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• Osallistava hallintokulttuuri
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Osallistamisen 
perusdilemma
Jos käytetään kokemusasiantuntijoita, niin 
niitä sais mielellään olla useempikin, et ne 
pystys vähän siinä ryhmäytyyn ja uskaltais 
paremmin tuottaa ajatuksia ja kertoa 
ajatuksia. (H7)



Tutkimushanke

• Asiakkaat sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjinä –hanke

• Kunnallisalan kehittämissäätiö 50 000 euroa: 1.1.2014-
30.10.2015

• Tutkimuskohde: asiakkaiden osallistuminen, rooli, 
vaikutusmahdollisuudet sekä asiakaslähtöisen 
kehittämisprosessin muotoutumista pääasiassa päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden rakenteiden kehittämistyössä

• tietoa tarvitaan erilaisista asiakasosallisuuden, 
itsemääräämisen ja vaikuttamisen toimivista malleista ja 
hyvistä käytännöistä.

 palvelumuotoilu osallisuuden menetelmänä



Tutkimusaineisto
• muissa osaamiskeskuksissa toteutetut 

asiakasosallisuus-kehittämishankkeet 

(kirjallisuuskatsaus).

• Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille 

(PPPR v. 2013-2016)-hankkeesta kerätty aineisto: 

– 27 haastattelua, osa henkilöistä haastateltu kahteen 

kertaan

– Hankeraportit, -suunnitelmat, -kuvaukset, -tuotokset ja -

pöytäkirjat



Menetelmä

• Tapaustutkimus: PPPR-hanke

– Aineistotriangulatio: aineiston kerääminen eri lähteistä 

ja eri tavoin

– Tuotetaan empiiristä ja teoreettista ymmärrystä 

monimutkaisesta sosiaalisesta ilmiöstä

– Pyrkimys löytää useampia todisteita, joilla voidaan 

varmentaa ilmiöstä tehtävä teoreettinen tulkinta

– Tunnistaminen, kuvaaminen ja tulkitseminen



Kaksi kansalaisuuskäsitystä

• Kansalaisten osallistumisessa ja 
osallistamisessa on erotettavissa kaksi 
vastakkaista kansalaisuuskäsitystä

– Hallinnollinen kansalaisuus: julkisen vallan 
toimesta luodut osallistamiskanavat

– Toiminnallinen kansalaisuus : alhaalta päin 
esiin nousevat toimintatyylit, kansalaisten 
omaehtoinen julkinen toiminta, tee-se-itse-
periaate



Asiakasosallisuuden käytännöt sosiaalialalla 

• V. 2003-2014 61 eri osallisuus-hanketta, joissa sosket mukana: 

lapsiperheet, lastensuojelu, päihde- ja mielenterveys, 

aikuissosiaalityö, ikäihmiset, vammaiset, nuoret aikuiset työttömät 

sekä maahanmuuttajat. 

• Asiakaskehittämisen toimintamallit: 1) yhteistutkiminen; 

2) kehittäjäasiakasryhmät; 3) kokemusasiantuntijatoiminta; 4) 

asiakaspalaute- ja arvioinnit; 5) asiakasraadit ja 6) temaattiset 

keskustelutilaisuudet. 

• tavoitteena samanaikaisesti tarjota sekö kanava osallisuudelle että 

tukea asiakkaiden sosiaalista kuntoutusta. 

• dialogiset toimintamallit soveltuvat sinällään osaksi palvelumuotoilun 

kehittämisprosessia. 



Asiakasosallisuuden käytännöt sosiaalialalla

• Kehittämistyössä asiakkaille voidaan antaa hyvin monenlaisia rooleja. 

• toimintamalleissa on tilaa antaa asiakkailla valtaa vaikuttaa 

kehittämistyöhön. 

• Ainoastaan suppeasti rajatuissa palaute-, kysely-, tiedottamis- ja 

kuulemistilaisuuksissa asiakkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat 

erittäin rajalliset. 

• Vuorovaikutteista verkkoviestintää ei ole myöskään juurikaan 

hyödynnetty asiakasosallisuuden edistämisessä em. hankenäytteessä 

• Sosiaali- ja terveysalalla luotetaan edelleen vahvasti kasvokkain 

tapahtuvaan vuorovaikutustyöhön.         



