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Opinnäytteeni käsittelee muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyötä ja muotoilijoiden harjoittamaa yh-
teissuunnittelua yliopiston yhteistyöprojekteissa julkisen sektorin ja terveydenhuollon kentällä. Kaik-
kien käsittelemieni projektien yhteistyössä käytetyt metodit kuuluvat palvelumuotoilun piiriin. Aiheen 
valintaan on vaikuttanut oma taustani sairaanhoitajana terveydenhuollossa ja nykyinen ammattini 
muotoilijana. Olen halunnut yhdistää opinnäytteessäni tätä tietämystä.

Olen rajannut terveydenhuollon kontekstia keskittymällä yliopiston yhteistyöprojekteihin 
terveydenhuollon saralla ja käsitellyt projekteja, jotka ovat olleet tutkimuksen kohteena ATLAS 
hankkeessa. ATLAS hanke tutkii erilaisia yliopiston yhteistyöprojekteja ja pyrkii kartoittamaan niissä 
käytettyjä yhteissuunnittelun menetelmiä. Rajauksen myötä olen keskittynyt Helsingin kaupungin 
kanssa toteutettuun Palvelupolku-projektiin osana Lauttasaari projektia, jossa pyrittiin luomaan 
palveluverkostoa omaishoitajille, Tampereen yliopistollisen keskussairaalan laajennusprojektiin 
liittyvään palvelumuotoiluun ja design pääkaupunkivuoden aikana toimineen Wellbeing 365 projekteihin 
kuuluvaan opiskelijaprojektiin, joka toteutettiin psykiatrisen hoidon osa-alueella.

Olen hankkinut taustatietoa opinnäytteessäni maailmalla tehdyistä projekteista terveydenhuollossa, 
keskittyen erityisesti palvelumuotoilun osa-alueella tapahtuviin projekteihin. Näistä projekteista saadun 
tietämyksen kautta lähdin syventämään ymmärrystäni haastattelemalla projekteissa toimineita muotoi-
lijoita ja terveydenhuollon ja julkisen puolen asiantuntijoita. Analysoin haastattelut muotoiluprosesseis-
sa usein käytetyn samankaltaisuus- eli yhteenkuuluvuuskaavion (affinity diagram) avulla.

Tutkimuskysymyksilläni olen selvittänyt miten muotoilijoiden ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö 
toimii yhteissuunnittelun eli co-designin prosesseissa ja miten osapuolet ovat kokeneet tämän yhteis-
työn. Tuloksissani olen esitellyt näkemyksiä terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyöstä ja hahmottanut 
projekteissa toteutuneita yhteissuunnittelun tapahtumia. 



14



15

1

1. Johdanto

1.1 Aiheen rajaaminen ja opinnäytteen taustaa

1.2 Opinnäytteen tavoitteet

1.3 Tutkimuskysymykset ja menetelmät



16

1. Johdanto

Opinnäytteessäni olen ollut kiinnostunut terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyöstä ja lisäksi muotoili-
joiden toteuttamasta yhteissuunnittelusta tutkimissani terveydenhuollon ja julkisen sektorin yhteistyö-
projekteissa. Terveydenhuollon ja muotoilun tekemä yhteistyö on ajankohtainen aihe etenkin palvelu-
muotoilun näkökulmasta. Muotoilun lähestymistavat voivat osaltaan olla ratkaisemassa tulevaisuuden 
haasteita terveydenhuollon kasvavassa tarpeessa toimintatapojen muuttamiseksi muun muassa vähe-
nevien resurssien ja väestön ikääntymisen myötä tulevissa haasteissa.

Olen halunnut tarkastella muotoilijoiden toimintaa terveydenhuollon projekteissa saadakseni hieman 
kirkkaammaksi sitä kuvaa, mitä tämä uudenlainen yhteistyö palvelumuotoilun alueella on tarkoittanut 
Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa. Muotoilijoiden viitoittama tie voi toimia esimerkkinä ja mallina 
muille siitä, minkälaisiin uomiin muotoilijoiden yhteistyö voisi asettua terveydenhuollon ja julkisten 
palvelujen kentällä. Roolin hahmottaminen on vasta alkumetreillään, ei vähiten siksi, että palvelujen 
muotoilua ovat tehneet perinteisesti muut ammattilaiset terveydenhuollon ja julkisten palvelujen piiris-
sä. Haluan opinnäytteessäni avata näkökulmia näiden kahden maailman kohtaamisen ja yhteistyön 
erityispiirteisiin.

Yhteistyön lisäksi olen rajannut tarkasteluni yhteissuunnittelun työpajoihin, saadakseni syvällisempää 
tietoa aiheesta ja hahmottaakseni minkälaisiksi yhteissuunnittelun tapahtumat ovat näissä projekteissa 
muotoutuneet. Lisäksi olen kartoittanut mitä asenteita ja odotuksia terveydenhuollon henkilöstöllä ja 
muotoilijoilla on toisiaan kohtaan ja miten yhteistyötä on pyritty tukemaan tarkastelemissani projekteissa.
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1.1 Aiheen rajaaminen ja opinnäytteen tausta

Muotoilijoiden rooli on laajentunut uusille alueille viime aikoina. Manzini (Meroni & Sangiorgi, 2011, s. 1-5) 
puhuu muotoilun muutoksesta uudelle vuosisadalle, jossa siirrymme palveluiden ja verkostoitumisen 
aikakaudelle. Muotoilu on laajentanut tehtäviään myös julkisen puolen palveluihin. Boylen ja Harrisin 
(2009, s. 3) mukaan julkiset palvelut ovat kohtaamassa monia haasteita tulevaisuudessa ja radikaaleja 
innovaatioita tarvitaan ratkaisemaan muun muassa sosiaalisia ongelmia sekä paikkaamaan 
määrärahojen vähenemistä. Olen ollut opinnäytteessäni kiinnostunut muotoilun yhteistyöstä julkisen 
sektorin ja terveydenhuollon kanssa. Tämän laatuinen yhteistyö on viime aikoina lisääntynyt, mutta 
tämä suuntaus on vielä suhteellisen nuori.

Muotoilun laajentuneet roolit ovat muuttaneet lisäksi sitä, mitä suunnitellaan. Sanders ja Stappers 
(2008, s. 10-11) kuvaavat, että nykyisin muotoilijat eivät suunnittele pelkästään tuotteita käyttäjille, vaan 
esimerkiksi heidän tulevaisuuden kokemuksiaan, tunteitaan, vuorovaikutusta tai kestävän kehitykseen 
tähtääviä asioita. Muutokset muotoilun alueella eivät tarkoita sitä, että muotoilijat hylkäisivät perinteisiä 
muotoilun tehtäviä, vaan muotoiluosaaminen on laajentunut uusille alueille (Buchanan, 2008, s. 9)

Palvelumuotoilun menetelmien kautta julkinen sektori ja terveydenhuolto voi parhaimmillaan saada 
ratkaisuja ja uusia toimintamalleja tulevaisuuden haasteisiin. Opinnäytteessäni olen halunnut tutkia 
muotoilijoiden roolia terveydenhuollossa ja nostaa esille näkökohtia, jotka voisivat helpottaa tulevia 
suunnittelijoita ja terveydenhuollon henkilöstöä tekemään yhteistyötä. Lisäksi koen palvelumuotoilun 
hyvin mielenkiintoiseksi lähestymistavaksi, koska se paneutuu menetelmillään ja lopputuloksillaan 
asioihin kokonaisvaltaisesti ja voi vaikuttaa hyvin merkityksellisiin asioihin, kuten ihmisten hyvinvointiin. 

Opinnäytteeni aihealue yhdistää minun monialaista tietämystäni. Muotoilijan koulutuksen lisäksi minul-
la on ammattitutkinto ja työkokemusta terveydenhuollon puolelta. Olen valmistunut sairaanhoitajaksi 
vuonna 2002 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta. Tämän jälkeen olen työskennellyt pääasialli-
sen työurani Meilahden sairaalan teho-osastolla. Aloitin opiskelut Taideteollisen korkeakoulun teollisen 
muotoilun osastolla vuonna 2007.

Lopputyöni kartoittaa muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyön aluetta palvelumuotoilun näkökulmas-
ta. Tarkastelen tässä yhteistyössä käytettyjä työtapoja ja menetelmiä ja pyrin havaitsemaan siellä 
esiintyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Muotoilijat ovat toimineet jo pitkään terveydenhuollossa muun 
muassa ohjelmistojen kehittäjinä. Opinnäytteessäni en ole niinkään kiinnostunut tämän tyyppisestä 
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alueesta, vaan keskityn tarkastelemaan palvelumuotoilun alueella toteutuneita projekteja terveyden-
huollossa. Tavoitteenani ei ole tarkastella myöskään terveydenhuollossa tehtyjä taiteeseen liittyviä 
projekteja, vaan keskittyä muotoilun ja erityisesti palvelumuotoilun saralla tehtyihin projekteihin. Taide-
terapian ja terveydenhuollon ja taiteen yhdistäminen rajautuu opinnäytetyöni tarkastelun ulkopuolelle.

Terveydenhuollon sektori on verrattavissa mihin tahansa muuhun erikoistuneeseen ammattiryhmitty-
mään, joilla on erikoisosaamista omalta alaltaan. Tämä on aina suunnittelijalle haaste, sillä hänen ym-
märryksensä ei voi koskaan täysin vastata tällaisen erityisalan osaajan ymmärrystä. Terveydenhuol-
lon eri sektoreilla toimiessa tulisi ottaa huomioon myös organisaation näkökulma, koska siellä olevat 
toimintamallit voivat olla erityislaatuisia ja sisältää huomioon otettavia asioita. Muotoilijalla on harvoin 
laaja-alaisesti tietoa ja osaamista terveydenhuollosta, jolloin käyttäjien, asiantuntijoiden ja asiakkaiden 
osallistuminen suunnitteluprosessiin voi olla hyödyllistä. Terveydenhuollon kontekstissa asiakkaiden 
ja henkilökunnan osallistumisella suunnitteluun näyttäisi olevan paikkansa, koska terveydenhuollon 
erikoisosaaminen ja asiantuntijuus voivat olla oleellisia suunniteltavan palvelun tai tuotteen kannalta. 

Tietämykseni terveydenhuollosta on verrattavissa Kotron kuvailemaan harrastukselliseen tietämyk-
seen. Kotro (2005. s. 181-182, 192) on tutkinut väitöskirjassaan harrastuksellista tietämystä (englan-
niksi hobbyist knowing) tuotesuunnittelussa. Hän keskittyy erityisesti tutkimaan aihetta urheilun nä-
kökulmasta Suunnossa. Kotro kertoo, että tämänlaatuisen tiedon hyödyt voivat olla siinä, että se voi 
johtaa tämän tietämyksen kautta tehtyjen päätöksien luotettavuuteen. Hän varoittaa kuitenkin, että 
tämäntyyppisessä tiedossa täytyy olla myös herkkyyttä tunnistaa, mistä osista tietämystä todella on 
hyötyä, koska sen kautta saatu tieto voi helposti käsittää vain yksittäisen ihmisen kiinnostuksen kohtei-
ta. Harrastuksellista tietämystä voidaan verrata työtapaan, jossa pyritään saamaan tilanteesta selvää 
osallistumalla niihin itse. Tällöin tilanteesta saadaan tuotekehitykseen yksilötason tietoa ja tietoa myös 
koko yhteisöllisistä näkemyksistä ja arvoista. Kotro määrittelee harrastuksellisen tietämyksen niin, että 
siinä toiminta ja tieto ovat kietoutuneet yhteen ja se on herkkyyttä ja valppautta tiedon sosiaalisessa 
ja materiaalisessa kontekstissa, jossa yhdessä tiedetään ja tehdään. Sitä on hankala kommunikoida, 
koska tieto on toiminnan sisällä ja se käsitetään toiminnan yhteydessä. Parhaimmillaan tämä tieto saa-
daan hyödynnettyä tuotteen suunnitteluprosessissa luovana ymmärryksen lähteenä.

Asetelma tutkimukseeni on antoisa, koska olen tutkimieni osapuolten edustaja kummaltakin puolelta. 
Opinnäytteessäni painopisteeni on muotoilullisessa puolessani. Toisaalta vankka terveydenhuollon 
taustani on erottamaton osa minua ja minulla on paljon kokemusperäistä tietoa terveydenhuollosta. 
Tämä voi vaikuttaa näkökulmaani ja tarkastelutapaani tutkimukseni eri vaiheissa. Taustastani voi olla 
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hyötyä monissa opinnäytteeni vaiheessa. Siitä voi olla hyötyä muun muassa tiedonkeruussa, koska 
ymmärrän terveydenhuollossa käytettävää kieltä ja koko terveydenhuollon maailmaa omakohtaisten 
kokemuksieni kautta. Taustani ja koulutukseni kautta olen näiden kulttuurien välimaastossa, joka on 
oikein hedelmällinen asema opinnäytteeni kannalta.

1.2 Opinnäytteen tavoitteet

Minulla on opinnäytteessäni kaksi keskeistä kiinnostuksen kohdetta; yhteistyö terveydenhuollon ja 
muotoilun välillä ja yhteissuunnittelun tapahtumat. Sanders ja Stappers (2008, s. 6) määrittelevät yh-
teissuunnittelun yhteisen suunnittelun tapahtumana muotoilun prosessissa, johon osallistuvat muotoi-
lijoiden lisäksi ihmisiä, joilla ei ole muotoilijan koulutusta. Mattelmäki ja Sleeswijk Visser (2011, s. 6) 
määrittelevät yhteissuunnittelun eli co-designin yhteisen oppimisen ja tutkimisen tapahtumana, jota 
käytetään muotoilun prosessissa muun muassa ratkaisujen visioimiseen ja luomiseen. Ajattelutapa 
osallistaa ja sitouttaa muotoilun prosessiin ihmisiä, jotka eivät ole perinteisesti olleet siinä mukana, 
ottaen huomioon sekä potentiaaliset käyttäjät, että muut tärkeät toimijat.

Tarkoituksenani on pyrkiä kuvaamaan tarkemmin projekteissa muotoilijoiden toimesta järjestettyjä yh-
teissuunnittelun tapahtumia ja kartoittaa mitä erityispiirteitä terveydenhuollon ja julkisen sektorin kans-
sa tehtävään yhteistyöhön liittyy. Opinnäytteeni on tutkimuksellinen työ, jossa lähestyn kiinnostuksen 
alueitani laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Pyrin hahmottamaan edellä mainitsemiani asioita 
haastattelututkimuksen kautta.

Hirsjärven, Remeksen ja Rajavaaran (2005, s.153) mukaan kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuk-
sessa pyritään kuvaamaan todellista elämää ja sen kautta pyritään löytämään ja paljastamaan todel-
lisuudessa olevia tosiasioita sen sijaan, että todennettaisiin olemassa olevia väittämiä. Tulokset ovat 
aikaan ja paikkaan liittyviä ehdollisia selityksiä, koska kohdetta ei voi tarkastella puhtaan objektiivisesti. 
Laadullinen tutkimuksen myötä tutkittavaa kohdetta pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti. (Hirs-
järvi, Remes ja Rajavaara, 2005, s. 153) 

Minun oli välttämätöntä rajata terveydenhuollon kontekstia opinnäytteessäni, koska sen alaisuuteen 
käsitettäviä asioita on lukemattomia. Opinnäytteeni rajautuu käsittelemään terveydenhuollon projekteja 
Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteissa, jotka kuuluvat ATLAS-hankkeeseen. ATLAS-hanke tarkastelee 
yhteissuunnittelun menetelmiä Aalto-yliopiston kolmessatoista tutkimusprojektissa. Opinnäytteessäni 
keskityn näistä projekteista kolmeen. Hankkeessa on tutkijoita Aalto-yliopiston eri osastoilta ja myös 
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Encore tutkimusryhmästä, jossa olen työskennellyt opinnäytteen tekemisen aikaan. Esittelen hanketta 
tarkemmin seuraavassa luvussa.

Opinnäytteeni yhteissuunnittelun näkökulma pyrkii tutkimaan ja selvittämään yhteissuunnittelun eli 
co-designin menetelmiä, joita näissä kolmessa terveydenhuoltoon liittyvässä projektissa on käytetty. 
Tavoitteenani oli selvittää miten muotoilijat ovat toteuttaneet yhteissuunnittelua näissä projekteissa 
ja mitä erilaisia menetelmiä ja lähestymistapoja heillä on ollut käytössä. Pyrin selventämään erilaisia 
haasteita ja mahdollisuuksia näihin toimintatapoihin liittyen. Olen kiinnostunut selvittämään missä tar-
koituksessa näitä menetelmiä on käytetty ja mitä niiden käytössä tulisi ottaa huomioon. Yhteissuun-
nitteluun liittyvät kiinnostuksen alueet pohjautuvat teoreettiseen taustaan, johon olen perehtynyt muun 
muassa opinnäytetyöni seuraavassa luvussa olevien projektikuvausten kautta. Tämä taustatieto on 
tarkentanut yhteissuunnittelun näkökulmaani ja vaikuttanut tutkimukseni kysymyksenasetteluun. 

Toinen opinnäytteeni näkökulma liittyy terveydenhuollon ammattilaisten ja muotoilijoiden väliseen yh-
teistyöhön. Pyrin selvittämään miten terveydenhuollon ammattilaiset ja julkisen puolen asiantuntijat 
kokevat yhteistyön ja toisaalta myös miten muotoilijat kokevat sen. Tutkimukseni tavoitteena on identi-
fioida asioita, mitkä vaikuttavat yhteistyöhön ja sen sujumiseen. Tavoitteenani on näiden kautta saada 
selvempää kuvaa siitä, miten tätä yhteistyötä pystyttäisiin tukemaan. Yhteistyöhön liittyvistä piirteistä 
tuotettuja tuloksia voidaan käyttää ymmärtämisen välineenä ja yhteistyön rakentamisen apuna tulevis-
sa terveydenhuollon ja julkisen puolen muotoiluprojekteissa.

Opinnäytteen kirjallisuuskatsauksen osana esittelen terveydenhuollon parissa tehtyjä muotoiluprojek-
teja maailmalta saadakseni paremman kuvan siitä, mitä terveydenhuollon ja muotoilun kentällä on vii-
me aikoina tehty. Projektit antavat myös hyvän katsauksen erilaisista projekteista niille, jotka ovat kiin-
nostuneet opinnäytetyöni aihealueista. Kuvaukset selventävät, mitä näissä projekteissa on käytännön 
tasolla tehty. Olen pyrkinyt kuvaamaan projekteja mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta prosessin 
vaiheet tulisivat ymmärrettäväksi lukijoille.

1.3 Tutkimuskysymykset ja menetelmät

Opinnäytteeni kiinnostuksen kohteena on ollut yhteissuunnittelun toteuttaminen tarkastelemissani pro-
jekteissa ja terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyö ja siihen liittyvät erityispiirteet. Olen tarkastellut 
näitä asioita Aalto-yliopiston Palvelupolku, Wellbeing 365 ja TAYS:in yhteistyöprojekteissa, jotka ovat 
osana ATLAS-hanketta. Opinnäytteeni aihealueen sisällä olen pyrkinyt vastaamaan työtäni ohjaaviin 
tutkimuskysymyksiin.



22

Opinnäytteeni päätutkimuskysymykset ovat;
Miten muotoilijoiden ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö toimii yhteissuunnittelun eli co-
designin prosesseissa? 
Minkälaisia kokemuksia terveydenhuollon henkilöstöllä ja muotoilijoilla on heidän yhteistyöstään?
 
1) Minkälaisia odotuksia ja asenteita eri osapuolilla on toisiaan kohtaan?
2) Millä tavoin yhteistyötä on pyritty tukemaan?
3) Minkälaisia ominaisuuksia muotoilijalta vaaditaan terveydenhuollon kontekstissa?
4) Miten muotoilijoiden järjestämiä yhteissuunnittelun tapahtumia on toteutettu näissä projekteissa?

Olen kerännyt opinnäytteeni tutkimusaineiston haastattelemalla Palvelupolku, Wellbeing 365 ja 
TAYS:in projekteissa toimineita muotoilijoita, asiantuntijoita ja terveydenhuollon ammattilaisia. Halusin 
sisällyttää aineistooni haastatteluja kummastakin näkökulmasta, jotta terveydenhuollon ja muotoilun 
yhteistyö selventyisi molemmista suunnista. Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastatteluja keskit-
tyen yhteistyöhön terveydenhuollon ja muotoilun välillä sekä projekteissa käytettyihin yhteissuunnitte-
lun menetelmiin. 

Kuva 1. Opinnäytteen aikataulu
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Saadakseni tavoitteideni mukaista tietoa tein listan kysymyksistä joihin halusin vastauksia haastattelui-
den kautta.  Haastatteluiden lisäksi kysymykset ohjasivat kirjallisuuskatsauksen tekemistä. Lopputyön 
tulosten kannalta kirjallisuuskatsauksessa esitellyt kahdeksan erilaista terveydenhuollon ja yhteisuun-
nittelun esimerkkiä nousivat merkittäväksi haastatteluaineistoa täydentäväksi materiaaliksi.

Seuraavat kysymykset ohjasivat työskentelyäni:

Yhteissuunnittelun näkökulma
Mitä yhteissuunnittelun menetelmät tarkoittavat ATLAS terveydenhuollon projekteissa?
Mitkä yhteissuunnittelun menetelmät tuntuivat toimivimmilta tässä projektissa?
Miten muotoilijat toteuttavat yhteissuunnittelua käytännössä?
Mitä yhteissuunnittelun tapahtumissa tehdään?
Mitkä ovat yhteissuunnittelun haasteet ja mahdollisuudet?
Mitä hyötyä yhteissuunnittelusta oli projektille?

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyön näkökulma
Mitä haasteita terveydenhuollon ja muotoilijoiden yhteistyössä on?
Mitä asioita on tärkeä ottaa huomioon terveydenhuollon ja muotoilun välisessä yhteistyössä?
Miten muotoilijoiden ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyötä pyrittiin helpottamaan projektissa?
Mitä mahdollisuuksia terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyössä on?

Haastattelujen avulla keräsin tietoa muotoilijan näkökulmasta ja terveydenhuollon ammattilaisten nä-
kökulmasta. Aloitin tiedon keruuni haastattelemalla muotoilijoita Tampereen yliopistollisen keskus-
sairaalan projektista ja Helsingin kaupungin Palvelupolku-projektista. Ensimmäinen haastattelu toimi 
pilottihaastatteluna ja muokkasin kysymyksiä tämän haastattelun jälkeen havaitsemieni ongelmien 
mukaan. Tämän jälkeen toteutin haastatteluja terveydenhuollon asiantuntijoille Wellbeing 365, Pal-
velupolku ja TAYS projekteissa. Haastattelin myös Wellbeing 365 projektiin osallistunutta muotoilun 
maisteriopiskelijaa. Haastattelujen edetessä tietomääräni lisääntyi käsiteltävästä aiheesta ja saatoin 
kysyä tarkentavia kysymyksiä edellisissä haastatteluissa ilmi tulleiden asioiden ympäriltä. Tästä johtu-
en haastatteluni kehittyivät hieman matkan varrella.

Haastattelin opinnäytteeni aineistoon terveydenhuollon ammattilaisista kahta lääkäriä, yhtä osaston-
hoitajaa ja kahta sairaanhoitajaa. Lisäksi haastattelin kahta projekteissa tiiviisti toiminutta asiantunti-
jaa. Valitsin terveydenhuollon ja asiantuntijoiden haastateltavat muotoilijoiden antamien suositusten 
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mukaan. Kiinnitin huomiota myös siihen, että saisin haastateltavaksi henkilöitä, jotka ovat olleet tiiviisti 
tekemisissä projektin kanssa tai vaihtoehtoisesti osallistuneet projektissa järjestettyihin yhteissuun-
nittelun tapahtumiin. En haastatellut opinnäytteeni aineistoon potilaita, koska tämä ryhmä olisi ollut 
erityisen hankalasti tavoitettavissa ja heidän osallistumisensa ei olisi tuonut minua kiinnostavien ai-
healueiden saralta mainittavaa lisätietoa. En halunnut painottaa terveydenhuollon kanssa tehtävässä 
yhteistyössä työskentelyä potilaiden kanssa. Sen sijaan olin kiinnostunut siitä, miten terveydenhuollon 
organisaation kulttuuri vaikuttaa muotoilun kanssa tehtävään yhteistyöhön ja siten asiakkaan tai poti-
laan näkökulma rajautui pois.

Haastattelin opinnäytteessäni muotoilijoita ja yhteissuunnitteluun osallistuneita tahoja saadakseni ko-
konaiskuvan projektista, käytetyistä yhteissuunnittelun menetelmistä ja niihin sisältyvistä haasteista ja 
mahdollisuuksista. Kartoitin mahdollisia ymmärtämisvaikeuksia kommunikaatiossa ja tehtävänannos-
sa yhteissuunnittelun tapahtumissa. Kysyn myös projektin lopputuloksista ja mahdollisista jatkosuun-
nitelmista selvittääkseni menetelmien vaikutusta ja projektien lopullista merkitystä terveydenhuollon 
saralla.

Opinnäytteeni haastatteluissa halusin selvittää, mitkä asiat projektin yhteissuunnittelussa ovat toimi-
neet osallistujien mielestä hyvin. Tarkastelin myös, mitä hyötyjä ja hankaluuksia menetelmien käytössä 
on ollut ja mihin suuntaan osallistujat kehittäisivät niitä. Mitkä menetelmät tuntuivat toimivimmilta? Mikä 
erityisesti oli haastavaa tai hyödyllistä yhteissuunnittelussa? Miten osallistujat valikoituivat? Mitä eri 
metodeja, työkaluja, visualisointeja käytettiin? Mitkä niistä tuntuivat toimivimmalta? 
 
Tavoitteenani on helpottaa muotoilijoiden työtä opinnäytetyöni tuloksien kautta. Opinnäytetyöni tu-
lokset voivat toimia esimerkkeinä siitä, miten yhteissuunnittelun menetelmiä on yliopiston yhteistyö-
projekteissa käytetty terveydenhuollon puolella. Tämä voi helpottaa muiden työskentelyä prosessista 
avautuvien uusien näkökulmien kautta. Usein projektien lopputulokset ovat esitelty huolella ja niistä jää 
dokumentteja muiden luettavaksi, mutta prosessia saatetaan avata hyvin vaihtelevasti ja joskus melko 
pintapuolisesti. Tämä tapahtuu ymmärrettävistä syistä, koska tyypillisesti lopputuloksena esitellään jo-
kin palvelukonsepti tai konkreettinen tuotos joka on monesti mielenkiintoisin dokumentointi projektista. 
Prosessin kirjaaminen saattaa jäädä heikoksi niiltä osin, mitä on tehty esimerkiksi suunnitteluprosessin 
aikana. Dokumentointi jää helposti tasolle, jossa kuvataan yleisesti projektissa käytettyjä menetelmiä, 
mutta ei mennä esimerkiksi niissä käytettyjen materiaalin tai ohjeistuksen suhteen yksityiskohtiin. Me-
netelmistä puhuminen voi myös merkitä eri tilanteissa ja eri ihmisille erilaisia asioita. Tämän takia mie-
lestäni on hyödyllistä avata prosesseja siitä näkökulmasta, mitä tosiasiassa tapahtui yhteissuunnittelun 
aikana.
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Kuva 2. Toteutuneet haastattelut eriteltynä eri projektien ja haastateltavien ammattinimikkeiden mukaan.
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2. Terveydenhuollon projektit ATLAS-hankkeessa

Minun oli  välttämätöntä rajata opinnäytteeni aluetta terveydenhuollossa, koska terveydenhuollon si-
sälle luokiteltavia osa-alueita on määrättömästi. Tarkastelen opinnäytteessäni kolmea yliopiston yh-
teistyöprojektia ATLAS-hankkeen sisällä. Projektit ovat Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteja julkisen 
sektorin kanssa ja ovat  luokiteltavissa terveydenhuollon piiriin. Terveydenhuollon kontekstit rajautu-
vat näissä kolmessa ATLAS hankkeen tutkimien projektien mukaan sairaalaympäristöön, yksityisiin 
ja julkisiin hoiva-alan yrityksiin ja psykiatrisen terveydenhuollon puolelle. Seuraavissa luvuissa kerron 
tarkemmin näistä kolmesta projektista. 

ATLAS-hankkeessa tutkitaan Aalto-yliopiston yhteistyöprojekteja niiden toteuttamisen jälkeen. Hank-
keen pohjalta pyritään luomaan yhtenäistä kuvaa tai karttaa yhteissuunnittelun toteuttamisen metodeis-
ta. Tutkimani projektit ovat pieni osa ATLAS-hanketta, joka pohjautuu yhteensä 13 eri tutkimusprojek-
tiin. Projekteissa käsitellään palveluiden yhteissuunnittelua erilaisista teoreettisista lähtökohdista käsin 
ja erilaisissa ympäristöissä. Keskeisiä ATLAS projektia ohjaavia kysymyksiä on, mitä palvelumuotoilu 
yhteissuunnittelun metodeja näissä projekteissa on käytetty, mitkä ovat niiden mahdollisuudet, mihin 
teoreettiseen taustaan ne pohjautuvat ja kuinka ne voitaisiin määritellä teoreettisesta taustansa huo-
mioon ottaen. ATLAS projektissa on tutkijoita Aalto-yliopiston eri osastoilta. Opinnäytteessäni keskityn 
ATLAS projekteihin, jotka on toteutettu erilaisissa terveydenhuollon konteksteissa. 
(Simlabin sivusto Aalto-yliopiston internet sivuilla, ATLAS project plan) 

ATLAS-hanke on lähtökohtaisesti noussut innovatiivisten palveluiden kehittämisen haasteesta, jonka 
edessä yksityiset ja julkisen sektorin toimijat ovat nykypäivänä. Tämä on herättänyt kiinnostusta käyt-
täjäkeskeisiin ja käyttäjiä osallistavien muotoilun menetelmien käyttämiseen. Tämän johdosta tutki-
musprojektit, jotka pyrkivät suunnittelemaan palveluita käyttäjien kanssa, ovat lisääntyneet. Tutkimusta 
tehdään kuitenkin monista teoreettisista lähtökohdista ja mitään selkeää kehystä yhteiselle suunnittele-
miselle ei ole olemassa. Lisäksi informaatio palveluiden yhteissuunnittelusta on hajallaan. Yksityiset ja 
julkiset yritykset ovatkin nykyään ongelman edessä valitessaan juuri heille sopivia työkaluja olemassa 
olevien joukosta. (ATLAS project plan)
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2.1 Wellbeing 365 projektin konseptisuunnittelu psykiatrisen hoidon asiakaslähtöisessä 
kehittämisessä

Aalto-yliopiston projekti 365 Wellbeing oli osa World Design Capital 2012 ohjelmaa. Wellbeing projekti 
on ollut mittava ja moniulotteinen hanke ja siihen on kuulunut 12 projektia eri tieteenaloilta. Tavoitteena 
on ollut suunnitella toimivia, miellyttäviä ja hyvinvoivia elinympäristöjä ja kehittää kunnallisia hyvinvoin-
ti- ja terveyspalveluja. Aalto-yliopiston opiskelijat, asiantuntijat ja tutkijat muotoilun osastolta tekevät 
näissä projekteissa yhteistyötä Helsingin, Espoon ja Kauniaisen ja Lahden kaupunkien kanssa ja on 
aktivoinut myös kansalaisia näissä kaupungeissa. Yhteistyötä on tehty noin kymmenien ammattilai-
sen kanssa terveydenhuollon, lastensuojelun, kaupunkisuunnittelun ja lähiöiden kehittämisen alalta. 
Yhteistyökumppaneita on näiden lisäksi monia, kuten Eindhovenin teknologinen yliopisto ja National 
Institute of Health and Welfare. Hankkeen johtaja Turkka Keinonen kuvailee haastattelussaan, että 
Wellbeing hankkeen myötä on pyritty muotoilemaan hyvinvointiratkaisuja ympäristöön, tuotteisiin ja 
palveluihin siten, että kansalaisten, palveluntuottajien ja julkisen terveydenhuoltojärjestelmän edut tu-
lisivat kohdatuiksi. 
(Aalto-yliopiston internet sivut)

Opinnäytteessäni tarkastelema Wellbeing 365 projekti mielenterveydenhoitotyöhön oli Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun maisteriopiskelijoiden toteuttama projekti. Maisteriopiskelijat te-
kivät yhteistyötä ”User Inspired Design” kurssin puitteissa Auroran psykiatrinen sairaalan ja Malmin 
psykiatrinen poliklinikan kanssa. Kurssin vetäjänä toimi Wellbeing hankkeen johtajana toiminut Turk-
ka Keinonen. Projektissa käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä, muun muassa yhteissuunnittelua ja 
muotoiluluotaimia*. Käsittelen palvelumuotoilun menetelmiä ja yhteissuunnittelua tarkemmin seuraa-
vissa luvuissa. Projektissa mukana olleilla opiskelijoilla saattoi olla jotain tietämystä palvelumuotoilun 
menetelmistä tai he harjoittelivat niitä projektissa ensimmäistä kertaa. Terveydenhuollon projektikuva-
uksissa käsittelen tätä projektia tarkemmin oman kokemukseni näkökulmasta, koska osallistuin myös 
itse vuonna 2011 pidetylle User Inspired design kurssille. 

Muotoiluluotain: Muotoilun tutkimuksen menetelmä, jossa käyttäjältä saatua itsedokumentoinnin avulla kerät-
tyä tietoa käytetään muotoiluprosessin tukena. (Mattelmäki, 2006, s. 39-40)
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2.2 Palvelupolku-projekti asiakaskeskeisen palveluverkoston luomisen tukena Lautta-
saaressa

Tarkastelen opinnäytteessäni Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston rahoittaman Aalto-yliopiston 
Palvelupolku-projektia, ja erityisesti sen toista vaihetta. Projektia toteuttivat yhdessä Aalto ARTSin 
ja Aalto BIZ tutkijat ja maisteriopiskelijat. Tämä projekti on jatkoa Palvelupolku 1 -hankkeelle, jossa 
tutkittiin palvelupolun toimintamallin arvoverkostoa ja kehitettiin osaamista palvelumuotoilun hyödyn-
tämiseksi (Elo, 2012, s. 25-26). Projekti on ollut osa laajempaa Helsingin kaupungin Yritysmyönteinen 
kumppani -hanketta, jonka tavoitteena on ollut kehittää palvelumuotoilun avulla asiakaslähtöisempiä 
yrityspalveluita (Hakio, 2010, s. 7).

