improvisaatiota yhdessä muiden osallistujien kanssa. Työpajat ovat ilmaisia, ja niissä on tarjolla 
syötävää ja juotavaa. Olet tervetullut paikalle yksin tai kaverin kanssa  

TYÖPAJOJEN TARKOITUS 

Työpajoissa olet mukana kehittämässä tanssitoimintaa 15-22-vuotiaille nuorille osana Metropolia 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Tanssitoimintaa kehittämässä on nuorten lisäksi Helsingin 
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja DanceAbility Finland Ry:n työntekijöitä. Työpajat 
toteutuvat keväällä 2020. Opinnäytetyön tekijät kokoavat työpajoista kuvauksen, joka julkaistaan 
osana heidän opinnäytetyötään. 

TYÖPAJOJEN SISÄLTÖ 

Työpajoja on kolme, ja ne ovat kahden tunnin mittaisia. Ne toteutuvat 25.3., 8.4. ja 20.4. Paikka on 
Metropolian Myllypuron kampuksella (Myllypuro-Sali D-rakennus).  Jokaisella kerralla täytetään 
kirjallinen palautelomake työpajatyöskentelystä toiminnan laadun varmistamiseksi. 

Työpaja 1: 25.3. klo. 15.00 -17.00 Kokeillaan tanssia muiden osallistujien kanssa ja jaetaan ajatuksia 
siitä, mitkä asiat vaikuttavat tanssiharrastuksen aloittamiseen. 

Työpaja 2: 8.4. klo. 14.00 -16.00 Kootaan yhteen millaisia ympäristöön liittyviä asioita 
tanssiharrastuksen aloittamiseen liittyy.   

Työpaja 3:  20.4. klo. 15.00 - 17.00 Ideoidaan miten tanssiharrastus voisi käytännössä toteutua. 

Kehittämistoimintaan osallistuminen on Sinulle ilmaista. Siitä ei myöskään makseta korvausta. 
Työpajoissa tarjotaan osallistujille syötävää ja juotavaa tauolla, joten ilmoitathan mahdolliset 
erityisruokavaliot etukäteen sähköpostilla tai puhelimitse opinnäytetyön tekijöille. Sinun avustajasi 
on myös tervetullut työpajoihin.  

TYÖPAJAT OVAT LUOTTAMUKSELLISIA  

Opinnäytetyön tekijät pyytävät Sinua allekirjoittamaan suostumusvahvistuslomakkeen, jos osallistut 
työpajoihin. Opinnäytetyöntekijät säilyttävät lomaketta, ja tuhoavat sen kun opinnäytetyö on valmis. 
Sinun tietojasi ei välitetä muille henkilöille. Työpajatyöskentelyssä syntyvästä materiaalista Sinua ei 
voida tunnistaa. Sinulla on mahdollisuus keskustella työpajan aikana luottamuksellisesti 
opinnäytetyön tekijöiden kanssa, jos sinulla herää työskentelystä kysymyksiä tai ajatuksia.  

OSALLISTUMINEN ON VAPAAEHTOISTA  

Osallistuminen työpajoihin on täysin vapaaehtoista ja Sinulla on mahdollisuus kieltäytyä 
osallistumisesta, keskeyttää osallistumisesi tai perua suostumuksesi, milloin tahansa syytä  
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Osallistumisvahvistuslomake  
 

   Osallistumisvahvistus (opinnäytetyö)  
 
23.8.2020 

 
 

 
 

 

“Nuoret mukaan sektorirajat ylittävään kehittämistoimintaan 

- Tanssi soveltavan liikunnan harrastuksena” 
 
Osallistumisvahvistus opinnäytetyön työpajoihin osallistuvalle 
 
Olen ymmärtänyt, että opinnäytetyöhön kuuluviin työpajoihin osallistuminen on vapaaehtoista 
ja voin milloin tahansa ilmoittaa, etten enää halua osallistua työpajoihin, mutta siihen asti 
kerättyjä tutkimusaineistoja voidaan hyödyntää opinnäytetyössä. 
 
Olen saanut sekä suullista että kirjallista tietoa työpajoista ja niiden sisällöstä ja minulla on ollut 
mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiin koskien työpajoja, niiden sisältöä ja käyttöä osana 
opinnäytetyötä. 