Asiakasosallisuuden käytännöt sosiaalialalla

• Asiakkaiden osallistaminen kehittämistyöhön merkitsee 

lähtökohtaisesti erilaisia haasteita. 

• Toisaalta samanaikaisesti kyse on merkittävästä 

mahdollisuudesta hyödyntää palveluiden käyttäjien 

näkemyksiä. 

• Ongelmat voivat liittyä hyödynnettävään osallistamisen 

toimintamalliin, organisaation omaan toimintakulttuuriin 

tai kehittäjäasiakkaisiin.  



Asiakasosallisuuden käytännöt sosiaalialalla

• sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä on 

mahdollista onnistua yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

– työntekijät ja johtotaso asettuvat aitoon dialogiin asiakkaiden 

kanssa

– yhteisesti koostetulla tiedolla pyritään vaikuttamaan palveluihin. 

– Asiakaslähtöinen kehittäminen edellyttää organisointia ja 

työnjakoja. 

– asiakkaiden tulee pystyä luottamaan, että heidän näkemyksensä 

otetaan huomioon, kehittämisehdotuksia kuunnellaan ja 

havaittuihin ongelmakohtiin etsitään yhdessä ratkaisuja. 

– Uusia toimintamalleja kuitenkin tarvitaan asiakaskehittämiseen 



Asiakasosallisuuden käytännöt sosiaalialalla

• asiakaslähtöinen kehittäminen ja asiakkaiden konkreettinen 

osallistuminen palveluiden suunnitteluun on edelleen 

vaatimattomalla tasolla. 

• Hankeretoriikassa on tyypillistä asettaa asiakasosallisuuden 

vaikuttavuudelle korkeat tavoitteet, mutta toteutuksessa asiakkaiden 

osallistuminen jää vaatimattomalle tasolle. 

• Kyse on edelleen pienistä asiakasryhmistä, joille tarjotaan 

mahdollisuus osallistua keskusteluun palveluista tai yksisuuntaisesta 

palautteen keruusta asiakkailta.  



Case: Palvelumuotoilulla parempia palveluja 
riskiryhmille (PPPR-hanke 1.4.2013-31.12.2016, Kaste) 

• mielenterveyskuntoutujan asumispalvelut ja kotiutus sekä 

sosiaalinen kuntoutus (SATSHP; Salo; Rauma). 

• terveyspalveluiden suurkäyttäjien kokonaisvaltainen hoito, 

asiakasvastaavamalli sekä palveluohjaus (Salo ja Pori) 

• moniammatillista mielenterveys- ja päihdetyötä sekä sosiaalityön 

roolia moniongelmaisten asiakkaiden palveluissa. (Turku ja 

Aikuiskaste)

• Tavoite: lisätä riskiryhmien osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä 

palvelurakenteita muuttamalla ja luomalla asiakaslähtöisiä, 

vaikuttavia ja räätälöityjä palveluita palvelumuotoilun keinoin.



Miksi osallistaminen sote-palveluissa on 
vaikeaa?

• ”No se on hyvä juttu tää kokemusasiantuntijoiden 

mukanaolo, koska se on tavallaan ehkä parasta 

tietoo mitä voidaan saada. Et et..mikä on toiminu 

ja mikä heidän näkemyksen mukaan oiski voinu 

olla toisin. Et sitä kyl kannattaa aika herkällä 

korvalla kuulla. Et se on mun mielestä vähän 

semmonen uudempi trendi, ja se on hyvä.” (H5)



Miksi osallistaminen sote-palveluissa on 
vaikeaa?

• Palvelumuotoilulla parempia palveluja riskiryhmille (PPPR –

hanke) on esimerkki siitä, kuinka tämä osallistumisen diskurssi 

on rantautunut myös sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kehittämiseen. 

• sosiaalialan osaamiskeskusten hankeraportit: asiakkaiden 

osallistaminen palveluiden kehittämiseen on ollut julkisessa 

käsittelyssä Suomessa jo pitemmän aikaa. 

• Voidaankin puhua julkishallinnon kansalaisten  osallistamisesta 

kulttuurina, jolla on tavoitteita ja vaikutuksia suhteessa muuhun 

yhteiskuntaan. 