Tarkastelemani Palvelupolku-projektin osa tehtiin linkittyneenä Lauttasaaren asiakaskeskeinen pal-
veluverkko -hankkeeseen, jossa hyödynnettiin asiakaslähtöisiä toimintamalleja palveluiden suunnit-
telussa. Hanke on saanut World Design Capital 2012 statuksen. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
sivuilla esitellään Lauttasaaren asiakaskeskeisen palveluverkon tavoitteita näin; ”Lauttasaaren asia-
kaskeskeinen palveluverkko – hanke on vanhusten palveluihin kehitettävä uuden innovatiivisen koko-
naisuuden yhteensovittamis- ja kehittämishanke julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin ja vapaaeh-
toisten toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa korostuvat arjen toimivuuteen perustuvat asiakaslähtöiset 
työprosessit, palvelujen organisointi asiakkaan palveluketjujen mukaisesti ja organisaation kehittämi-
nen palveluverkoston näkökulmasta.” (Helsingin kaupungin internet sivut)

Lauttasaari-hankkeen tavoitteena oli muodostaa Lauttasaaren alueelle niin sanottu ”seinätön palvelu-
verkko”, joka sisältäisi julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat sekä kolmannen sektorin tarjoamat palve-
lut. Hankkeen kohderyhmänä ovat vanhusten palvelut ja erityisesti omaishoitajien toiminta sen sisällä. 
(Elo, 2012, s. 5-7, 28-30)

Puhuessani jatkossa Palvelupolku-projektista, tarkoitan tällä Lauttasaari-hankkeen osana toiminutta 
Palvelupolun toista vaihetta ja siinä toteutettua yhteistyötä Muotoilun laitoksen kanssa. Helsingin kau-
pungin asiakaslähtöisten toimintamallien hyödyntämisessä on käytetty muotoilun ja palvelumuotoilun 
tarjoamia työkaluja, jotka ovat olleet myös tämän yliopistoyhteistyön olennaisia elementtejä. Opinnäy-
tetyöni kohdentuu siis lähinnä Joona Elon (2012) toteuttamaan osuuteen Palvelupolku-projektista. Sii-
nä sovellettiin muotoilun menetelmiä, kuten muotoiluluotaimia ja yhteissuunnittelun työpajoja osana 
Lauttasaari-hanketta. Elon maisteriopinnäytetyön tarkoituksena oli kokeilla, miten muotoilun menetel-
miä ja visuaalisia työtapoja voitaisiin hyödyntää osana julkisten palvelujen kehittämistä. (Elo, 2012, s. 
5-7, 28, 30, 44, 49; Helsingin kaupungin internet sivut)
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2.3 Tampereen yliopistollisen keskussairaalan toimintamallien kehittäminen palvelu-
muotoilun keinoin

Tampereen yliopistollinen keskussairaala eli TAYS on laaja paikallinen sairaala, jossa työskentelee yli 
7500 ammattihenkilöä ja jossa hoidetaan vuosittain noin 160 000 potilasta. Viime aikoina sairaalassa 
ollaan toteutettu laajaa kehityshanketta, josta osa keskittyy parantamaan palveluja potilaslähtöisem-
miksi. 

Tampereen yliopistollisen keskussairaalassa on toteutettu palvelumuotoilupilotteja kahdessa vaihees-
sa. Ensimmäinen vaihe alkoi keväällä 2011 ja siinä keskityttiin sarkooma tyyppistä syöpää sairasta-
viin potilaisiin. Sarkooma tarkoittaa luu- ja tukielimissä sijaitsevaa syöpätyyppiä. Tavoitteena oli löytää 
keinoja sarkooma potilaiden hoitokokemuksiensa parantamiseen ja tutkia mahdollisuutta hoitoaikojen 
lyhentämiseen. Tavoitteena oli myös tutustuttaa sairaalaorganisaatio muotoilullisiin tapoihin kehittää 
palveluita. Projektin ensimmäisessä vaiheessa sarkoomapotilaiden matkasta luotiin kaavio, joka saa-
tiin lääkäreiden kanssa toteutetun työpajan tuloksena. Muotoilija tuotti tämän työpajan tuloksista poti-
laan matkaa kuvaavan virtakaavion joka muokattiin lopulliseen muotoonsa henkilökunnan kanssa, joita 
potilas matkansa aikana tapaa. Haastatteluissa käytettiin apuna virtakaavion pohjalta luotua pelilau-
taa. Pelilaudan lisäksi haastatteluissa käytettiin puisia pelinappuloita ja merkkejä kuvaamaan tärkeitä 
tapahtumia ja ihmisiä matkan varrella. Haastatteluista saadun tiedon pohjalta toteutettiin työpaja poti-
laiden kanssa ja tämän tuloksena saatiin tulevaisuutta visioivia konsepteja.

Projektin seuraavassa vaiheessa keväällä 2012 keskityttiin sairaalaympäristön fyysiseen prototypoin-
tiin. Tulevina vuosina Tampereen yliopistolliseen sairaalaan on tulossa suuria muutoksia ja sinne ol-
laan rakentamassa muun muassa uutta siipeä. Prototypointiin kuului sairaalan uuteen siipeen kuu-
luvia tiloja, kuten potilasosasto, poliklinikka ja leikkaussali. ”Pahvisairaaksi” nimetyssä prototypointi 
työpajassa käytettiin 1:1 pahvimateriaaleja tulevaisuuden sairaalatilojen rakentamiseksi. Pahvisairaala 
toteutettiin yhteissuunnittelun työpajoissa, johon osallistui muun muassa arkkitehteja, henkilökuntaa 
ja potilaita (yhteensä 65 työntekijää). Pahvisairaalan tilanteesta ymmärrys henkilökunnan ja potilaiden 
tarpeista välittyi suoraan mukana yhteissuunnittelussa oleville arkkitehdeille. Tuloksena saatiin visio 
tulevaisuuden sairaalatiloista, joita voidaan käyttää hyväksi tulevissa sairaalatiloissa.
(designforhealthcare internet sivu, Cardboard hospital video)
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3. Palvelumuotoilu ja yhteissuunnittelu

3.1. Palvelumuotoilusta ratkaisuja aikamme ongelmiin

Palvelumuotoilu on viime aikoina paljon huomiota saanut lähestymistapa muotoilussa. Palvelumuotoilu 
on tärkeä osa opinnäytettäni, koska työssäni käsiteltävät muotoilun projektit ovat suurelta osin 
palvelumuotoilun kentältä. Meronin ja Sangiorgin (2011, s. 9, 14) mukaan muotoilun alueella 
alettiin puhua palveluista uutena muotoilun agendana 1990-luvulla. Tällöin muotoilun käytännöt ja 
kulttuuri keskittyivät enemmän konkreettisten objektien muotoiluun perinteisille teollisille sektoreille. 
Palvelumuotoilu on saanut yhä enemmän huomiota lähestymistapana, joka voisi osaltaan ratkaista 
nykyisiä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. 

Birgit Mager (2009, s. 32-33) kuvailee, että palvelumuotoilu käsitettiin useinkin väärin 90-luvun alussa, 
kun muotoilu yhdistettiin tuotteiden ulkoisen muodon antamiseen. Tänä päivänä palvelumuotoilu on 
saanut uskottavuutta ja se on todistanut arvonsa useiden projektien kautta yksityisellä sekä julkisella 
sektorilla että teollisuudessa. 

Palvelumuotoilu on hyvin laaja käsite ja sitä on pyritty määrittelemään eri tutkijoiden toimesta. 
Lovelockin ja Gummessonin (2004, s. 23) mukaan palveluiden piirteitä ovat aineettomuus (intangibility), 
erilaisista ja olosuhteiden mukaan muuttuvista aineksista koostuminen (heterogenity), sidonnaisuus 
vuorovaikutukseen ihmisten kanssa (inseparability) ja katoavaisuus (perishability). 

Lämsä ja Uusitalo (2003, s. 17-18) kuvailevat palvelun ominaispiirteiksi aineettomuuden, 
heterogeenisyyden, tuotannon ja kulutuksen samanaikaisuuden ja ainutkertaisuuden. Palvelu eroaa 
tuotteista ensi sijassa siinä, että palvelu on aineeton. Palvelu liittyy toimintaan ja asiakas joutuu 
päättelemään palvelun ominaisuudet niistä aineellisista olomuodoista ja todisteista, jotka ovat 
saatavilla. Palvelun heterogeenisyys eli vaihtelevuus tarkoittaa sitä, että palveluun vaikuttavat monet 
tekijät ja kukin palvelukokemus on ainutkertainen. Palveluun vaikuttavia asioita on monesti hankala 
ennakoida, koska siihen vaikuttavat niin monet osallistujat. Palvelukokemukseen voivat vaikuttaa jopa 
muut samanaikaisesti palvelua käyttävät asiakkaat. Palvelu tuotetaan silloin, kun asiakas ostaa ja 
kuluttaa sen. Esimerkiksi ravintolapalvelu syntyy asiakkaan ruokaillessa ravintolassa. Palvelu on myös 
ainutkertainen, eikä sitä voi varastoida. Ravintolapalvelu käytetään juuri siinä hetkessä, kun se on 
tarjolla, eikä sitä voi varastoida myöhempää käyttöä varten. (ibid.)
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3.2 Palvelumuotoilun ihmislähtöiset menetelmät

Muotoilun uusien toimintakenttien siivittämänä myös muotoilun menetelmät ovat olleet muutoksessa. 
Palvelumuotoilussa voidaan käyttää monia menetelmiä ja lähestymistapoja, joita kuvailen seuraavaksi. 
Magerin (2009, s. s. 37-40) mukaan palvelumuotoilu on kokonaisvaltaisesti asiaa lähestyvä 
lähestymistapa, joka katsoo palvelun kokonaisuudessa tapahtuvia toimintoja ja vuorovaikutusta. Eri 
toimijoiden kartoittaminen on usein tärkeä vaihe palvelun ymmärtämisessä. Työskentely on usein 
monitieteellistä ja ihmislähtöisestä. 

Palveluja hahmotetaan usein asiakkaan matkaa kuvaavina prosesseina, että palvelu tulisi helpommin 
ymmärrettäväksi. Matkaa kuvaavat prosessit keskittyvät palvelun kokemukselliseen puoleen.  Parker 
ja Heapy (2006, s.16, 34 -35, 55-56) kirjoittavat, että asiakkaan matkaa eli palvelupolkua kuvaavat 
menetelmät helpottavat ihmisiä rakentamaan kuvaa siitä, kuinka palvelukokemukset toimivat oikeassa 
elämässä. Tavoitteena ei ole ymmärtää toimivaa palvelun prosessia, vaan määritellä asiakkaalle paras 
kokemuksellinen matka palvelun läpi. Palvelupolkua voidaan käyttää ongelmien identifioimiseksi ja 
palvelun parantamismahdollisuuksien identifioimiseksi. Palvelupolku hahmotetaan asiakkaan matkalle 
identifioitujen pisteiden kautta, jotka asetetaan ajalliseksi jatkumoksi. 

Palvelupisteet ovat palvelukokemuksen kontaktipisteitä, joista palvelukokemus rakentuu. Ihmiset 
kokevat palvelun palvelupisteiden kautta ja niissä ollaan usein tekemisissä palvelun fyysisten 
ilmenemismuotojen kanssa tai vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Palvelupisteet ovat palvelun 
kosketeltavia elementtejä ja siihen kuuluu palvelussa toimivan vuorovaikutuksen lisäksi kaikki, mitä 
palvelua kokeva ihminen voi aistiensa avulla kokea. (Parker & Heapy, 2006, s.16, 34 -35, 55-56)

Palvelumuotoilussa pyritään tutkimuksellisin keinoin tuottamaan parempia muotoiluratkaisuja. 
Tutkimusta toteutetaan erilaisin keinoin. Meronin ja Sangiorgin (2011, s. 16-18) mukaan palvelumuotoilun 
tutkimuksessa on erotettavissa kaksi ajattelumallia; vuorovaikutukseen keskittyvä ajattelumalli ja 
funktionaalinen ajattelumalli. Funktionaalinen näkökulma keskittyy palvelun sisällä oleviin toimintoihin, 
kuten siihen mitä palvelu voi tarjota ja mitä se merkitsee. Vuorovaikutusmallissa keskitytään 
muotoilun interventioihin asiakkaan kokemuksellisesta näkökulmasta käsin ja pyritään parantamaan 
sitä muotoilullisin keinoin. Hanington (2003, s. 11-16) kirjoittaa, että muotoilun tutkimusten tuloksilla 
on suora yhteys muotoiluratkaisuihin. Palvelumuotoilun prosessiin kuuluu olennaisesti toistuvat 
testaamisen ja kehittämisen vaiheet eli iteratiivisuus (Hanington, 2003, s.11-16; Miettinen, 2009, s. 11).
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Palvelumuotoilun tutkimuksessa käytetään monia menetelmiä. Haningtonin (2003, s.11-16) mukaan 
perinteiset ihmislähtöisen suunnittelun metodit pohjautuvat haastatteluille, kyselyille ja erilaisille 
mittauksille. Nämä menetelmät eivät ole kuitenkaan soveliaita kaikkiin tilanteisiin, koska ihmiset eivät 
useinkaan tee niin kuin sanovat ja ovat valmiimpia esittämään asioita paremmasta näkökulmasta kuin 
ne ovat. Havainnoinnit ovat tyypillinen menetelmä muotoilun saralla, kuitenkin hieman muunneltuina 
etnografisen tutkimuksen havainnointiin verrattuna. Nykyisin on olemassa laaja valikoima luovia 
menetelmiä muotoilun tutkimukseen ja käyttäjätiedon keräämiseen, jotka liittyvät useinkin käyttäjien 
osallistumiseen. Haningtonin mukaan tällaisia luovia menetelmiä ovat muun muassa käyttäjiä 
osallistavat muotoilun työpajat ja muut luovat tapahtumat, joissa luodaan visuaalisia tuotoksia 
ajatuksien ja ideoiden kommunikoimiseksi. Tuotokset voivat olla karttoja, diagrammeja, kollaaseja, 
toimintoja tai malleja. Innovatiivisten metodien tarkoituksena on nimenomaan se, että niitä käytetään 
luovasti kuhunkin käyttötarkoitukseen. (ibid.)

Palvelumuotoilun ajattelutapaan liittyy voimakkaasti käyttäjien osallistuminen. Osallistavan suunnittelun 
juuret ovat Skandinavian demokraattisissa liikkeissä 1970 -luvulla ja yhteissuunnittelun kaltaiset 
menetelmät ovat kehittyneet tämän käyttäjiä osallistavan suuntauksen seurauksena (Sanders & 
Stappers 2008; Ehn 2008). Muotoilun ajattelutavan painopiste on siirtynyt yhteiseen suunnittelemiseen 
käyttäjien kanssa (Vaajakallio, 2012; Sanders & Stappers, 2008; Hanington 2003). Asiakkaat käsitetään 
prosessissa yhteisiksi arvon luojiksi passiivisen vastaanottavan roolin sijaan (Mager, 2009, s. 37-40). 
Muotoilun tutkimuksen muuttuminen on muuttanut muotoilijan, tutkijan ja käyttäjän roolia. Sillä on ollut 
seurauksia muotoilun koulutukseen ja harjoittamiseen ja se on luonut uusia toiminta alueita muun 
muassa yhteisluomiseen (Sanders & Stappers, 2008, s. 5-6). 

Palvelumuotoilussa voidaan käyttää menetelmänä muun muassa luotaimia. Tuuli Mattelmäki (2006, s. 
39-40) kutsuu niitä väitöskirjassaan muotoiluluotaimiksi (engl. design probes). Muotoiluluotaimet ovat 
käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun kuuluva menetelmä ihmisten ymmärtämiseksi ja muotoiluratkaisujen 
toteuttamiseksi. Luotaimissa käyttäjät osallistuvat suunnitteluprosessiin itse dokumentoinnin keinoin. 
Luotaimissa olevien tehtävien avulla käyttäjät dokumentoivat kokemuksiaan ajatuksiaan ja ideoitaan. 
Luotaimissa keskitytään käyttäjien omaan, henkilökohtaiseen näkökulmaan. Luotaimen rikastuttavat 
suunnittelua ja muotoilua ja tutkivat tulevaisuuden mahdollisuuksia ongelmanratkaisun sijaan. 
Luotaimet tukevat sekä muotoilijoiden että käyttäjien tulkinnallisuutta ja luovuutta. Luotaimissa olevat 
tehtävät ovat yleensä tulkinnanvaraisia ja avoimia inspiroidakseen uusien ja yllättävien tulosten esiin 
tulemista. Yleisimmät luotaimissa käytetyt dokumentointimenetelmät tapahtuvat avoimien kysymysten, 
kuvakollaasien tekemisen, päiväkirjojen ja kameran avulla. (ibid.) Käyttäjien osallistaminen luovien 
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menetelmien, kuten päiväkirjojen, piirtämisen, valokuvauksen ja tarinankerronnan kautta on hyödyllistä 
etenkin niissä tilanteissa, joissa on vaikea ilmaista ajattelun prosesseja verbaalisesti (Fulton Suri, 
2003, s. 52-57). 

Kirsikka Vaajakallio (2012, 49-50) kuvailee väitöskirjassaan, nykyisin puhuttaessa käyttäjien 
osallistumisessa ei tarkoiteta ihan samaa kuin aikaisemmin käyttäjäkeskeisen suunnittelun piirissä. 
Vaajakallio tuo esille, että käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta on siirrytty luovempiin menetelmiin, joissa 
pyritään ymmärtämään käyttäjää, hänen subjektiivisia arvojaan ja tarpeitaan. Käyttäjää ei nähdä tästä 
näkökulmasta objektiivisesti, vaan ajatteluun liittyy voimakkaasti muiden kokemusten empaattinen 
ymmärtäminen ja tulkinta. 

Empatian merkitys on olennaista etenkin silloin kun muotoilija tulkitsee muiden ihmisten puheita, 
tekemisiä ja käyttäjiltä saatua tietoa. Fulton Suri (2003, s. 52-57) avaa empaattista suunnittelua ja 
hänen mukaansa olennaista ei ole pelkän objektiivisen tiedon tuominen osaksi muotoilun prosessia 
vaan saada ymmärrystä ihmisiltä henkilökohtaisesti. Kun muotoilija kohtaa ihmisiä heidän arjessaan, 
hän voi empatian kautta inspiroitua visioimaan parempia ratkaisuja heille saadessaan enemmän 
subjektiivista informaatiota. Muotoilija pyrkii empaattisuutensa kautta ymmärtämään ja tulkitsemaan 
muiden ihmisten ajatuksia ja tunteita. (ibid.)

Palvelumuotoilun piirissä tavallisia ovat myös suunnittelupelit, joiden luonnetta Vaajakallio (2012, 
s. 100-101) hahmottaa väitöskirjassaan. Suunnittelupeli helpottaa yhteissuunnittelussa yhteisen 
ymmärryksen luomista käsiteltävästä aiheesta ja tekee asioiden täsmällisen kommentoinnin 
helpommaksi. Peli luo yhteisen kielen osallistujien ja muotoilijoiden välille. Muotoilupelit ovat omiaan 
myös ruokkimaan mielikuvitusta ja antavat osallistujille kosketeltavan ja luovan työkalun erilaisille 
kokeiluille. Muotoilupelien kautta osallistujien on helpompi visioida tulevaisuuden mahdollisuuksia 
olemassa olevaan tilanteeseen. (ibid.)

Magerin (2009, s. 37-40) mukaan palvelumuotoilijoilla on menetelmissään visuaalinen ote. He luovat 
suunnitteluprosessin eri vaiheissa muun muassa kuvakäsikirjoituksia ja prototyyppejä. Myös Segelström 
(2010, s.17-35) on tutkinut opinnäytetyössään palvelumuotoilun alueella tehtyjä visualisointeja, joista 
tyypillisimmät ovat blueprint, palvelupolut, käyttäjäpersoona kuvaukset, palvelun kuvakäsikirjoitukset, 
systeemikartat ja pienoismallien, esimerkiksi legojen avulla palvelun visualisoimiseksi käytetyt 
menetelmät. Blueprint visualisointien käyttö (Bitner, Ostrom & Morgan, 2008, s. 5-6) muistuttaa muita 
prosessin visualisointityökaluja. Visualisointi sisältää tällöin yleensä asiakkaan toiminnan ja asiakkaalle 
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näkyvät palvelun kontaktipisteet (onstage), asiakkaalle näkymättömät palvelun kontaktipisteet 
(backstage), palvelun tukiprosessit ja palvelun fyysiset ilmenemismuodot. Haningtonin (2003, s. 11-16) 
mukaan myös muotoilun tutkimuksen tulkinnan ja analyysin tulokset sisältävät usein visualisointeja, 
kuten luonnoksia, valokuvia ja videoita riippumatta siitä, käyttääkö muotoilija tutkimuksessaan 
perinteisiä havainnoinnin ja haastattelun menetelmiä.

3.3 Mitä yhteissuunnittelu on?

Yhteissuunnittelulla on juurensa osallistuvassa suunnittelussa (participation design), joka nousi tär-
keäksi asiaksi 1970 luvulla Skandinaviassa (Ehn, 2008, s. 93-94; Sanders & Stappers, 2008, s. 7). 
Ehnin (2008, s. 93-94) mukaan osallistuva suunnittelu on lähtöisin ajatuksesta, että ihmiset pystyisivät 
vaikuttamaan niiden tuotteiden suunnitteluun, joiden kanssa he ovat tekemisissä. Tällainen demo-
kraattisesta ajattelusta nouseva arvo johti käyttäjien osallistamiseen suunnitteluprosessissa. Osallistu-
vassa suunnittelun hyödyt liittyvät käyttäjien hiljaiseen tietoon (tacit knowledge) ja erityisosaamiseen, 
jotka tulevat yhteistyössä näkyväksi suunnittelijoille. 

Klassisessa käyttäjäkeskeisessä muotoiluprosessissa käyttäjä on passiivinen tutkimisen objekti, johon 
muotoilun tutkija tuo tietonsa teorioista ja lisää tietoaan käyttäjien haastatteluilla ja havainnoinneilla. 
Muotoilija saa nämä tiedot, useinkin raportin muodossa ja luovan ajattelun tuloksena muodostaa sen 
pohjalta ideoita ja konsepteja. Yhteissuunnittelussa nämä roolit ovat sekoittuneet. Suunnittelun koh-
teena olevat ihmiset on otettu mukaan muotoiluprosessiin ”oman kokemuksensa asiantuntijoina” ja he 
osallistuvat tiedon, ideoiden ja konseptien luomiseen. Osallistujia tuetaan tässä tilanteessa työkaluilla, 
jotka muotoilija on suunnitellut. Muotoilijalla on edelleen vahva rooli muodon antamisella ideoille ja 
konsepteille. (Sanders & Stappers, 2008, s. 11-12).

Yhteissuunnittelu, englanniksi co-design, näyttäisi olevan termi jota käytetään monissa yhteyksissä 
ja merkityksissä. Sanders ja Stappers (2008, s. 6,12) kertovat, että yhteissuunnittelu (co-design) ja 
yhteisluominen (co-creation) sekoitetaan usein toisiinsa ja niitä käytetään synonyymeinä puhuttaessa 
samoista asioista. He määrittelevät yhteissuunnittelun tapahtumana, joka voi olla osa yhteisluomista. 
Yhteissuunnittelua he käyttävät kuvaamaan tapahtumaa, jossa muotoilijat ja ihmiset, jotka eivät ole 
koulutettuja muotoilijoita, käyttävät luovuuttaan työskennellen yhteistyössä muotoilun kehittämispro-
sessissa. Sanders ja Stappers kuvailevat, kuinka yhteissuunnittelussa käyttäjän rooli voi vaihdella pro-
sessin eri vaiheissa. Riippuen käyttäjien luovuudesta, ammattitaidon asteesta ja innostuksesta heitä 
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voidaan osallistaa kaikkiin suunnitteluprosessin vaiheisiin. He kertovat, että käyttäjän rooli suunnitte-
lutyöhön osallistuvana ”yhteissuunnittelijana” (engl. co-designers) on mahdollista esimerkiksi monissa 
terveydenhuollon projekteissa. Lääkärit, sairaanhoitajat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
osallistua erityisosaamisellaan terveydenhuollon järjestelmien ja ympäristöjen muotoiluun ja suunnitte-
luun. Potilaat ja heidän omaisensa voivat myös ottaa tämän roolin.

Yhteissuunnitteluun verrattavia menetelmiä on käytössä eri tieteenaloilla ja osittain siitä johtuen yhteis-
suunnittelua tai co-designia ei toteuteta samalla tavalla eri yhteyksissä. Co-designin ja yhteisluomisen 
lisäksi voidaan puhua myös yhteistuottamisesta (co-production). Mattelmäki ja Sleeswijk Visser (2011. 
s. 1-2, 6) pyrkivät hahmottelemaan yhteissuunnittelun termistöä artikkelissaan ”Lost in co-x”. Yhteis-
suunnittelun menetelmät pyrkivät etsimään uusia potentiaalisia suuntia suunnittelulle ja löytämään 
suunnitteluratkaisuja ja ideoita. Yhteissuunnittelussa suunnittelu, menetelmät ja käyttäjien ohjaaminen 
ja osallistuminen tapahtuvat yhteistyössä. Mattelmäki ja Sleeswijk Visser ovat tutkineet eri kirjallisuus-
lähteitä ja suunnitteluprojekteja ja esittelevät katsauksessaan koostetta siitä, mitä yhteissuunnittelu 
näyttäisi olevan näiden lähteiden pohjalta. Muotoilijat tai suunnittelijat ovat yhteissuunnittelussa tyypil-
lisesti mukana ja yhteissuunnittelun toiminnassa pyritään yleensä muotoiluratkaisujen kehittämiseen 
ja uuden visioimiseen. Yhteissuunnittelulla pyritään edesauttamaan suunnittelutyötä antamalla suun-
nittelun työkaluja ihmisille, jotka eivät tyypillisesti osallistu tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Yh-
teissuunnitteluun pyritään saamaan ja sitouttamaan tärkeitä toimijoita ja tulevaisuuden käyttäjiä, jotka 
voivat tukea suunnittelutyön toteuttamisprosessia. Yhteissuunnittelu voidaan nähdä myös oppimisen ja 
tutkimuksen tapahtumana, joka toteutetaan yhteistyössä osallistujien kesken. (Mattelmäki ja Sleeswijk 
Visser, 2012, s.1-2, 6)

Rizzon (2010, s. 125) mukaan muotoilun tutkimukseen on viime vuosikymmeninä tullut monia mene-
telmiä ja työkaluja, jotka voidaan nähdä yhteissuunnittelu käsitteen alla olevana toimintana. Muotoilun 
alan artikkeleissa on nähtävillä, että yhteissuunnittelu tähtää tällä hetkellä suunnittelu- ja muotoilu-
prosessin inspiroimiseen erilaisten luovien tekniikoiden avulla. Miettinen (2011. s. 23) kuvailee yh-
teissuunnittelua toiminnaksi, jossa asiakkaat ja käyttäjät osallistuvat palvelun suunnitteluun yhdessä 
suunnittelijoiden kanssa. Tällä tavalla käyttäjätieto pystytään hyödyntämään nopeasti palvelun kehittä-
miseksi ja samalla saadaan käyttäjiltä palautetta. 

Yhteissuunnittelun rinnakkaiskäsite, yhteisluominen on käytössä monessa yhteydessä. Mattelmäki ja 
Sleeswijk Visserin (2012) mukaan co-creation eli yhteisluominen tähtää enemmänkin osallistujien ja 
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suunnittelutyön kannalta tärkeiden toimijoiden kollektiiviseen luomisprosessiin. Stephens, Ryan-Collins 
& Boyle (2008. s. 10-11) käsittelevät julkisia palveluita artikkelissaan. Heidän mukaansa yhteisluomi-
sen idea on yhteisöjen potentiaalin ymmärtämisessä ja sen hyödyntämisessä suunniteltaessa julkisia 
palveluita. Yhteisluominen on tässä kontekstissa enemmän, kuin käyttäjien osallistumista toimintaan 
ja päätöksentekoon, siinä ihmiset käyttävät kokemustaan ja taitojaan yhteisten asioiden hyväksi. Toi-
minta nojaa tässä tapauksessa yhteiseen monitahoiseen verkostoyhteistyöhön yksittäisten käyttäjien 
osallistumisen sijaan.

3.4 Tulisiko käyttäjien osallistua suunnitteluun?

Käyttäjien osallistuminen prosessiin vaikuttaa hyödylliseltä tavalta muotoiluprosesseissa. Se on kuiten-
kin saanut osakseen myös paljon kritiikkiä ja herättänyt keskustelua hyödyllisyydestä. Webb (1996, 83) 
esittää kritiikkiä käyttäjien osallistumisesta suunnitteluprosessiin, vaikka tämä onkin lähtökohtaisesti 
hänen mukaansa hyvä asia. Joissakin ympäristöissä käyttäjien osallistuminen ei ole mahdollista tai 
edes suotavaa. Webb kuvaa tällaisiksi olosuhteiksi tilannetta, jolloin suunnitteluympäristö on uusi, in-
novatiivinen ja luova tai käyttäjät ovat hyvin hankalasti määriteltävä ja hajanainen ryhmä tai hankalasti 
tavoitettavissa. Hän ottaa esille myös sen, että käyttäjien osallistuminen voi joskus rajoittaa suun-
nitteluprosessin luovuutta. Tällaisissa tilanteissa käyttäjäkeskeisen muotoilun (user-centered design) 
prosessit eivät ole välttämättä sopivia, vaan menetelmät, joissa käyttäjät ovat yleisönä ja jotka ovat 
käyttäjäorientoituneita voivat soveltua ympäristöön paremmin.

Steen (2011, s. 55) käsittelee artikkelissaan ”Tensions in human -centered design” käyttäjien osallis-
tumisen haasteita ihmislähtöisessä suunnittelussa (Human Centered Design eli HDC). Hän esittelee 
joitakin projekteja, joissa on huomannut hankaluuksia käyttäjien osallistumisesta. Toisessa projektissa 
tehtiin yhteistyötä poliisien kanssa ja Steen huomasi, että suunnitteluryhmä ei ymmärtänyt monia asi-
oita, jotka olivat poliiseille tärkeitä. Tämä johtui osittain siitä, että poliiseja ei osallistettu päätöksente-
koprosessiin. Toinen projekti keskittyi dementiaa sairastaviin ja heidän hoitajiinsa. Tässä projektissa 
suunnittelutiimillä oli vaikeuksia valita mihin ja kenen tarpeisiin keskittyä. Projektin ongelman määrittely 
venyi tämän takia pidemmäksi kuin oli ajateltu, toisten suunnittelijoiden painottaessa dementiaa sairas-
tavien tarpeita ja toisten hoitajien tarpeita. Steen esittää artikkelissaan yhteenvetona, että HCD:n pro-
sessiin osallistuvien täytyy selvitä tutkijoiden ja muotoilijoiden välisistä jännitteistä ja käyttäjien välisistä 
jännitteistä. Hän näkee haasteellisena myös sen, että samaan aikaan tulisi ottaa huomioon käyttäjien 
olemassa olevat käytännöt ja tulevaisuuden mahdollisuudet suunnittelun kontekstissa.
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Kujalan (2003, s. 11-12) mukaan näyttäisi, että käyttäjien osallistumisesta on pääasiallisesti hyötyä, 
vaikkakin se on usein haastavaa. Käyttäjien osallistuminen aikaisessa vaiheessa prosessia näyttää 
lupaavalta, mikäli menetelmät ovat kehitetty sopiviksi ja käyttäjien ja muotoilijoiden roolit ovat huolel-
lisesti harkittuja. Käyttäjät ovat asiantuntijoita omalla alueellaan, mutta heillä ei tarvitse olla suunnitte-
lusta erityistietämystä. Tämä seikka korostaa muotoilijan roolin aktiivisuuden merkitystä prosessissa. 
Kenttätutkimuksen toteuttaminen vaikuttaa Kujalan mukaan lupaavalta sen takia, koska silloin käyttäji-
en epäsuorat ja ei sanalliset tarpeet tulevat huomioiduiksi.

3.5 Palvelumuotoilu ja yhteissuunnittelu terveydenhuollossa

Terveydenhuollon ja julkisten palveluiden suunnittelussa on nähtävillä kasvavasti esimerkkejä palve-
lumuotoilun menetelmien käyttämisestä (Bessant ja Maher, 2009, s. 555, 566). Seuraavaksi esittelen 
joitakin näkökulmia, joita eri ammattilaiset kuvailevat terveydenhuollossa toteutetusta palvelumuotoi-
lusta.

Palvelumuotoilun myötä palveluiden käyttäjien osallistaminen on tullut vahvemmin mukaan palveluit-
ten suunnitteluun. Bessant ja Maher (2009, s. 555, 566) esittävät, että julkisien palveluiden puolella 
näyttäisi olevan kasvava tarve käyttäjien sitouttamiseksi yhteissuunnittelijoiksi ja yhteisluojiksi. Muun 
muassa joissakin terveydenhuollon projekteissa on siirrytty palveluiden suunnittelun lineaarisista tuot-
taja- kuluttaja malleista malleihin, jotka painottavat yhteissuunnittelua ja yhteisluomista käyttäjien kans-
sa.