Olen ymmärtänyt että tietojani käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolakia ja hyvää 
tieteellistä käytäntöä noudattaen. Hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti opinnäytetyön 
tekijät noudattavat rehellisyyttä ja huolellisuutta opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. He 
kunnioittavat osallistujien oikeuksia ja yksityisyyttä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, eikä niitä 
käytetä muualla kuin tässä opinnäytetyössä. Tiedot hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. 

Olen saanut riittävät tiedot tämän opinnäytetyön tietosuojaselosteesta, minulla on ollut 
mahdollisuus saada vastauksia kysymyksiini, olen ymmärtänyt saamani tiedot ja haluan 
osallistua osana opinnäytetyötä järjestettäviin työpajoihin. 
 
 
 
 

______________________________________ 
 
Opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

Yhteystiedot: 
Eveliina Arkko & Kaarina Koistinen 
eveliina.arkko@metropolia.fi 
+358 402530602 
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 
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Osallistujien itsearviointilomake ja Fasilitaattorin itsearviointilomake 
 
Lomake A Osallistujan itsearviointi (Luonnosversio, käyttö vain opiskelun yhteydessä, ei saa levit-

tää muuhun käyttöön. Lupa käyttöön opinnäytetyössä varmistettu asianomaisilta) 

Palaute toini.harra@metropolia.fi kaija.kekalainen@metropolia.fi ) 

Rastita parhaiten asemaasi kuvaava vaihtoehto: 

Olen                    __ asiakas ja/tai asiakkaan verkostoon kuuluva osallistuja 

__ työntekijä                                    

__ verkostoon kuuluvan toisen organisaation työntekijä 

__ esimies  

__ verkostoon kuuluvan toisen organisaation esimies 

Arviointikohde   Yhteiskehittelyn suun-

nittelu  

Yhteiskehittelyn to-

teutus 

Kehittämisehdotus 

Mitä oheisista yhteis-

toimijuuden onnistumi-

seen vaikuttavista teki-

jöistä tunnistit yhteis-

kehittelyssä?  

Merkitse tekijät. 

_En osallistunut suun-

nitteluun. 

_Ilmapiiri oli luotta-

muksellinen. 

_Kunnioitimme tois-

temme käsityksiä, mie-

lipiteitä ja näkökulmia. 

_Meillä oli hyvä tahto 

toisiamme kohtaan. 

_Suhtauduimme toi-

siimme oikeudenmu-

kaisesti. 

_Ilmapiiri oli joustava ja 

salliva. 

_Meidän taidot ja koke-

mukset otettiin huomi-

oon yhteiskehittelyn 

mahdollistamisessa. 

  

_Ilmapiiri oli luotta-

muksellinen. 

_Kunnioitimme tois-

temme käsityksiä, mie-

lipiteitä ja näkökulmia. 

_Meillä oli hyvä tahto 

toisiamme kohtaan. 

_Suhtauduimme toi-

siimme oikeudenmu-

kaisesti. 

_Ilmapiiri oli joustava ja 

salliva. 

_Meidän taidot ja koke-

mukset otettiin huomi-

oon yhteiskehittelyn 

mahdollistamisessa. 

Mistä asioista pidit eri-

tyisesti? 

  

  

  

  

Mitä jatkossa kannat-

taisi tehdä toisin? 

Millä tavalla osallistuit 

yhteiskehittelyyn? 

_En osallistunut suun-

nitteluun. 

_Olin paikalla, mutta en 

keskustellut. 

_En osallistunut toteu-

tukseen. 

_Olin paikalla, mutta en 

keskustellut. 

Mistä asioista pidit eri-

tyisesti? 

  

  

mailto:toini.harra@metropolia.fi
mailto:kaija.kekalainen@metropolia.fi
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Merkitse parhaiten 

osallistumistasi kuvaa-

vat vaihtoehdot 

  

_Vastasin vain kysyttä-

essä. 

_Kommentoin oma-

aloitteisesti. 

_Toin omia ideoita ja 

uutta sisältöä keskuste-

luun. 

  

_ Osallistumiselleni ei 

ollut tilaa. 

_ Edistin toteutuksen 

etenemisestä suunni-

telman mukaisesti. 

_ Reagoin tarvittaessa 

toisten osallistujien tar-

peisiin. 

_ Huolehdin siitä, että 

ryhmälläni oli tarvitta-

vat välineet ja yhtäläi-

set osallistumismahdol-

lisuudet. 

_ Esitin tarvittaessa 

muutosehdotuksia työ-

tapaan. 