Osallistava hallintokulttuuri 1

• Osallistavassa hallintokulttuurissa 
julkishallinto on yksi toimijoista ja päätösten 
valmistelija sekä toimeenpanija

• New public management (kansalainen 
subjektina): kansalaisen kuuleminen

• Osallistuvan demokratiateoria & sosiaalinen 
pääoma: tavoitteena yhteisöllisesti 
motivoitunut sivistynyt, vuorovaikutteinen ja 
järkevä deliberaatio, joka edistää kansalaisten 
välistä luottamusta 



Osallistava hallintokulttuuri 2

• Hallinnollinen kansalaisuuskäsitys: 
– osallistamishankkeet: laadullinen kehittäminen 

(palveluita, informaatiota, kontaktit 
julkishallintoon, osallistumisen aktivointia yms.)

– Kansalaisia kutsutaan mukaan päätöksentekoon ja 
valmisteluun

– Painopiste kansalaisen kuulemisen kehittämisessä

– Ideaalina kansalaisten, julkishallinnon ja päättäjien 
responsiivinen interaktiivisuus 



Osallistava hallintokulttuuri 3

• PPPR –hankkeen osallisuus (tavoite): 
– asiakkaat otetaan mukaan tiedon tuottamiseen, 

palvelujen kehittämiseen ja toiminnan arviointiin. 

– sote-palveluita ja palveluprosesseja kehitetään 
niin, että ne vastaavat paremmin palveluja paljon 
käyttävien riskiryhmien tarpeisiin 

– Asiakas palvelujen kohteena ja potentiaalisena 
palautteen antajana, osallisena palvelunsa ja 
hoitonsa kehittämisessä sekä aktiivisena 
kehittäjänä



Osallistava hallintokulttuuri 3

• PPPR -hankkeen osallisuus: 
– Yhteistä hankeosioille on ollut monitoimijaiset 

kehittämistiimit tai palvelumuotoilutyöryhmät, joihin 
kehittäjäasiakkaita tai kokemusasiantuntijoita on 
pääsääntöisesti kutsuttu mukaan suunnittelemaan 
uutta toimintatapaa. 

– Asiakkailta on kerätty asiakasraadeissa ja 
yksilöhaastatteluissa ideoita, mihin suuntaan palveluja 
pitäisi kehittää. 

– asiakkaat ovat osallistuneet myös kehitettyjen 
toimintamallien arviointiin. 

– Kokemusasiantuntijoita on toiminut myös 
asiakasvastaanotossa yhdessä ammattilaisten kanssa 
sekä asiakkaille järjestetyssä ryhmätoiminnassa 



Osallistumisen (osallistamisen) tikapuut (Arnstein 
1969) 

• Kahdensanportainen osallistumismittari: 
• 1. Manipulaatio ja 2. Terapia (näennäisvaikuttamista: kansalaisia 

voidaan kouluttaa tai ”parantaa” ymmärtämään paremmin omat 
poliittiset intressinsä)

• 3. Tiedottaminen ja 4. Kuuleminen (kansalaiset voivat kuulla 
päätöksentekijöitä tai tulla kuulluiksi: ei varmuutta, että 
kuulemisella vaikutusta tai jaettava informaatio olisi 
osallistumisen kannalta relevanttia)

• 5. Konsultaatio (kansalaiset voivat toimia prosessin 
neuvonantajina tai osasuunnittelijoina: mielipide voidaan 
kuitenkin jättää huomioimatta)

• 6. Kumppanuus (yhdessä julkisen vallan kanssa analysoidaan ja 
suunnitellaan: taloudellisia resursseja ja suunnitteluvaltaa)

• 7. Delegoitu toimivalta ja 8. Kansalaisten kontrolli 
(osallistuminen täysivaltaista)

• Osallistumisen prosessissa julkisvallalla omat poliittiset intressit



Mitä osallisuudella tarkoitetaan 
sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä?

• Lakisääteinen: itsemääräämisoikeus ja osallisuus 
palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen

• Asiakassuhteissa pyritään valtaistamiseen: 
osallisuuden kokemus (kuulumisen, liittymisen ja 
yhteisöllisyyden vahvistaminen suhteessa asiakkaan 
omaan elämään)

• Asiakkaiden aktivoiminen: osallisuus on osa 
osallistumisen prosessia

• Tunne, kokemuksellinen tila, joka tuottaa 
osallistumista ja on sen edellytys

• Osallisuus voi olla tavoite esim. palvelun 
suunnittelussa (asiakasnäkökulma)

• Osallisuus on keino kansalaisten/asiakkaiden 
elämänhallinnan, sitoutumisen ja vastuullisuuden 
edistämiseksi



Mitä osallisuudella tarkoitetaan 
sosiaalipolitiikassa ja sosiaalityössä?