Käyttäjien osallistaminen palveluiden suunnitteluun voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Park Tine 
(2009, s. 49) kuvailee artikkelissaan palvelumuotoilun projektia Odensen yliopistollisessa keskussai-
raalassa, Tanskassa. Projektissa käytettiin käyttäjien osallistamiseen haastatteluja, muotoiluluotaimia 
ja yhteissuunnittelun työpajoja. Hänen mukaansa sairaaloiden palveluiden uudelleenmuotoilu sisältää 
havainnoinnin ja haastattelujen vaiheet, jossa kartoitetaan ihmisten tarpeita ja otetaan ihmiset mukaan 
myös ratkaisujen löytämiseen. Hän kuvailee, että muotoilijana hän ei kuvittelekaan, että hänellä olisi 
vastauksia kaikkiin kysymyksiin, etenkään terveydenhuollon suhteen. Hän luottaa, että asiakkaalla 
(tässä tapauksessa sairaalalla ja sen henkilökunnalla kyseisessä projektissa) on tämä tieto ja että 
muotoilun tehtävänä on muuttaa tämä tieto tehokkaiksi ratkaisuiksi. Projektissa oli kokonaisvaltainen, 
käyttäjälähtöinen ja yhteissuunnittelullinen lähtökohta ja se toteutettiin monitieteellisen ryhmän avulla, 
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johon kuului graafisia suunnittelijoita, muotoilijoita, antropologeja ja strategisia suunnittelijoita. 

Terveydenhuollon perinteisen ajattelutavan mukaan käyttäjät ovat olleet palveluita suunniteltaessa 
vastaanottavassa roolissa, eivätkä aktiivisina toimijoina. Ballegaard, Hansen ja Kyng (2008, s. 1809, 
1815) kuvailevat artikkelissaan tätä terveydenhuollon perinteistä ajattelutapaa, joka on hyvin asian-
tuntijalähtöistä. Tämän perspektiivin mukaisesti lääkärit ovat roolissa jossa he tekevät diagnoosit ja 
määrittävät hoidon siihen ja palveluiden käyttäjät vastaanottavan potilaan roolissa, jonka oletetaan 
tottelevan ammattilaisten määräyksiä. Sairaalaorganisaatioiden ajattelutapa perustuu keskeisesti tä-
män tyyppiselle roolien jaolle. He tuovat artikkelissaan esille tätä perinteistä mallia täydentävää ajat-
telutapaa, joka vaihtaa ihmisten jokapäiväisen elämän terveydenhuollon keskiöön. Tämä näkökulma 
painottaa muun muassa ihmisten omaa asiantuntijuutta ja toivomuksia. Heidän mielestään menestyvät 
terveydenhuollon tuotteet ja palvelut tulisi suunnitella yhdessä käyttäjien kanssa, ottaen toisaalta huo-
mioon myös monien eri toimijoiden tarpeet. Organisaation hyväksyntä ja taloudellinen toteutettavuus 
ovat usein hyvin tärkeitä asioita ja voivat edellyttää esimerkiksi sairaalan hallinnon, teknologiayritysten, 
vakuutusyhtiöiden ja kunnallisen puolen osallistumista. He olivat huomanneet terveydenhuollossa toi-
miessaan, että hierarkkisen rakenteen ylimmät toimijat määrittävät ongelmat ja ratkaisut hierarkkisesti 
alemmalla tasolla oleville ihmisille. Terveydenhuollossa tämä usein merkitsee sitä, että lääkärit määrit-
tävät ongelmat ja ratkaisut potilaille. (Ballegaard ym. 2008. s. 1809, 1815) 

Bate, Robert ja Maher (2007 s. 30-31) kuvailevat Isossa Britanniassa käytettyä potilaan kokemuksiin 
keskittyvää suunnitteluprosessia eli EBD:tä, experience based designia. Bate ja Robert muistuttavat, 
ettei potilaan kuuntelemisessa ole mitään mullistavaa. Usein toisiaan seuraavilla ajattelutavoilla on 
sisällöllisesti paljon samaa aikaisempien kanssa. He painottavat, että EBD:ssä kyse ei ole pelkästään 
siitä, että ”annetaan potilaille enemmän vaikutusvaltaa” tai että ”kuunnellaan potilaita tarkemmin”. Se 
on tätä ja vielä enemmänkin. Potilaat ovat aktiivisia toimijoita heidän hoidossaan ja osallistuvat myös 
itse hoidossa tapahtuvien suunnitteluratkaisujen tuottamiseen. EBD on siis yhteistä toimintaa, joka 
osallistaa käyttäjät ja ammattilaiset toimimaan yhteissuunnittelijoina palvelujen suunnittelemisessa. 
Käyttäjät voivat osallistua tarpeiden analysointiin, visioimiseen, mallien rakentamiseen, prototypointiin 
ja testaukseen suunnitteluprosessissa. (Bate ym. 2007, s. 30-31)

EBD ei myöskään ole sitä, että käyttäjistä tai potilaista pyrittäisiin tekemään muotoilun ammattilaisia. 
Käyttäjän rooli on tuoda muotoiluprosessiin tietämystä heidän kokemuksistaan, jonka kanssa muotoi-
lijat voivat työskennellä ja muuttaa nämä tulevaisuuden suunnitteluratkaisuiksi. EBD:ssä ei keskitytä 
käyttäjien tarpeisiin ja näkemyksiin vaan heidän kokemuksiinsa. EBD toteuttaminen, niinkuin muut-
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kin menetelmät, vaatii erityistaitoja, jotka tulee oppia ja harjoitella. Kokemuksien tutkimisella on tietty 
viitekehys, eikä sitä perusteta pelkästään keskustelulle, jonka kuka tahansa voisi tehdä. EBD eroaa 
perinteisistä palveluiden suunnittelun prosessikaavioista siinä, että se tuo esille subjektiivisen puo-
len objektiivisen sijaan. Kokemus ja tunnekartat ovat keskiössä, eikä objektiiviset askeleet ja vaiheet, 
joita potilas käy läpi. EBD:ssä keskiössä on tapahtumat, ihmiset ja asiat, jotka muodostavat potilaan 
kokemuksen. Se keskittyy myös rajapinnan luomiseen potilaan ja palvelun välille ja uskoo siihen, että 
prosessia ei voida suunnitella erillään, kuin ”mustassa laatikossa”, ymmärtämättä todellista palvelun 
kontekstia. (Bate ym. 2007, s. 30-31)

Cooper Bob (2009, s. 53), Yhdysvaltalaisen palvelumuotoilun konsulttifirman johtaja arvioi haastat-
telussaan heidän yhteistyötään terveydenhuollon kanssa palvelumuotoilun projekteissa. Hänen mu-
kaansa suuri osa heidän työstään koostuu siitä, että toimeksiantaja oppisi näkemään liiketoimintansa 
asiakkaiden silmin. Hän arvioi palvelumuotoilun eroavan markkinoinnista eniten siinä, että palvelu-
muotoilu keskittyy asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin markkinoissa totutun oman viestin esille tuomisen 
sijasta. 

Terveydenhuollon piirissä on totuttu erilaisiin toimintatapoihin, kuin mitä palvelumuotoilun piirissä pyri-
tään toteuttamaan. Lovlien, Reasonin, Mugglestonen ja Rottingenin (2009. s.11) mukaan palvelumuo-
toilu voi parantaa terveydenhuollon palveluita tarjoamalla potilaslähtöistä ja koko systeemin huomioon 
ottavia työkaluja. Rottingen korostaa, että terveydenhuollon henkilöstö on koulutettu ymmärtämään 
terveydenhuollon ympäristöä eri lailla. Esimerkiksi lääkäreiden koulutus orientoituu voimakkaasti saira-
uksien diagnosointiin, lääkkeiden määräämiseen ja lääkäreiden yksilöllisiin taitoihin ja tietoihin. Koulu-
tuksessa ei juurikaan painoteta työskentelyä moni ammatillisessa ryhmässä tai kommunikaatiotaitoja, 
logistiikkaa ja palveluita, jotka ovat keskeisiä palvelumuotoilussa. Koulutuksen ja vaadittujen taitojen 
epäsuhta selittää osaltaan sitä, että miksi terveydenhuollon ammattilaisia on ollut vaikeaa sitouttaa 
palveluinnovaatioiden tekemiseen. 
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4. Terveydenhuollon suunnitteluprojektit

4.1 Lutonin ja Dunstablen sairaalan syöpäosasto, Englanti 
”Syöpäosaston palveluiden parantaminen kokemuskeskeisen menetelmän kautta”

4.2 Hallamshire Royalin poliklinikka, Englanti
”Terveydenhuollon avohoidon palveluiden parantaminen kokemuskeskeisen 
menetelmän kautta” 

4.3 Veteraanien sairaalakampus, New Orleans, USA
”Veteraanien sairaalakampuksen suunnittelu”

4.4 Mayo Clinic, Nicotine Dependence Center (NDC), Minnesota, USA
”Uuden nikotiinivieroitusklinikan tilojen ja palvelun suunnittelu”

4.5 Senior Interaction projekti, Kööpenhamina, Tanska
”Seniorien sosiaalista vuorovaikutusta edistävien palvelukonseptien luomisprosessi”

4.6 Kaiser Permanente, Pohjois-Kalifornia, USA
”Uuden toimintatavan juurruttaminen sairaalan organisaatioon”

4.7 Medisch Spectrum Twenten (MST) sairaala, Tanska
”Yhteissuunnittelu sairaalan toimintojen suunnittelemiseksi uusiin tiloihin” 

4.8 Wellbeing 365 projekti psykiatriseen hoitotyöhön. Aalto-yliopisto, Helsinki 
”Opiskelijaprojekti tulevaisuuden palvelukonseptien 
luomiseksi psykiatriseen hoitotyöhön”

4.9 Projektikuvausten yhteenveto
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4. Terveydenhuollon suunnitteluprojektit

Seuraavaksi esittelen kahdeksan erilaista palvelumuotoilun projektia terveydenhuollosta. Olen tarkas-
tellut erityisesti projekteja, joissa on eritelty suunnitteluprosessin eri vaiheita ja niihin liittyviä toimintata-
poja ja tekijöitä. Projektit ovat erilaisten ammattilaisten toteuttamia. Joihinkin projekteihin on osallistu-
nut pelkästään muotoilijoita, mutta useammassa projektissa suunnittelutyö on toteutettu monialaisessa 
ryhmässä.

Projektien kautta minulla on tarkoitus rakentaa tarkempaa kuvaa siitä, mitä viime aikoina on tehty ter-
veydenhuollon palveluiden muotoilussa. Viimeisimmäksi kuvaan Wellbeing 365 projekteihin kuuluvan 
palvelumuotoilun projektin, jossa olen ollut itse mukana maisteriopiskelijana. Projektikuvausten jälkeen 
kuvailen yhteenvedon projekteista.
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4.1. Lutonin ja Dunstablen sairaalan syöpäosasto, Englanti
”Syöpäosaston palveluiden parantaminen kokemuskeskeisen menetelmän kautta”

Tämä projekti pyrki parantamaan palveluita Lutonin ja Dunstablen sairaalassa syöpäpotilaiden akuut-
tiosastolla, joka on erikoistunut niskan ja pään alueen syöpiin. Projektissa seurattiin EBD:n (Experien-
ce based Design) ajattelutapaa, joka keskittyy palveluiden parantamisessa kokemuksellisiin asioihin 
potilaslähtöisesti. Se ei kuitenkaan ole pelkästään potilaslähtöistä vaan pyrkii pikemminkin yhteiseen 
prosessin läpiviemiseen henkilökunnan ja potilaiden kanssa. (Bate ja Glenn, 2007, s. 41-66) 

Prosessissa oli muodostettu erilaisia suunnitteluryhmiä suunnittelun avuksi ja tueksi. Suunnittelun 
ydinryhmä eli ”core design group” koostui organisaation tutkijoista, graafisesta suunnittelijasta, eloku-
van tekijästä, kahdesta sairaalan sisäisestä toimintojen kehittäjästä (improvement specialist) ja projek-
tin sponsoroijista. Toinen ryhmä, ”Advisory group” eli niin sanotusti neuvova ryhmä koostui vapaaehtoi-
sista potilaista ja heidän omaishoitajistaan, jotka olivat käyttäneet osaston palveluita neljän viimeisen 
vuoden aikana. Ryhmässä oli lisäksi terveydenhuollon ammattilaisia sairaalasta: johtava hoitaja ja 
lääkäri, pään ja niskan alueen kirurgi ja johtotason henkilö. Heidän roolinsa oli kannustaa, varoittaa ja 
tarjota neuvoja prosessin aikana. He auttoivat pääasiassa hyväksymään kaikki projektin yksityiskohdat 
ja suunnitteluinterventiot.

Pään ja niskan alueen syöpäosaston henkilökunnan keskuudessa tehtiin havainnointeja ja haastat-
teluja. ”Core design” -ryhmän jäsenet toteuttivat haastattelut ja havainnoinnit syöpäosastolla. Tavoit-
teena oli saada tietoa palvelusta ja ensimmäisiä näkemyksiä sen tärkeimpiin palvelupisteisiin. Tämän 
pohjalta ja ohjaavan ryhmän avustuksella koottiin haastattelurunko potilaita varten. Haastattelurunko 
testattiin ohjaavan ryhmän potilaiden kanssa. Huomionarvoista on, että henkilökunta ja potilaat eivät 
pelkästään osallistuneet palvelun suunnittelemiseen, vaan he osallistuivat myös menetelmien suunnit-
teluun ja arviointiin.

Henkilökunnan haastatteluiden ja havainnointien jälkeen suunnittelijat tekivät haastatteluita potilail-
le ja heidän omaisilleen. Haastattelut videoitiin. Potilaita osallistui haastatteluihin kahdeksan, joista 
neljä oli haastatteluissa omaisensa kanssa. Potilaat saatiin haastatteluihin sairaalan henkilökunnan 
kautta ja odotusaulassa olevan julisteen kautta. Haastattelun rakenne noudatti potilaan matkan eri 
vaiheita kertomuksen omaisesti. Kysymykset olivat tämäntyyppisiä; Mitä alussa tapahtui? Mitä tapahtui 
seuraavaksi? Muistatko miltä sinusta tuntui tässä hoidon vaiheessa? Jos joutuisit kokemaan tämän 
uudelleen, mikä tekisi kokemuksesta sinulle helpomman? Potilaiden rooli oli olla passiivisen haastatel-
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tavan sijaan pikemminkin ohjaajina ja informoijina tutkijoille. Potilaat yllättivät tutkijoita monella tavalla 
ohittaen jotkut ammattihenkilöstön tärkeänä pitämät vaiheet hoidossa ja nostamalla esiin pieniltä ja 
merkityksettömiltä tuntuvia asioita, joilla olikin potilaille suurta symbolista, kognitiivista tai tunteellista 
merkitystä.

Sen jälkeen, kun potilaiden ja sairaanhoitajien haastattelut oli analysoitu, järjestettiin tapaamisia hen-
kilökunnalle ja potilaille erikseen. Tarkoituksena oli saada palautetta saadusta tiedosta. Osallistujat ar-
vioivat haastatteluista saadut löydökset heidän omiin kokemuksiinsa nähden ja heillä oli mahdollisuus 
korjata, tai lisätä mitä tahansa asioita, joita heidän mielestään oli jäänyt huomioimatta. Informaation 
järjestämiseksi osallistujia pyydettiin asettamaan tiedot kahteen eri kategoriaan; toiseen asiat, joiden 
kanssa he haluaisivat jatkaa yhteisissä työpajoissa ja toiseen kategoriaan asiat, joita he haluaisivat 
kehittää erikseen. Tämän lisäksi hoitotyöntekijät ja potilaat osallistuivat tulevan yhteissuunnitteluta-
pahtuman suunnitteluun.

Ensimmäisessä yhteissuunnittelun työpajassa potilailla ja hoitohenkilökunnalla oli ensimmäistä kertaa 
mahdollisuus jakaa omia kokemuksiaan hoidosta. He määrittelivät yhdessä palvelun tai potilaan hoi-
tomatkan aikana tärkeät pisteet, joihin voitaisiin tehdä joitain parannuksia. EBD prosessissa on hyvin 
olennaista määrittää palvelun aikana tapahtuvat merkitykselliset kontaktipisteet. Pisteiden aikana ol-
laan kontaktissa palveluun ja ne ovat myös olennaisia palvelun saamisessa tai sen toimittamisessa. 
Nämä olivat myös henkilökohtaisia kokemuksellisia pisteitä, niin sanotusti ”suuria tai koskettavia het-
kiä” hoidon aikana. 

Palautteen osana potilaita pyydettiin kartoittamaan informaatiota heidän tunteistaan, joita he kokivat 
hoitonsa aikana. Tässä heillä oli apunaan seinälle laitettu palvelupisteistä koostuva kaavio, johon he 
merkitsivät tunteitaan hoidon aikana. Heitä ohjeistettiin merkitsemään positiiviset tunteet kaavion ylä-
osaan ja negatiiviset tunteet alaosaan. Perinteiset prosessikaaviot ovat parempia silloin, kun ollaan 
tekemisissä palvelun toiminnallisien osien kanssa. Tunnekaavio paljastaa potilaan subjektiivisen ko-
kemuksen ketjun ja sisältää ulottuvuuksia, joka puuttuu yleensä prosessikaavioista. Ulottuvuus, joi-
ta prosessikaaviosta ei saada on juuri palvelun kokijan kokemusten ketju. Tätä prosessikaaviota ei 
suunniteltu etukäteen kenenkään toimesta, eikä se perustunut mihinkään olettamuksiin, vaan se tuli 
suoraan potilaiden ja henkilökunnan haastattelujen kautta. Jokainen piste sisälsi takanaan kokonaisia 
kertomuksia ja muistoja hyvistä ja pahoista kokemuksista ja tunteista, kuten toivosta, turvallisuudesta, 
helpotuksesta, vihasta, hämmennyksen tunteesta, epäuskosta ja haavoittuvuudesta. Nämä tunnekar-
tat olivat rikkaita tiedonlähteitä tutkijoille suunnitteluprosessissa. Suunnittelijat keräsivät näistä palvelu-
pisteiden tarinoista pieniä katkelmia ja otteita.
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Artikkelissa kuvaillaan muutamia käytännön helppoja ratkaisuja, joita työn tuloksena syntyi. Osaston 
ilmoittautumisen yhteydessä lattiassa oli punainen odotusviiva, jonka luona potilaiden odotettiin jonot-
tavan ennen kuin he tulivat ilmoittautumiseen. Tämä jonotuspaikkaa kuvaava viiva aiheutti potilaissa 
hämmennystä ja sai heidät tuntemaan itsensä typeräksi, jos he eivät huomanneetkaan sitä. Kun tästä 
kerrottiin osaston johtavalle lääkärille, hän ei edes tiennyt tällaisen viivan olemassaolosta. Toinen asia, 
jonka potilaat olivat kokeneet epämukavaksi, oli käytävillä sijaitsevat vaa´at, joissa potilaat punnitsivat 
itsensä ennen vastaanotolle menoa. Potilaat kokivat, että he haluaisivat tehdä punnituksen jossain yk-
sityisemmässä paikassa. Kengille ja takille ei myöskään ollut mitään paikkaa mihin ne olisi voitu laittaa 
punnituksen ajaksi ja tämä teki kokemuksesta vielä epämukavamman.

Prosessin seuraavassa vaiheessa suunnittelutiimin jäsenet listasivat asioita, joita tulisi tehdä palvelun 
parantamiseksi. Tämän aikaansaamiseksi määriteltiin sääntöjä tai malleja, jotka toisivat halutun tulok-
sen. He pitivät fokusoituja keskusteluja hoitohenkilökunnan ja potilaiden kanssa löytääkseen sääntöjä 
palvelun pisteisiin. Säännöt muotoiltiin lauseiksi; Jos haluat parantaa asiaa Y tilanteessa S, X voisi 
auttaa. Muodostettu suunnittelusääntö oli esimerkiksi ”Pidä aina huoli siitä, että potilas tietää, mitä 
seuraavaksi tapahtuu”. Artikkelista ei kuitenkaan selviä miten suunnittelijat jatkoivat suunnitteluproses-
siaan tästä, lukuun ottamatta edellä mainittuja löydöksiä palvelun parantamiseksi.

(Bate ja Glenn, 2007, s. 41-66)

4.2. Hallamshire Royalin poliklinikka, Englanti
”Terveydenhuollon avohoidon palveluiden parantaminen kokemuskeskeisen menetel-
män kautta”

Tämä projekti kertoo palvelumuotoilusta Englannissa, Hallamshire Royalin sairaalassa (Bowen, Dea-
rden, Wright, Wolstenholme & Cobb 2010, s. 155-158). Palvelumuotoilun kautta pyrittiin parantamaan 
vanhusten terveydenhuollon yleislääketieteellisiä avohoitopalveluita. Projektissa käytettiin jälleen Ex-
perience Based Design (EBD) toimintatapaa, joka keskitttyy käyttäjien kokemuksiin.

Projektia vetivät UCHD:n (User Centered Healthcare Design) tutkijat, jotka ovat erikoistuneet tervey-
denhuollon suunnitteluun Englannissa ja käyttävät osallistuvia menetelmiä suunnitteluprosessissaan. 
Projektiin rekrytoitiin 12 potilasta ja heidän läheisiä hoitajiaan Sheffield Churches Council fo Commu-
nity Care (SCCCC) vapaaehtoisjärjestön kautta. Järjestön jäsenet ja yhdeksän poliklinikan ammatti-
henkilöä osallistuivat projektiin. Sairaalan ammattihenkilöstöstä mukana oli muun muassa poliklinikan 
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osastonhoitaja, terveydenhuollon tukityöntekijä, osaston toimistotyöntekijä, ambulanssin ammattihen-
kilöstöä ja lääkäri. Ammattihenkilöstön ja potilaiden osallistuminen vaihteli sen mukaan, miten he olivat 
saatavilla. Yksi ydinryhmä, englanniksi “core group” osallistui toimintaan koko suunnitteluprosessin 
ajan. Tässä ryhmässä oli viisi potilasta, viisi SCCCC järjestön työntekijää ja kuusi osaston työntekijää. 
Prosessiin osallistui koko ajan myös ohjaava ryhmä, joka sisälsi johtotason henkilöitä, edustajia potilas 
foorumeilta ja SCCCC järjestöistä, sairaanhoitajan ja UCHD:n tutkijat.

Prosessissa käytetty EBD on lähestymistapa, jota on kehitetty ja käytetty Englannin National Health 
Servicessä terveydenhuollon palveluiden suunnitteluun. Se ei ole vain yksittäinen metodi, vaan yhdis-
tää monia tekniikoita terveydenhuollon ammattilaisille, hoitajille ja potilaille, jotka tähtäävät yhteistyön 
kautta saavutettuihin tuloksiin. Prosessi on nelivaiheinen ja sisältää kokemuksien identifioimisen ja 
ymmärtämisen vaiheet, jonka jälkeen kokemuksia parannetaan ja saavutettuja vaikutuksia mitataan.

Ensimmäinen vaihe, “capturing” alkoi tiedon ja tarinoiden keruulla. Kerätäkseen tarinoita työntekijöiltä 
ja potilailta, tutkijat opettivat haastattelijoille tarinankerronnallisen tavan haastatella ihmisiä ja opettivat 
heille, kuinka tarinat tallennetaan nauhureilla. Sairaanhoitaja ja SCCCC:n järjestön työntekijät keräsi-
vät potilaiden tarinoita ja tutkijat keräsivät työntekijöiden tarinoita. Tarinoiden keruussa huomioitavaa 
oli, että potilaiden kertomukset matkastaan olivat erittäin laajoja ja sisälsivät paljon mukaansatempaa-
vaa tietoa kokemuksellisista asioista ja tunteista, joita he olivat kokeneet.

Potilaat, hoitajat ja ammattihenkilöstö käyttivät tarinoita palvelun parannettavien kohtien identifioimi-
seen. Identifioimisessa käytettiin pohjana potilaan matkaa kuvaavaa kaaviota. Osallistujat jakoivat tari-
nansa ryhmissä ja identifioivat yhdessä tarinoiden perusteella palvelun kosketuspisteitä (touchpoints), 
joissa ollaan fyysisesti tekemisissä palvelun kanssa. Tällaisia ovat fyysisen interaktion pisteet, kuten 
kohtaaminen palveluun kuuluvien ihmisten kanssa tai kirjeet, esitteet ja puhelut palvelutapahtumien 
aikana. Palvelupisteiden yhteyteen osallistujat kirjasivat myös tunteensa, jolloin palvelupisteiden ym-
pärille muodostui tunnekartta, jossa negatiiviset tunteet laitettiin kaavion alapuolelle ja positiiviset tun-
teet kaavion yläpuolelle. Negatiivisten tunteiden ryhmittymät nähtiin potentiaalisina parannuspisteinä 
palvelulle.
 
Toisessa vaiheessa pyrittiin kokemusten ymmärtämiseen. Osallistujat jakoivat ensin kokemuksiaan 
kahdessa eri ryhmätapahtumassa. Toinen ryhmä koostui ammattihenkilöstöstä ja toinen potilaista ja 
heidän omaisistaan. Kokemukset kirjattiin ylös muodostamalla näistä ryhmässä kartta. Kolmas tapah-
tuma järjestettiin yhteisesti ja siinä jaettiin karttojen sisältö ja tarinat ryhmien kesken. Karttoja käytettiin 
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myös pohjana keskustelulle, jossa sovittiin yhteisesti kohdista, joissa palvelua voitaisiin muuttaa tai 
kehittää. Kehittämisen kohteiksi valikoitui potilaan saama informaatio hänen tullessaan vastaanotolle, 
vastaanottoajan sopiminen, kuljetus, potilaan saapuminen vastaanotolle ja vastaanottoajan aikana ta-
pahtuva avustaminen ja informointi.

Kolmannessa vaiheessa pyrittiin kehittämään kokemuksia paremmiksi. Osallistujista muodostettiin 
kaksi yhteissuunnitteluryhmää, jotka tapasivat säännöllisesti kahden kuukauden ajan. Ryhmissä kes-
kusteltiin yhdessä sovituista muutosta kaipaavista alueista ja mahdollisista parannusehdotuksista nii-
hin. Osallistujat käyttivät EBD:n menetelmistä toimintakortteja kirjaamiseen ja päättääkseen seuraavi-
en tapaamisten ohjelmasta. Lopuksi he järjestivät tapaamisen, jossa koottiin ja priorisoitiin mahdolliset 
muutosehdotukset ja jaettiin ne erilaisiin toteutettaviin projekteihin. 

Neljännessä vaiheessa arvioitiin ja mitattiin parannusehdotuksia. Tämän tutkijat kokivat haastavaksi, 
koska EBD:n menetelmä suosittelee subjektiivisia (esim. potilaan kokemukset) ja objektiivisia (esim. 
osallistujien määrä) mittausmenetelmiä, mutta ei tarjoa tarkkaa mallia siihen. He suorittivat arviointeja 
kyselyn muodossa heidän suunnittelemalleen uudelle potilaskirjeelle, mutta yhteiset arviointimenetel-
mät eivät tässä tapauksessa onnistuneet. Vaikutuksien arviointi monimutkaisessa organisaatiossa oli 
melko haastavaa. Esimerkiksi potilaiden määrään vaikutti niin moni tekijä, että syy-seuraus suhteiden 
osoittaminen oli mahdotonta.

Jotkut parannusehdotukset olivat toteutettavissa heti ja ilman ylimääräistä rahallista panostusta. Tällai-
sia olivat muun muassa näkyvyyden parantaminen odotushuoneissa ja vessan kyltin uudelleen sijoitte-
lu. Monet parannusta kaipaavat alueet vaativat kuitenkin pidempää suunnittelua ja asioiden kehittämis-
tä. Tällaisia olivat esimerkiksi potilaiden vaikeudet löytää eri paikkoihin sairaalan sisällä. He palkkasivat 
kaksi graafisen suunnittelun opiskelijaa tekemään prototyyppejä asian ratkaisemiseksi. Potilaat oli-
vat myös tyytymättömiä siihen, että poliklinikalla asioimiseen meni usein suurin osa päivästä johtuen 
ambulanssihenkilökunnan ja muun henkilökunnan huonosta kommunikaatiosta. Tutkijat suunnittelivat 
vaihtoehtoisen työkalun ajanvaraukseen, mutta tämän suunnittelu keskeytettiin, koska johtotason ih-
misiä ei saatu sitoutettua mukaan ja tämän lisäksi heillä oli myös vaikeuksia ottaa huomioon kaikkia 
ajanvaraukseen vaikuttavia tekijöitä.

Yhteissuunnittelussa huomattiin, että poliklinikalta potilaalle annettavan informaation tulisi olla selvem-
pää ja kokonaisvaltaisempaa. Yhteissuunnittelun ryhmä kehitti tähän liittyen uuden vastaanottokirjeen 
potilaille, joka vastasi paremmin vaadittuihin tarpeisiin. Uudessa kirjeessä oli valokuva pääovesta, jois-
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ta potilaiden piti tulla sisään päästäkseen poliklinikalle, lista mukaan otettavista asioista ja yleiskuvaus 
siitä, mitä vastaanoton aikana tapahtuu. Kirjeen kehittäminen, sen hyväksyttäminen ja vieminen läpi 
sairaalan tietojärjestelmiin ym. jäi tutkijoiden vastuulle, koska muilla ei ollut tähän resursseja. Kirjeestä 
tehtiin ensin pilottitesti ja tällä hetkellä se on standardikäytössä poliklinikoiden ajanvarauksessa. Kir-
jeestä on tullut malliesimerkki hyvästä käytännöstä sairaalan organisaatiossa.

Yksi parannusta vaativa osa-alue oli vastaanotolle saapuminen. Useat potilaat ottivat esille vaikeudet 
tulla vastaanotolle omalla autolla tai muiden kyydillä. Sairaalan pihalle oli hankala jättää potilaita tai 
parkkeerata autoaan. Yhteissuunnittelun ryhmä, joka pyrki ratkaisemaan ongelman, selvitti aluksi fak-
toja, jotka aiheuttivat ongelmia sairaalan pihalla. He järjestivät kaksi kokeellista, nauhoitettua vierailua 
sairaalaan hankaluuksien identifioimiseksi. He tekivät joitakin ehdotuksia sairaalan ovelle johtavan tien 
ja jalankulkijoiden reittien muuttamiseksi, mutta totesivat, että heillä ei ole tarpeeksi ammattitaitoa asi-
an ratkaisemiseksi. Ongelman ratkaisemiseksi suunnitteluryhmä etsi ulkopuolista apua ja he löysivät-
kin sairaalan johtotasolta henkilön joka oli kokemusta tämäntyyppisistä asioista. He laativat potilaan ja 
sairaanhoitajan avustuksella ratkaisu ehdotuksen, joka meni tämän jälkeen tälle asiantuntijalle. Laadit-
tu ehdotus oli potentiaalinen tilanteen parantamiseksi. Artikkelissa ei kerrota, jatkettiinko tätä prosessia 
ehdotuksesta eteenpäin.

Tutkijoiden mielestä EBD:n menetelmä tarjosi tehokkaat työkalut kokemuksien kuvaamiseen ja pa-
rannusta vaativien alueiden identifioimiseen. Menetelmästä oli toisaalta vähän apua siihen, miten ta-
rinoista siirrytään palvelun parantamiseen ja suunnitteluun. Palvelun kehittämisen työkalut ovat melko 
yksinkertaisia, joissa parannusta vaativat alueet linkitetään ehdotetun toiminnan kanssa. Työkalut eivät 
niinkään edesauta uusien mahdollisuuksien syntymistä, vaikka joitain suosituksia onkin saatavilla esi-
merkiksi NHS:n internet sivuilla.

EBD:n menetelmät näyttäisivät soveliailta sellaisiin muutoksiin, jossa keskitytään korjaamaan asioita 
jotka ovat huonosti, mutta ne eivät tue radikaalien ratkaisujen syntymistä. EBD:n menetelmät lähes-
tyvät ratkaisuja jo hyvin aikaisessa prosessin vaiheessa. Prosessi ei tue vaihtoehtoisten ratkaisujen 
löytämistä ja ongelman uudelleen rajaamista, joka voisi olla hyödyllistä ja uutta näkökulmaa. He esit-
tävät, että tulevaisuuden EBD:n versiot voisivat sisältää enemmän työkaluja, jotka edistäisivät vaihto-
ehtoisten ratkaisujen visioimista.

(Bowen, Dearden, Wright, Wolstenholme & Cobb 2010, s. 155-158)
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4.3. Veteraanien sairaalakampus, New Orleans, USA
”Veteraanien sairaalakampuksen suunnittelu”

New Orleansissa suunniteltiin veteraaneille suunnattua sairaalakampusta hurrikaani Katriinan tuhottua 
aikaisemmat rakennukset. Tässä case kuvauksessa Sanders (2009, s. 10-26) kuvailee tätä varsin 
suurta, NBBNJ arkkitehtifirman toteuttamaa muotoiluhanketta, jonka tavoitteet olivat jotain muuta kuin 
pelkästään uuden rakennuksen ja puitteiden luominen. Visiona oli luoda uusi tulevaisuus, joka paran-
taa ihmisten elämää ja jossa muotoilun kautta voitaisiin tuoda esiin ihmisten omaa luovaa potentiaalia. 
Liz Sanders on yksi merkityksellisimmistä toimijoista muotoilun tutkimuksen alueella. Hän johtaa Ma-
ketools suunnittelufirmaa ja on saanut useita palkintoja ja patentteja muotoilun alueelta. Lisäksi hän on 
tehnyt useita julkaisuja ja työskennellyt monien merkittävien firmojen kanssa. 

Ihmislähtöisen suunnittelun näkökulma oli tärkeä tässä projektissa. Veteraaneilla on omat erityistar-
peensa muun muassa heidän amputaatioiden, post- traumaattisten stressireaktioiden, trauman aihe-
uttamien aivovaurioiden ja näön ongelmien takia. Arkkitehtuurin ympäristössä ihmislähtöinen suunnit-
telu ei ole kuulunut perinteisesti toimenkuvaan, vaikkakin arkkitehdit pyrkivät huomioimaan ihmisten 
kokemuksia. Arkkitehtuurin alueella tapahtuvat työskentelytavat liittyvät useinkin ideoiden myymiseen 
videoiden, animaatioiden, visualisointien ja mallien kautta kuin lopputuloksen suunnitteluun ja sopimi-
seen yhdessä asiantuntijana toimivan asiakkaan ja käyttäjien kanssa. 