  

Mitä jatkossa kannat-

taisi tehdä toisin? 

Miten Sinun näkökul-

masi huomioitiin yh-

teiskehittelyssä?  

Merkitse parhaiten 

kuvaavat vaihtoehdot 

  

 _En osallistunut suun-

nitteluun 

_Näkökulmaani ei huo-

mioitu lainkaan. 

_Näkökulmani kuultiin. 

_Näkökulmani oli mu-

kana keskustelussa. 

_Näkökulmani muutti 

keskustelua. 

_Näkökulmallani oli 

tärkeä merkitys suunni-

telman rakentami-

sessa. 

  

_En osallistunut yhteis-

kehittelyyn. 

_Vastaukseni kysymyk-

siin otettiin huomioon 

toteutuksessa. 

_Kommenttini otettiin 

huomioon. 

_Esittämäni näkökul-

mat rikastivat asian kä-

sittelyä.  

_Osallistumiseni kehitti 

toteutuksen kulkua. 

Mistä asioista pidit eri-

tyisesti? 

  

  

  

Mitä jatkossa kannat-

taisi tehdä toisin?  

  

  

  

Miten Sinun näkökul-

masi muuttui tai rikas-

tui 

yhteiskehittelyssä?  

Merkitse kuvaava 

vaihtoehto 

  

_ En osallistunut suun-

nitteluun  

_ Näkökulmani ei 

muuttunut 

_ En osallistunut toteu-

tukseen. 

_ Näkökulmani ei 

muuttunut. 

Mistä muita oivalluksia 

teit? 
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_Ymmärsin, että asioita 

voi tarkastella useam-

masta eri näkökul-

masta. 

_Ymmärsin, että ihmi-

sillä on erilaisia pyrki-

myksiä. 

_Ymmärsin, että sa-

maan tavoitteeseen voi 

päästä eri keinoin. 

_Huomasin, että yh-

dessä tehtyyn suunni-

telmaan on helppo si-

toutua. 

_Ymmärsin, että asioita 

voi tarkastella useam-

masta eri näkökul-

masta. 

_Pystyin hyväksymään, 

että toiset ajattelevat 

samasta eri tavalla kuin 

minä. 

 _Oivalsin, että yhdessä 

rakennettu näkökulma 

voi olla parempi kuin 

se, mikä itselläni oli 

aluksi. 

_Huomasin, että yh-

dessä voimme saada ai-

kaan parempia ratkai-

suja. 

Miten jatkossa kannat-

taisi toimia? 
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Fasilitaattorin itsearviointi (Luonnosversio, käyttö vain opiskelun yhteydessä, ei saa levittää muu-

hun käyttöön. Lupa käyttöön opinnäytetyössä varmistettu asianomaisilta) 

Palaute toini.harra@metropolia.fi kaija.kekalainen@metropolia.fi ) 

  

Arviointikohde   Yhteiskehittelyn suun-

nittelu ja valmistelu 

Yhteiskehittelyn to-

teutus  

Kehittämisehdotus 

Mitä yhteistoimijuuden 

tekijöitä fasilitaattorina 

edistit yhteiskehitte-

lyssä?  

Merkitse tekijät. 

Edistin  

_ilmapiirin luottamuk-

sellisuutta. 

_ osallistujien käsitys-

ten, mielipiteiden ja nä-

kökulmien kunnioitta-

mista. 

_ hyväntahtoisuutta 

toisiamme kohtaan. 

_ oikeudenmukai-

suutta. 

_ joustavaa ja sallivaa il-

mapiiriä. 

_osallistujien taitojen 

ja kokemusten huomi-

oon ottamista. 

Edistin  

_ilmapiirin luottamuk-

sellisuutta. 

_ osallistujien käsitys-

ten, mielipiteiden ja nä-

kökulmien kunnioitta-

mista. 

_ hyväntahtoisuutta 

toisiamme kohtaan. 

_ oikeudenmukai-

suutta. 

_ joustavaa ja sallivaa il-

mapiiriä. 

_osallistujien taitojen 

ja kokemusten huomi-

oon ottamista. 

Mihin asioihin Sinun pi-

täisi kiinnittää huo-

miota jatkossa? 

Millä tavalla fasilitaat-

torina toimit? 

Valitse sopivimmat toi-

mintaasi kuvaavat 

vaihtoehdot 

  

  

_Osallistuin suunnitte-

lun suunnitteluun. 