• Osallistumismallit (Evers 2006; Kananoja, Niiranen 
& Jokiranta 2008):

• Hyvinvointivaltiollinen malli: edustuksellisen 
demokratia elimet

• Ammatillinen malli: työntekijöiden työtavan 
muutokset asiakaslähtöisyyttä tukeviksi

• Kuluttajalähtöinen malli: yksilölliset 
valinnanmahdollisuudet luovat edellytykset 
kuulemiselle ja osallisuudelle

• Johtajuusnäkökulma: kansalaisten näkökulmat 
otetaan huomioon palveluiden suunnittelussa

• Osallistava ajattelumalli: kansalaisten rooli palvelun 
käyttäjänä ja tuottajana (vuoropuhelun 
julkishallinnon ja kansalaisten välillä, mahd. 
yhteisöpohjainen palvelujen tuottaminen)



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• ”Palvelumuotoilu on vaan asiakkaiden kanssa yhdessä 

tapahtuvaa kehittämistä, mis voidaan käyttää sit 

monenlaisia keinoja. Niinku design-maailmast tuttuja 

keinoja, ihan jopa muovailua ja lego-palikoita ja 

tarralappuja ja pelilautoja. Et siinä on tavallaan sallittuja 

kaikki keinot, mitkä toimii. Et se on tavallaan 

keinovalikoimaltaan, työkalupakiltaan ehkä luovempaa ku 

mihin on totuttu täs kehittämises. Sitä se mun mielestä 

lähinnä on. Et siin on ne palveluiden käyttäjät, ne asiakkaat 

tuodaan niinku vahvasti mukaan.” (H7)



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• NPM & palveluyhteiskunnan murros:

– Joudutaan kiinnittämään huomiota 

kustannustehokkuuteen ja asiakkaan 

palvelukokemukseen

– Palvelumuotoilun lähtökohta asiakkaan ongelma: 

ongelman ratkaisusta muodostuu palvelun lopputulos

– Arvoa tuottava käyttäjälähtöinen suunnittelu: parempi 

käyttäjäkokemus & kustannustehokas ja/tai 

kannattavampi tapa toimia 



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• asiakasosallisuuden asia- ja tilannekohtaisuuteen puuttuminen 

palveluiden kehittämisen malleista (asiakkaiden 

asiantuntemuksen hyödyntäminen puutteellisesti)

• Palvelumuotoilussa asiakasosallisuus eritellään asia- ja 

tilannekohtaisesti. 

• PPPR-hankkeessa eriteltiin vaiheita, kuten tiedon tuottaminen, 

palveluiden kehittäminen ja toiminnan arviointi, joissa erityisesti 

kehittäjäasiakkaiden kokemustietoa ja asiantuntemusta 

arvioitiin tarvittavan.     

• Palvelumuotoilun menetelmillä voidan tukea palveluiden 

suunnittelun demokratisoitumista



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• Asiakaslähtöisellä kehittämisellä ratkaisuja pirstoutuneiden 

palvelujen uudelleen järjestelyyn. 

• Palvelumuotoiluajattelu perustuu asiakkaiden tarpeista lähtevään 

kehittämiseen sekä toimialarajat ylittävään kokeilevaan 

kehittämistyöhön

• PPPR-hankkeessa palvelumuotoilusta käytettiin myös tarkentavaa 

yhteiskehittämisen käsitettä, jolla haluttiin osoittaa hankkeessa 

syntynyt palvelumuotoilun toimintatapa: useat eri toimijat 

osallistettiin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden 

yhteiskehittämiseen . 



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• PPPR-hankkeessa asiakkaat mukana kehittämistyössä 

asiakasraatien, kehittämistyöryhmien, kyselyiden, 

arvioinnin, haastatteluiden, havainnoinnin ja 

kokemusasiantuntijatoiminnan välityksellä. 