Laajan projektin alussa käytettiin visioivaa ympyräkaaviota (”bullseye”), yhteisen vision luomiseksi asi-
akkaan ja suunnittelufirman kesken. Asiakkaan ja suunnittelufirman puolelta tehtiin omat tulevaisuu-
den visiot, joita verrattiin tämän jälkeen toisiinsa. Visiot olivat tulevaisuuden kokemuksiin keskittyviä, 
eivätkä niinkään käsitelleet rakennuksen ulkonäköä. Tämän visualisoinnin yhteydessä tapahtuva kes-
kustelu oli tärkeää, koska ympyräkaavioon tulee usein paljon asioita. Tätä työkalua voidaan käyttää 
koko projektin läpi ja se voi muuttua projektin etenemisen myötä. 

Projektissa järjestettiin tulevaisuutta visioivia työpajoja mahdollisten tulevaisuuden käyttäjien, kuten 
sairaalassa vierailijoiden kanssa. Niissä mietittiin tulevaisuutta yksittäisen käyttäjän kannalta ja nii-
hin osallistui vain yksi henkilö kerrallaan. Tulokseksi saatiin 10-20 unelmaa sairaalakampuksen tule-
vaisuudesta. Lisäksi he järjestivät hoitohenkilökunnan kanssa työpajoja, joissa hoitotyöntekijät saivat 
työskennellä ryhmissä annettujen työkalujen kanssa ja rakentaa kokemuksellisia malleja ja visioita 
tulevaisuuden sairaalan eri kerroksiin. Tavoitteena oli luoda ideaalinen ihmisten, materiaalien ja infor-
maation virta tulevaisuudelle. Hoitohenkilökunta ohjeistettiin keskittymään kokemuksiin ja asioiden ja 
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tilan järjestämiseen suhteessa näihin pelkän sisustussuunnittelun sijaan. Tuloksena oli monia ideoita, 
joita ei huomioitu aikaisemmin arkkitehtien keskuudessa. Tutkimuksen kautta pystyttiin erityisesti nä-
kemään, mitkä asiat olivat merkityksellisiä ja mitkä eivät.

Projektin alkuvaiheissa he käyttivät kokemuksellisia aikajanoja tulevaisuudesta. Joskus aikajanoja käy-
tetään kuvaamaan kokemuksen muuttumista tästä tilanteesta kuuden tai kahdeksan vuoden päästä 
tapahtuviin kokemuksiin. Aikajanat tehtiin ryhmissä tai yksittäisten henkilöiden kanssa. Hoitotyöntekijät 
arvioivat aikajanalle potilaan matkaa ja merkitsivät sinne positiivisia ja negatiivisia kohtia. He pyysivät 
myös potilaita tekemään tämän samoilla työvälineillä, jolloin he pystyivät vertailemaan näitä aikajanoja 
keskenään. Aikajanoja käytettiin myös kuvaamaan olemassa olevaa tilannetta, kuten esimerkiksi tä-
mänhetkistä potilaan matkaa sairaalassa. 

Projektissa pyrittiin yhdistämään tutkimusta tekemiseen muun muassa osallistuvan prototypoinnin työ-
kaluilla. Aluksi he tekivät kokeellisen työpajan aikaisemmin syöpää sairastaneiden ihmisten kanssa 
selvittääkseen, kuinka heidän kannattaisi lähteä keräämään tietoa pitkäaikaispotilaiden huoneiden 
sommittelusta sairaanhoitajilta ja potilailta. He käyttivät tässä pelkästään kaksiulotteisia työkaluja, pa-
perista tehtyjä lappusia, jotka kuvasivat eri asioita tilasta, siinä tapahtuvista palveluista ja sairaalasta 
löytyvistä esineistä ja kalusteista. Tämä työkalu toimi erityisen hyvin ja he saivat sen avulla runsaasti 
tietoa tulevaisuuden potilashuoneista ja potilas-skenaarioista. 

Seuraavaksi he käyttivät kolmiulotteista työkalupakkia, jonka avulla ihmiset voivat visualisoida ideoita 
helposti ja nopeasti. He järjestivät työpajan Helsingissä, johon osallistui yliopiston työntekijöitä, ihmisiä 
suunnittelutoimistosta ja sairaalan työntekijöitä. He miettivät tulevaisuuden sairaalaympäristössä ole-
via mobiiliratkaisuja. He työskentelivät oikeassa sairaalaympäristössä, joten ympäristö oli ideallinen 
skenaarioiden luomiseksi tulevaisuuden käyttämisestä ja niiden kokeilemiseksi oikeassa ympäristös-
sä. Mitä enemmän suunnitteluprosessissa pystyttiin työskentelemään oikeassa mittakaavassa ja oikei-
den kolmiulotteisten objektien kanssa, sen parempi. Tämä työskentelytapa tulee kuitenkin kalliiksi ja 
usein asiat ovat mittasuhteiltaan vaikeita prototypoida oikeassa koossa.

Kaksiulotteisten mallien lisäksi käytettiin myös kolmiulotteisia malleja potilashuoneista ja hoitotyönte-
kijöiden tiloista. Huoneiden pienoismallien rakentamiseksi heillä oli pienoismalleja kalusteista, kuten 
sängyistä, lavuaareista, seinistä, kaapeista ja lampuista. Jotkut malleista olivat valmiita nukkekotiin 
tarkoitettuja huonekaluja. Kalusteiden ja muiden objektien lisäksi materiaaliin kuului myös pienet ih-
misnuket. Sairaanhoitajat rakensivat ryhmissä yhteisesti potilashuoneiden pienoismalleja. Tässä pro-
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jektissa huomattiin, että hoitotyöntekijöitä kannattaa valmistaa yhteiseen suunnitteluun ja kysellä heiltä 
vähän nykyisistä työskentelyolosuhteista, että he saavat aikaa keskustella omasta työstään ja purkaa 
omia tuntemuksiaan siitä. Tämän jälkeen työskentely huoneen pienoismallin kanssa sujui paljon nope-
ammin. Sairaanhoitajat selittivät mallin rakennuksen jälkeen mitä huoneessa on ja miksi ja näyttelivät 
nukeilla huoneessa tapahtuvia asioita. Suunnittelijat huomasivat, että sairaanhoitajat ottivat hienosti 
potilaan roolin ja lähtivät suunnittelemaan huonetta hänen tarpeistaan lähtien. Tämä saattoi johtua 
siitä, että oli tarkoitus suunnitella huone pitkäaikaispotilaille. Yksi sairaanhoitajien ryhmä halusi suunni-
tella malleista sairaanhoitajien tiloja, koska he kokivat että siellä on enemmän ongelmia.

Prosessi sisälsi myös käyttäjätestausta. Tulevaisuuden potilashuonetta testatakseen he rakensivat 
oikean kokoisen potilashuoneen prototyypin. Hoitotyöntekijöitä pyydettiin testaamaan ja näyttelemään 
erilaisia potilas skenaarioita tässä huoneessa. Huomattiin, että hoitotyöntekijöille merkitykselliset asiat 
saattoivat olla melko vähäpätöisinä pidettyjä asioita arkkitehtien näkökulmasta. Hoitotyöntekijät katsoi-
vat tilaa hyvin kokemuksellisesta näkökulmasta ja kiinnittivät huomiota muun muassa saippuoiden ja 
käsidesinfektioiden sijoitteluun, mikä saattoi jäädä arkkitehdeilta huomioimatta. 

Prosessissa käytettiin myös käyttäjäpersoonia ja skenaarioita. Heillä oli käytössään nuket, joiden avul-
la käyttäjiltä on helpompi saada esille tunnepuolen asioita tulevaisuuden skenaarioista. Osallistujat 
saivat kertoa tarinansa potilas- sairaanhoitaja- ja lääkärinukkejen avulla. Hyväksi toimintatavaksi osoit-
tautui antaa ihmisille valinnan mahdollisuus käyttää niitä työkaluja, mitä he haluavat. Joillekin ihmisille 
on luontevampaa kertoa tarina nuken avulla ja toiset puolestaan saattavat kokea sen epämukavaksi. 
Nuket olivat vaihtoehtoinen työkalu kolmiulotteisten työkalujen rinnalla. 

Tämän projektin lopputuloksia ei kuvailla artikkelissa, koska suunnitteluprosessi oli kirjoittamisen ai-
kaan vielä kesken. Sanders toteaa, että heidän tekemänsä tutkimus on nostanut esiin asioita, jotka 
ovat merkityksellisiä käyttäjille, mutta jäisivät muussa tapauksessa huomioimatta mitättöminä seikkoi-
na. Työskennellessään ympäristössä, jossa tällaisia työkaluja ei ole aikaisemmin käytetty, Sanders 
arvioi, että olennaisin työskentelyä edistävä tapa ihmislähtöisten työkalujen taustalla on nimenomaan 
ajattelutapa. Jos ihmislähtöisen suunnittelun ajattelutapaa ei hyväksytä tai siitä ei koeta olevan mitään 
hyötyä, työskentely voi osoittautua hankalaksi.

(Sanders, 2009, s. 10-26)
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4.4. Mayo Clinic, Nicotine Dependence Center (NDC), Minnesota, USA
”Uusien nikotiinivieroitusklinikan tilojen ja palvelun suunnittelu”

Christine Janae-Leoniak (2009, s. 66-75) esittelee artikkelissa Mayo Clinic sairaalan projektia nikotii-
niriippuvaisten osastolla eli Nicotine Dependence Centerissä (NDC). Mayo Clinic on terveydenhuollon 
koulutuksen tutkimuksen ja käytännön keskus, jolla on pitkä historia innovaatioista. Mayo Clinicissä 
on uusi innovaatio keskus CFI, Center Of Innovation jonka tavoitteena on muuttaa tapaa jolla ter-
veydenhuolto koetaan ja järjestetään tarjoamalla eri projekteihin koordinointia, valvontaa, koulutusta, 
työkaluja ja konsultointipalveluita. CFI yhdistää ihmisiä, projekteja ja tarjoaa rahoitusta auttaakseen 
visioimaan ja suunnittelemaan tulevaisuuden terveydenhuoltopalveluita ja innovaatioita Mayo klinikal-
la. CFI:ssä työskentelee muun muassa lääkäreitä, hallinnon puolen työntekijöitä, projektien johtajia, 
suunnittelijoita ja informaatiotekniikan ja talouspuolen ammattilaisia. 

CFI:n tutkimus ja suunnitteluosasto SPARC toteutti tämän projektin. SPARC tulee sanoista ”See, Plan 
Act, Refine, Communicate”. SPARC:issa on seitsemän eri taustoista tulevaa tutkijaa, muun muassa 
antropologian, teollisen muotoilun, liiketalouden, palvelumuotoilun ja arkkitehtuurin alueelta. Nikotii-
niriippuvaisten osasto on ollut toiminnassa vuodesta 1988 ja siellä on hoidettu yli 38 000 asiakasta. 
Asiakkaista 30 % on tupakoimattomia vuoden jälkeen hoidosta. Tämä on suuri luku verrattuna siihen, 
että yleensä 3-5% väestöstä pystyy lopettamaan tupakoinnin omin avuin. Yhteistyö projektissa alkoi, 
kun NDC oli muuttamassa uuteen tilaan Gondaksi kutsuttavan rakennuksen 18. kerroksessa.

Seuraavaksi esittelen projektissa tehdyt suunnittelun vaiheet. SPARC:in tutkijaryhmä aloitti projektin 
aiheen rajauksella. He toteuttivat tämän kiteyttämällä projektin tarpeet, tuntemattomat asiat ja kysy-
mykset yhdeksi ainoaksi kysymykseksi. Tätä kysymystä he kutsuivat suunnitteluhaastekysymykseksi 
(design challenge question), joka ohjaa projektia onnistumaan tavoitteissaan. Tässä projektissa kysy-
mykseksi muotoutui: ”Kuinka voisimme luoda kohtaamisen potilaan ja NDC:n neuvojan välille?”. Eng-
lanniksi ”How might we create the moment between patient and NDC counsellor?”. (Janae-Leoniak, 
2009, s. 66-75)

Kun aiheen rajaus oli suoritettu ja suunnittelun haaste identifioitu, alkoi projektin tutkimuksellinen 
osuus. Tutkimus aloitettiin osallistuvalla havainnoinnilla ja potilaiden ja NDC:n hoitotiimin työnteki-
jöiden haastatteluilla. Tutkijat havainnoivat potilaita vastaanoton aikana keskittyen havainnoinnissa 
potilaiden kokemuksiin. Vastaanottotilanteiden arkaluonteisuuden vuoksi tutkijoita oli havainnoimassa 
vain yksi kerrallaan. Näin tutkijoiden oli myös helpompi sulautua taustaan häiritsemättä vastaanottoti-
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lannetta. Potilailta kysyttiin suostumus havainnointeihin ja tässä projektissa 90% potilaista oli suostu-
vaisia siihen.

Havainnoinnin jälkeen aineisto jaettiin tutkijoiden kesken käyttäen tarinankerronnallista menetelmää. 
Tutkijat ovat huomanneet projekteissaan, että havainnoinnit paljastavat lähes poikkeuksetta yllätyksel-
lisiä näkemyksiä. Tämäkään projekti ei ollut siinä suhteessa poikkeus, koska erään tarinankerronnal-
lisen jakamistilaisuuden aikana he huomasivat, että heidän projektin aluksi asettamansa kysymys ei 
ota huomioon kokonaiskuvaa NDC:n kokemusympäristöstä. Havainnoinnit paljastivat, että NDC:n neu-
vontapalveluiden vastaanottotilanteet eivät pitäisi olla työn fokuksena. Sen sijaan fokuksena pitäisi olla 
ihmisten saaminen neuvontapalveluiden asiakkaiksi. Tutkijat ymmärsivät, että lopputulokset eivät voisi 
olla hyviä, mikäli työn tavoite on rajattu väärin ja muodostivat uuden haastekysymyksen projektilleen. 
Uusi haastekysymys oli: ”Kuinka voisimme saada ihmiset hakeutumaan nikotiiniriippuvuudesta eroon 
pääsemiseksi luotujen palvelujen äärelle?” ”How might we get people to seek out nicotine cessation 
services?”. (Janae-Leoniak, 2009, s. 66-75)

Projektin aikana tutkijat saivat oivalluksen, joka vaikutti koko projektiin. Oivallus sisälsi ajatuksen, että 
he voisivat laajentaa asiakaskuntaa niihinkin, joilla ei ole nikotiiniriippuvuutta, mutta jotka haluavat 
tietää lisää NDC:n palveluista. Tämä moninkertaisti tilasuunnittelun mahdollisuudet uudessa NDC:n 
tilassa.

SPARC:in tutkijaryhmä jatkoi havainnointia pitäen uuden haastekysymyksen mielessään. He keskit-
tyivät nikotiinivieroitusklinikalle tulevien ihmisten ajattelutapojen ymmärtämiseen. Ymmärtääkseen 
paremmin heidän kokemustaan he havainnoivat koko potilaan matkaa klinikalla huomioiden tunteita 
ja ajatuksia siihen liittyen. Potilaan matkaan kuuluivat muun muassa tuleminen klinikalle, kokemus 
vastaanotoista, neuvonta, vastaanotolta poistuminen ja kotiin meno. Tämän tutkimusvaiheen aikana 
ryhmä myös havainnoi ja puhui eri toimijoiden kanssa, jotka olivat projektin aihepiirin ympärillä keskei-
siä toimijoita. Heitä olivat muun muassa NDC:n neuvojat, entiset ja nykyiset tupakoitsijat ja nikotiiniriip-
puvaisten perheenjäsenet ja ystävät.

Lisäksi SPARC kutsui ihmisiä Mayo Clinicin eri osastoilta ja työryhmistä keskustelemaan ja antamaan 
palautetta projektista ja siinä esiin tulleista asioista. Sitouttamalla tämän monialaisen ryhmän toimin-
taansa he pyrkivät keräämään ajatuksia, näkemyksiä ja näkökulmia jotka laajentavat heidän ymmär-
rystään. Tutkijat menivät myös NDC:n uusiin tiloihin Gonda rakennukseen ymmärtääkseen paremmin 
ihmisten liikkumista tilassa. Tilat olivat sillä hetkellä lähes tyhjät, vain joitakin NDC:n tavaroita oli ehditty 
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siirtämään sinne. He hahmottivat tilassa tapahtuvaa liikennettä kuvittelemalla sinne eri toimijoita, kuten 
hoitohenkilökuntaa, ohikulkijoita ja erilaisia asiakkaita. Ryhmä tutki myös rinnasteisia kokemuksellisia 
tiloja, kuten vähittäismyynnin kauppoja, museoita, galleriatiloja ja erityisen hyvin suunniteltuja Mayo 
Klinikan tiloja. He tutkivat näitä oppiakseen, mikä tuo ihmiset tilaan ja mitkä asiat herättävät ihmisten 
mielenkiintoa tilassa.

Seuraavaksi tutkijat siirtyivät synteesi vaiheeseen. Tällöin olennaisimmat löydökset yhdistettiin seit-
semäksi näkemykseksi, jotka auttoivat luomaan suosituksia tuleville NDC:n tiloille. Nämä seitsemän 
näkemystä olivat;

1) Potilaille on tärkeää saada kertoa oma tarinansa nikotiiniriippuvuuden hoidon aikana.
2) Motivoiva haastattelu rohkaisee potilaita ilmaisemaan syitä, joiden takia he haluavat lopettaa ja 
helpottaa luomaan realistisia tavoitteita.
3) Riippuvuuden ajatteleminen sairautena rohkaisee potilaita epäonnistumisen hetkinä, jolloin he eivät 
pysty kontrolloimaan tupakointiaan tahdonvoimalla.
4) NDC:n hoidon alussa potilailla on hyvin erilaiset odotukset siitä, mitä hoidon aikana tulee tapahtu-
maan.
5) Potilailla on omat henkilökohtaiset suhteensa, jotka vaikuttavat positiivisesti ja negatiivisesti heidän 
riippuvuuden kokemuksiinsa.
6) Ympäristön tulisi kannustaa nikotiiniriippuvaista positiivisesti ja tuomitsemattomasti.
7) Ympäristön tulisi viehättää asiakkaita ja edistää siellä tapahtuvaa toimintaa.

Tutkimuksesta kävi selville, että neuvontapalveluiden asiakaskohtaamiset ovat potilaskokemuksen 
ydin. He loivat tutkimuksen pohjalta seuraavanlaisia muutos-suosituksia:

Houkuttelevuus - Tilan tulisi houkutella asiakkaita hakeutumaan sinne.
Hakeutuminen - Heidän tulisi tarjota enemmän kanavia palveluun pääsemiseksi.
Toiminta - Tarjota asiakkaille mahdollisuuksia hakeutua monenlaisiin palveluihin NDC:n sisällä.
Vakuutus - Tarjota jatkuvaa tukea asiakkaille. 

Kaksi pääasiallista muutos-suositusta siirrettiin ja visualisoitiin tulevaan Gondan tilaan. Näitä olivat 
luoda esittely- tai näyttelytila Gondaan ja kommunikoida positiivinen, tieteellinen ja tuomitsematon sa-
noma asiakkaille. Tutkimuksesta tuli paljon myös toissijaista tietoa projektin tavoitteiden vierestä, jotka 
sisällytettiin loppuraporttiin ja esityksiin. Huomion kiinnittäminen potilaan kokonaisvaltaiseen matkaan 
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toi esimerkiksi suosituksen klinikan läheisyydessä olevan metrokäytävän uudelleensuunnittelusta, 
vaikka se ei liittynytkään suoranaisesti Gondan tilaan. 

Gonda 18 tila on nykyisin ”Tupakoinnista vapaan elämän keskus”, ”Center for Tobacco free Living”. 
Tänä päivänä suuri osa asiakkaista löytää tiensä NDC:n klinikalle ohi kävellessään. He ovat saaneet 
paljon enemmän asiakkaita ja muun muassa lähetteiden määrä on kaksinkertaistunut. Gonda 18 tila 
on nykyään hieno esimerkki siitä mitä voidaan saada aikaan tietoisella suunnittelulla ja kuinka tila voi 
muuttaa tuhansien ihmisten elämää levittämällä tupakoinnista vapaan elämän sanomaa.

(Janae-Leoniak, 2009, s. 66-75)

4.5. Senior Interaction projekti, Kööpenhamina, Tanska
”Seniorien sosiaalista vuorovaikutusta edistävien palvelukonseptien luomisprosessi”

Brandt, Binder, Malmborg ja Sokoler (2010) ja Malmborg, Binder ja Brandt (2010) kuvailevat artik-
keleissaan ”Senior Interaction” projektia, jossa julkisen terveydenhuollon yksikkö, yliopiston tutkijat, 
teollisuuden yhteistyökumppanit ja vanhukset työskentelevät yhdessä. Tavoitteena oli luoda konsep-
teja, jotka vahvistavat sosiaalisia verkostoja ja yhteydenpitoa vanhuksien keskuudessa. Projekti alkoi 
2009 ja päättyi 2012. Projektissa yliopiston tutkijat, hoito-osaston toimijat, partnerit ja seniorit suunnit-
televat kaupunkiympäristöön uusia palvelukonsepteja, jotka vahvistaisivat sosiaalista vuorovaikutusta 
vanhusten keskuudessa. Projekti tähtää siihen, että vanhuksille saataisiin hyvin toimiva sosiaalinen 
verkosto. Tavoitteena on, että vanhukset voisivat olla kotona pidempään. Fyysisen ympäristön lisäksi 
pyrittiin myös lisäämään vanhusten sosiaalista elämää ja tuomaan tätä kautta koko elämään lisää 
mielenkiintoa ja mielekkyyttä. Projektissa tutkitaan, kuinka sosiaalisen median kanavat voisivat tukea 
vanhuksia heidän välisessä vuorovaikutuksessaan.

Projektissa käytettiin ”muotoilu laboratoriota” (Engl. ”design labs”) metodologisena alustana organisoi-
maan ja ohjaamaan innovaatiota. Muotoilu laboratorioilla he viittaavat avoimeen yhteistyöhön eri toimi-
joiden välillä, joilla on yhteisiä mielenkiinnon kohteita muotoilun tutkimuksessa tietyllä alueella. Avoin 
yhteistyö tarkoittaa sitä, että suunniteltavaa kohdetta ei ole määritelty etukäteen, vaan se määritellään 
yhteisesti osallistujien kesken. ”Design laboratory” toimii oppimisympäristönä, joka alusta lähtien tutkii 
samanaikaisesti ”mitä” pitäisi tehdä ja ”miten” tämän voitaisiin toteuttaa. Prosessin ytimessä on sarja 
yhteiseen kokeiluun ja oppimiseen pohjautuvia yhteissuunnittelun tapahtumia, johon kaikki tärkeät toi-
mijat osallistuvat.
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He kutsuvat projektissa järjestettyjä yhteissuunnittelun työpajojen sarjaa ”jatkuvaksi design laboratori-
oksi”. Prosessi oli jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa vanhukset rekrytoidaan projektiin ja 
kutsutaan kolmeen työpajaan. Ensimmäiset työpajat perustettiin skenaarioiden tuottamiseksi teknolo-
gioista, joita vanhukset voisivat käyttää sosiaalisten yhteisöjen luomiseen. Seuraavassa osassa van-
husten luomat skenaariot toimivat pohjana prototypoinnille vanhusten jokapäiväisissä ympäristöissä. 
Viimeisessä osassa järjestettiin eläviä laboratorioita eli ”living labs” ympäristöjä, joissa kokeiltiin näitä 
uusia palvelumalleja vanhuksien kotona. 

Projektin aluksi käyttäjäryhmän edustajat täytyi rekrytoida suunnitteluprosessiin mukaan. Tulevaisuu-
den asiakkaat määriteltiin ja neuvoteltiin eri osapuolten kesken. Tässä projektissa rekrytoitavien van-
husten ryhmä määriteltiin hyvin laajasti. Alustavasti projektiin osallistuvien vanhusten iäksi määriteltiin 
55 vuodesta eteenpäin olevat ihmiset. Kööpenhaminan julkisen hallinnon puoli oli yhtenä yhteistyö-
kumppanina. Tämän takia vanhuksia valittiin kaupungin tietystä osasta, että voitaisiin valmistaa ja 
sitouttaa ammattilaisia kunnallishallinnosta mukaan projektiin.

Heti kontaktien perustamisen alusta lähtien tutkijat huomasivat, että vanhusten määritelmä oli ongel-
mallinen. Lähes kukaan 55 ja 75 ikävuoden välillä oleva ei kokenut itseään vanhukseksi vaan he kä-
sittivät vanhuksiksi itseään vanhemmat ihmiset tai omat vanhempansa. Esimerkiksi 75-vuotias nainen 
alkoi puhua välittömästi hänen äidistään, kun keskustelu siirtyi vanhuksiin. Vanhukseksi määrittely 
sisältää monia asioita, jotka ovat sidoksissa identiteettiin ja stigmatisointiin. Tutkijat huomasivat, että 
heidän valitsemastaan ikäryhmästä moni ei halunnut tulla määritellyksi ”vanhukseksi”.

He ymmärsivät, että heidän tulisi löytää uusia tapoja ihmisten rekrytoimiseksi. He vaihtoivat yksilö-
näkökulman vaihtoehtoiseen näkökulmaan, jossa he ottivat lähtökohdakseen vanhusten yhteisöt. 
Rekrytoidakseen ihmisiä he vierailivat kerhoissa, vanhainkodeissa ja paikallisissa keskuksissa, joissa 
järjestettiin vanhuksille toimintaa. Lisäksi he keskittyivät iän sijaan ”tilanteeseen sidoksissa olevaan 
vanhuuteen” (engl. situated elderliness). Vanhusten määrittelyn muuttaminen muodostui olennaiseksi 
osaksi yhteissuunnittelun prosessin onnistumisen kannalta. Keskustelut vanhusten kanssa muuttuivat 
erilaiseksi tämän erilaisen lähestymistavan myötä. He olivat valmiita jakamaan tarinoitaan ja kerto-
maan jokapäiväisestä elämästään kerhoissa ja keskuksissa. 

Kolmessa ”Design labs” vaiheessa järjestettiin kussakin kolme työpajaa. Työpajoissa lähestyttiin on-
gelmaa eri näkökulmista. Ensimmäisen vaiheen työpajoissa työskenteli 15-20 senioria. Ensimmäises-
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sä työpajassa pyrittiin saamaan tietoa vanhusten hyvistä päivistä. He visioivat asioita ”Minun loistava 
päiväni” ympärille ja kuvittelivat, minkälaisia muiden kanssa jaetut kokemukset voisivat olla. Projektin 
työntekijät vierailivat osallistujien luona ennen työpajaa keskustelun aloittamiseksi. Vierailujen tulok-
sena tehtiin henkilökohtaisia työkirjoja, jossa oli tarinoita osallistujien elämästä. Työkirjoja käytettiin 
yhdentoista eri teeman luomiseksi, jotka olivat oleellisia vanhusten elämässä.

Lisäksi ensimmäisessä työpajassa käytettiin kuvamateriaalia tyypillisistä aktiviteeteista ja yhdestätois-
ta työkirjasta löydettyä teemaa kuvaavia kortteja. Lisäksi käytettiin julistetta, jolle voitaisiin lisätä ja 
koota henkilökohtaisia huomioita. Esimerkiksi erään vanhuksen juliste kuvasi hänen arvojaan, kuten 
”haluan auttaa toisia”, ”ruokailun jälkeen haluan nukkua päiväunet” yms. 

Seuraavassa työpajassa vanhukset järjestettiin 3-4 henkilön ryhmiin ja tutkijoiden lisäksi mukaan otet-
tiin yhteistyökumppanit teollisuudesta ja kunnalliselta puolelta. Osallistujia pyydettiin luomaan ja näyt-
telemään nukeilla skenaario pohjautuen henkilökohtaisiin tarinoihin ja hyviin kokemuksiin, jotka voisi 
jakaa muiden kanssa. Suunnittelumateriaali sisälsi nuket, materiaalit näiden muuttamiseksi toiveiden 
mukaiseksi, kolme näytöslavaa nukeille ja näytöslavoihin liimattavia kuvia. Lisäksi ryhmät saivat video-
kameran kuvaamista varten. Skenaarioiden kautta otettiin ensimmäinen askel sosiaalisen vuorovai-
kutuksen ja konseptien luomiseksi vanhuksien elämään. ”Design lab” menetelmien kautta vanhukset 
pystyivät kokeilemaan ja harjoittelemaan tulevaisuuden ratkaisuja skenaarioiden, mallien, prototyypi-
nomaisten konseptien ja heidän omiin ympäristöihinsä järjestettyjen niin sanottujen ”elävien laborato-
rioiden” (engl. living lab) kautta. 

(Brandt, Binder, Malmborg ja Sokoler 2010 ja Malmborg, Binder & Brandt, 2010)

4.6. Kaiser Permanente, Pohjois-Kalifornia, USA
”Uuden toimintatavan juurruttaminen sairaalan organisaatioon.”

Lin, Hughes, Katica, Dining-Zuber ja Plsek (2011, s. 73-86) kuvailevat artikkelissaan projektia, jonka 
tavoitteena oli selvittää, kuinka pystytään viemään ja saadaan juurrutettua palvelumuotoilun konsep-
teja laajaan ja kompleksiseen organisaatioon. He työskentelivät NKE ja NKE plussa nimisien palve-
lumuotoilun konseptien kanssa, jotka kehitettiin Kaiser Permanenten sairaaloissa. Suunnitteluryhmä 
kokeili, mitä hyötyä on muutoksen hallinnan teorioista kun ne yhdistetään muotoilun ja suunnittelun 
käytäntöihin. Tämän tuloksena he inspiroituivat ihmislähtöisistä metodeista. Artikkelissa he kuvaavat 
kohtaamiaan haasteita ja kuvailevat yksityiskohtaisesti eri menetelmien hyötyjä.
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Lin ja kollegat väittävät seitsemän vuoden työkokemuksen perusteella, että yksinomaan design ajat-
telun ja ihmislähtöisten metodien käyttö voi joskus epäonnistua kun niitä siirretään monimutkaisiin 
organisaatioihin. Siksi he esittävätkin kysymyksen, voisiko design ajattelun yhdistää muutoksen hallin-
nan teorioiden (change management theories) kanssa? He käyttävät kolmea eri muutoksen hallinnan 
teoriaa yhdessä muotoilunkeskeisten metodien kanssa kuvailemassaan tapauksessa.

Palvelumuotoilun konsepti nimeltään NKE plus kehitettiin vuonna 2009 Kaiser Permanenten sairaa-
loissa Pohjois-Kaliforniassa. Se toteutettiin yhdessä suunnitteluryhmän kanssa, jossa oli kymmenen 
Kaiser Permanenten suunnittelijaa Innovaatio konsultoinnin puolelta (Innovation Consultancy). Ryhmä 
käytti yli 200 tuntia kentällä havainnointiin, varjostamiseen ja haastatteluihin. Ideat ja ratkaisut saatiin 
yli 2000 tunnin työskentelyn tuloksena, johon kuului pilotointia ja testausta kentällä monialaisen ryh-
män toimesta. Projektiin osallistui 150 henkilöä. Osallistujia olivat muun muassa sairaanhoitajat, lääke-
työntekijät, osastojen johtajat, kouluttajat, lääkärit, hoitoapulaiset ja johtavat hoitajat. Monien suunnitte-
luvaiheiden, iteraatioiden, kenttätestauksien ja prototyyppien tuloksena he kehittivät Nurse Knowledge 
Exhange, NKE konseptin. NKE suunniteltiin hoitotyöntekijöiden raportointiin vuoronvaihdon aikana, 
jolloin hoitovastuu siirtyy seuraavan vuoron hoitajalle. NKE:n perusajatuksia oli, että tämä vuoronvaih-
dossa tapahtuva raportointi tehtäisiin potilaan sängyn vieressä. Ideana oli turvallisemman, lämmin-
henkisemmän ja potilaille näkyvämmän vuoronvaihdon toteuttaminen. Usein vuoronvaihtotilanteessa 
osastot olivat potilaiden mielestä kuin kummituskaupunkeja, koska kaikki hoitotyöntekijät häipyivät 
taukohuoneisiin suorittamaan vuoronvaihtoa ja raportointia. NKE:n mukainen raportti tapahtui potilaan 
sängyn vieressä ja siihen kuului seinällä oleva visualisointi potilaan senhetkisestä hoitosuunnitelmas-
ta. Suunnitteluryhmä auttoi tämän toimintatavan siirtämisessä Kaiser Permanenten 37 sairaalaan.

Seurannoissa huomattiin, että monet Kaiser Permanenten sairaalat taistelivat sen kanssa, että he 
saisivat hoitotyöntekijät suorittamaan raportoinnin potilaan sängyn vierellä. Eri sairaaloiden välillä oli 
huimia eroja siinä, kuinka he olivat vastaanottaneet tämän uuden toimintatavan. Joissakin sairaaloissa 
NKE:n toimintatapaa oli kehitetty jopa eteenpäin sen lisäksi että se oli osana heidän päivittäistä toimin-
taansa. Näiden erojen syitä selviteltiin ja havainnoinnit osoittivat, että tälle oli monia syitä. Hoitotyön-
tekijät olivat joskus estyneitä menemään vuoronvaihtotilanteessa potilaan vierelle joidenkin muiden, 
vielä tärkeämpien tehtävien ilmaantuessa tässä tilanteessa. Jotkut syyt olivat enemmän emotionaali-
sia; hoitotyöntekijät eivät tunteneet oloaan miellyttäväksi sängyn vierellä, heistä tuntui kuin he olisivat 
esiintymislavalla. Jotkut hoitotyöntekijät eivät uskoneet potilaan vieressä tapahtuvasta raportoinnista 
olevan mitään hyötyä ja tämän takia eivät olleet motivoituneita tekemään niin. Nämä näkemykset joh-
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tivat NKE plussan jatkokehittämiseen hoitohenkilökunnan kanssa vuonna 2009. Sen jälkeen kun kon-
septit oli luotu ja pilotti testattu osastoilla, tämän siirtäminen käytäntöön vaikutti hyvin yksinkertaiselta. 
Ryhmä oletti, että osaston olivat omaksuneet NKE plussan muutosidean ja he keskittyivät henkilökun-
nan kouluttamiseen NKE plussan käytössä. He ajattelivat jakaa hoitotyöntekijöiden kanssa tarinat, joita 
oli kerätty havainnoinneissa ja kertoa, miten NKE:hen oltiin päädytty kertoen prosessista, näyttäen eri 
vaiheiden prototyyppejä ja esittäen konseptin siirtämisen käytäntöön roolileikin kautta.