_ En ollut paikalla suun-

nittelussa. 

_Olin paikalla, mutta en 

keskustellut. 

_Vastasin kysyttäessä. 

_Kommentoin ja spar-

rasin toisten tekemiä 

ideoita oma-aloittei-

sesti. 

_Tuotin suunnitelmaan 

ideoita ja uutta sisäl-

töä.  

_ En ollut paikalla 

_ Olin paikalla, mutta 

en keskustellut. 

_ Huolehdin ajankäy-

töstä. 

_ Huolehdin toteutuk-

sen etenemisestä suun-

nitelman mukaisesti. 

_ Reagoin tarvittaessa 

osallistujien tarpeisiin. 

_ Huolehdin siitä, että 

kaikilla oli tarvittavat 

välineet ja yhtäläiset 

Mitkä asiat sujuvat mi-

nulta luontevasti ja /tai 

helposti. 

  

  

  

Mitä asioita minun kan-

nattaa harjoitella jat-

kossa? 

mailto:toini.harra@metropolia.fi
mailto:kaija.kekalainen@metropolia.fi
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-Osallistuin fasiliteet-

tien (materiaalit, väli-

neet,tilat, etäyhteydet) 

hankintaan ja tilan jär-

jestelyyn. 

  

  

  

osallistumismahdolli-

suudet. 

_Nostin keskusteluun 

toteutuksen muok-

kaustarpeen, kun sellai-

nen ilmeni. 

  

Miten fasilitaattorina 

huomioit osallistujien 

erilaiset näkökulmat 

yhteistä kehittämisen 

kohdetta tunnistetta-

essa? 

Merkitse toimintaasi 

kuvaavat vaihtoehdot 

  

_ En osallistunut kes-

kusteluun. 

_ Huolehdin siitä, että 

asianosaisilla oli mah-

dollisuus osallistua 

suunnitteluun. 

_ Huolehdin siitä, että 

suunnittelun kohde py-

syi kehittämisen koh-

teen määrittelyssä. 

_ Huolehdin siitä, että 

suunnittelussa pyrittiin 

löytämään uusia ide-

oita ja näkökulmia.  

_ Huolehdin siitä, että 

uudet, tarkoitusta vas-

taavat ideat ja näkökul-

mat tulivat huomioi-

duksi suunnitelmassa.  

  

_ En osallistunut kehit-

tämisen kohteen tun-

nistamiseen. 

_ Huolehdin siitä, että 

kaikilla oli mahdollisuus 

osallistua kehittämisen 

kohteen tunnistami-

seen. 

_ Huolehdin siitä, että 

esitetyt kommentit 

otettiin huomioon ke-

hittämisen kohteen 

tunnistamisessa. 

_ Huolehdin siitä, että 

kohdetta tarkasteltiin 

riittävän laajasti ja pe-

rusteellisesti. 

_ Huolehdin siitä, että 

uudet näkökulmat ja 

ideat otettiin huomi-

oon kehittämisen koh-

teen tunnistamisessa. 

  

Mitä menetelmiä käy-

tettiin suunnittelussa ja 

toteutuksessa?  

  

  

  

Mitä menetelmiä kan-

nattaisi tai pitäisi käyt-

tää jatkossa?  

  

  

  

Mitä asioita minun tu-

lisi harjoitella jatkossa? 

Miten fasilitaattorina 

huomioit osallistujien 

erilaiset näkökulmat 

yhteistä tavoitetta 

määritettäessä? 

_ En osallistunut kes-

kusteluun. 

_ Huolehdin siitä, että 

asianosaisilla oli mah-

dollisuus osallistua 

suunnitteluun. 

_ En osallistunut yhtei-

sen tavoitteen määrit-

tämiseen. 

_ Huolehdin siitä, että 

kaikilla oli mahdollisuus 

Mitä menetelmiä käy-

tettiin suunnittelussa ja 

toteutuksessa?  
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Merkitse toimintaasi 

kuvaavat vaihtoehdot 

  

_ Huolehdin siitä, että 

suunnittelun kohde py-

syi yhteisen tavoitteen 

määrittelyssä. 

_ Huolehdin siitä, että 

suunnittelussa pyrittiin 

löytämään uusia ide-

oita ja näkökulmia.  

_ Huolehdin siitä, että 

uudet, tarkoitusta vas-

taavat ideat ja näkökul-

mat tulivat huomioi-

duksi suunnitelmassa. 

osallistua yhteisen ta-

voitteen määrittämi-

seen. 