• mahdollisimman kokonaisvaltaisesti osallistaa 

asiakkaita mukaan kehittämistyöhön. 

• Palvelumuotoiluprosessin jakaminen osiin: 

osallistamisen tarkoituksenmukaisuus 



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• Palvelupolun käsite korostaa palvelumuotoilun 

tilannekohtaisen kehittämisen mahdollisuuksia. 

• Palvelupolku kuvaa palvelun prosessin sijoittumista aika-

akselille: voidaan visualisoida, miten asiakas kulkee ja 

kokee palvelun ajallisesti eri kohdissa. 

• Palvelupolun osat palvelutuokio ja sen kontaktipisteet. 

• kehittämistyössä haltuun koko palvelukokonaisuuden 

kuvaus ja kehittää sitä vaiheittain. 



Miten palvelumuotoilu liittyy osallistamiseen?

• PPPR:ssä kuvattiin palvelupolun vaiheistuksilla 

palvelukokonaisuuksia ja analysoitiin palvelutuokioita ja 

kontaktipisteitä, jotta suunnitteluun päästiin käsiksi.

• mahdollistaa kehittämisessä prototyyppien kokeilut, mikäli 

suunnittelun kohteeksi maltetaan ottaa lyhyempiä palvelupolun 

osia. 

• Lyhyemmät palvelupolun osat helpottaisivat palvelumuotoilun 

menetelmien soveltamista sosiaali- ja terveyspalveluihin 

• prototyyppien kokeilu konkreettisesti havaittavissa olevissa 

palvelupolun kohdissa toisi esille selkeämmin 

kehittäjäasiakkaiden vaikutukset valittuun lopputulokseen.     





Asiakkaan asema kehittäjänä ja tiimeissä

• Kehittäjäasiakkaiden monenlaiset tehtävät ja roolit:

• HK5: No ensinnäkin sehän alko ohjausryhmän nimellä, mut se on 

nyt projektiryhmä. Eli mis on kaupungin päättäjät ja joitain 

asiantuntijoita ja minä sitten kokemusasiantuntijana. (--) Mut 

sittenhän siihen kuuluu paljon muuta. Et mä olen mukana tässä 

kun avattiin tää uus toimintakeskus, joka on suunnattu 

mielenterveyskuntoutujille. Niin siellä ollaan pidetty palavereja, 

sanotaan ihan pari kertaa kuukaudessa. Sit siihen on sisältyny 

tän toimintakeskuksen suunnittelua, mitä siellä tehdään ja ihan 

huoneiden käytöstä alkaen oon ollu mukana. 



Asiakkaan asema kehittäjänä ja tiimeissä

• Kehittäjäasiakkaat suhtautuivat epäilevästi siihen, että ilman 

asiakkaiden osallistumista kehittämistyöhön päihde- ja 

mielenterveyspalveluita pystyttäisiin aidosti kehittämään 

asiakaslähtöisiksi ja kustannustehokkaiksi. 

• Asiakkaita motivoi, mikäli omat mielipiteet ja näkemykset tulivat 

kehittämistyössä esille ja heille tuli tunne siitä, että he olivat osa 

laajempaa yhteistyökuvioita. 

• Turun ja Rauman kehittämistiimeissä asiakkaiden 

ryhmäytyminen mahdollistui paremmin, koska asiakkaita oli 

kutsuttu enemmän mukaan toimintaan. 



Asiakkaan asema kehittäjänä ja tiimeissä

• PPPR-hankkeen työntekijöillä kriittisempiä näkökulmia 

• asiakkaiden kanssa käytiin vuoropuhelua ja he saivat aina 

halutessaan esittää näkemyksiänsä. 

• Kehittämistiimeissä asiakkailla hankaluuksia saada retorisesti 

tasapuolista asemaa suhteessa moniammatilliseen 

asiantuntijaryhmään. 

• Kehittämistiimeissä asiakkaat saattoivat joutua helposti kuuntelijan 

asemaan.

• Lisäksi kehittämisfoorumit, joissa asiakkaita oli kutsuttu mukaan, 

pidettiin useimmiten liian eriytettyinä ammattilaisten tekemästä 

konkreettisemmasta kehittämistyöstä. 



Palvelumuotoilun kehittämistyö prosessina 

• suurelle osalle asiakasosallistujia hanketoimintaan 
osallistuminen jäi pistemäiseksi kontribuutioksi hankkeelle. 