Suunnitteluryhmä esitteli nämä asiat sairaalassa normaalin luentotyyppisten esitelmien kautta. Va-
kuuttavuuden lisäämiseksi he lisäsivät esityksiin tietoa siitä, kuinka hoitotyöntekijöiden suuri panos ja 
työ oli vaikuttanut ideoiden kehittämiseen ja kuinka heillä oli vielä mahdollisuuksia kehittää niitä tästä 
eteenpäin. He näyttivät myös videoita siitä, kuinka hoitotyöntekijät olivat osallistuneet suunnitteluun ja 
olivat innostuneita NKE plussan toimintatavoista.

Suunnitteluryhmän yllätykseksi he saivat tämän koulutuksen seurauksena paljon kritiikkiä ja hoitotyön-
tekijät suhtautuivat heidän esittämiinsä asioihin hyvin skeptisesti. Ne, jotka eivät olleet osallistuneet 
prosessiin tai olivat osallistuneet siihen hyvin vähäisellä panoksella, kritisoivat välittömästi heidän kol-
legoidensa tuottamia ideoita. He eivät myöskään ymmärtäneet täysin sitä, mikä yhteys havainnoinneil-
la ja haastatteluilla oli siihen, mitä heille esitettiin. Joidenkin hoitotyöntekijöiden oli vaikea kokea NKE:n 
ideoita omakseen, koska heillä ei ollut mahdollisuutta osallistua prosessiin.

Seuraava, tehtäväorientoituneempi koulutus aiheutti vielä suuremman muutosvastustuksen. Kehittäjät 
saivat tämänsuuntaista palautetta hoitotyöntekijöiltä: ”Me tehdään asiat täällä toisin kun te”, ”te ette ole 
sairaanhoitajia, miten te oikein kuvittelette tietävänne, miten meidän tulisi tehdä meidän työtämme”. 
Suunnittelijoille paljastui myös, että NKE sai paljon kritiikkiä julkisten keskustelujen ulkopuolella ja työn-
tekijät pyörittelivät silmiään koulutustilanteessa. Oli havaittavissa myös ”me tehdään tätä kun meidän 
on pakko” tyyppistä asennoitumista. Työntekijät eivät uskoneet muutokseen eivätkä nähneet mitään 
tarvetta siihen. Oli selvää, että suunnittelijoiden yritys sitouttaa käytännön työntekijät NKE plussan 
käyttäjiksi oli epäonnistunut. He olivat turhautuneita ja niin oli myös hoitohenkilökunta. Inspiraation 
ja avun saamiseksi he konsultoivat Kaiser permanenten organisaation kehittämiskonsulttia. Tämän 
tuloksena he suunnittelivat erilaisen, pehmeän aloituksen prosessilleen.

Konsultti esitteli heille mallin, joka pyrki muutoksiin etenevien keskustelujen kautta. He saivat neuvoja 
siitä, että työntekijöiden kanssa tulisi keskustella ensin siitä, mitkä ovat nykyisen toiminnan tavoitteet 
ja millä eri tavoilla näihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Vasta tämän jälkeen voidaan lähteä keskuste-
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lemaan siitä, mitä asioille pitäisi tehdä. Heitä kannustettiin viettämään enemmän aikaa niiden asioiden 
kanssa, jotka ohjaavat tarvetta muutokselle henkilökunnan kanssa. Heitä ohjeistettiin myös kiinnittä-
mään huomiota ja tiedostamaan yksilöt, jotka tekevät kollektiivisen työyhteisön. 

He menivät takaisin piirtopöydän ääreen ja suunnittelivat kolme viikkoa kestävän pehmeän alun pro-
sessille. Tämän pehmeän aloituksen tavoitteena oli antaa aikaa ja keskittyä kuuntelemiseen ja ja-
kamiseen kertomisen sijaan. He antoivat hoitotyöntekijöiden räätälöidä olemassa olevia vaihtoehtoja 
sopimaan osaston toimintatapoihin ja käyttivät osaamistaan luodakseen innostusta ja todellista sitoutu-
mista projektiin. He huomasivat, että paras tapa motivoida ihmisiä oli luoda hoitotyöntekijöiden kanssa 
vahva ja yhteisesti sovittu tarkoitus kehittämistyölle. Työntekijöiden täytyi todella uskoa niihin syihin, 
jonka takia heidän toimintaa oltiin muuttamassa, ymmärtää yhteinen tavoite ja yksittäisten ihmisten 
rooli siinä. 

Aloitukseksi he sitouttivat henkilökunnan emotionaalisesti. Tämä on erityisesti tärkeää sellaisissa yh-
teyksissä joissa on hierarkkinen järjestelmä. Yllättääkseen henkilökunnan he tekivät rap videon NKE 
plussasta ja kommunikoivat sen kautta henkilökunnalle yhteisen tavoitteen lisätä hoitotyöntekijöiden 
aikaa potilaiden vierellä. Tämä muutti NKE:n ilmapiiriä hauskemmaksi ja hoitotyöntekijät jopa vapaa-
ehtoisesti tekivät oman rap version, jossa he juhlivat NKE plussan tarkoitusta ja sitoutumista turvalli-
sempaan vuoronvaihtoon.

Luennoinnin ja kertomisen sijaan järjestettiin tilanne, jossa kaikki osallistujat olivat tasavertaisia. Jaet-
tava materiaali oli julisteiden muodossa power point esityksen sijaan ja pöydät oli aseteltu ympyrän 
muotoon. Seuraavaksi he tekivät havainnointityökalun, jonka avulla hoitotyöntekijät havainnoivat ja 
kirjasivat nykyisen systeemin heikkouksia. Tästä muodostettiin kuvallinen tarina, jonka kautta tieto oli 
helppo jakaa osaston muiden työntekijöiden kesken.

Edellisen prosessin aloituksessa tarinankerronta ei ollut onnistunut hyvin, joten he päättivät muuttaa 
toimintatapaansa sen suhteen. Vaikka tarinat olivat olleet emotionaalisia ja todentuntuisia, ne olivat ol-
leet silti toisten kertomia. Tällä kertaa he kokeilivat lähestymistapaa, jossa hoitotyöntekijät saivat jakaa 
omia tarinoitaan vuoronvaihtotilanteista ryhmissä. Suunnittelijat pyrkivät avustamaan keskusteluissa 
esittämällä kysymyksiä siitä ,miltä tarina kuulostaa muista osanottajista yms. Tarinankerronnasta oli 
kahdenlaista hyötyä, henkilökunta koki käsiteltävät asiat olennaisiksi ja tärkeiksi itselleen ja tilanne he-
rätti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Nekin, jotka eivät pitäneet näitä asioita tärkeinä motivoituivat hieman 
enemmän, kun saivat kuulla työkavereidensa kokemuksia näistä asioista sen sijaan, että suunnittelijat 
olisivat kertoneet näitä asioita heille.
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Yhdistelmä leikkimielisyyttä, motivoivaa alkua, tarinoiden jakamista, kokemusperäisyyttä ja vertaisryh-
mässä jakamista vahvisti emotionaalista sidettä NKE:hen. Nekin työntekijät, jotka olivat aluksi vastus-
taneet NKE plussaa, motivoituivat kuultuaan, kuinka tärkeitä nämä asiat olivat heidän kollegoilleen.

Suunnittelijat tiesivät, että henkilökunta oli valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen, kun he alkoivat 
keskustelemaan luontevasti ratkaisuista yhdessä. Tällöin suunnitteluryhmä vaihtoi fokustaan. He pyr-
kivät luomaan ympäristön, joka kasvattaisi halua muutokselle, epäonnistumisille ja tilanteen uudelleen 
arvioinnille. Suunnitteluryhmä lähestyi henkilökuntaa kysymyksin valmiiden ehdotusten sijaan; Mitä 
teidän mielestä tulisi tehdä? Mitä olisitte valmiita muuttamaan? 

Rohkaistakseen ratkaisuihin päätymistä he jättivät ideat viimeistelemättä ja puolivalmiiksi, jolloin hen-
kilökunta pystyi muokkaamaan niistä itselleen sopivampia ja olisivat siten sitoutuneempia lopputulok-
seen. He antoivat henkilökunnan testata ja kokeilla konsepti-ideoita ja muokata niitä sen mukaan mikä 
olisi soveliasta heidän työympäristöön. Tämän lisäksi he muodostivat yhteisen keskustelun välineen 
henkilökunnalle ”Dialogi käytävän”, pitääkseen ideat ja niiden saaman palautteen näkyvillä osastolla. 
Tämä muistutti henkilökuntaa ideoiden taustalla olevista perusteista.

Potilaan sängyn vieressä pidetty raportti oli yksi ideoista, joka aiheutti runsaasti vastustusta. Hoitohen-
kilökunta ei kokenut sitä tarpeelliseksi, eikä nähnyt sen aiheuttavan mitään hyötyä suhteessa siihen 
aikaan, jonka se heiltä vei. Lisäksi he kokivat ettei heillä ole aikaa tällaiselle toiminnalle joka oli lisäksi 
vaikeaa ja epämiellyttävää. Tutkijat tiesivät aiemmasta kokemuksesta, että monet hoitotyöntekijät ko-
kivat sen hyödylliseksi kokeiltuaan sitä. He tiesivät, että kestäisi jonkun aikaa tottua uuteen toimintata-
paan ja että sitä ei ollut koettu loppujen lopuksi yhtään aikaa kuluttavampana. Heille oli raportoitu myös 
sen tuottavan runsaasti hyötyjä. Hoitotyöntekijät olivat mm. yllättyneitä siitä miten paljon paremmin he 
pystyivät suunnittelemaan päivänsä kun he olivat jo nähneet kaikki potilaansa henkilökohtaisesti.

Tutkijat ymmärsivät, että heidän pitäisi rakentaa ympäristö, jossa hoitotyöntekijöillä ei olisi mitään hä-
vittävää uuden kokeilemisessa. He halusivat heidän kokeilevan konseptia ensin ja päättävän tämän 
jälkeen mielipiteensä siihen, sen sijaan, että he perustaisivat vastustuksensa siihen, mitä heille oli ker-
rottu. He olivat valmistautuneita myöntymään hoitotyöntekijöiden arvioon, mikäli hoitotyöntekijät eivät 
näkisi toiminnan aiheuttamia hyötyjä. Hoitotyöntekijöiltä kysyttiin, olisivatko he halukkaita kokeilemaan 
vuoteen vieressä tapahtuvaa raportointia yhden viikon ajan. Jos he eivät näkisi toiminnasta mitään 
hyötyä, he voisivat palata aikaisempaan käytäntöön. Kun he palasivat viikon jälkeen saamaan palau-



70

tetta tästä, hoitotyöntekijät olivat päättäneet jatkaa vuoteen vieressä tapahtuvaa raportointia. He olivat 
huomanneet hyötyjä, joita he eivät olisi pystyneet kuvittelemaan etukäteen tai joihin he eivät olleet 
uskoneet aiemmin.

Kokeilujen kautta nousi myös paljon haasteita. Yksi näistä oli se, miten toimitaan jos omaiset ovat sa-
maan aikaan huoneessa. Tässä asiassa suunnittelijat luottivat täysin henkilökunnan kykyyn ratkaista 
omat ongelmansa ja he heittivät kysymykset takaisin henkilökunnalle sen sijaan että olisivat alkaneet 
keksimään ratkaisuja niihin. Esiin tulleiden ongelmien ympärille järjestettiin ideointityöpaja jossa pyrit-
tiin löytämään ratkaisuja tilanteiden näyttelemisen kautta. Hoitohenkilökunta toimi näissä tapauksissa 
asiantuntijoina tuottaen ideoita, jotka he kokivat omakseen.

Ratkaisuista luotiin julisteita osaston seinälle, että kaikki tietäisivät minkälaiseen NKE plussaan osasto 
oli sitoutunut ja päätynyt. Tämä teki myös monimutkaisista konsepteista ymmärrettäviä. Suunnitte-
lijat käyttivät jokaisen mahdollisuuden hyväksi juhlia henkilökunnan saavutuksia ja työn tuloksia si-
sällyttääkseen uusia toimintamalleja ja prosesseja käytäntöön. Päivänä, jolloin osasto otti käytännön 
omakseen, pidettiin juhlat, joihin kutsuttiin johtotason henkilöitä sairaalasta ja henkilökuntaa muilta 
osastoilta. Juhlissa oli myös tarjoiluja. Suunnittelijat olivat huomanneet, että potilaiden mukaan ottami-
nen oli hyvä työkalu muutoksen lujittamiseksi. Potilailta kerättiin palautetta ja järjestettiin kilpailu, jossa 
he voivat äänestää erinomaisinta hoitajaa. Kilpailun voittaneita hoitotyöntekijöitä palkittiin viikoittain 
Starbucksin lahjakorteilla.

Muistuttaakseen hoitotyöntekijöitä muutoksesta he tekivät vuoteenvierellä käytettäviä kortteja, jotka 
muistuttivat henkilökuntaa tehtyjen muutosten syistä. Prosessi tehtiin myös näkyväksi hoitohenkilö-
kunnalle, jotta heidän sitoutuneisuutensa muutoksiin pysyisi. He tekivät edistysaskeleista näkyviä hoi-
tohenkilökunnalle ja asettivat tämän kaikkien näkyville. Suunnittelijat arvioivat, että samankaltaisen 
muutoksen voisi saada aikaan vähemmälläkin työllä. Heidän esimerkkinsä mukaan näyttäisi sille, että 
design ajattelun yhdistäminen muutoksen hallinnan teorioihin näyttää olevan hyödyllistä.

(Lin, Hughes, Katica, Dining-Zuber & Plsek, 2011, s. 72-86)
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4.7. Medisch Spectrum Twenten (MST) sairaala, Tanska
”Yhteissuunnittelun projekti sairaalan toimintojen suunnittemiseksi uusiin tiloihin”

Garde ja van de Voort (2012, s. 327-336) esittelevät artikkelissaan yhteissuunnittelun työkalujen käyt-
tämistä laajassa terveydenhuollon projektissa Medisch Spectrum Twenten (MST) sairaalassa. MST 
on muuttamassa uusiin tiloihin vuonna 2015 ja uuteen sairaalaan tehtiin muutoksia, jotka muuttivat 
henkilökunnan toimintaa. Uudessa rakennuksessa oli vain potilashuoneita, jotka oli tarkoitettu yksit-
täisille potilaille useiden potilaiden sijaan. Tämä muutti myös vierailu käytäntöjä, koska vierailuajat 
muuttuivat ympärivuorokautisiksi yksittäisten huoneiden takia. Osastoilla ei ollut myöskään ennalta 
määrättyä potilaspaikkojen määrää, vaan potilaspaikkojen määrä osastolla määräytyi tarpeen mukaan. 
Osastojen toiminta muuttui ruokailujen osalta, koska uudessa sairaalarakennuksessa oli keskuskeit-
tiön sijaan keittiö jokaisessa kerroksessa ja sieltä pystyttiin tilaamaan ruokaa jatkuvasti ja erillisinä 
tilauksina. Lisäksi sairaalan johto halusi koko sairaalan siirtyvän digitaaliseen potilastietojen kirjaa-
miseen. Nämä muutokset muuttivat henkilökunnan toimintaa tässä uudessa rakennuksessa ja tässä 
yhteydessä aloitettiin yhteissuunnitteluprojekti Twenten yliopiston teollisen muotoilun osaston kanssa. 
Projekti sai nimen ”SWING”. Projektissa oli ohjaava komitea, jossa oli muun muassa sairaanhoitaja, 
tuotesuunnittelija, yhteissuunnittelun asiantuntija, kaupallisen puolen asiantuntijoita ja osastonhoitajia.

Projekti alkoi haastatteluilla ja tulevaisuutta visioivilla työpajoilla. Visioivien työpajojen jälkeen aloitettiin 
yhteissuunnittelun työpajojen sarja, jotka keskittyivät tietotekniikkaan ja kommunikaatioon, ravitsemus-
palveluihin, hoitotyöntekijöiden työnkuvaan ja omaisten vierailuaikoihin ja materiaalien logistiikkaan. 
Jokaiseen työpajaan kutsuttiin kymmenen osallistujaa ja heidät jaettiin viiden hengen ryhmiin. Me-
todina työpajoissa käytettiin pääasiassa skenaarioihin perustuvaa suunnittelupeliä ja tehtäväkorttien 
kautta tehtävää analyysiä. Suunnittelupelissä käytettiin pelilautaa, joihin oli laitettu kokonaiskuva koko 
hoitoprosesseista ja se helpotti osallistujia kuvittelemaan asioita oikeisiin hoitoympäristöihin. Pelilau-
dalla oli pelinappuloita, joiden avulla toimintoja voitiin näytellä. Materiaaleihin kuului tehtäväkortteja, 
joiden avulla erilaisia toimintoja pystyttiin kuvittelemaan, iso pelilauta, johon oli mallinnettuna uuden 
sairaalan tilat, eriväriset pelinappulat, eri objekteja kuvaavat hahmot ja ongelmakortit, jotka pitäisi rat-
kaista uusissa sairaalatiloissa.

Työpajat etenivät suurinpiirtein näin; ensin osallistujien annettiin näytellä pelilaudalla tämän hetkisiä 
toimintatapoja uuden osaston pelilaudalla. Tämä vaiheen tarkoituksena oli visualisoida työnkuvan 
muutoksia ja tämä toi esille ongelmia joita nykyisten toimintatapojen ja uuden osaston välillä tulee 
olemaan. Seuraavaksi osallistujat suunnittelivat työprosessinsa uudelleen, että nämä esiin tulleet on-
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gelmat saataisiin ratkaistua. Tässä vaiheessa osallistujat käyttivät tehtäväkortteja. Ohjaava komitea oli 
laatinut seuraavaan vaiheeseen ongelmakortteja jonka kautta nämä skenaariot testattiin kolmannessa 
vaiheessa. Osallistujat joutuivat ratkaisemaan ongelmia laatimansa skenaarion pohjalta ja tätä kaut-
ta uusi skenaario tuli testattua toimivuutensa suhteen. Työpajojen tuloksina saatiin sääntöjä, ohjeita 
vastuiden jakamiseen, tehtäväkuvauksia, kysymyksiä joihin tulisi löytää vastaus ja vaatimuksia eri toi-
minnoille ja tuotteille.

Heidän mukaansa sairaalan henkilökunnan osallistumisella organisaation uudelleen suunnitteluun on 
kahdenlaista hyötyä; henkilökunta on sitoutuneempi lopputuloksiin ja henkilökunnalla on arvokasta 
kokemuksiin liittyvää tietoa, joka auttoi tekemään ratkaisuista toimivampia.

(Garde & van der Voort, 2012, s. 327-336)

4.8. Wellbeing 365 projekti psykiatriseen hoitotyöhön, Aalto-yliopisto, Helsinki
”Opiskelijaprojekti tulevaisuuden palvelukonseptien luomiseksi psykiatriseen hoitotyö-
hön”

Osallistuin keväällä 2011 Aalto-yliopiston User Inspired Design kurssille, joka on osa Wellbeing 365 
projekteja. Kurssin tarkoituksena oli opettaa opiskelijoille muotoilun menetelmiä toimien psykiatrisen 
hoitotyön kentällä. Tehtävänanto oli hyvin avoin, koska kenttä on muotoilulle hyvin uusi. Lähdimme 
kurssilla liikenteeseen ennemminkin kysyen, voisiko muotoilulla olla jotain annettavaa psykiatriseen 
hoitotyöhön? Emme itsekään olleet aluksi aivan varmoja, mihin päätyisimme ja saisimmeko kurssin 
päätteeksi hyödyllisiä lopputuloksia. Lähdimme noudattamaan kurssin opettajien ohjeistusta ja roh-
keasti käyttämään palvelumuotoilun menetelmiä tässä ympäristössä. 

Meidän yhteistyökumppanimme projektissa olivat Malmin psykiatrinen poliklinikka ja Auroran psykiat-
rinen sairaala. Projektin alussa vierailimme näissä paikoissa saadaksemme perustietoa projektin aloit-
tamiseksi. Loimme samalla kontakteja eri ammattihenkilöihin näiden osastojen sisällä tehdäksemme 
heidän kanssaan yhteistyötä projektin myöhemmissä vaiheissa. Psykiatrisen hoidon piiristä olisi ollut 
hankala saada kontakteja potilaisiin vaitiolovelvollisuuden takia, joten otimme yhteyttä Mielentervey-
den keskusliittoon eli MTKL:ään saadaksemme prosessiimme myös potilaiden näkökulmaa. Meidän 
perusajatuksenamme oli, että haluaisimme saada näkökulmaa mahdollisimman monelta eri ihmisryh-
mältä, jotka liittyivät psykiatriseen hoitotyöhön. Koimme tärkeäksi potilaiden, sairaanhoitajien, lääkärei-
den ja muiden auttamiseen osallistuvien työntekijöiden osallistumisen prosessiimme.
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Vierailujen aikana mietimme tulevan työmme rajausta. Kurssin tehtävänannossa ei määritelty mitään 
aluetta, mihin meidän tulisi keskittyä. Meillä oli vapaat kädet lähteä työskentelemään minkä tahansa 
mielenkiintoiselta tuntuvan alueen kanssa. Tehtävä ei ollut helppo, koska selkeitä kehittämistä vaativia 
alueita ei löytynyt, vaikka keskustelimme työntekijöiden kanssa yhteistyö osastoilla. Työntekijät ker-
toivat mieluummin tilanteista, jolloin asiat menivät hyvin kuin että olisivat vuolaasti luetelleet työssään 
esiintyviä ongelma-alueita. Jotkut ongelma-alueet tuntuivat myös hankalilta tai liian yksinkertaisilta tart-
tua. Lisäksi yhteistyökumppaneilla oli hankaluuksia käsittää mitä me olimme tekemässä ja he kertoivat 
meille esimerkiksi olemassa olevien tilojen ongelmista, matalista katoista yms. Me emme nähneet 
tehtävänantoamme tilojen kautta, vaan halusimme ruveta etsimään sopivia kehittämistä kaipaavia 
alueita palveluille.  Keskusteluistamme yhteistyökumppanien kanssa huomasimme kuitenkin muuta-
mia isompia osa-alueita, joihin voisimme tarttua palvelumuotoilun menetelmin. Valitsimme osastojen 
välisen kommunikaation työmme fokukseksi. Olimme huomanneet, että siinä voisi olla kehittämisen 
mahdollisuuksia. Olimme epävarmoja työn rajaamisessa pidemmälle, koska osa ryhmän jäsenistä koki 
ettei meillä ole siihen riittävästi tietoa.

Tässä vaiheessa aloimme miettiä kysymyksiä kerätäksemme lisää tietoa sairaanhoitajilta, psykiatri-
silta potilailta ja lääkäreiltä. Muotoilimme yli kolmekymmentä kysymystä, joista suurin osa oli melko 
yksityiskohtaisia. Kysymysten laatimisen jälkeen käsitimme, että kysymysrunkomme oli liian komp-
leksinen ja yksityiskohtiin menevä. Olimme laatineet kysymykset ajatellen aihealueita ihmisten, ob-
jektien, yhteistyön ja systeemien ympärillä. Vähentääksemme kysymysten määrää valitsimme näistä 
mielenkiintoisimmat. Tuloksena oli kolme kysymysteema aluetta; siirtyminen osastojen välillä, potilaan 
siirtoon tarvittavat dokumentit ja potilaan kokemus siirtymisestä osastolta toiselle. Suunnittelimme, että 
meidän pitäisi selvittää teemojen ympäriltä vastaukset kysymyksiin; kuka, mitä, kuinka, missä ja miksi. 
Kysymyslomakkeessamme meillä oli myös visuaalinen harjoitus. Ajattelimme kerätä ja dokumentoida 
kaiken fyysisen materiaalin, mitä heillä oli potilaiden siirtoa varten; lomakkeet, kirjeet ym. Ajattelimme 
myös pyytää haastateltavia visualisoimaan psykiatrisen hoidon yksiköt ja eri toimijat, joita psykiatrinen 
potilas hoidon aikana kohtaa. Kolmas tehtävä oli visualisoida potilaan siirtymisprosessi ja siihen liittyviä 
toimintatapoja. Haastatteluiden ja visuaalisten tehtävien lisäksi myös havainnoimme osaston toimintaa 
Malmin psykiatrisella poliklinikalla. Osallistuimme havainnoinnin aikana muun muassa osaston viikko-
kokoukseen. Esitimme siinä työntekijöille tarkentavia kysymyksiä silloin kun jotain meille mielenkiin-
toista tuli keskusteluissa esille.

Haastatteluista, visualisoinneista ja havainnoinneista saatua informaatiota oli runsaasti. Osa informaa-
tiosta oli monimutkaista, esimerkiksi sairaanhoitajien piirtämä kartta psykiatrisen hoidon eri toimijoista 
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ja potilaan siirtymisestä niiden välillä. Visualisointi sisälsi muun muassa terveyskeskukset, kolmannen 
sektorin toimijat (esim. Mielenterveyden keskusliitto), sairaalat, poliklinikat, yksityiset vastaanotot, poti-
laan kodin ja akuutit osastot. Tiedon määrä aiheutti hämmennystä ryhmässämme. Meillä oli vaikeuksia 
päättää mihin keskittyisimme, koska meillä ei ollut mitään valmista toimintamallia siihen, miten valit-
sisimme oikeita asioita valtavasta informaatiomäärästä. Saamamme hajanaiset tiedot eivät ohjanneet 
meitä siinä, mitä meidän pitäisi tehdä ja tämä aiheuttaen pitkiä keskusteluita ryhmässämme. Miellä oli 
myös vaikeuksia saavuttaa yksimielisyys siitä, mikä tieto oli olennaista ja mikä ei. Osa ryhmästämme 
koki vaikeuksia seuraavaan vaiheeseen siirtymisessä ilman selkeää systemaattista perustelua tai tu-
losta saamastamme informaatiosta.

Informaation keräämisen jälkeen jaoimme tiedon ryhmän kaikille jäsenille. Haastattelut tehneet ryhmä-
läiset jakoivat toisille haastattelussa saadun informaation. Muut kysyivät häneltä tarvittaessa tarken-
tavia kysymyksiä. Näin tieto siirtyi jokaiselle ryhmämme jäsenelle. Samalla ryhmästämme valitsema 
kirjuri kirjasi muiden avustuksella merkityksellisiä lauseita aineistosta ylös. Analysoimme aineiston 
käyttämällä affinity diagram menetelmää ja ryhmittelimme siten saamamme informaation teemoihin. 
Ryhmittelyn avulla pyrimme kehittämään design mahdollisuuksia ja ideoita. Oivaltavaa meille tässä 
suunnitteluprosessin vaiheessa oli se, että taustatutkimuksesta saatu informaatio auttoi meitä ymmär-
tämään psykiatrisen hoidon kenttää riittävästi tehdäksemme sinne jotain design ratkaisuja, mutta se 
ei vienyt suunnittelua välttämättä eteenpäin. Opin, että tässä prosessin vaiheessa muotoilija voi siis 
enemmänkin käyttää omaa harkintaansa ja päättää yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa, missä 
asioissa on eniten potentiaalia eteenpäin kehittämiselle.

Käytimme myös muita muotoilun menetelmiä prosessissamme. Loimme kaksi käyttäjäpersoonaa taus-
tatutkimuksestamme saadun tiedon pohjalta. Käyttäjäpersoonamme toimivat inspiroivana materiaalina 
meille ja ripustimme niistä tehdyt julisteet työtilamme seinälle muistuttamaan meitä potilaiden tarpeista 
ja toiveista.

Muodostimme affinity diagrammista saaduista ryhmistä myös joitain ”design drivereita” eli suunnitte-
lua ohjaavia teemoja itsellemme. Käytimme näitä drivereita suunnitellessamme arviointi työpajaa po-
tilaiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Loimme drivereiden pohjalta kolme skenaariota, joihin liitimme 
kaikki parhaimmat ideamme. Muodostimme siis kolme tarinaa erilaisista potilaan matkoista ja liitimme 
ideat osaksi näiden potilaiden matkaa.
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Työpajamme tavoitteena oli saada arvioitua kehittämiämme ideoita ja viedä niitä eteenpäin. Me kut-
suimme työpajaan eri toimijoita; sairaanhoitajan Auroran sairaalasta, sairaanhoitajan Malmin psykiat-
riselta poliklinikalta, kuntoutuksen tukihenkilön MTKL:stä ja entisen potilaan, joka toimi sillä hetkellä 
tukihenkilönä MTKL:ssa. Tarkoituksemme oli saada työpajaan henkilöitä eri toimipisteistä, jotta saisim-
me mahdollisimman monipuolisen näkemyksen suunnittelumme tueksi. Tulostimme työpajaan isolle 
paperille sarjakuvan skenaarioistamme. Lisäksi teimme jokaisesta ideastamme kortin, johon laitoimme 
ideaa kuvaavan kuvan ja idean nimen. Työpajan aluksi me tarjosimme kahvia ja keksejä osallistujille. 
Tämän aikana kaikki saivat myös esitellä itsensä toisilleen. Tämän jälkeen esittelimme skenaariotari-
nat ja selitimme tarkemmin, mitä kukin idea tarinan eri vaiheissa tarkoittaa. 

Esittelyn jälkeen osallistujat saivat itselleen kortit kaikista ideoista. Kortteihin oli varattu tilaa kommen-
teille ja ohjeistimme osallistujia kirjoittamaan siihen kommentteja ideaan liittyen ja kirjoittamaan min-
kälaisissa tilanteissa ja miten hän voisi käyttää tätä työssään. Tämän lisäksi heille jaettiin vihreitä 
ja vaalean harmaita arviointikortteja, joihin osallistujia pyydettiin laittamaan positiivisia ja negatiivisia 
puolia ideaan liittyen. Vihreä oli positiivisille asioille ja vaaleanharmaa negatiivisille asioille. Me neu-
voimme osallistujia korttien käytössä ja rohkaisimme heitä käyttämään ideoita lähtökohtana heidän 
omille ajatuksilleen ja ideoilleen. Osallistujille annettiin aikaa kirjoittaa huomioitaan, muutosehdotuk-
siaan, arvioitaan ja ideoitaan lapuille. Tämän jälkeen me kävimme läpi jokaisen ajatukset suullisesti. 
Tämä vaihe herätti paljon yhteistä keskustelua ja me saimme paljon arvokasta tietoa siitä kuinka eri 
ideat toimisivat osallistujien näkökulmista. Saimme paljon tietoa myös ideoiden mahdollisuuksista ja 
heikkouksista. Meidän oli myös helppo päätellä keskustelujen ja kirjoitettujen kommenttien pohjalta, 
mitkä olivat potentiaalisia ideoita jatkotyöstettäväksi.

Valitsimme jatkotyöstettäväksi Travel Ticket konseptin, jonka ideana oli, että sairaalan osastoilta avo-
hoitoon siirtyvät potilaat saisivat matkalipun hyvissä ajoin ennen kotiin lähtöä. Matkalippu sisälsi in-
formaation siitä, kuinka hänen hoitonsa tulisi jatkumaan. Potilas sai tämän kautta aikaa valmistautua 
siirtovaiheeseen, joka koettiin useiden ammattilaisten ja potilaiden näkökulmasta kriittiseksi ja ongel-
malliseksi vaiheeksi hoidossa. Sairaalasta kotiin palaavalla psykiatrisella potilaalla on kokonaan uusi 
tilanne edessään, kun hän totuttelee kotona asumiseen ilman ammattilaisten läsnäoloa. Tilanne oli po-
tilaille usein pelottava ja he tarvitsivat monesti ammattilaisten jatkohoidon lisäksi tuekseen ystäviään. 
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Jatkohoidon järjestäminen ei sujunut kaikissa tapauksissa täysin ongelmattomasti ja jotkut potilaat 
saattoivat jäädä näissä asioissa jopa oman onnensa nojaan käytäntöjen ja muiden syiden pettäessä. 
Tässä tilanteessa potilailla yleensä on myös vähän voimia hoitaa edes pieniäkin arjen askareita puhu-
mattakaan siitä, että he jaksaisivat selvittää itselleen asianmukaista jatkohoitoa.

Travel Ticket konseptin lippu tehtiin matkalipun näköiseksi ja sen tarkoituksena oli informoida potilasta 
asioista, joita hän tarvitsee selviytyäkseen hoitojakson jälkeisestä ajasta kotona, ennen kuin hän pää-
see kontaktiin avohoidon palveluiden kanssa. Lipun toisella puolella oli merkattuna potilaan seuraava 
vastaanottokäynnin aika, paikka ja hänet vastaanottavan henkilön nimi. Lipun toisella puolella oli lisäk-
si ohjeet paikan päälle kartan muodossa. Lippuun oli listattu asiakkaan kannalta hyödyllisiä numeroita, 
esimerkiksi numero niiden tilanteiden varalta, jolloin potilaan vointi romahtaa kotona ollessa. Lipun 
tarkoituksena oli antaa asiakkaalle varmuus hoidon jatkumisesta. Matkalipun tarkoituksena oli myös 
antaa positiivinen mielikuva asiakkaalle hänen matkansa jatkumisesta. Potilas saa matkalipun hänen 
hoidossaan eteenpäin vievän askeleen merkiksi. Matkalipussa oli myös viivakoodin takana hänen po-
tilastietonsa, jotka lipun kautta välittyivät uuteen paikkaan.
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Kuva 3. Travel Ticket konseptin matkalippu potilaille.
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4.9 Projektikuvausten yhteenveto

Edellä kuvatuissa projekteissa oli kokeiltu potilaiden kokemuksiin keskittyviä suunnittelutapoja. Etenkin 
Englannista tulevat projektit olivat hyvin samankaltaisia prosesseissaan ja seurasivat lähes orjallisesti 
”Experience based design” eli EBD:n menetelmää. Tämä menetelmä on kehitetty nimenomaan 
terveydenhuollon palvelujen suunnitteluun National Health Servicessä eli NHS:ssä. Prosessi on 
nelivaiheinen, lähtien liikkeelle kokemuksien identifioimisesta ja ymmärryksestä, jonka jälkeen 
niitä parannetaan ja saavutettuja vaikutuksia mitataan. New Orleansissa käytetty ihmislähtöinen 
lähestymistapa arkkitehtuurisen työn tukena on yhtä uutta, kuin EBD:ssä potilaan tunteiden ja 
kokemusten hyödyntäminen sairaalasuunnittelussa.