_ Huolehdin siitä, että 

esitetyt kommentit 

otettiin huomioon yh-

teisen tavoitteen mää-

rittämisessä. 

_ Huolehdin siitä, että 

tavoitetta tarkasteltiin 

riittävän laajasti ja pe-

rusteellisesti. 

_ Huolehdin siitä, että 

keskustelun kohde py-

syi yhteisen tavoitteen 

määrittelyssä. 

_ Huolehdin siitä, että 

uudet näkökulmat ja 

ideat otettiin huomi-

oon yhteisen tavoit-

teen määrittämisessä.  

Mitä menetelmiä kan-

nattaisi tai pitäisi käyt-

tää jatkossa?  

  

  

  

Mitä asioita minun tu-

lisi harjoitella jatkossa? 

Miten huomioit osallis-

tujien erilaiset näkökul-

mat kehittämisen kei-

noja valittaessa? 

Merkitse toimintaasi 

kuvaavat vaihtoehdot 

_ En osallistunut suun-

nitteluun. 

_ Huolehdin siitä, että 

asianosaisilla oli mah-

dollisuus osallistua 

suunnitteluun. 

_ Huolehdin siitä, suun-

nittelu pysyi suhteessa 

yhteisen tavoitteeseen. 

_ Huolehdin siitä, että 

suunnittelussa pyrittiin 

löytämään sopivia kei-

noja ja menetelmiä.  

_ Huolehdin siitä, että 

uudet, tarkoitusta vas-

_ En osallistunut kehit-

tämisen keinojen valin-

taan. 

_ Huolehdin siitä, että 

kaikilla oli mahdollisuus 

osallistua kehittämisen 

keinojen valintaan. 

_ Huolehdin siitä, että 

esitetyt kommentit 

otettiin huomioon ke-

hittämisen keinojen va-

littaessa. 

_ Huolehdin siitä, että 

keskustelun kohde py-

syi kehittämisen keino-

jen valinnassa. 

Mitä menetelmiä käy-

tettiin suunnittelussa ja 

toteutuksessa?  

  

  

Mitä menetelmiä kan-

nattaisi tai pitäisi käyt-

tää jatkossa?  

  

  

Mitä asioita minun tu-

lisi harjoitella jatkossa? 
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taavat ideat ja näkökul-

mat tulivat huomioi-

duksi suunnitelmassa. 

_ Huolehdin siitä, että 

kehittämisen keinoja 

tarkasteltiin riittävän 

laajasti ja perusteelli-

sesti. 

Miten koit, että Sinun 

näkökulmasi otettiin 

huomioon keskuste-

lussa? 

Merkitse toimintaasi 

kuvaavat vaihtoehdot  

  

_ Näkökulmaani ei huo-

mioitu lainkaan. 

_ Näkökulmani kuultiin. 

_ Näkökulmani oli mu-

kana keskustelussa. 

_ Näkökulmani muutti 

keskustelua. 

_ Näkökulmallani oli 

tärkeä merkitys yhtei-

sen tuotoksen rakenta-

misessa. 

  

_ Näkökulmaani ei huo-

mioitu lainkaan. 

_ Näkökulmani kuultiin. 

_ Näkökulmani oli mu-

kana keskustelussa. 

_ Näkökulmani muutti 

keskustelua. 

_ Näkökulmallani oli 

tärkeä merkitys yhtei-

sen tuotoksen rakenta-

misessa. 

  

Mitkä asiat edistivät 

näkökulmasi huomioin-

tia? 

  

  

  

Mitä asioita minun tu-

lisi harjoitella jatkossa? 

Miten Sinun näkökul-

masi muuttui tai rikas-

tui?  

Merkitse toimintaasi 

kuvaavat vaihtoehdot 

_ Ymmärsin, että asi-

oita voi tarkastella use-

ammasta eri näkökul-

masta. 

_ Pystyin hyväksymään, 

että toiset ajattelevat 

samasta eri tavalla kuin 

minä. 

_ Oivalsin, että jokin 

muu näkökulma voi olla 

parempi kuin se, mikä 

itselläni oli aluksi. 

_ Huomasin, että yh-

dessä voimme olla vii-

saampia kuin mihin oli-

sin yksin pystynyt 

_ Ymmärsin, että asi-

oita voi tarkastella use-

ammasta eri näkökul-

masta. 