• asiakkaat jäivät epätietoisiksi oman kehittämistoimintansa 
loppuvaikutuksista. 

• HK4: No tää on aina tätä, et tämmönen omakohtanen kokemus 
voi hukkuu niitten isompien asioiden taakse, mut ainakin oon 
sanonu mielipiteeni. Jos ei vaikuta tai katotaan ettei siitä oo 
hyötyä, niin se saa sit jäädä pois. Koska aina näihin liittyy se raha 
ja työntekijät, ja se on päättäjien asia.

• Monet kehittäjäasiakkaat kokivat, että hankkeeseen liittyviä 
tapaamisia oli liian harvoin 

• kehittämistiimeissä parhaiten pärjäsivät koulutetut 
kokemusasiantuntijat, joilla oli kokemusta ja retorista pätevyyttä 



Palvelumuotoilun kehittämistyö prosessina 

• kehittämistyöhön on hankala rekrytoida kehittäjäasiakkaita, 
jotka eivät tulleet järjestöjen välityksellä (päihde & 
mielenterveys). 

• H4: Meillä on aika hyvissä kantimissa se, et meillä on ihan 
oikeesti kehittämistyössä mukana asiakkaat. Mut tietysti se, et (-
-) sitä vois miettii, et pitäskö siellä olla muutama niin sanotusti 
avainasiakas, joilla ei oo sitä kokemusasiantuntijakoulutusta, 
vaan jotka ois enemmän siin (--) omassa kuntoutumisessaan tai 
omassa asiakkuudessaan (--) ajankohtasesti tavallaan (--) 
mukana et se ois meneillään se prosessi. 

• vaikuttavaa argumentointia autenttiset elämänkokemukset

• asiakkaalla vaikuttavampi rooli, mikäli pystyi 
asiakaskokemukseen vedoteen analysoimaan esimerkiksi 
palvelupolkua tai -tuokioita monipuolisemmin. 



Palvelumuotoilun kehittämistyö prosessina 

• Onnistunut kehittäjäasiakkaiden hanketyöskentely edellyttää 
yhteistyö- ja luottamussuhteiden syntymistä suhteessa 
työntekijöihin ja pilotoinnissa mukana oleviin asiakkaisiin 

• Kehittäjäasiakkaan rooli havaittiin merkittäväksi 
päihdeongelman syvällisen ymmärryksen ja vertaistuen vuoksi 
niin moniammatillisen tiimin kuin ryhmätoiminnan 
pilotoinneissa

• Hankkeen aikana päihde- ja mielenterveysalan järjestöiden 
kokemusasiantuntijoita kutsuttiin entistä aktiivisemmin 
kehittämistehtäviin mukaan. Huomattavaa on, että käytäntö 
levisi myös hankkeen ulkopuolisiin työryhmiin.

• Käytännön kehittämistyö jatkui asiakkaiden 
osallistamiskierrosten jälkeen pääasiassa ammattilaisten omissa 
työryhmissä, jonne ei enää kehittäjäasiakkaita kutsuttu. 



Palvelumuotoilu menetelmänä

• PPPR-hankkeessa palvelumuotoilulla mahdollistettiin 
asiakasosallisuuden kehittäminen: 

– Käyttäjälähtöisyys, yhteissuunnittelu ja palveluratkaisun 
toteutus

– Asiakasymmärryksen kerryttäminen (tiedonkeruu)

– Yhteisluominen (co-creation): viittaa laajasti palvelun 
tuottamiseen, jossa asiakas mukana niin tuottajana kuin 
kuluttajana

– Yhteissuunnittelu (co-design): viittaa 
palvelumuotoiluprosessissa tapahtuvaan suunnitteluun, 
jossa eri toimijat ovat mukana suunnittelussa (vrt. 
yhteiskehittäminen)

– Palveluratkaisun konseptointi: palvelupolku, palvelutuokiot 
ym. rakenteelliset tekijät



Palvelumuotoilu menetelmänä

• PPPR-hankkeen palvelumuotoiluprosessi 
mukaili palvelumuotoilu-kehittämiseen liittyviä 
vaiheita ja käytäntöjä

– Palveluja kehitettiin yhdistelemällä ja 
järjestelemällä palveluja uudella tavalla