EBD:n menetelmä vaikuttaa onnistuneelta siinä mielessä, että se tuo esiin syvällistä tietoa potilailta 
kehittämistyön tueksi. Tieto saatiin potilailta tarinatyyppisen haastattelun tuloksena ja esille nousi 
sellaisia asioita, joita tutkijat ja hoitohenkilökunta eivät olleet ottaneet esille tai jotka tuntuivat heistä 
alun perin merkityksettömiltä. 

Monissa tapauksissa painopiste oli potilaan kokemuksessa ja tätä pyrittiin kartoittamaan havainnoimalla 
ja haastattelemalla henkilökuntaa ja potilaita. Haastatteluissa käytettiin tarinankerronnallista tapaa, jolloin 
saatiin ajallinen kertomus potilaan matkan eri vaiheista. Tämän matkan varrelle pyrittiin identifioimaan 
palvelupisteitä tai tuokioita, josta potilaan matka koostuu. Painopiste oli matkan varrella tapahtuvien 
palvelun kontaktipisteiden lisäksi potilaan tunteisiin ja kokemuksiin vaikuttavien kohtien löytämisessä. 
Nämä pisteet tai merkitykselliset kohdat olivat niitä, joiden kautta palvelukokemusta voitiin parantaa.  
EBD:n menetelmien yhteydessä potilaiden kokemusmatkaa ja palvelun kosketuspisteitä kuvaavia 
kaavioita käytettiin pohjana negatiivisten ja positiivisten tunnekarttojen luomiselle. Tunnekarttojen 
kautta palvelun suunnittelun tueksi saatiin syvempi ulottuvuus potilaan subjektiivisista kokemuksista, 
joita ei saada esimerkiksi perinteisien prosessikaavioiden avulla. Kaikki aikajanat eivät kuitenkaan 
keskittyneet nykyhetken kuvaamiseen, vaan siihen kuinka kokemus muuttuisi tästä tilanteesta 
tulevaisuudessa. Eri ryhmien, kuten henkilökunnan ja potilaiden tekemiä kokemuksellisia aikajanoja 
myös vertailtiin joissakin projekteissa keskenään, että kokemuksista saataisiin kokonaisvaltaisempi 
kuva.

Projektien tutkimuksellinen osuus koostui haastatteluista, havainnoinneista sekä erilaisista työpajoista. 
Esimerkiksi Mayo Clinicin projektissa havainnoitiin asiakkaiden kokemuksia vastaanottotilanteessa ja 
koko klinikalla asiointiin liittyvän matkan varrella. Projekteissa edettiin yleensä monessa eri vaiheessa 
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ja projektin alkuvaiheissa oli monenlaista toimintatapaa. Jotkut keskittyivät aluksi enemmän tilanteen 
ja asiakkaan kokemusten ymmärtämiseen ja jotkut aloittivat projektinsa tulevaisuuden visioimisen 
lähtökohdista. Projektit sisälsivät kuitenkin yleensä ratkaisuvaihtoehtojen visioimista ja prototypointia 
erilaisin välinein, kuten skenaarioiden tai pienoismallien kautta. Ratkaisuvaihtoehtoja ja visioita myös 
testattiin erilaisten osallistujien kanssa useassa projektissa.

Projekteissa käytettiin pilotteja ennen varsinaista tiedonkeruuta tai työpajoja. Kokeellisten haastattelu-
jen ja työpajojen avulla testattiin työkalun toimivuutta ennen kuin niitä käytettiin laajemmalle ryhmälle. 
Tämä varmisti, että työkalut olivat sopovia ja antoi suunnitteluryhmälle näkemystä siitä, mihin suuntaan 
niitä pitäisi muuttaa. Testausta voitiin viedä myös pidemmälle ja osallistaa ihmisiä työkalujen suunnit-
teluun. Näin toimittiin esimerkiksi Lutonin ja Dunstablen sairaalan projektissa, jossa terveydenhuollon 
ammattilaiset ja potilaat suunnittelivat itse tulevat yhteissuunnittelun tapahtumat. Osallistujille voitiin 
antaa myös valinnanvapautta käytettävien työkalujen suhteen, esimerkiksi Veteraanien sairaalakam-
puksen suunnittelussa osallistujat pystyivät käyttämään joko nukkeja tai kolmiulotteista työkalupakkia 
tulevaisuuden skenaarioiden kertomiseen.

Monessa projektissa toimintaan sitoutettiin sairaalan työntekijöistä koostuva ryhmä, jotka antavat pa-
lautetta, näkemystä ja perspektiiviä prosessiin ja tukivat suunnitteluprosessin etenemistä. Joissakin 
projekteissa näistä käytettiin nimeä ”neuvoa antava ryhmä”, joka koostui vaihtelevasti esimerkiksi ter-
veydenhuollon organisaation johtotason henkilöistä, henkilökunnasta tai potilaista. Suunnitteluryhmät 
tarvitsivat tällaista tukea, koska sairaalassa on huomioon otettavia asioita ja hiljaista tietoa, jota on 
mahdotonta saada muuten kuin osallistamalla työntekijöitä mukaan tai määrittämällä eri ammattilaisia, 
jotka tuovat ammattitaidon ja tietämyksen prosessiin. Tietoa myös tarkistettiin ja arvioitiin eri ryhmien 
kanssa. Esimerkiksi prosessissa haastattelujen jälkeen saatettiin järjestää tapaamisia potilaiden tai 
henkilökunnan kanssa haastatteluista saatujen näkemysten tarkistamiseksi ja palautteen saamiseksi. 
Osallistamisella oli myös merkitystä uusien ideoiden ja toimintamallien jalkauttamisessa ja työntekijöi-
den sitouttamisessa.

Projektin tavoite tai yhteinen tulevaisuuden visio määriteltiin usein projektin aluksi esimerkiksi 
yhdellä lauseella. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kiteytettämään projektin tarpeet, aiheen rajaus ja 
kysymykset. Projekteista ilmeni, että rajausta oltiin kuitenkin valmiita muuttamaan tutkimuksesta 
saatujen näkemysten mukaisesti. Projektin tavoitetta muutettiin esimerkiksi Mayo Clinicin projektissa 
haastatteluista ja havainnoinneista saadun ymmärryksen pohjalta. Projektin tutkijat ymmärsivät, etteivät 
he voisi päätyä hyviin lopputuloksiin, mikäli heidän projektin kokonaistavoite oli määritelty väärin. 
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Veteraanien sairaalakampuksen suunnittelussa yhteinen tulevaisuuden tavoite luotiin asiakkaan ja 
suunnittelufirman kesken. Asiakas ja suunnittelufirma loivat omat visionsa ympyräkaavion (”bullseye”) 
muotoon ja niiden vertailun ja keskustelun tuloksena päädyttiin yhteiseen visioon, jota oltiin valmiita 
muuttamaan projektin etenemisen myötä.

Useissa projekteissa pyrittiin luomaan ratkaisuista erilaisia malleja työpajoissa. Työpajoissa saattoi 
olla monialainen ryhmä tai sinne kutsuttiin esimerkiksi hoitohenkilökuntaa tai potilaita erikseen. Monet 
työpajat keskittyivät luomaan kokemuksellisia malleja tulevaisuuden visioista ja osallistujia ohjeistettiin 
keskittymään kokemuksiin erilaisissa malleissa. Useinkin tavoitteena oli luoda tulevaisuudelle ihmisten, 
materiaalien ja informaation virta- eli flow- malli. Mallien rakennukseen voitiin käyttää kaksiulotteisia tai 
kolmiulotteisia rakennusmateriaaleja tai pienoismalleja. Pienoismallien avulla voitiin esimerkiksi näytellä 
erilaisia skenaarioita nukkejen avulla tai rakentaa tulevaisuuden kokemuksellisia visioita. Lisäksi 
tulevaisuuden skenaarioita pystyttiin näyttelemään ja kokeilemaan myös oikeassa ympäristössä, mutta 
tämäntyyppinen mallintaminen voi olla vaikea järjestää mittasuhteiltaan. Prototypoinnin materiaali 
vaihteli paperilappusista tehdyistä prototyypeistä prototypointiin oikeassa sairaalaympäristössä 
tai tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa. Esimerkiksi Veteraanien sairaalakampuksen prosessissa 
potilashuoneista rakennettiin nukkekodin kokoisia pienoismalleja ja myös 1:1 potilashuoneen 
prototyyppi, jossa testattiin ja näyteltiin erilaisia skenaarioita. Projektit sisälsivät siis asenteen, jossa 
ratkaisumalleja tuotettiin, muokattiin, arvioitiin ja testattiin suunnitteluprosessissa erilaisien ryhmien 
kanssa ja erilaisilla välineillä.

Yhdessä projektissa pyrittiin testaamaan ja ratkaisemaan ongelmia tulevissa tiloissa pelin avulla. 
Medisch Spectrum Twenten projektissa työpajoihin tuotiin pelilautoja uusista sairaalatiloista, joiden 
pohjalle osallistujat saivat näytellä osaston tämänhetkisiä toimintoja. Havainnollistamisen kautta pyrittiin 
löytämään erilaisia haasteita, joita tulevan tilan ja toimintamallien välillä on ja työpajan seuraavassa 
vaiheessa osallistujat suunnittelivat työprosessinsa uudelleen niin, että nämä esiin tulleet ongelmat 
tulisivat ratkaistua. Uudet työprosessit testattiin vielä asiantuntijoiden laatimien ongelmakorttien avulla.
 
Kaiser Permanenten projektissa suunnittelijoiden luentotyyppiset koulutukset, jotka tähtäsivät NKE:n 
käytön koulutukseen, eivät tepsineet henkilökuntaan, vaan he saivat osakseen runsaasti vastustusta. 
Kun tämä toimintatapa ei toiminut, otettiin käyttöön pehmeämmän alun prosessi, jossa aluksi kuunneltiin 
henkilökuntaa ja sen jälkeen toiminnalle luotiin yhteisesti sovittu tarkoitus. Henkilökunnan täytyi uskoa 
toiminnan muutoksen taustalla oleviin syihin ja ymmärtää, mihin tavoitteeseen toiminnalla pyritään, 
jotta he sitoutuivat prosessiin ja muutoksiin.
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Tässä projektissa henkilökuntaa sitoutettiin myös muilla hauskoilla tavoilla, muun muassa tekemällä 
rap video NKE plussasta. Henkilökunta oli motivoituneempaa ilmapiirin muuttuessa hauskemmaksi. 
Henkilökuntaa sitoutettiin myös tarinankerronnallisin menetelmin. He saivat jakaa toisilleen tarinoita 
vuoronvaihtotilanteesta. Tämä toimi paremmin kuin tapa, jossa he olivat kertoneet tarinoita muilta 
osastoilta. Muutosvastarintaisetkin henkilöt olivat motivoituneempia, kun he kuulivat asian olevan 
jollain lailla tärkeitä kollegoille.

Osa projekteista tulevista suunnitteluratkaisuista olivat melko helposti toteutettavissa olevia ja 
identifioiduista ongelmista itsestään selvästi kumpuavia käytännön ratkaisuja. Joissakin projekteissa 
ratkaisuvaihtoehtojen löytämisen tapa oli myös hyvin tekninen, se keskittyi ongelman identifioimiseen 
ja suoran ratkaisun löytämiseen tähän ongelmaan ilman luovien menetelmien käyttämistä. Hallamshire 
Royalin artikkelissa tätä faktaa kritisoitiin EBD menetelmien yhteydessä ja tutkijat olivat sitä mieltä, että 
menetelmä ei tue radikaalien ratkaisujen syntymistä ongelmakeskeisen ajattelunsa ansiosta, eivätkä 
myöskään tue ongelman uudelleen määrittelyä, joka edistäisi vaihtoehtoisten ratkaisujen visioimista. 
Englannissa käytetyt EBD:n menetelmät erosivat näiltä osin muista projekteista, joissa useissa 
nimenomaan painotettiin vaihtoehtoisten ratkaisujen visioimista ja ongelman uudelleen asettelua. 
Hallamshire Royalin projektissa myös ratkaisujen mittaamisessa keskityttiin hyvin lineaariseen syy-
seuraus suhteiden etsimiseen, joka osoittautui mahdottomaksi kompleksisessa organisaatiossa.

Joissakin projekteissa haettiin inspiraatiota suunniteltavan kohteen ulkopuolisista asioista, esimerkiksi 
Mayo Clinicin tilaan liittyvässä projektissa tutkimukselliseen osuuteen kuului myös muiden tilojen, 
kuten gallerioiden, vähittäismyynnin kauppojen ja muiden klinikoiden tutkimista.

Wellbeing 365 projekti kuvaa omaa kokemustani maisterikurssilta. Kurssin aikana toteutimme niin 
sanotusti”User Inspired Design” lähestymistapaa, joka toimi myös kurssin nimenä. Kurssin aikana 
toteuttamamme arviointi työpaja lähentelee muissa projekteissa toteutettuja yhteissuunnittelun 
tapahtumia, joissa eri toimijoita osallistetaan konseptin kehittämistyöhön. Työpajassa kehitimme 
ideoitamme eteenpäin ja testasimme niiden toimivuutta. Kurssin aikana päätökset tehtiin kuitenkin 
suunnitteluryhmän kesken, jossa eri toimijat, käyttäjät ja asiantuntijat toimivat enemmän inspiroivana 
lähteenä suunnitteluprosessissa kuin toimintaa ohjaavina tekijöinä.

Projektikuvauksista saatujen huomioiden pohjalta lähdin syventämään ymmärrystäni haastattelujeni 
kautta. Projektit ohjasivat minua haastattelurungon laadinnassa ja antoivat alustavan käsityksen siitä, 
minkälaisia asioita voisin lähteä tarkastelemaan tutkimuksessani syvemmin. 
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5. Aineiston keruu

5.1 Tutkimusasetelma haastatteluihin

Opinnäytetyöni keskeisimmät kiinnostuksen alueet ovat muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö ja 
käytetyt yhteissuunnittelun eli co-designin menetelmät niissä. Olen tarkastellut opinnäytteessäni yh-
teissuunnittelua nimenomaan työpajan omaisena tapahtumana, en niinkään koko suunnitteluprosessin 
ajan jatkuvana yhteistyönä. Tämä lähestyminen tuntui olevan yleinen myös edellä esittelemässäni 
kirjallisuudessa.

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyötä olen tarkastellut siihen liittyvien haasteiden ja mahdollisuuk-
sien näkökulmasta. Olen kartoittanut, mitä erityispiirteitä tähän yhteistyöhön liittyy ja minkälaiset asiat 
terveydenhuollon tai muotoilun kulttuurissa vaikuttavat yhteistyöhön.

Toisena kiinnostuksen alueena minulla on ollut projektissa käytetyt yhteissuunnittelun menetelmät 
ja yhteissuunnittelun toteutus. Olen kartoittanut työkaluja, joita kyseisissä projekteissa on käytetty ja 
perusteluita menetelmien ja vaiheiden käytölle. Olen selvittänyt myös sitä, miten näitä menetelmiä 
ja objekteja on käytetty yhteissuunnittelun aikana. Näiden kysymysten vastaukset ovat tulleet pää-
asiassa muotoilijoilta, koska huomasin että terveydenhuollon henkilöstölle olevan hankala ymmärtää 
kysymyksiäni menetelmiin liittyen ja saada niihin syvällisempää näkökulmaa. Tämän takia en mennyt 
terveydenhuollon henkilöstön kanssa menetelmien yksityiskohtiin, vaan olen sen sijaan kysynyt heiltä, 
mitkä menetelmät ovat tuntuneet heistä toimivimmilta ja hyödyllisimmiltä.

Tutkimusaineistoni on kokonaisuudessaan kerätty projekteista, jotka ovat Aalto-yliopiston yhteistyö-
projekteja ja kuuluvat ATLAS tutkimushankkeen piiriin. Kaikki tutkimani projektit liittyvät terveyden-
huollon konteksteihin. Pahvisairaala projektissa konteksti on Tampereen yliopistollinen keskussairaala 
ja Wellbeing 365 projekteissa kontekstina on tarkastelemissani tapauksissa Auroran sairaala ja Mal-
min psykiatrinen poliklinikka. Palvelupolku-projektissa kontekstina on Helsingin Lauttasaaressa olevat 
omaishoitoperheet ja heidän tarvitsemansa palveluverkko. Nämä tapaukset ovat olleet hyvin erilaisia 
yhteistyön luonteeltaan, tavoitteiltaan ja toteutukseltaan, joten on ollut erittäin mielenkiintoista tarkas-
tella näitä yhdessä ja pyrkiä löytämään näistä sekä yhteneväisiä piirteitä että huomata niissä esiintyviä 
eroavaisuuksia. 
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5.2 Haastateltavien valinta

Tein marras- ja joulukuun 2012 aikana yhdeksän haastattelua, joihin osallistui yhteensä yksitoista hen-
kilöä; kahdessa tekemässäni haastattelussa oli paikalla kaksi haastateltavaa yhtä aikaa. Ryhmähaas-
tattelut toteutuivat lähinnä aikataulusyistä. Terveydenhuollon henkilöille oli helpompaa sovittaa heidän 
haastatteluihinsa vain yksi aika, jolloin useita henkilöitä pystyi saapumaan paikalle. Joissakin tervey-
denhuollon henkilöiden haastatteluissa minun piti haastattelutilanteessa jättää joitakin kysymyksiä vä-
hemmälle huomiolle tai kokonaan kysymättä, että pysyisin sovitussa aikataulussa. Kaikki haastattelut 
kestivät noin tunnin. Pisin haastatteluni kesti noin 85 minuuttia ja lyhin 40 minuuttia. Sain yhteensä 
yhdeksän tuntia ja 40 minuuttia haastatteluaineistoa.

Aloitin haastattelemisen muotoilijoista, koska oletin haastatteluaikojen olevan helpompia sopia heidän 
kanssaan. Lisäksi projektissa mukana olleet muotoilijat tietäisivät suositella terveydenhuollon henkilöi-
tä haastateltavaksi. Järjestin aluksi haastattelut Palvelupolku-projektissa ja Tampereen yliopistollisen 
keskussairaalan projektissa. Palvelupolku-projektista haastattelin kahta muotoilijaa ja TAYS: in projek-
tista yhtä. Toteuttaessani näitä haastatteluita kysyin haastateltavilta, ketä haastateltavat suosittelisivat 
seuraaviksi haastateltaviksi. 

Ilmeni, että Palvelupolku-projektista en saisi terveydenhuollon henkilöstöä haastatteluihin, koska ke-
tään suoraan terveydenhuollon henkilöstöön luokiteltavaa ei ollut osallistunut projekteihin. Projektis-
sa yhteistyötä oli tehty enemmän sosiaalipuolen kanssa. Muotoilijat suosittelivat minulle projektissa 
keskeisessä asemassa toimineita Helsingin kaupungin työntekijöitä. Noudatin heidän suosituksiaan ja 
haastattelin julkisen puolen työntekijää, jolla on ammattitaustansa takia vahva yhteys terveydenhuol-
toon ja joka oli aktiivisesti projektissa mukana. Suhtauduin tähän asiaan avoimin mielin, koska minusta 
tuntui, että myös muilla tärkeillä toimijoilla voi olla tietämystä minua askarruttaviin kysymyksiin. Lisäksi 
terveydenhuolto on osa julkisen puolen organisaatioita ja kaupunkien toiminnassa on tästä johtuen 
paljon yhteneväisyyksiä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Seuraavat haastattelut tein Wellbeing 365 projektiin liittyen ja haastattelin Malmin psykiatriselta poli-
klinikalta osastonhoitajaa ja ylilääkäriä, jotka olivat olleet mukana vuonna 2011 ja 2012 järjestetyis-
sä yhteistyöprojekteissa Aalto-yliopiston kanssa. Projektit toteutettiin ”User Inspired design” nimisellä 
kurssilla maisteri opiskelijoille teollisen muotoilun osastolla. Kurssin vetäjänä toimi Turkka Keinonen. 
Haastattelujen järjestäminen onnistui helposti tässä tapauksessa, koska minä olin ollut samojen henki-
löiden kanssa tekemisissä jo kurssin aikana. Terveydenhuollon henkilöitä oli helppo lähestyä esittele-
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mällä itsensä aikaisemman yhteistyökuvion kautta. Haastattelin tämän jälkeen ”User Inspired design” 
kurssille osallistunutta maisteriopiskelijatoveriani teollisen muotoilun osastolta. Haastateltavani oli 
osallistunut tämän kurssin lisäksi kahdelle muulle kurssille, jotka liittyvät terveydenhuoltoon.

Tampereen yliopistollisesta keskussairaalasta sain runsaasti haastateltavia. Kaksi sairaanhoitajaa, 
lääkäri ja yksi sairaalaorganisaation johtavassa asemassa oleva henkilö, joka oli ollut keskeisenä 
toimijana projektin eri vaiheissa. TAYS: in haastattelujen järjestäminen onnistui loistavasti ja ongel-
mattomasti, koska minulla oli sairaalaorganisaatiossa hyvä yhteyshenkilö, joka auttoi haastatteluiden 
järjestämisessä.

5.3 Haastattelujen menetelmä ja toteutus

Käytin haastattelussani teemahaastattelun menetelmää. Tuomen ja Sarajärven (2011, 75) mukaan 
teemahaastattelussa eli puolistrukturoidussa haastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja 
niihin liittyvien tarkentavien kysymysten mukaan. Käytin haastatteluissani lähes samanlaista haastat-
telurunkoa terveydenhuollon henkilöstölle ja muotoilijoille, muuttaen hieman kysymysten painotusta. 
Käyttämäni haastattelurungot löytyvät opinnäytetyöni liiteosiosta. Seurasin laatimaani kysymyslistaa 
haastattelujen aikana, joustavasti tilanteen mukaan. Olennaisinta haastattelurungossani oli, että sain 
kysyttyä haastateltavalta asioita jokaisesta teemasta. Haastattelurungon kysymykset toimivat haastat-
teluissa pikemmin tarkistuslistana, kuin orjallisesti noudatettavana kysymyslistana. 

Tuomi ja Sarajärvi (2011, 73) kertovat laadullisen tutkimuksen kirjassaan, että haastattelujen etuna 
on nimenomaan joustavuus, koska haastattelujen aikana on mahdollista oikaista väärinkäsityksiä ja 
selventää kysymysten sanamuotoa. Tutkija voi myös muuttaa kysymysten järjestystä haastattelujen 
aikana. Toteutin haastatteluni hyvin joustavasti, saatoin syventyä tarkentamaan joitakin esiin tullei-
ta asioita, jotka haastateltava oli ottanut esille tai saatoin muuttaa kysymystapaani erilaiseksi, mikäli 
huomasin että haastateltava ei ymmärtänyt kysymystä oikein. Esimerkiksi esittämäni kysymys ”Kuinka 
toteutit yhteissuunnittelun?” saattoi tuoda minulle jo vastauksen kysymykseen yhteissuunnittelussa 
käytetyistä visualisoinneista. Mikäli haastateltava ei kuitenkaan kertonut visualisoinneista, saatoin pa-
lata siihen myöhemmin kysymyslistan mukaisesti. Kysymykset oli rakennettu siten, että edelliset kysy-
mykset saattoivat paljastaa jo suuren osan seuraavien kysymysten vastauksista.
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 Lähestyin kysymyksissäni minua kiinnostavia asioita monesta suunnasta varmistaakseni sen, että 
saisin vastauksen minua kiinnostaviin asioihin. Esimerkiksi yhteissuunnittelun aihetta tarkastellaan 
kysymyksissäni sitouttamisen näkökulmasta, fasilitoinnin* näkökulmasta, visualisointien kautta ja luot-
tamuksen rakentamisen kautta. Mielestäni tämä tapa oli kysymyksien asettelussani onnistunut ja voin 
suositella tällaista kysymyksen asettelua muillekin. Hyödyllisintä tässä on se, että haastateltavalta saa 
monipuolisempaa tietoa asian suhteen. Haastateltava saattaa jopa vastata edellisiin kysymyksiin pa-
remmin, kun lähestyin asiaa joltain toiselta kantilta. Tätä voisi pitää myös jonkin asteisena asioiden 
”lypsämisenä”, kun samaan asiaan palataan useasti eri näkökulmista. Eräs haastateltava kommentoi 
tätä haastattelun aikana; ”Täält nyt tulee tipoittain nää, sul on hyvii kysymyksii” kysyessäni luotta-
muksen rakentamisesta. Tämän kysymyksen vastaukseksi sain tietoa muun muassa yhteissuunnitte-
lun alussa toteutetusta tutustumispelistä. Peliä ei ollut tullut esille kysyessäni, mitä yhteissuunnittelun 
eri vaiheissa tapahtui, vaikka yritinkin tämän kysymyksen yhteydessä kysyä tarkentavia kysymyksiä 
monelta kantilta. Haastattelun toteuttamista helpottivat myös antamani esimerkit, kuten kysyessäni 
muotoilijoilta heidän edustamastaan muotoilijan ajattelutavasta, annoin usein esimerkkejä, mitä tällä 
tarkoitan. Kysyin haastateltavilta, että onko ajattelutapasi empaattinen, organisaatiokeskeinen, talous-
keskeinen, käyttäjäkeskeinen vai jokin muu. Tämä helpotti haastateltavia ymmärtämään, minkä tyyp-
pisiä asioita kysymyksilläni haen. 

5.4 Haastattelujen purku

Nauhoitin jokaisen toteuttamani haastattelun haastateltavien luvalla. Haastattelujen jälkeen litteroin 
haastattelut sana sanalta. Joistakin haastatteluista jätin pätkiä purkamatta, mikäli ne menivät huomat-
tavasti sivuun käsiteltävästä aiheesta. Haastattelujen purku oli työlästä ja minulta meni puolen tunnin 
haastattelun purkamiseen arviolta noin 3-5 tuntia. Aukikirjoitetut haastattelut olivat noin kymmenen si-
vun mittaisia, lyhin haastattelu oli pituudeltaan kuusi sivua ja pisin kolmentoista sivua. Osa litteroiduista 
haastatteluista toimivat aineistona myös ATLAS projekteissa haastateltavien luvalla.

Haastattelujen purku oli toisaalta hyödyllinen opinnäytetyön analyysin kannalta, koska kirjoittaessani 
niitä ylös kuulin samalla minkälaista tietoa olen saanut haastatteluillani kerättyä. Tämä oli valmistava 
vaihe analyysiä varten ja muistin helposti myöhemmin kirjoittaessani merkityksellisiä lauseita ylös, 
ketkä muut olivat puhuneet samantyyppisiä asioita, kuin mitä haastatteluista tuli ilmi. Huomasin myös, 
etten olisi millään pystynyt pelkkien muistiinpanojen avulla kirjoittamaan ylös haastatteluista kaikkea 

*Fasilitointi: Ryhmäprosessien helpottaminen. Lähtöisin latinankielisestä sanasta “facil”, joka tarkoittaa help-
poa (Kantojärvi, 2012, s. 8)
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sitä aineistoa mitä nauhoituksista sain. Monet merkitykset ja vivahteet olisivat taatusti jääneet muis-
tiinpanoista pois ja aineiston analyysi olisi osoittautunut mahdottomaksi. Lisäksi minusta tuntui, että 
olisin saattanut käsittää joitain asioita jopa virheellisesti. Hämmästyin haastattelujen litteroinnissakin 
sitä, että ensi kuulemalta saatoin käsittää joitakin asioita jollain lailla ja kelatessani nauhaa taaksepäin 
huomasin, että haastateltava ei sanonutkaan juuri niin kuin ensi kuulemalta luulin. Jäin miettimään, 
että miten monta asiaa muistiinpanojen avulla jäisivätkään vaikutelmien ja jopa virheellisten käsitysten 
varaan. 

5.5 Aineiston keräämiseen vaikuttavia asioita

Huomasin sairaanhoitaja taustani vaikuttavan haastatteluihin myönteisesti. Haastateltavat tiesivät, 
että olen ollut töissä sairaanhoitajana tarpeeksi kauan tietääkseni terveydenhuollon sisäisiä asioita. 
Aivan samalla tavalla kuin yksi haastateltavani ilmaisi asian, terveydenhuollon henkilöstö kokee, että 
he voivat kertoa talon sisäpuolella olevalle henkilölle asioita avoimemmin, eikä heidän tarvitse esittää 
”hienompaa kuin mitä todellisuus on”. Terveydenhuollon henkilöstön ei myöskään tarvinnut selittää 
minulle kaikkien asioiden taustoja, ymmärsin jo pienestä vihjeestä, mistä on kyse ja minulla saattoi olla 
myös omakohtaisia kokemuksia samantyyppisistä asioista. Yksi haastateltavani sanoi minulle muun 
muassa ” kyl sä tiedät kun sä oot täällä ollu”. Toisaalta minun oli myös helppo kysyä lisäkysymyksiä 
haastateltavilta aikaisemman ymmärrykseni pohjalta.

Haastattelujeni aikana huomasin, että tarkastelemistani projekteista terveydenhuollon yhteys toteu-
tuu vähiten Palvelupolku-projektissa. Minulle selvisi, että toivottu yhteistyö terveydenhuollon kanssa ei 
ollutkaan toteutunut projektissa, vaikka sitä oli yritetty. Tämä case tarkastelee siis jossain määrin ter-
veydenhuollon yhteydessä tapahtuvaa projektia, mutta projekti voidaan nähdä ennemmin julkisten pal-
veluiden projektina kuin selvänä terveydenhuollon kontekstiin liittyvänä projektina. Tässä projektissa 
painopisteitä on ollut useita, joista terveydenhuolto voidaan nähdä vain yhtenä monista. Lauttasaaren 
yritykset, verkkoyhteistyö ja Helsingin kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö ovat olleet merkitykselli-
sempiä kuin tässä yhteydessä toteutunut yhteistyö terveydenhuollon kanssa. Olisi siis aika lailla päälle 
liimattua kutsua tätä terveydenhuollon projektiksi. Tarkastelun kohteena on tässä tapauksessa julkisen 
puolen kanssa tehtävä yhteistyö. Julkisen puolen kanssa tehtävässä yhteistyössä esiintyneet asiat oli-
vat kuitenkin hyvin samantyyppisiä, kuin muissakin haastatteluissa ilmi tulleet asiat. Yksi haastateltava 
oli myös vahvasti sitä mieltä, että julkisen puolen organisaatioiden kanssa tehtävässä yhteistyössä 
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ilmenevät asiat eivät poikkea terveydenhuollon kanssa tehtävästä yhteistyöstä kovinkaan paljon. Hän 
sanoi minulle erään vastauksen yhteydessä ”Asia ei muutu miksikään vaikka siirrytään HYKS:iin tai 
terveyskeskukseen tai kaupungille. Mä voisin kuvitella, että tää on ihan sama asia”.
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6. Aineiston analyysi

6.1 Mitä aineistoa olen saanut?

Käydessäni läpi aineistoani otin huomioon myös sen, että sieltä nousevat asiat eivät välttämättä istu 
suoraan tarkastelemieni ongelmakenttien alueelle, mutta saattavat silti muodostua myöhemmässä 
analyysin vaiheessa merkittäväksi. Tämän takia suhtauduin aineistoon avoimesti ja kirjoitin ylös mer-
kitykselliseltä tuntuvia havaintoja, vaikka en olisi ollut aivan varma tulevatko nämä lopullisiin tuloksiin 
mukaan. Ruusuvuoren ym. (2010, 10-15) mukaan aineistoon tutustumisessa tulisi myös tarkastella 
kriittisesti alkuperäistä tutkimusongelmaa. Tutkimuksen rajaus muokkaa tutkimusongelmaa edelleen. 
Tutkimuskysymys, tutkijan lukemisen tapa, tulkinta ja valinnat ohjaavat ja jäsentävät aineiston käsitte-
lyä. Aineisto voi kertoa, mitä siltä kannattaa kysyä. 

Aineisto ei osoittautunutkaan kaikilta osin täysin sellaiseksi kuin oletin. Alun perin minulla oli tarkoituk-
sena hankkia tutkimuksessani tietoa yhteissuunnittelun menetelmistä ja pureutua niihin syvemmälle. 
Ajattelin, että kysymyksieni ohjaamana saisin haastateltavilta vastauksia siihen, mitkä menetelmistä 
olivat olleet toimivimpia ja mitkä eivät ja yksityiskohtaista tietoa kustakin menetelmästä. Olin suunnitel-
lut kysymyksissä meneväni yksityiskohtaisesti läpi menetelmien eri puolia, kuten kysymällä minkälaisia 
visualisointeja käytit ja missä tarkoituksessa? kuinka ohjasit tilannetta? mistä menetelmästä oli eniten 
hyötyä lopputuloksen kannalta ja miksi? jne. Saamani vastaukset kuitenkin käsittelivät enemmän sitä, 
mihin eri menetelmillä pyrittiin, miten tapahtuma rakentui kokonaisuutena ym.

6.2 Aineistoon tutustuminen ja alustava analyysi

Aloitin haastatteluiden analysoinnin lukemalla aineistoa läpi ja alleviivaamalla sieltä opinnäytteeni 
kannalta merkityksellisiä lauseita. Aineistoa läpikäydessäni huomasin, että informaatio oli hajallaan 
monissa mielenkiintoisissa huomioissa, enkä saanut oikein otetta aineistoon. Alleviivaamisen jälkeen 
aloin leikata aineistosta merkityksellisiä lauseita irti ja laittaa näitä erilaisiin ryhmiin. Aluksi jaoin laput 
karkeisiin ryhmiin, jossa jaottelin havainnot muun muassa terveydenhuollon ja muotoilun välisestä yh-
teistyöstä ja yhteissuunnittelun menetelmistä erilleen. Yhteissuunnittelun alla pyrin listaamaan havain-
not jonkinlaisiin alustaviin ryhmiin saadakseni otteen aineistosta.
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Päätin käyttää analyysimenetelmänä sisällön analyysiä. Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 108-
113) sisällön analyysissä aineistoa pelkistetään haastatteluaineiston alleviivatuista lauseista. Pelkis-
tetyt lauseet ovat alkuperäisistä lauseista saatuja tiivistettyjä ilmauksia. Pelkistetyt ilmaukset listataan 
allekkain erilliselle dokumentille ja ne ryhmitellään tämän jälkeen omiksi ryhmikseen.