_ Pystyin hyväksymään, 

että toiset ajattelevat 

samasta eri tavalla kuin 

minä. 

 _ Oivalsin, että jokin 

muu näkökulma voi olla 

parempi kuin se, mikä 

itselläni oli aluksi. 

_ Huomasin, että yh-

dessä voimme olla vii-

saampia kuin mihin oli-

sin yksin pystynyt 

Miten jatkossa kannat-

taisi toimia? 
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HERTTA-itsearviointilomake  

Arviointikohde Arviointikysymykset 

 Missä olemme 
mahdollisesti on-
nistuneet? 

Missä olemme 
mahdollisesti 
epäonnistuneet? 

Kehittämis-
kohde: Mitä voi-
simme paran-
taa? 

Toimenpide eh-
dotus:  

Tavoitteiden 
asettelu 

Asetettu tavoite 
on ollut selkeä. 
Tavoite myös 
vastaa yhteis-
kunnalliseen tar-
peeseen nuorten 
vaikuttamismah-
dollisuuksien 
edistämisestä. 
Tavoite vastaa 
toimintaterapian 
arvomaailmaa 
asiakaslähtöi-
sestä työskente-
lystä.  

Emme rajanneet 
kehittämistyötä 
tarpeeksi. Kehit-
tämistyö koostui 
liian laajasta ko-
konaisuudesta 
(moniasiantunti-
juus, mahdollis-
taminen, nuoret 
asiakasryh-
mänä, kaksi yh-
teistyökumppa-
nia) suhteessa 
resursseihin.  

Kohdentaa ke-
hittämistyö sel-
keämmin koske-
maan jotain ke-
hittämisen osa-
aluetta, kuten 
organisaatioi-
den välistä yh-
teistyötä, tanssi-
harrastustoimin-
taa nuorille.  

Aloittaa kehittä-
mistyö pienem-
mässä mittakaa-
vassa ja laajen-
taa sitä vähitel-
len. Esimerkiksi 
järjestää kahden 
yhteistyökump-
panin välinen yh-
teiskehittelypaja, 
jonka jälkeen ot-
taa mukaan nuo-
ria.  

 

Kohderyhmän 
valinta ja tavoit-
taminen 

Eettiset kysy-
mykset huomi-
oitu, kun ky-
seessä alaikäi-
set.  

Koitettu tavoittaa 
useista tahoista, 
joissa nuoret 
viettävät aikaa. 
Huomioitu tavoit-
tamisessa kutsu-
jen kieliasu ja 
nuorten käyttä-
mät viestintäta-
vat.  

Emme tavan-
neet nuoria, 
vaikka se on läh-
teissä todettu toi-
mivimmaksi ta-
vaksi saada nuo-
ria lähtemään 
mukaan.  

Emme saaneet 
nuorilta kom-
mentteja kut-
suumme, joten 
emme voi tietää 
miten nuoret ko-
kevat kutsumme.  

 

Käydä tapaa-
massa nuoria. 

Yhteistyökump-
paniksi nuoriso-
talo tms., jonka 
kautta tavoittaa 
suoraan nuoria 
ja saada heidän 
näkökulmansa jo 
kehittämistyön 
alussa.  

 

Resurssien 
käyttö ja koh-
dentuminen 

Työnjako tasai-
nen tekijöiden 
välillä 

 

Olemme varan-
neet työskente-
lylle säännölli-
sesti aikaa, 
minkä vuoksi työ 
on edennyt aika-
taulussa.  

 

Opinnäytetyön 
tekemiseen va-
ratut resurssit ei-
vät olleet riittävät 
suhteessa kehit-
tämistyön laajuu-
teen.  

 

 

Hahmottaa pa-
remmin omat 
voimavaramme 
ja valita ole-
massa olevaan 
osaamiseen pe-
rustuvia teoreet-
tisia lähtökohtia.  

 

Olisimme hyöty-
neet kehittämis-
työn suunnitel-
mavaiheessa 

Vahvistaa omien 
resurssien hah-
mottamista ja 
työn suunnittelu-
vaiheessa selke-
ämpää rajausta.  
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Teimme resurs-
seihimme näh-
den realistisen 
päätöksen pro-
sessin etenemi-
sestä, kun toi-
mintaa piti muut-
taa COVID-19-
viruksen aiheut-
taman pande-
mian vuoksi.  