– Kokemusasiantuntijoiden ja asiakkaiden 
näkemyksiä hyödynnettiin asiakohtaisesti ja 
olivat osa kehittämisprosessia

– Työryhmissä kokemusasiantuntijat eivät 
erityisen keskeisessä roolissa



Palvelumuotoilu menetelmänä

• PPPR-hankkeessa palvelumuotoilu yhteiskehittämisenä: sote-

palveluihin soveltuva kehittämisen tapaan (verkostomaista 

monialaisen toimijaryhmän osallistumista kehittämistyöhön) 

• Yhteiskehittämisessä osallistetaan kehittämistyöhön 

toimijatahot, joiden toimintaan ja työtapoihin kehityskohde 

jollakin tavalla liittyy. 

• PPPR-hankkeen palvelumuotoiluprosessiin osallistuneet 

ammattilaiset ja kokemusasiantuntijat pitivät tärkeinä 

asiakkaiden mukanaoloa (keskustelun ja kehittämistyön 

monipuolistuminen)



Palvelumuotoilu menetelmänä

• Service blueprinting: erotettiin asiakkaalle näkyvät 
palveluprosessin vaiheet organisaation sisäisistä 
toiminnoista (eriteltiiin palveluprosessiin liittyviä erilaisia 
palvelutuokioita sekä hahmotteltiin palvelupolku että 
palveluun vaikuttavat rakenteelliset tekijät)

• Ongelmallisia palvelumuotoilussa nopeasti toteutettavien 
palvelukokeilujen toteuttaminen päihde- ja 
mielenterveyspalveluissa. 

• H1: Et kyl mul on vähän sellanen olo, et (--) sanana tää 
palvelumuotoilu on vähän niinku keinotekoinen. Ja kun nyt 
ajatellaan, et mitä sillä laajasti niinku tarkotetaan, eli et se 
on yhdessä kehittämistä, niin totta kai se on 
käyttökelponen. 



Palvelumuotoilu menetelmänä

• kokeilukulttuuria pystyttiin parhaiten hyödyntämään Rauman 
kehittämisosiossa

• hankkeen käynnistyttyä aloitettiin varsin pitkälle valmisteltu 
prototyypin testaaminen (Merituuli), jonka jälkeen pilotointi 
(uudet tilat)

• Testaamisen kohteena oli sosiaalisen tuen keskuksen 
organisoiminen, jossa tavoitteena oli avohuollon tukitoimien 
monipuolistaminen ja kehittäminen entistä 
asiakaslähtöisemmiksi ja paremmin koordinoiduksi. 

• matalan kynnyksen palveluja sosiaalista kuntoutusta tarvitseville 
henkilöille. 

• Heti alusta mukana kokemusasiantuntijoita ja kuntoutuksessa 
mukana olevia asiakkaita (raadit, haastattelut, kyselyt ja tiimi). 



Palvelumuotoilu menetelmänä

• Muissa kehittämisosioissa asiakkaat olivat pääsääntöisesti 

mukana tiedonkeruuvaiheessa sekä kehittämistiimeissä 

ideoimassa ja kommentoimassa toimintamallien sisältöjä. 

• Rauman osiossa kehittäjäasiakkaat toimivat mukana läpi 

hankkeen jopa niin, että asiakkaiden osallistamisesta tuli 

pysyvä toimintatapa ja osa sosiaalisen tuen keskuksen 

toimintaperiaatteita. 

• Palvelumuotoilu koettiin kehittämistavaksi, joka soveltuu 

sote-palveluiden kehittämiseen 



Palvelumuotoilun asiakasosallistumisen 
onnistumiset ja kipukohdat

• Vaikutuskanava

• Oppimisprosessi

• Osallistamisen kulttuuria organisaatioihin

• Palvelumuotoilun kehittämistiimit ja pilotoinnit merkittävä avaus

• Konfliktilanteet (asiakkaat vs työntekijät)

• muutaman kehittämistyöhön valitun päihde- ja 

mielenterveyspalveluiden asiakkaan annettiin liiallisella tavalla 

ohjata työhön liittyviä sisällöllisiä valintoja. 