Huomasin kuitenkin pian, että aineiston pelkistäminen ennen ryhmittelyä kadotti mielestäni olennaista 
informaatiota pois. Minustaalkoi tuntumaan siltä, että sisällön analyysi ei sovellu aineistoni analyysiin. 
Ehkä sisällön analyysi sopii paremmin tutkimuksiin, jossa on hyvin selkeät tutkimuksen kohteet ja jois-
sa asioiden yhteydet, konteksti, henkilöt, toimijat, työkalut ja muut muuttujat eivät vaihtele niin paljon, 
kuin minun työssäni. Jos olisin pelkistänyt alun perin lauseeni sisällön analyysin mukaisesti, olisin 
mielestäni menettänyt arvokasta informaatiota. Jos katsotaan esimerkiksi havaintoani siitä, että tervey-
denhuollon henkilöt kokivat hyvänä sen, että heitä kuunneltiin aidosti työpajassa. ”Aito kuunteleminen” 
ei olisi riittänyt kuvaamaan tätä tarpeeksi, koska tämän tiedon kannalta on olennaista kuka kuunteli 
ja ketä ja missä tilanteessa. ”Sairaalan henkilöstö koki tärkeäksi, että heitä kuunnellaan yhteissuun-
nittelun työpajassa” kuvaa riittävästi kontekstia, henkilöitä ja asiasisältöä ja lähestyy jo alkuperäistä 
ilmaisua. Koin hyödyttömäksi yrittää karsia lauseita lyhyiksi ja samalla riskeerata sitä, että kadottaisin 
jotain olennaista informaatiota.

Luovuin sisällön analyysista säilyttääkseni ryhmittelyissä yhteyden alkuperäisiin ilmaisuihin. Mielestäni 
tämä helpotti sisällön mukaan ryhmittelyä, koska ilmaisut olivat tarkkaan määriteltyjä ja niissä säilyi 
yhteys asian perusteluihin, kontekstiin ja henkilöihin. Koodasin post-it laput myös erilaisin värein, että 
hahmottaisin ryhmittelemäni aineiston paremmin. Laitoin muotoilijoiden ilmaisut keltaisille lapuille ja 
terveydenhuollon henkilöstön ilmaisut punaisille lapuille.

Sisällön analyysi oli ongelmallinen myös siksi, että aineistostani ei löytynyt tarpeeksi syvällistä tietoa 
joihinkin kysymyksiin ja aineisto vastasi hyvin joihinkin toisiin kysymyksiin, joita ei ollut minun alkuperäi-
sessä suunnitelmassani. Halusin suhtautua avoimesti materiaaliini ja kuunnella, minkä laatuista tietoa 
sillä on minulle tarjottavana. Tämä olisi ollut hankala toteuttaa, jos olisin kerännyt vain alkuperäisen ky-
symyksenasetteluni mukaista informaatiota. Olin herkkänä sille, että saattaisin löytää jotain olennaista 
alkuperäisen kysymyksenasetteluni ulkopuolelta.
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6.3 Aineiston pelkistäminen ja ryhmittely

Käytin analyysissäni apuna lauseita, jotka ohjasivat minua keräämään aineistosta asettamani tutki-
musongelman mukaisia asioita. Muotoilin kerättäviä ilmaisuja ohjaavan lauseen näin; ”asiat, jotka 
vaikuttavat yhteissuunnittelun hyödyllisyyteen ja toimivuuteen”, ”yhteissuunnittelun toteutus” ja ”terve-
ydenhuollon ja muotoilun yhteistyöhön vaikuttavia asioita”. Nämä lauseet muodostuivat analyysin ha-
vaintoyksiköiksi. Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (2010, s. 11) kuvaavat havaintoyksikköä analyysin 
välineistöksi aineistoa läpi käytäessä. Alkuperäinen tutkimusongelma ohjaa tämän havaintoyksikön 
muodostumista. Kävin aineistoa läpi näiden lauseiden ohjaamana. 

Käytin analyysiini muotoilusta tuttua samankaltaisuus- eli yhteenkuuluvuuskaaviota (engl. affinity dia-
gram). Kaavio aloitetaan kirjoittamalla muistiinpanoja pienille uudelleenliimattaville lapuille. Lappuja 
ryhmitellään yksittäisistä lapuista löytyvän sisällön kanssa ja pyritään löytämään muita lappuja, jotka 
sisältäisivät yhteenkuuluvuuksia jokaisen lisättävän lapun kanssa. On tärkeää, että lappuja ei laiteta 
ennalta määrättyihin kategorioihin, jotta yhteen kuuluvista lapuista alkaa muodostua ennalta määrit-
telemättömiä ryhmiä. (Hämäläinen, Vilkka & Miettinen, 2011, s. 75) Aloin ryhmittelemään havaintoja 
seinälle. Käytössäni oli laaja seinätila ja tiesin että voisin jättää laput paikoilleen niin pitkäksi aikaa kuin 
tarvitsen. Ryhmien muodostumisen yhteydessä annoin ryhmille muutamilla sanoilla sisältöä kuvaavia 
nimiä. Muokkasin ryhmiä useaan otteeseen ja aloin samalla kirjoittamaan tuloksia tietokoneella saa-
mieni ryhmäotsikoiden alle. 

Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (2010, 11-15) opastavat tekemään aineiston keruuta, siihen tu-
tustumista ja alustavien analyysien tekemistä rinnakkain ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Analyysin vaiheet sisältävät tutkimusongelman asettamisen ja tutkimuskysymysten tarkentamisen, ai-
neiston keruun, aineistoon tutustumisen ja järjestämisen, aineiston luokittelun ja ilmiöiden löytämisen, 
aineiston analyysin, teemojen ja ilmiöiden vertailun, tulosten kokoamisen ja tulkinnan ja teoreettisen 
dialogin ja uudelleen hahmottamisen vaiheet. Tutkimuksen vaiheet eivät kuitenkaan seuraa toisiaan 
lineaarisesti, vaan vaiheista voidaan palata edellisiin vaiheisiin tekemään tarkennuksia ja arvioimaan 
niitä. 

Kuva 4. Analyysin ryhmittelyä yhteenkuuluvuuskaavion mukaan.
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Seinällä tapahtuvan ryhmittelyn rinnalla aloin myös kirjoittamaan joitakin selkeitä mielessäni pyöriviä 
havaintoja ylös tekstiksi. Tämä oli tässä vaiheessa erityisen helppoa, koska olin aineiston analyysin 
vaikeuksien takia käynyt useaan otteeseen aineistoa läpi ja minulla oli mielessäni paljon asioita, joita 
olin huomannut haastatteluja lukiessani. Jotkin asiat jäivät myös mietityttämään haastattelutilanteista 
ja aloin kirjoittamaan näitäkin havaintoja ylös. Haastattelutilanteista nousi joitain asioita, jotka yllättivät 
minut, tai herättivät uusia ajatuksia. Tässä vaiheessa siis kirjoitin alustavia havaintoja erilliseen doku-
menttiin ja jatkoin yhtä aikaisesti tämän kanssa aineiston ryhmittelyä ja läpikäyntiä.

Katsoin uutisista erään taiteilijan haastattelua opinnäytetyöni aikana. Tämä taiteilija kertoi katsovansa 
aina taideteoksiaan peilin kautta. Tämä tuo uutta näkökulmaa niihin ja auttaa taiteilijaa viimeistele-
mään työnsä loppuun. Taiteilija totesi, että mikäli hän keksisi vielä kirjoitetulle tekstille jonkun vastaa-
van toimintatavan, hän käyttäisi sitä. 

Kirjoitettuani analyysini tulokset kokonaisuudessaan tulostin tekstin paperille. Leikkasin kunkin ryhmän 
irti toisistaan ja levitin paperit lattialle. Tämän vaiheen kautta sain uuden perspektiivin aineistooni ja 
minusta tuntui aivan siltä, kuin olisin katsonut aineistoani ”peilin kautta”. Ryhmittelin aineistoani uudel-
leen liittäen tekstejä toisiin yhteyksiin leikkaamalla ja yhdistelemällä yhteen sopivalta tuntuvia ryhmiä. 
Tämä tapahtui rinnakkain seinällä tapahtuvien ryhmittelyiden kanssa ja tuki tätä. Joissain tapauksissa 
huomasin, että otsikon alla oleva teksti ei vastaa riittävästi sen sisältöä ja muokkasin ryhmää muotoi-
lemalla otsikkoa uudelleen tai yhdistelemällä otsikon alla olevia asioita muihin ryhmiin. Ryhmittelyn 
lomassa joitakin ryhmiä myös ”katosi”, kun huomasin lauseiden kuuluvan jonkin muun ryhmän alle 
tai huomasin, että ryhmällä ei ollut muokkauksen tuloksena enää tarpeeksi kattavaa pohjaa. Minulla 
oli enemmän hankaluuksia yhteissuunnittelun menetelmiin liittyen, koska aineistoni haastatteluissa oli 
vain neljä muotoilijaa. Saamani tiedot eivät ole siis kovinkaan kattava katsaus tältä kentältä. Aikatau-
luni vuoksi lisähaastattelut tulivat kuitenkin mahdottomaksi toteuttaa. Toisaalta tarkastelemani kirjalli-
suus tukee tuloksia ja antavat vahvistusta havaitsemilleni asioille.

Kävin osaa haastatteluaineistosta läpi myös kolmen muun tutkijan kanssa. Tästä tilanteesta sain paljon 
vinkkejä oman analyysini jatkamiselle. Lisäksi kävin läpi tekemääni analyysia ohjaajani kanssa, kun 
minulla oli suurin osa analyysin havainnoista kirjoitettuna. Kävimme analyysin tuloksia läpi niin, että 
tulostin kirjoittamani analyysin yksipuolisina ja kiinnitin ja leikkasin löytämäni ryhmät seinälle. Katsoim-

Kuva 5. Aineiston uudelleen ryhmittelyä tulostettujen tekstien avulla, eli kuvaannollisesti sanoen aineiston 
katsomista ikään kuin “peilin kautta”.
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me yhdessä löytämiäni ryhmiä ja järjestimme joitakin asioita uudelleen. Tarkastelimme myös tekemiäni 
ryhmiä ja keskustelimme niiden nimistä ja niiden muodostamisen luotettavuudesta. Minulla oli tässä 
tilanteessa mahdollisuus myös kysyä mikäli löytämäni ryhmät olivat mielenkiintoisia tai uusia ja oliko 
analyysissäni joitakin asioita, joita kannattaisi jättää sieltä pois.

Ryhmittelyn lomassa aloin luomaan havainnoista pelkistettyjä lauseita (kts. kuva 7.). Kun havaitsemani 
asiat olivat jo valmiiksi ryhmissä, pelkistetyistä lauseista tuli muutaman sanan tai lauseen mittaisia. 
Nämä pelkistetyt lauseet olivat samantyyppisiä kuin sisällön analyysissä. Ne helpottivat minua hah-
mottamaan ja järjestämään ryhmien alla olevia asioita ja saamaan otsikoiden alaisuudessa olevat asiat 
näkyviin kokonaisuutena.

Alasuutarin (2011, 39-43) mukaan kvalitatiivisen analyysin periaatteisiin kuuluu havaintojen pelkis-
täminen ja arvoituksen ratkaiseminen. Käytännössä nämä tapahtumat eivät ole eroteltavissa, vaan 
nivoutuvat aina toisiinsa. Havaintojen pelkistämisessä on olemassa kaksi eri osaa. Ensinnäkin aineis-
toa katsotaan vain jostain näkökulmasta, jolloin aineisto pelkistyy hieman käsiteltävämmäksi määräksi 
raakahavaintoja. Toisessa vaiheessa pyritään karsimaan havaintoja niitä yhdistämällä. Tämä tapahtuu 
etsimällä havaintojen yhteisiä piirteitä tai nimittäjiä tai muotoilemalla yhteisiä sääntöjä jotka pätevät ai-
neistossa. Lähtökohtana havaintojen yhdistämisessä on ajatus siitä, että aineistossa ajatellaan olevan 
merkkejä ja näytteitä samasta ilmiöstä. Pelkistämisellä ei ole kuitenkaan tarkoitus määritellä tyyppita-
pauksia tai keskiverto asioita ilmiöstä, kuten tilastollisessa tutkimuksessa. Yksikin poikkeus kumoaa 
laadullisessa tutkimuksessa säännön. Havainnot yhdistävän säännön pitää päteä poikkeuksetta koko 
aineistoon. Laadullisessa tutkimuksessa erot eri ihmisten välillä ovat merkittäviä, koska jokainen yksilö 
omalla tavallaan ainutkertainen. Moninaisuuteen keskittymällä ilmiöstä ei kuitenkaan saa otetta, joten 
tämän takia olisi pyrittävä pelkistämään alkuperäiset havainnot mahdollisimman suppeaksi joukoksi 
havaintoja. 

Alasuutarin (2011, 39-43) mukaan toinen vaihe analyysissä on arvoituksen ratkaiseminen, eli tulkinta. 
Tässä vaiheessa johtolankojen ja vihjeiden pohjalta tehdään merkitystulkintaa ja sitä verrataan aikai-
semmissa tutkimuksissa havaittuihin ilmiöihin. Ruusuvuoren ym. (2010, 19, 20, 29) mukaan pelkkä 
luokittelu ei tarkoita samaa, kuin aineiston analyysi. Analyysivaiheen tehtävänä on saada aineistosta 

Kuva 6. Aineiston havaintojen ryhmittelyä.
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irti jotain, joka ei ole suorissa lainauksissa läsnä. Mikäli tutkija jakaa aineiston isoihin luokkiin ja kertoo 
tiivistäen mitä ne sisältävät, aineiston analyysi ei ole onnistunutta. Mihin aineiston vertailuun tai ryhmit-
telyyn tutkija sitten päätyykään, niin hänen koottava näitä ajatustyön tuloksia aineistokoosteiksi. Koos-
teissa kiinnitetään huomiota havaintoihin, jotka eivät sovi mihinkään luokkaan tai tekevät poikkeuksen 
aineistossa yleisesti toistuvaan rakenteeseen. Tutkimusprosessissa kannattaa erottaa toisistaan ana-
lyyttiset havainnot, niistä tehdyt yhteenvedot ja näistä analyysin tuloksista tehdyt johtopäätökset. Ana-
lyysin päätöksenä ilmiö asettuu uuteen tuoreen näkökulman avaavaan valoon, jotka kutsuvat muita 
tutkijoita kehittelemään ja jatkamaan tutkimuksen avaamaa keskustelua.

Analyysini oli varsin työläs. Kävin aineistoani läpi monessa vaiheessa ja ryhmittelyjä tein post-it lapuilla 
ja tietokoneella rinnakkain. Analyysin voisi tehdä varmasti helpomminkin, mutta ponnistelujeni kautta 
onnistuin kuitenkin ryhmittelemään aineistoni niin, että olen siihen itse tyytyväinen. Lisäksi aineistoni 
tuli minulle tutuksi ryhmitellessäni sitä monivaiheisesti.

6.4 Tutkimuksen luotettavuus

Havaitsin haastattelujeni aikana, että terveydenhuollon henkilöstöltä oli hankala saada informaatiota 
yhteissuunnittelun menetelmiin liittyen. Yhteissuunnittelun toteutukseen liittyvä aineisto tuli siis pääasi-
assa muotoilijoilta. Näitä haastatteluja oli opinnäytetyössäni yhteensä neljä. Aineisto ei siis ollut kovin 
kattavaa yhteissuunnitteluun liittyen.

Terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyöhön liittyvää aineistoa sain kaikilta haastateltavilta ja tämä 
informaatio oli haastatteluissa kattavaa ja monipuolista. Terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyöstä 
nousevat havainnot eivät olleet minulle myöskään puolueettomia. Huomasin haastattelujeni aikana 
peilaavani kuulemiani asioita havaintoihin, joita itse olin tehnyt oman sairaanhoitajan urani aikana. Mi-
käli minulla ei olisi taustaa terveydenhuollosta, olisin voinut suhtautua asioihin neutraalisti, mutta haas-
tattelut eivät yllättäen olleetkaan täysin neutraaleja minulle. Tämä on osittain myös voinut vaikuttaa 
tarkentaviin kysymyksiini aiheesta ja siihen, että olen tarttunut joihinkin asioihin syvemmin aikaisem-
pien tietojeni pohjalta. Tunsin haastattelujeni aikana olevani vahvasti myös näiden ammattiryhmien 
välimaastossa. En tarkastellut asiaa puhtaasti muotoilullisesta näkökulmasta, mutta en myöskään puh-
taasti terveydenhuollon näkökulmasta. Luulen, että aineistoni havainnot saattaisivat vaikuttaa hieman 
erilaisilta sellaiselle, joka ei ole ollut terveydenhuollon kanssa tekemisissä. Aineisto puhui minulle kie-
lellä, joka nosti esille paljon aikaisempia kokemuksiani ja havaintojani terveydenhuollon ympäristöstä.
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Kuva 7. Esimerkki pelkistetyistä lauseista

Tasavertainen ja ennakkokäsityksiä rikkova kohtaami-
nen osallistujien välille

Tasavertaisuutta edistävä asetelma työpajassa
 Jokainen tukee työtä ammattitaustan kautta
 Uusien näkökulmien saaminen
 Kaikkien kuunteleminen
 Vastausten on tultava terveydenhuollon sisäisiltä toimijoilta
 Ratkaisujen tekeminen yhdessä
 Kaikkien näkemyksien kunnioittaminen

Kohtaaminen ihmisinä
 Hierarkkian ja roolien purkaminen
 Ennakkokäsitysten purkaminen
 Henkilökohtainen kohtaaminen

Osallistujien empaattinen kuunteleminen
 Empatia
 Aito kuunteleminen
 Ongelmien purkaminen
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7. Näkemyksiä muotoilijoiden toteuttamaan yhteissuunnitteluun 
terveydenhuollossa
 
7.1 Yhteissuunnittelu -joustava ja tehokas työkalu

7.2 Motivointi ja ilmapiirin luominen

7.3 Visualisoinnit tiedon taltioijina ja ymmärtämisen ja keskustelun välineinä

7.4 Yhteisen vision ja ratkaisujen luominen

7.5 Osallistujien kokemukset suunnittelun tukena

7.6 Tasavertainen ja ennakkokäsityksiä rikkova kohtaaminen osallistujien välille

7
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7. Näkemyksiä muotoilijoiden toteuttamaan yhteissuunnitteluun terveydenhuollossa 

Seuraavaksi siirryn käsittelemään opinnäytteeni tuloksia. Tarkastelin yhteissuunnittelun työpajoja ja 
muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyötä tutkimissani projekteissa. Olen jakanut saamani tulokset näi-
den näkökulmien pohjalta kahteen osioon. Käsittelen tässä luvussa yhteissuunnittelun tapahtumaa ja 
sen järjestämistä projekteissa. Tarkastelen erityisesti sitä, että miten muotoilijoiden ja terveydenhuol-
lon yhteistyö on toiminut yhteissuunnittelun eli co-designin prosesseissa ja miten yhteissuunnittelun 
tapahtumia on toteutettu näissä projekteissa. Luvussa kahdeksan siirryn käsittelemään yleisemmin 
terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyötä tutkimissani projekteissa.

Tuloksissani on suoria lainauksia haastatteluihin. Tuloksissani ”muotoilija” viittaa muotoilun opiskeli-
jaan tai muotoilun tutkijoihin ja ammattilaisiin, joita haastattelin. Lainauksissani ”asiantuntija” viittaa ter-
veydenhuollon ja julkisen puolen asiantuntijoihin, jotka voivat olla lääkäreitä, sairaanhoitajia tai julkisen 
puolen asiantuntijoita. Jos asian kannalta on oleellista mainita haastateltavan tausta tarkemmin, esim. 
lääkäri, muotoilun opiskelija, niin tässä tapauksessa käytän näitä ilmauksia.
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Tasavertainen ja ennakkokäsityksiä 
rikkova kohtaaminen osallistujien välille

Tasavertaisuutta edistävä asetelma työpajassa

Kohtaaminen ihmisinä

Osallistujien empaattinen kuunteleminen

Yhteissuunnittelun toteuttaminen
Yhteissuunnittelu -joustava

 ja tehokas työkalu

Joustava ja kokonaisuutena toimiva työkalu

Etukäteen valmistautuminen ja toiminnan 
yksityiskohtainen suunnittelu

Fasilitointi vain tarvittaessa

Visualisoinnit tiedon taltioijina ja ym-
märtämisen ja keskustelun välineinä

Edellisiin tutkimusvaiheisiin pohjautuvan 
tiedon tuominen työpajan visualisointeihin

Arjen kokemusten tuominen työpajaan
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Yhteisen ymmärryksen luominen

Luovan asetelman käyttäminen 
ratkaisujen luomisessa

Yhteisen vision ja 
ratkaisujen luominen

Asiakkaan kokemusten painottaminen

Kaikkien näkemyksen kuunteleminen

Osallistujien kokemukset
suunnittelun tukena

Tarjoilujen ja miellyttävän tunnelman  järjestäminen

Rennon asetelman luominen yhteissuunnittelussa 

Motivointi ja tunnelman 
luominen

Luottamuksen ilmapiiri ja ryhmäytyminen 

Henkilökohtainen motivaatio 
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7.1 Yhteissuunnittelu -joustava ja tehokas työkalu

Yhteissuunnittelu on hyvin joustavasti muokattavissa oleva työkalu. Haastattelemissani projekteissa 
yhteissuunnittelun ja sen sisällä olevan toiminnan tavoite vaihteli tilanteen mukaan nykytilanteen ym-
märtämisestä tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. Eräs muotoilija kuvasi tätä sanoen: ”No yks 
työpaja voi olla sitä, että keskustellaan vaan mitä tapahtuu nyt, mikä on nykytilanne. Sit joku osio voi 
olla että mitäs tulevaisuudessa.” 

Käytettävät menetelmät ja välineet olivat suunniteltu jokaiseen tilanteeseen erikseen ja niiden omi-
naisuudet ja käyttötavat olivat hyvin tilannesidonnaisia. Menetelmät muokkaantuivat omanlaisekseen 
myös muotoilijan persoonan, painotuksen ja ammattitaidon kautta. Yhteissuunnittelun osallistujat, oh-
jaajat, työkalut, tilanteen tavoitteet ja järjestäminen vaihtelivat tutkimissani projekteissa hyvinkin paljon. 
Menetelmiä käytettiin joustavasti. Esimerkiksi visualisointeja käytettiin monissa eri merkityksissä ja 
tilanteissa ja moniin eri tarkoituksiin. Tätä kuvaa hyvin muun muassa seuraava muotoilijan kommentti 
yhteissuunnittelusta: ”Tää on kans hirveen vaikee saada selitettyy joillekin ihmisille, varsinkin jotka 
ei oo tottunu, et ne ei tiedä yhtään mitä tää on. Et sehän on vaan työkalu jonka sä voit muokata just 
sellaiseksi mitä tarvitaan.”

Haastateltavien oli hankala arvioida yhteissuunnittelun yksittäisten työkalujen merkitystä ja haastatte-
luista korostui, että tapahtuman jokaisella osalla oli omanlaisensa merkitys. Yksi muotoilija korosti sitä, 
että työkalut toimivat hyvin yhteen. Hän arvioi käyttämiään välineitä ja menetelmiä näin: ”Et hankala 
eritellä mitkä oli ne tärkeimmät, se oli mun mielestä niin sellainen niinku ehjä kokonaisuus.”

Yhteissuunnittelua kuvattiin tapahtumana, jonka aikataulu suunnitellaan huolella. Jokaiselle työvai-
heelle määritelty tavoite vaikutti omalta osaltaan siihen, että työskentelyyn käytetty aika oli tehokasta. 
Eräs asiantuntija sanoi, että: ”Mä väitän että tää oli ainoo tämmönen erittäin tiivistetty ja tehokas työs-
kentelymalli”. Tavoitteellisuus ohjasi työskentelyä ja ehkäisi aiheesta ohi menemistä. Kun tiedettiin, 
mitä tilanteen tulokseksi halutaan, oli toimintaa helpompi myös ohjata. Yhteissuunnittelu eteni etukä-
teen suunnitellun ”käsikirjoituksen” mukaan, kuten eräs muotoilija ilmaisi asian. Haastateltavat kertoi-
vat tehneensä yhteissuunnitteluun selkeät ohjeet, jotka estivät myös ajan käyttämistä turhuuksille. Ai-
katauluun suunniteltiin myös taukoja ja virkistehetkiä. Eräs muotoilija painotti valmistelujen merkitystä 
seuraavasti: ”Että ne järjestelyt toimii on aika tärkeätä- ja että on suunnitellut mitä oottaa siltä niin se 
auttaa siinä. Tietää mitä tuleman pitää ja jos tuntuu että lähtee vähän sivuraiteille, niin sit tietää, että ei 
meidän tonne pitäis mennä.”
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Tilanteeseen valmistautuminen koettiin tärkeäksi terveydenhuollon ympäristössä, jossa on yleensä 
korkeat standardit. Yhteissuunnittelun valmisteluihin kuului kutsujen lähettäminen osallistujille. Kutsun 
merkitys osallistujien paikalle saamisessa oli hyvin olennainen. Oli tärkeää että kutsut olivat visuaa-
lisesti huolellisesti ja hyvin tehtyjä, kuten kaikki muutkin yhteissuunnittelussa käytettävät materiaalit. 
Osallistujia saatettiin valmistaa yhteissuunnitteluun myös luotain paketin kautta, jossa käytiin yhteis-
suunnittelussa olevia asioita läpi.

Yhteissuunnittelun edellisistä vaiheista päästiin aina seuraavaan; vaiheet etenivät tarinallisesti ja kul-
lakin vaiheella oli oma tavoitteensa. Parhaimmillaan vaiheet tukivat toisiaan, mutta se vaati valppautta 
siinä, että aikaisemmat pohdinnat ja tuotokset todella siirtyivät seuraavaan vaiheeseen. Tilanteen oh-
jaaja eli fasilitoija pystyi opastamaan tätä esimerkiksi kyselemällä miten aikaisempi vaihe näkyy seu-
raavissa vaiheissa. Eräs muotoilija sanoi näin: ”Kun ihmiset alkaa tekeen niin sitten ne saattaa vähän 
unohtaa sen että mitä ne on aiemmin puhunut, että sun täytyy vähän niin kuin muistuttaa niitä siitä. 
Mites tää nyt näkyy tuossa?”

Yhteissuunnittelu -joustava
 ja tehokas työkalu

Joustava ja kokonaisuutena toimiva työkalu

Etukäteen valmistautuminen ja toiminnan 
yksityiskohtainen suunnittelu

Fasilitointi vain tarvittaessa
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Lähes kaikki haastattelemani muotoilijat kuvasivat puhumisesta tekemiseen siirtymistä haastavaksi 
vaiheeksi. Työpajan osallistujat jättäytyivät helposti tekemisen ulkopuolelle. Yhdessä projektissa oli 
jopa käynyt niin, että kaikkia ryhmiä ei saatu kannustettua yhteiseen rakentamiseen, vaan tilanteen 
ohjaaja joutui huolehtimaan tästä tehtävästä. ”Et heidän oli vaikee tuoda niitä sanoja niinku konk-
reettiseen muotoon, et se meni joillakin ihmisillä epä..ei epäasialliseksi.. vaan formaaliseksi, et ei oo 
niinku tarpeeksi leikkimieltä kaikilla siinä asiassa.” Tilanteen ohjaajan tulisi olla tästä vaiheesta tietoi-
nen. Haastateltavat kuvasivat tilanteita, joissa fasilitoija oli ohjannut ja kannustanut ihmisiä yhteiseen 
rakentamiseen. ”Siinä työpajassa mä pyrin mahdollisimman vähän vaikuttamaan, että ainoastaan, jos 
tuli joku sellainen tilanne, että ihmiset oli jumissa, muuten jos ihmiset sano, että tossa pitäs olla tollanen 
niin mä sanoin, että laita siihen sellanen. Et ihmiset helposti jättäytyy sen tekemisen ulkopuolelle.” 

Haastateltavat kertoivat, että he menivät fasilitoimaan eli ohjaamaan osallistujien keskustelua vain 
tarvittaessa. Haastateltavien tavoitteena oli usein rakentaa ohjeet niin, että toimintaan tarvitsisi puuttua 
mahdollisimman vähän. Aikaa ei siis uhrattu toimettomuudelle ja epätietoisuudelle tai tavoitteen kan-
nalta turhille keskusteluille. Eräs muotoilija kuvasi tätä näin: ”Ei siinä oo aikaa miettiä että mitähän nyt 
tekisi vaan siinä ruvetaan heti hommiin, joku rupeaa lukemaan ohjeita.”

Fasilitaattori eli ohjaaja puuttui osallistujien toimintaan niissä tilanteissa, jolloin ihmiset olivat jumissa 
tai tuli hiljaisia hetkiä. Tällöin ohjaaja meni kyselemään osallistujilta asioita ja auttamaan keskustelua 
eteenpäin. Eräs muotoilija kuvasi ajatuksiaan näin: ”Mut pääpiirteissään se oli aika itsenäistä se työs-
kentely. Ja tietys mieles mä olin suunnitellukin sen, että siihen ei tarviis puuttua. Että ne osais tehdä 
sen, mut ohjeista voi olla vaikee tehdä yksiselitteisiä.” 

Yksi haastateltava mainitsi, että toisaalta fasilitaattori tuo myös aina omalta osaltaan tietoa peliin. Tilan-
teeseen vaikuttaminen tapahtui esimerkiksi sen kautta, että hän saattoi ehdottaa osallistujien ideoihin 
soveltuvia ratkaisuvaihtoehtoja. Yksi haastateltava kuvasi, että on olennaista kuka vetää työpajan ja 
että se vaikuttaa välittömästi työpajan luonteeseen. Tilanteen vetäjä ottaa tilanteen haltuun ja vaikuttaa 
tapahtumaan luonteeseen. Eräs muotoilija sanoi yhteissuunnittelun vetovastuusta: ”Me sanottiin, että 
ei, että me nyt vedetään tää, se on hirveen tärkee että kuka ottaa sen tilan haltuun.” Tämän takia ei 
ole aivan yhdentekevää kuka ohjaaja on. Toinen haastateltava korosti henkilökemioiden vaikutusta 
yhteistyössä ja sanoi sen olevan yhteistyön sujumisen kannalta aivan olennainen asia. 
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7.2 Motivointi ja ilmapiirin luominen

Muotoilijoilla oli erilaisia lähestymistapoja työpajan onnistumisen edistämiseksi, toisten painottaessa 
asiallisen ja myönteisen käytöksen merkitystä ja toisten esimerkiksi tekemiseen osallistumista. Ylei-
sesti onnistumisen tukemiseen ei käytetty mitään erityisiä konsteja, mutta tämä asia tuli haastatteluissa 
esille pienissä asioissa, kuten esimerkiksi laadukkaiden ja kalliiden tarjoiltavien järjestämisessä.

Tarjoilujen järjestäminen koettiin monessa haastattelussa tärkeäksi osaksi yhteissuunnittelun järjes-
telyjä. Joidenkin terveydenhuollon henkilöiden mielestä nämä toimivat yksinkertaisina, mutta varsin 
toimivina kannusteina. Osallistujat saivat välitöntä vastinetta työpanokselleen tarjoilujen kautta. Tämä 
omalta osaltaan antoi osallistujille myös tunteen siitä, että järjestäjät ovat nähneet vaivaa tilanteen jär-
jestämisessä osallistujille mukavaksi. Eräs asiantuntija kuvasi tätä sanoen: ”Varmaan omalta osaltaan 
ne fasiliteetit, että oltiin järkätty ja nähty vaivaa, että tässä on vähän kahvia ja sämpylää ja virvokkeita, 
et ei niiden merkitystä voi niinku väheksyä.” Monet muotoilijat pitivät tarjoilujen järjestämistä yhteis-
suunnitteluun itsestään selvänä asiana. ”Meillä oli siellä tarjoilut, meil oli mehuja, juomia jos verenso-
keri laskee. Kahvi tietysti aamulla, se on itsestään selvää.” 

Tarjoilujen ja miellyttävän tunnelman  järjestäminen

Rennon asetelman luominen yhteissuunnittelussa 

Motivointi ja ilmapiirin 
luominen

Luottamuksen ilmapiiri ja ryhmäytyminen 

Henkilökohtainen motivaatio 
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”Varmaan omalta osaltaan ne fasiliteetit, että 
oltiin järkätty ja nähty vaivaa, että tässä on 
vähän kahvia ja sämpylää ja virvokkeita, et ei 
niiden merkitystä voi väheksyä”.
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Taukojen suunnitteluilla oli myös oma osuutensa siinä, että tilannetta pyrittiin tekemään miellyttäväksi 
osallistujille. Yksi muotoilija kertoi, että he olivat miettineet tarkkaan ilmapiirin luomista suunnitelles-
saan yhteissuunnittelun työpajaa. Hänen mukaansa työpajan ilmapiiri on aivan ”ehdottoman tärkeä 
asia” ja sillä voi olla vaikutusta työpajan tuloksiin. Ilmapiirin luomiseksi oli tässä työpajassa myös soitet-
tu tarkoin tilanteeseen valittua musiikkia. ”Että se on miellyttävä, se toiminta on hauskaa ja kun ihmiset 
tuli sisään niin me soitettiin musiikkia. Mietittiin mitä musiikkia me siellä soitetaan.” 

Yhteissuunnittelun työpajassa ihmiset joutuivat tekemään asioita, joihin he eivät ole tottuneet ja jotka 
voivat tuntua uusilta ja jännittäviltä. Jokainen muotoilija kuvasi, että he olivat järjestäneet työpajan 
aluksi lämmittelytehtävän. Lämmittelytehtävän tarkoituksena oli muun muassa saada osallistujien 
jännitystä vähentymään. Lämmittelytehtävän luonteeseen kuului myös helppous, että osallistujien olisi 
helppo suoriutua siitä ja päästä jyvälle tapahtumassa olevasta toiminnasta. Joillakin lämmittelytehtävillä 
pyrittiin edistämään osallistujien ryhmäytymistä ja luomaan heidän välilleen luottamuksen ilmapiiriä. 