 

reflektoivasta 
ohjauksesta. 
Liittyen etenkin 
työn vaatimiin 
resursseihin 
suhteessa käy-
tössä oleviin. 

Toimenpiteet ja 
toteutus 

Kattava suunni-
telma, jossa kä-
sittelimme moni-
puolisesti aihee-
seen liittyviä teki-
jöitä.  

 

Valitsemamme 
toimintaterapian 
teoreettinen 
malli suuntasi 
toimintaamme.  

Opinnäytetyö-
prosessin aika-
taulu oli tiivis, , 
minkä vuoksi 
meillä oli haas-
teita sisällyttää 
yllättäviä proses-
sin aikana tule-
via tekijöitä aika-
tauluumme.  

 

Kenttäpäiväkir-
jan pitäminen 
helpottaa pro-
sessin hallintaa 
ja ajatusketjuihin 
palaamista. 

 

Toteuttaa yhteis-
kehittelypajat, 
joiden pohjana 
hyödyntää teke-
määmme suun-
nitelmaa ja sisäl-
lyttää siihen pro-
sessin aikana 
ilmi tulleet kehi-
tyskohdat. 

Viestintä yhteis-
työkumppanei-
den ja sidosryh-
mien kanssa 

Pidimme yhteis-
työkumppanei-
den kanssa alku-
palaverit, joissa 
osapuolet saivat 
tietoa proses-
sista ja sitoutui-
vat siihen.  

 

Kaikista päätök-
sistä konsul-
toimme yhteis-
työkumppaneita.  

Emme saaneet 
työpajoille näky-
vyyttä sosiaali-
sessa mediassa, 
sillä mainostus ei 
toteutunut sovi-
tusti sidosryh-
mien kanssa 

 

 

Suunnitelmavai-
heessa olisi voi-
nut järjestää ta-
paamisen, jossa 
esittelemme yh-
teistyökumppa-
neille työpajojen 
sisällön ja tarkoi-
tuksen. Se voisi 
lisätä reflek-
toivaa keskuste-
lua työpajojen 
sisällöstä ja 
suunnitelmasta.  

Järjestää tapaa-
minen, jossa 
kaikki yhteistyö-
kumppanit olisi-
vat tavanneet 
toisensa. Se li-
säisi yhteisten 
tavoitteiden 
asettamista ja 
luottamusta pro-
sessiin.  

 

Pyytää lupa 
oman julkaisun 
tekemiseen si-
dosryhmien si-
vustoilla, jolloin 
sidosryhmien ei 
tarvitse käyttää 
resursseja julkai-
semiseen.  

 

Tulosten juurrut-
tamiseen varau-
tuminen 

Yhteiskehittely 
menetelmänä tu-
kee tulosten 
juurtumista suo-
raan käytännön 
työhön. 

 

Yhteiskehittely ei 
olisi tapahtunut 
ympäristössä, 
jossa sitä toden-
näköisesti olisi 
toteutunut jat-

- Järjestää yhteis-
kehittelypajat ti-
lassa, missä 
nuoret muuten-
kin viettävät ai-
kaa (esim. nuori-
sotalo, koulu, kir-
jasto). 
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Moniasiantunti-
juus mahdollis-
taa sen, että toi-
minnan kehittäjät 
ovat niitä, jotka 
myös toteuttavat 
toimintaa. Se li-
sää merkityksel-
lisyyden koke-
musta, mikä pa-
rantaa mahdolli-
suuksia toimin-
nan juurtumi-
seen.  

kossa. Se hei-
kentää juurtu-
mista.   

Aikaansaadut 
tulokset ja vai-
kutukset 

Herätetty kes-
kustelua organi-
saatioissa moni-
asiantuntijai-
sesta kehittämis-
työstä. 

 

Tehty suunni-
telma, joka on 
mahdollista to-
teuttaa.  

Emme saaneet 
nuorilta ilmoit-
tautumisia työ-
pajoihin ennen 
COVID-19-viruk-
sen aiheuttaman 
pandemian puh-
keamista. 

Vähemmän väli-
käsiä meidän ja 
nuorten välillä. 
Keskustelimme 
aina työntekijöi-
den kanssa, 
jotka puhuivat 
nuorten puo-
lesta.  

Ottaa suoraan 
kontaktia nuoriin 
ennen työpajoja, 
jotta nuorilla on 
mahdollisuus 
luoda itse käsitys 
kehittämistyöstä 
ja päättää ilmoit-
tautumisestaan.  

 

 