• kehittäjäasiakkaille ei avattu riittävällä tavalla sosiaali- ja 

terveuspalvelujen resurssien niukkuutta tai rajallisuutta 



Palvelumuotoilun asiakasosallistumisen 
onnistumiset ja kipukohdat

• Asiakkaiden epätietoisuus osallistumisen vaikutuksista

• Asiakkailla ei ole käytännössä mahdollisuutta tehdä isompia 

aloitteita tai kokonaan uusia sisällöllisiä avauksia sekä yrittää 

saada esitykselleen kannatusta vaikkapa muiden asiakkaiden 

keskuudessa. 

• Osallistavassa hallintokulttuurissa ammattilaisilla ja 

asiantuntijoilla on käytännössä poikkeuksetta merkittävämpi 

rooli asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa kuin asiakkailla.

• retoriikka rajoitti asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua 

keskusteluun.  

• kehittäjäasiakkaat itsetietoisesti rajoittivat omia sanomisiaan



Palvelumuotoilun asiakasosallistumisen 
onnistumiset ja kipukohdat

• hankkeessa onnistuttiin tuottamaan myös pysyviä rakenteita ja 

foorumeita asiakasosallisuudelle. 

• kehittämisosioissa asiakkaiden näkemykset vähintään jollakin 

tavalla vaikuttivat kehittämistöiden lopputulokseen, vaikka 

prosessiin osallistuneet asiakkaat eivät tästä välttämättä olleet 

tietoisia. 



Johtopäätöksiä 

• Palvelumuotoilumenetelmien käyttämistä 
kehittämisessä haittasi se, että käsitteet ja käytännöt 
eivät olleet tuttuja asiakkaille ja ammattilaisille

• Kehitettiin yhteiskehittämisen toimintatapa

• PPPR-hanke osoittaa, kuinka palvelumuotoilun 
toimintatavoilla voidaan rationalisoida ja mahdollistaa 
asiakkaiden osallistuminen palveluiden kehittämiseen

• Osallistaminen ei mahdollistanut asiakkaiden 
horisontaalista ryhmäytymistä tai asiakkaiden oman 
agendan muotoutumista (vrt. hallinnollinen 
osallistaminen)



Johtopäätöksiä 

• Asiakkaiden rooli kehittäjänä: kuultavana 
tiedonkeruuvaiheessa ja prosessia konsultoivana 
osallisena työryhmissä

• Palvelumuotoilun käytännöt laajentavat 
osallistamisen käsitteistöä

• Teollisen muotoilun työkalut rantautuvat osaksi 
osallistamisen diskurssia

• NPM läpäisee entistä selkeämmin osallistavaa 
hallintokulttuuria 

• Palvelumuotoiluprosessit näyttäisivät varmistavan 
sen, että kansalaisnäkökulmat tulevat vähintään 
jollakin tavalla huomioiduiksi kehittämistyössä



Johtopäätöksiä 

1) Osallistamisen toimintamallien käyttöönottoa tulisi harjoitella ja 

toteuttaa systemaattisesti palveluorganisaatioissa. 

2) Tulee hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä soveltaen ja 

ennakkoluulottomasti kokeillen.

3) Yhteiskehittämisessä tulee osallistaa verkostomaisesti toimijoita 

niin erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, 

sosiaalihuollosta, järjestöistä ja näiden yhteisistä asiakkaista.   

4) Kehittäjäasiakkaiden asiantuntemus ja kokemukset kytkettävä 

osaksi kehittämistyötä myös merkittävissä asiakysymyksissä



Johtopäätöksiä 

5) Kehittäjäasiakkaiden näkemyksiä hyödynnetään kattavasti 

kehittämistyön eri vaiheissa

6) Vuorovaikutteiset kehittämistyöt ymmärretään oppimisprosessina, 

joissa kriittinen keskustelu on suotavaa. 

7) Kehittäjäasiakkaita tulee osallistaa kehittämistyöhön riittävän paljon, 

jotta he uskaltavat ryhmäytyä ja esittää rohkeasti omia näkemyksiä 

8) On ymmärrettävä, että asiakasosallisuudella on demokraattinen 

itseisarvo, joka vahvistaa palveluiden järjestämisen ja tuottamisen 

legitimiteettiä. 

9) Sosiaali- ja terveyspalveluiden johdon tulee sitoutua ja tukea 

asiakaslähtöistä kehittämistä
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