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Muotoiluajattelu 
Palvelumuotoilu

Yhteiskehittäminen
Osallistavat menetelmät



Muotoiluajattelun periaatteet

Asiakas 
keskiössä

Asiakas
AsukasYhdessä tehty

Vaiheittaisuus

Todennettu, 
visualisoitu

Holistisuus - 
kokonaisuus 
näkyvissä



Mitä on vuorovaikutus?

Vuorovaikutus on yhteisten merkitysten muodostamista. 
Merkityksiä ei voi siirtää, vaan ne täytyy neuvotella yhteisiksi.
Säännöllinen vuorovaikutus kasvattaa luottamusta.



Vuorovaikutustilanteet vaativat tarkkaa 
palautteen havainnointia.



Mitä on 
yhteiskehittäminen



Osallisuuden spektri (IAP2)



Esimerkkejä vuorovaikutuksen keinoista
● Epäviralliset keskustelut
● Työryhmät, verkostot, neuvottelukunnat, yhteistyöryhmät
● Teemakeskustelut
● Puheenjohtajuuden antaminen ohjausryhmässä
● Viralliset lausuntokierrokset ja kuulemistilaisuudet
● Viestintä ja keskustelu verkossa, yhteisellä alustalla, sosiaalisessa mediassa
● Viestintä tiedotusvälineiden kautta
● Työpajat ja dialogit
● Tapahtumat ja tilaisuudet
● Kokeilu-, tutkimus- ja selvityshankkeet sekä tilannekuvat
● Kyselyt



“Ihmisten välistä 
tavoitteellista yhteistyötä”

“Asiakkaat liittyvät 
arvoketjuun”



Yhteiskehittämisen periaatteet

1. Edellyttää tasavertaista osallistumista. Sidosryhmät ovat mukana laajasti 
alusta asti, tulevat kuulluksi ja tietävät osallistumisen vaikutukset ja tulokset

2. Tunnistetaan osallistujien erilaiset tavoitteet. Pyritään yhdessä löytämään 
yhteinen aihe. Tuodaan erilaiset osaamiset ja näkemykset yhteen.

3. Pienten kokeilujen kautta nopeasti kohti suuria tavoitteita

4. Taitava fasilitointi ja huolella valitut työskentelymenetelmät

5. Avoimuus, kannustavuus, erilaisten tunteiden käsittely on tärkeää

(Aaltonen ym. 2016)



Kutsuprosessi on onnistumisen kivijalka

1. Ketkä osallistuvat

2. Miksi kannattaa osallistua?

3. Onko meillä yhteinen käsitys oikeista osallistujista

4. Miten vähemmän motivoituneetkin mukaan?

5. Onko kaikilla samat mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa?

6. Onko johto sitoutunut?

(mukaellen Aaltonen ym. 2016)
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Kertaluonteista vai jatkuvaa

Aktiivinen kuntalaisten 
tarpeiden ymmärtäminen

ToimielimetVaalit, kaavaprosessit

Kyselyt, 
tiedotustilaisuudet, 
osallistuva budjetointi, 



Aktiivinen kuntalaisten tarpeiden ymmärtäminen

Jatkuvaa, ennakoivaa, suunnitelmallista, vuorovaikutteista, 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa, ammattitaitoisesti 
toteutettua toimintaa, jossa valmistelijat ja päättäjät tulevat 
tietoisiksi kuntalaisten (asukkaat, yritykset, järjestöt) 
tarpeista suhteessa palveluiden ja rakennetun ympäristön 
kehittämiseen. 
(Syvärinen, 2015)



Oikea menetelmä oikeaan vaiheeseen

Kootaan ymmärrystä 
asiakkaan tai asukkaan 
tarpeesta

Tarkennetaan ja luodaan 
alustava konsepti

Kokeilut, pilotit, 
jatkokehittäminen

Hiotaan, viimeistellään, 
laitetaan lentoon

Ideointi Suunnittelu Testaus Toteutus



Lähde: Kuntaliitto



Esimerkkejä 
yhteiskehittämisestä



Helsinki: 
Palvelulupaus 
seniorikeskuksen 
asiakkaille

Asiakkaiden 
tarpeiden 

tunnistaminen

Profiilit Työpaja
“Mitä voimme 

luvata”
Value Proposition 

Canvas

Työpaja:
Miten työmme vastaa 

lupaukseen?

Raportointityökalun 
luominen

Päätökset 
Lupauksesta 
viestiminen

Kokemuksia 
Roihuvuoren 
Seniorikeskuksesta

https://drive.google.com/file/d/1bLVWlHNemHy6BoI6Z6XN1DL_HoyLTrvY/view?ts=5cfe807a
https://drive.google.com/file/d/1bLVWlHNemHy6BoI6Z6XN1DL_HoyLTrvY/view?ts=5cfe807a
https://drive.google.com/file/d/1bLVWlHNemHy6BoI6Z6XN1DL_HoyLTrvY/view?ts=5cfe807a


Porvoo: 
Suunnitelma 
ikäihmisten 
tukemiseksi

Aiemmin 
tehdyn työn 

tunnistaminen

Kutsu-
prosessi

Työpaja: Mikä 
toimii

Mitä tarvitaan? Parhaat ideat yhdessä 
jalostaen

Päätökset 
Toimenpiteistä 

viestiminen



Etsitkö menetelmiä?



Esimerkiksi täältä löydät hyviä menetelmiä

Innokylä Yhteiskehittäminen ja osallistaminen

This is Service Design Doing Method Library

Agilemobile Tasavertainen osallistuminen | Agilemobile

Strategyzer canvakset Business Models & Value Propositions Canvas

https://www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja-loyda/menetelma/yhteiskehittaminen-ja-osallistaminen
https://www.thisisservicedesigndoing.com/methods
http://www.agilemobile.fi/
https://www.strategyzer.com/canvas


Menetelmä on työkalu. 
Tekemällä oppii.
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