Eräs muotoilija kuvasi lämmittelytehtävää näin: ”Sen luottamuksen tai tämmösen ryhmäytymisen 
tekemiseksi oli aluksi semmonen tutustumis peli.” Pelissä jokainen kirjoitti oman ”irti arjesta” hetkensä 
paperille ja seuraavaksi käytiin kierros läpi, jossa osallistujat jakoivat sen toisille. Tällainen peli 
tutustutti osallistujia toisiinsa ja edisti luottamuksen ilmapiiriä. Luottamus oli tärkeä asia, että osallistujat 
pystyisivät kertomaan omista asioistaan vapautuneesti ja osallistumaan omalla panoksellaan työpajassa 
käsiteltäviin asioihin. Eräs muotoilija puhui luottamuksesta näin: ”Kyl se luottamus liittyy siihen, että 
siellä on semmonen ilmapiiri ja tunne että siellä pystytään puhumaan omista henkilökohtaisista 
asioista”. Saman tyyppisiä menetelmiä on käytetty muuallakin, esimerkiksi Malmborg ym. (2010, s. 
2-3) kuvaavat, kuinka senior interaction projektissa pidettiin työpajoja, joissa vanhukset osallistuivat 
omakohtaisten kokemustensa kautta työpajan tehtävään ja visioivat asioita “Minun loistava päiväni” 
teeman ympärille.

Yhteistyön helpottamiseksi ja jännityksen vähentämiseksi muotoilijat kertoivat huolehtineensa myös 
siitä, että kaikki osallistujat pääsivät ääneen heti työpajan aluksi. Muotoilijat olivat huomanneet osal-
listujille olevan helpompaa jatkaa yhteistä työskentelyä ja keskustelua, kun he olivat jo sanoneet ryh-
mässä jotain ääneen. Tällainen asenne tuki heti alusta lähtien jokaisen osallistumista ryhmän toimin-
taan. Työpajan aluksi tehtiin yleensä vähintäänkin kierros, jossa osallistujat esittelivät itsensä. ”Kaikki 
esittäytyy, että jokainen avaa suunsa siinä jo. Siitä on helpompi jatkaa sitä työskentelyy, kun tehdään 
tämmönen kierros siinä pöydässä, niin silloin on luontevaa jatkaa siihen seuraavaan tehtävään.”
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Työpajan aluksi pidettiin yleensä myös intro, jossa kerrottiin aikataulusta, työpajan kulusta ja tavoit-
teista. Osallistujille kerrottiin myös työpajan tauoista, että he eivät kyllästyisi tai pitkästyisi tapahtuman 
aikana. ”Alkusanoissa yritetään kertoa mitä tääl tehään ja kauan tää kestää ja yritetään kertoo ihmisille 
mitä on tulossa, että et ei tarvii jännittää. Ei ehkä sanota näillä sanoilla, mutta ehkä siinä on mitä siellä 
tehdään.”  Kantojärvi (2012, s. 42) huomauttaa, että useimmiten pieleen menneissä työpajoissa syynä 
on ollut työpajan tarkoituksen epämääräisyys. Tyypillisesti tällaisessa tilanteessa edes työpajan tilaaja 
ei ole täysin selvillä työpajan tarkoituksesta. Kantojärvi hämmästelee kuinka paljon työpajoja järjes-
tetään, joiden perimmäinen tarkoitus on epäselvä, piiloteltu tai viestitetty osallistujille väärällä tavalla. 
Tavoitteiden epäselvyys voi saada toiminnan tuntumaan hänen mukaansa ”leikkimiseltä” ja heikentää 
osallistujien motivaatiota. Hän huomauttaa, että tilaisuuden tavoitteiden selkeys edistää osallistujien 
sitoutumista ja heittäytymistä työskentelyyn.

Usein työpajassa käytettävät välineet olivat osallistujille uusia, joten osallistujia tutustutettiin myös jois-
sakin tapauksissa materiaaliin, esimerkiksi näyttämällä kuinka prototypointi välineiden kanssa toimi-
taan ja antamalla ihmisten tutustua materiaaleihin ja kosketella niitä. Esimerkiksi hyvin suunnitellut 
pelimateriaalit saattoivat herättää osallistujissa mielenkiintoa jännityksen sijaan.

Osallistujien omia kokemuksia käytettiin myös osallistujien motivoimisessa. Osallistujien oli helpompi 
sitoutua yhteissuunnittelun tehtäviin, kun he pystyivät peilaamaan työpajan tehtäviin omia henkilökoh-
taisia kokemuksiaan tai eläytymään mielikuvituksen avulla palvelun loppukäyttäjän rooliin. Muotoilija 
kertoi: ”Sillon kun ne (osallistujat) on omakohtaisesti miettinyt tämän, että olempas tässä nyt omaishoi-
taja vaikka ja niinkun mietin, että mitenkäs tässä nyt minun päiväni menee ja tekee hahmon, jolle antaa 
nimen ja ehkä sieltä omista muistoista kaivelee jonkun mummon, ihan sama mitä. Mut sillonhan ne 
omakohtaisesti myös paneutuu siihen asiaan.” 

Kaiser Permanenten projektissa (Lin ym. 2011, s. 79-81) kuvaillaan myös työntekijöiden sitouttamista 
ja motivoitumista projektiin, jossa he käyttivät osallistujien omia tarinoita ja vertaisryhmässä jaettuja ta-
rinoita hoitotyöntekijöiden motivoimiseen. Tutkijat huomasivat, että henkilökunta oli motivoituneempaa, 
kun he osallistuivat tekemiseen omien ja kollegoiden tarinoiden kautta. Muitten tarinoiden kertominen 
ei saanut henkilökuntaa sitoutuneeksi, vaikka tarinat olivat olleet hyvin emotionaalisia ja todellisia. 
Tämä asia tuli esille myös haastatteluissa. Eräs muotoilija puhui siitä, että ihmisten tulisi saada päätyä 
itse yhteisiin ratkaisuihin, että he olisivat motivoituneempia ja sitoutuneempia lopputulokseen. Hän 
kuvasi tätä muun muassa näin: ”Jos me puhutaan tosta työpajasta, pointtihan siinä on aina se että 
ihmiset itse päättää että mitään ei anneta valmiina, sillon menee jo pieleen. Ja mä en tiedä et onks 
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semmosia. Se liittyy sitouttamiseen ja motivoitumiseen.”

Toinen sitoutumiseen liittyvä asia, joka tuli haastatteluissakin esille oli osallistujien henkilökohtainen 
motivaationsa asiaan liittyen. Osallistujat saattoivat olla sitoutuneita työpajan työskentelyyn pelkän 
organisaation tai asemansa kautta, jolloin heillä ei ollut todellista henkilökohtaista sitoutumista työs-
kentelyyn. Henkilökohtainen sitoutuneisuus vaikuttaa positiivisesti työpajan tuloksiin. Eräs asiantuntija 
kuvasi kehittämistyöhön laitettujen ihmisten sitouttamista seuraavanlaisesti: ”Että siinä voi mennä tosi 
pahasti pieleen, et jos me otetaan tuolta, että joku puolipakotetaan. Ota sää se.. no en mää. No sit 
se tulee silleen puolipakotettuna, että mut käskettiin tänne”. Muotoilija kuvasi työpajaa näin: ”Siellä oli 
vähän että ihmiset ei oo täysin sitoutunut, hallinnon tai jonkun oman organisaation kautta, mutta että 
he ei oo henkilökohtaisesti sitoutuneita.”

7.3 Visualisoinnit tiedon taltioijina ja ymmärtämisen ja keskustelun välineinä

Yhteissuunnitteluihin tuotiin erilaisia visualisointeja ja pelikortteja, jotka saatiin aikaisemmista tutkimus-
vaiheista. Useimmiten tiedot olivat tulleet luotainpaketista tai haastattelujen, keskustelujen ja havain-
noinnin kautta. Tämän tiedon pohjalta työpajaan tuodut visualisoinnit toimivat yhteisinä keskustelun 
välineinä. Nämä visualisoinnit olivat muotoilijoiden tuottamia ja muokkaamia ja toimivat työpajan väli-
neinä sen eri vaiheissa.

Yhdessä projektissa luotain paketista saadun tiedon pohjalta oli piirretty kuvia palvelun loppukäyttäjien 
arjesta ja näitä käytettiin työpajassa välineinä pelikorttien tapaan. Toisessa työpajassa terveydenhuol-
lon henkilöstöltä saatujen luotainpakettien tiedot oli purettu isoksi julisteeksi, jota käytettiin työpajan 
pohjana. Muotoilun opiskelija kuvasi tätä näin: ”Niin me laitettiin niitä semmosille isoille julisteille. Sit me 
sanottiin kaikille, että tämmöstä oli tullu teiltä. Luotaimista ja muista lähteistä. Me oltiin vähän järkeistet-
ty ja jäsennelty sitä, että saa paremmin kiinni.” Kolmannessa projektissa työpajaan tuotu visualisointi 
oli potilaan kokemusmatkaa kuvaava kaavio. Visualisoinnit helpottivat osallistujien välistä keskustelua.

Kahdessa projektissa näitä visualisointeja käytettiin pelimäisesti. Toisessa potilaan kokemusmatka eli 
palvelupolku oli visualisoitu pelilautamaiselle pohjalle. Pelilaudan yhteydessä käytettiin puisia nap-
peja kuvaamaan potilaiden vahvoja kokemuksia. Palvelupolun kautta kompleksinen juttu oli purettu 
osallistujille ymmärrettävään muotoon ja se auttoi osallistujia myös keskittymään tiettyihin haasteisiin. 
Muotoilija kuvasi peliä näin: ”Yks oli tällainen pelilauta johon me oltiin mallinnettu tämä sarkooma 
potilaiden palvelupolku. Ja sit sen yhteydessä oli tällasii pieniä puisia nappeja joita nää ihmiset sit-
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ten sijoitti siihen laudalle kuvastamaan niinku tällasii vahvoja kokemuksia, positiivisia ja negatiivisia.” 
Kirjallisuuskatsaus osiossa olevassa EBD:n prosessissa käytettiin samantyyppistä työskentelytapaa. 
Bate ja Glenn (2007, s. 44) kuvailivat, että on hyvin olennaista määrittää palvelun aikana tapahtuvat 
merkitykselliset kontaktipisteet, jolloin ollaan kontaktissa palveluun. Nämä pisteet ovat henkilökohtai-
sia kokemuksellisia pisteitä, niin sanotusti ”suuria tai koskettavia hetkiä” hoidon aikana. Bate ja Glenn 
käyttivät palvelupisteistä koostuvaa kaaviota työpajoissa työvälineenä potilaiden negatiivisten ja posi-
tiivisten kokemusten kartoittamiseksi hoidon aikana. Medisch Spectrum Twenten sairaalassa käytettiin 
skenaarioihin perustuvaa suunnittelupeliä, jossa pelilaudalle oli mallinnettu uuden sairaalan tilat ja 
hoitoprosesseja (Garde & van der Voort, 2012, s. 327-336). Osallistujat näyttelivät pelinappuloiden 
avulla tämän hetkisiä toimintoja ja visioita työnkuvan muutoksia uusiin sairaalan tiloihin. Peli helpotti 
osallistujia suunnittelemaan uudelleen osaston monimutkaisia toimintoja. (ibid.)

Toisessa projektissa luotainpaketista saadut tiedot oli purettu piirretyiksi pelikorteiksi, jotka olivat osana 
työpajan peliä. Työpaja oli rakennettu kolmesta, hyvin tuotemaiseksi suunnitellusta pelin osasta. Kulla-
kin pelillä oli oma tavoitteensa ja ne etenivät toistensa jatkumona. Ensimmäisessä osassa keskityttiin 
ymmärryksen ja dialogin muodostamiseen, toisessa verkoston rakentamiseen ja kolmannessa palve-
lutarjottimen rakentamiseen. Muotoilija kuvaa työpajaan tuotuja visualisointeja näin: ”Olin niitä ihmisten 

Visualisoinnit tiedon taltioijina ja ym-
märtämisen ja keskustelun välineinä

Edellisiin tutkimusvaiheisiin pohjautuvan 
tiedon tuominen työpajan visualisointeihin

Arjen kokemusten tuominen työpajaan
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kertomuksia ja tavallaan tuloksia olin visualisoinut semmoisina tilannekuvauksina, et oli piirustus hen-
kilöstä vaikka et jos on kirjoittanut että autoon nouseminen on tosi vaikeeta, niin sit siinä on piirustus 
siitä, kun he yrittää mennä autoon ja sit on kuva teksti. Sen kautta pyrin muodostamaan kuvan mitä 
on jo tehty jo ja sit sen jälkeen oli joka ryhmässä oli sitten ne tavallaan pelimateriaalit, jotka oli jaettu 
omiin laatikoihinsa.”

Yhteissuunnittelussa ollaan kiinnostuneita osallistujien kokemuksista ja tiedosta. Yhden projek-
tin työpajassa luotainpakettia käytettiin tuomaan työpajaan osallistuvien ihmisten arjen kokemuksia 
yhteissuunnitteluun. Tämä tieto tuli kuvien kautta, joita työpajaan osallistuvat ihmiset olivat ottaneet 
luotainpaketissa olevan tehtävänannon mukaisesti. Kuvien tarkoituksena oli valmistaa osallistujia pro-
totypointi tilanteeseen tuomalla työpajaan tietoa ihmisten arkiympäristöstä. Tehtävänantona oli ollut 
ottaa kuva itselle tärkeästä tilasta. Muotoilija kuvasi työskentelytapaa näin: ”Tää silotti mun mielestä 
hyvin näiden osallistujien välisiä kokemuksia, et kun sulla on valokuva niin ihmiset pystyy projisoimaan 
siihen valokuvaan omia kokemuksia.” 

Kuva avasi ja helpotti osallistujien välistä keskustelua heidän kokemuksistaan ja eri tilat saivat useita 
eri merkityksiä osallistujien oman tulkinnan kautta. Huomioitavaa oli, että nämä kokemukset eivät ra-
jautuneet pelkästään käsiteltävän aiheen piiriin vaan osallistujien henkilökohtaiset kokemukset aiheen 
ulkopuolelta olivat rikastavia tiedonlähteitä työpajan eri vaiheissa.

Muotoilun tutkimuksella ei pyritty projekteissa löytämään oikeita ratkaisuja ja tieteellisesti perusteltavis-
sa olevaa tietoa. Tutkimuksessa painottui kokemuksellisuus ja palvelun käyttäjiltä ja eri ammattilaisilta 
saatu tieto. Nelson ja Stolterman (2003, s. 30-32) kirjoittavat siitä, että muotoilua ei pystytä koskaan 
perustamaan sille ajatukselle, että ”oikeanlainen” ratkaisu olisi löydettävissä tutkimuksen kautta. Tut-
kimuksen kautta validin tiedon löytäminen ei voi ohjata ratkaisuja, koska ratkaisut ovat sellaisia mitä 
ei vielä ole olemassa. Tieteellinen tieto ei koskaan pysty vastaamaan siihen, mitä pitäisi suunnitella, 
vaan se voi muun muassa auttaa muotoilun prosessia nykyistä tilanteen ymmärtämisen kautta. Brown 
(2009, s. 58) kuvailee, että muotoilu ajattelijoiden tavoitteena on saada tutkimuksen kautta näkemyk-
siä, jotka ”siirretään” suunniteltaviin tuotteisiin tai palveluihin.
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”Yks oli tällainen pelilauta, johon me oltiin mallinnettu tämä 
sarkooma potilaiden palvelupolku. Ja sit sen yhteydessä oli 
tällasii pieniä puisia nappeja joita nää ihmiset sitten sijoitti sii-
hen laudalle.”
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7.4 Yhteisen vision ja ratkaisujen luominen

Työpajaan tuotujen visualisointien avulla pyrittiin luomaan yhteistä ymmärrystä tai visiota käsiteltä-
västä aiheesta. Visualisoinnit helpottivat osallistujia keskittymään tiettyihin kysymyksiin. Ymmärryksen 
luominen sisälsi jollain tavalla edellisten tutkimusvaiheiden materiaalin käsittelyä. ”Me käsiteltiin sitä 
ymmärrystä joka me oltiin luotu siitä potilaiden kokemuksesta yhdessä potilaiden kanssa.” ”Ensimmäi-
sessä pelissä tavoitteena oli tietynlaisen ymmärryksen tai dialogin muodostaminen.”

Yhdessä työpajassa palvelun käyttäjien arjesta luotiin tarinaa luotainpaketista saatujen kuvakorttien 
avulla. Asiakkaan arki tuli näin ymmärrettävämmäksi osallistujille ja tarinan rakentamisen yhteydessä 
sieltä havaittiin ongelmakohtia. Toisessa työpajassa palvelupolku pelilautaa käytettiin välineenä hen-
kilökunnan ja potilaan välillä potilaan kokemuksen ymmärtämiseksi. Pelilauta auttoi fokusoitumaan 
tiettyihin kysymyksiin. Sen avulla kompleksinen asia oli saatu purettua ymmärrettäväksi osallistujille. 
”Oli hirveen toimivaa kun siitä alkoi laatia sitä palvelupolkua. Se luo semmoisen yhteisen välineen, sen 
potilaan kokemuksen ymmärtämisen, sen potilaan ja henkilökunnan välille.”

Osallistujat loivat työpajan aluksi käsiteltävästä aiheesta oman vision. Yksi muotoilija kuvasi yhteisen 
näkemyksen luomista näin: ”Aluks luotiin sellaista yhteistä ymmärrystä, yhteistä näkemystä siitä että 
minkälainen tällainen potilaskeskeinen sairaala voisi olla.” Sanders (2009, s. 10-26) kuvailee artikkelis-
saan visioiden ja yhteisen ymmärryksen luomista projektin eri vaiheissa. Aluksi visio luotiin suunnitte-
lufirman ja asiakkaan kesken. Myös projektin ensimmäiset työpajat keskittyivät tulevaisuuden visioiden 
ja näkemysten luomiseen. Muotoilijoiden järjestämissä työpajoissa ymmärryksen tai näkemyksen luo-
minen nivoutui lähes erottamattomasti ratkaisujen visioimiseen. Yhteisen ymmärryksen luomisen jäl-
keen siirryttiin vaiheeseen, jossa ymmärrystä pyrittiin siirtämään kohti ratkaisuja ja ideoita. Ratkaisujen 
ja ideoiden luomiseksi kahdessa projektissa annettiin osallistujille materiaaleja, joiden avulla ratkaisut 
rakennettaisiin. Materiaaleissa yhdistyi ajatus siitä, että ne ovat abstrakteja ja niille voitiin antaa mo-
nenlaisia erilaisia merkityksiä. (ibid.)

Eräs haastattelemani muotoilija kertoi, että ideoiden luomiseksi pyrittiin luomaan uutta ajattelua inspi-
roiva asetelma. Asetelma muodostettiin muistuttamaan vähän tämänhetkistä tilannetta, jotta osallistu-
jat saisivat asetelman kautta virikkeen uusien ratkaisujen rakentamiselle. Epätavallinen asetelma oli 
tärkeä tekijä osallistujien kannustamisessa kohti uusia ratkaisuja, koska sen kautta osallistujat pystyi-
vät helpommin ajattelemaan tämänhetkisen tilanteen ulkopuolelle. Osallistujat jumiutuivat helpommin 
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ratkaisuissaan ongelman ratkaisemisen tasolle luovien ratkaisujen sijaan, ellei asetelmassa ollut mi-
tään nykyisestä tilanteesta poikkeavia, yllättäviä tai inspiroivia elementtejä. Muotoilija kuvasi työpajan 
asetelmaa näin: ”Luot tilan, jossa kaikki vaihtoehdot on avoinna, sellaisen välitilan nykyisen maailman 
ja kuvitellun maailman välille”. Kirjallisuuskatsaus osion Hallamshire Royalin projektissa pohdittiin pro-
sessin luovuutta. Projektin tutkijat kritisoivat EBD:n menetelmää siitä, että se ei tukenut uusien näkö-
kulmien löytämistä, vaan keskittyi enemmän korjaamaan havaittuja ongelmia (Bowen ym. 2010, s. 
157-158).

Terveydenhuollossa on erityisen tärkeää, että näitä ratkaisuja päästään kokeilemaan arkitilanteen ul-
kopuolella olevassa turvallisessa ympäristössä, jossa on tilaa virheille ja kokeiluille. Brown (2009, s. 
35) painottaa, että luovan ympäristön rakentamiseen ei tarvita poikkeuksellisia ympäristöjä, vaan ym-
päristöjä, joissa ihmiset voivat kokeilla, tutkia ja ottaa riskejä.

Pahvisairaalassa prototypointi materiaalina käytettiin valkeita pahvielementtejä. Palvelupolku-projektin 
työpajassa rakentaminen toteutettiin askartelumateriaalien, kuten pahvimukien, helmien ja legojen 
kautta. Kummassakin tapauksessa objektien merkitykset olivat tarkoituksellisesti hyvin avoimia ja tul-
kinnan varaisia. Haastattelemani muotoilija kuvasi ratkaisujen rakentamista näin: ”Tarjotin, johon he 
rakentaisivat palveluista fyysisen rakennelman, eli sen sijaan että puhutaan abstrakteista asioista niin 
että joillekin muodoille tai palikoille voidaan antaa merkitys tän ryhmän omassa työskentelyssä. Eli 
siinä käytettiin materiaalina erilaisia askartelumateriaaleja, siellä oli kertakäyttömukeja ja puu palikoita, 
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helmiä ja jopa legoja”. Toinen muotoilija kuvasi prototypointi välineitään näin: ”Näihin propseihin pys-
tyttiin piirtämään, että niiden merkitykset oli todella avoimia”.

Työpajojen perusideana oli, että osallistujat päätyvät yhdessä jonkinlaisiin ratkaisuihin tai yhteiseen 
ymmärrykseen, johon muotoilija voi omalta kohdaltaan osallistua yhdenvertaisena toimijana. Tyypilli-
sesti kuitenkin muotoilija toimi ohjaajana tai sivusta seuraajana, avustaen muita työskentelyssä tarvit-
taessa. Haastateltavat painottivat, että ratkaisuja ei anneta osallistujille, vaan ratkaisut saadaan heidän 
yhteistyönsä seurauksena. Muotoilijoiden tarkoituksena ei ollut antaa vastauksia ulkoapäin. Muotoilijan 
roolina oli tuoda osallistujille alusta, jonka avulla osallistujat pystyivät päätymään ja mallintamaan yh-
teiset ratkaisut. Eräs muotoilija kuvasi tätä näin: ”Tää henkilö kysy että mitä te nyt tuutte tänne sitten 
ratkomaan näit meijän ongelmia? Ja mä sanoin, että ei me tulla, et me tullaan niit tekee teijän kanssa. 
Me luodaan tällainen platformi. Niinkun se että ei me tulla antaan mitään vastauksia. Et te teette sen 
työn niinkun yhdessä.”

Muotoilijoiden osuus toisaalta vaihteli eri projekteissa hieman. Wellbeing 365 projekteissa opiskelijat 
tekivät viime kädessä ratkaisut saatujen tietojen pohjalta, vaikka siinäkin henkilökunta osallistui ratkai-
sujen luomiseen. Tähän on vaikuttanut osaltaan se, että kyseessä oli noin seitsemän viikkoa kestävä 
opiskelija projekti, jonka lopputuloksena tuotettiin konsepteja. Toisissa projekteissa tavoitteet liittyivät 
laajempaan kontekstiin tai ajattelutavan muutoksiin ja toteutettaviin ratkaisuihin, joka vaikutti prosessin 
eri vaiheisiin.

Yksi haastateltava painotti myös jakamisen merkitystä ratkaisujen rakentamisen jälkeen. Osallistujat 
kävivät läpi ja esittelivät rakentamansa ratkaisut muille ja tämän kautta itsekin ymmärsivät enemmän 
mitä he tekivät. Muotoilija kuvasi tätä näin: ”Lopussa käytiin kaikki läpi koko porukalla että ne esitteli 
ne tilat toisilleen. Se on tosi tärkee se jakaminen, et siihen tulee semmonen lopetus. Ja kun sä annat 
semmosen tehtävänannon, että teidän täytyy esittää tää, niin niiden täytyy miettiä se jotenkin kasaan, 
et se ei oo vaan sellanen, että tällanen tuli ja sit hei hei vaan.”
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7.5 Osallistujien kokemukset suunnittelun tukena

Muotoilijoiden järjestämissä työpajoissa asiakas tai loppukäyttäjä oli yleensä läsnä. Tämä poikkesi 
julkisen puolen ja terveydenhuollon piirissä totutusta toimintatavasta. Perinteisesti palveluita suunnitel-
laan yleensä asiantuntijalähtöisesti. Pääasiassa prosessit, joita silloin suunnitellaan, ovat järjestelmien 
ja organisaation välisiä prosesseja eikä niinkään loppukäyttäjien palvelupolkuja. Eräs asiantuntija ku-
vasi palveluiden suunnittelua näin: ”Se on vaan ollut niin että palvelujen tuottajalähtöisyys ja organi-
saatiolähtöisyys on ollut niin tiukassa ja niin syvällä ennen kuin se avautuu, että mitä sieltä voi sieltä 
asiakkaalta saada.”

Muotoilijoille osallistava prosessi merkitsi yleensä sitä, että asiakas on jollakin tavalla henkilökohtai-
sesti osallisena kehitettävässä toiminnassa. Tutkimissani projekteissa kehitystyön pohjaksi tuotu infor-
maation oli saatu potilailta, asiakkailta tai palvelun loppukäyttäjiltä tai heidät kutsuttiin osallistumaan 
työpajaan. Muotoilijat painottivat sitä, että oli erityisen tärkeää saada asiakkaiden ja potilaiden mieli-
pide kuuluviin kehitystyön tueksi. He olivat sitä mieltä että näiden käyttäjien poissaolo olisi vaikuttanut 
eniten tuloksiin. Yksi muotoilijoista kuvasi, että ilman heidän osallistumistaan yhteissuunnittelu olisi 
ollut ”epäonnistunut” tai siitä olisi tullut ”huono tulos”. Haastattelemani muotoilija painotti palvelujen 
käyttäjien osallistumista seuraavanlaisesti: ”Mutt ylipäätään se, että kuinka tärkee se on että niitä pal-
velujen käyttäjiä otetaan mukaan, niin kyllä se mun mielestä tuli monta kertaa esille. Sitä tarvittas ja 
enemmän. Mutta se, että onko ihmisiä, jotka ymmärtää sen merkityksen ja onko ihmisiä, jotka ymmär-
tää mitä sillä tiedolla voidaan tehdä sitten. Sekin vaatii omanlaistaan osaamista”.

Asiakkaan kokemusten painottaminen

Kaikkien näkemyksen kuunteleminen

Osallistujien kokemukset
suunnittelun tukena



124

”Me luotiin sellainen ympäristö jossa ne koh-
taa tasavertaisina. Se on silmiä avaavaa, 
koska siellä tulee esille sellaisia asioita, mitä 
he ei oo ajatellu. Rikkoo ennakkokäsityksiä”
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Asiakkaan läsnäolo mursi asiantuntijoiden ja organisaation näkökulman voimakkaan läsnäolon. Jotkut 
haastateltavat kuvasivat kuinka organisaatiokeskeinen ajattelu otti helposti vallan ryhmissä joissa asi-
akkaiden tai potilaiden määrä oli vähäinen. Eräs muotoilija kuvasi keskusteluja, jotka olivat kadottaneet 
asiakaskeskeisen näkökulman, näin: ”Kun he alkoivat puhumaan siitä, niin he puhuivat lähetteistä ja 
työryhmistä ja ilmoituksista ja tällasta näin.”

Työpajoja yhdisti se, että sinne pyrittiin kutsumaan kaikki toimijat, jotka ovat havaitun ongelman tai 
palvelun suunnittelun kannalta tärkeitä. Muotoilijat kokivat olevansa näiden eri tahojen näkemysten 
yhteen tuojina. Eri tahoja kutsuttiin työpajoihin tilanteesta riippuen, esimerkiksi rakennusprojektissa 
työpajoihin osallistui muun muassa arkkitehteja ja projektipäälliköitä. Muotoilijat pyrkivät saamaan 
mahdollisimman laajan käsityksen käsiteltävästä asiasta ja joissakin projekteissa ilmaistiin harmia sii-
tä, ettei kaikkia tärkeitä osapuolia saatu mukaan. Muotoilija kertoi haastattelussa muotoilun asenteesta 
näin: ”Ylipäätään siihen muotoiluun liittyvä se, että yrittää ymmärtää eri tahoja ja eri tahojen näkemyk-
siä ja tuoda yhteen, et luoda siitä jonkinlainen tavallaan niinkun.. Et ei oo semmosta niinkun tunnetta, 
että nyt pitää kattoo tätä sosiaaliviraston näkökulmasta, että mitäköhän ne.”

Organisaation ja henkilökunnan osallistuminen prosessiin koettiin tärkeäksi heillä olevan hiljaisen tie-
don käyttöön saamiseksi koko prosessiin ja viime kädessä tehtyihin ratkaisuihin. Terveydenhuollon 
kontekstissa potilaiden osallistaminen voi olla joissain tilanteissa haastavaa ja tämän takia esimerkiksi 
Wellbeing 365 projektissa haastateltava kertoi heidän kääntyneen projektissa pelkästään henkilökun-
nan puoleen. ”Tärkeä asia on pitää se organisaatio mukana, että ne on niinku tavallaan, tossa on niin 
paljon hiljaista tietoa mitä ei pysty laittamaan erilaisiin esineisiin niin on tärkee, että se henkilökunta on 
mukana sitten eri vaiheissa.”  Monialaisen työn tärkeyttä korostaa myös seuraava lainaus muotoilijalta: 
”Mä en koe, että mä olen pelkästään käyttäjien asioilla, koska näissä projekteissa on ollut niin paljon 
muitakin tahoja että se ois, tuntuis jotenkin tyhmältä, että vain näitä kuunnellaan”.

Suunnittelun eri vaiheissa saatettiin kääntyä vain jonkin tärkeän toimijan, kuten potilaiden tai sairaan-
hoitajien puoleen. Yleensä tämän jälkeen tätä tietoa tarkistettiin muiden tärkeiden toimijoiden kanssa. 
Eri toimijoiden puoleen kääntymistä kuvaa seuraavaa lainaus muotoilijan haastattelusta: ”Tehtiin myös 
yksittäisiä tapaamisia henkilökunnan kanssa, jossa sitten katottiin sitä palvelupolkua läpi, et onks tää 



126

tässä kohti ja puuttuuko tästä jotain.” Yhteissuunnittelussa joitakin osallistujia saatettiin myös hetkel-
lisesti poistaa ryhmästä, jos haluttiin kaikenlaiset mielipiteet kuuluviin. Osallistujat saattoivat kokea 
hankalaksi esimerkiksi kritisoida suoraan sen ihmisryhmän edustajia, jotka olivat samassa pöydässä 
läsnä. Myös niissä tilanteissa, joissa kritiikki ei kohdistunutkaan suoraan tähän henkilöön, vaan hänen 
edustamaan abstraktiin asiaan, kuten esimerkiksi sairaalaan. 

7.6 Tasavertainen ja ennakkokäsityksiä rikkova kohtaaminen osallistujien välillä

Yhteissuunnittelussa näytti toistuvan ajatus siitä, että osallistujat ovat tilaisuudessa keskenään yhden-
vertaisia ja heidän ajatuksiaan kuunnellaan tasapuolisesti. Kaikkien äänet pyritään saamaan kuuluville 
ja kaikkien osallistumista prosessiin tasa-arvoisina toimijoina pyrittiin tukemaan. Tämän aikaansaami-
seksi saatettiin ohjeissa jakaa vuoroja tai tukea kaikkien osallistumista joillakin muilla keinoilla. Fasili-
taattori pyrki edistämään osallistujien tasavertaisuutta ohjauksellaan. Mikäli jokin ryhmän jäsen domi-
noi keskustelua liikaa, fasilitoija pyrki tuomaan muiden näkemyksiä esiin ja tasoittamaan osallistujien 
välistä yhteistyötä. ”Se on yksi iso haaste, se on niinkun muotoilu tai metodi haaste, että miten sä saat 
sitten niinkun sen, kaikkien äänet siinä kuuluviin.”

Osallistujien uudenlainen kohtaaminen työpajassa mainittiin monessa haastattelussa. Kohtaaminen 
tapahtui työpajassa henkilökohtaisemmin kuin sen ulkopuolella. Vastassa ei ollutkaan organisaatio 
tai lääkärikunta vaan tätä edustava ihminen. ”Henkilökunta ja potilaat kohtaavat ihmisinä työpajas-
sa, tätä tapahtuu muuten harvoin, vaikka he näkisivät päivittäin.” Henkilökohtaisemman kohtaamisen 
lisäksi osallistujat olivat työpajoissa tasavertaisia asemastaan huolimatta. Yhteissuunnittelun tasaver-
tainen toiminta poikkeaa terveydenhuollossa vallitsevasta hierarkiasta.  Osallistujien roolit ovat terve-
ydenhuollossa usein hierarkkisesti painottuneita ja yhteissuunnittelun tilanne avasi heidän välilleen 
uudenlaisen kohtaamisen. ”Me luotiin sellainen ympäristö jossa ne kohtaa tasavertaisina. Se on silmiä 
avaavaa, koska siellä tulee esille sellaisia asioita, mitä he ei oo ajatellu. Rikkoo ennakkokäsityksiä”.

Yhteissuunnittelun tilanteen tasa-arvoisen asetelman avulla ihmisten rooliviitat osittain poistuivat. 
Osallistujat toivat oman ammattitaitonsa ja osaamisensa työpajaan. Jokaisen erilainen näkökulma oli 
tärkeä. ”Et niinku turha poistuu.. Siinä ollaan niinku ihmisinä siinä postissa mitä sä hoidat. Jotenkin 
semmonen rooliviitta tai hallinnollinen pönötys tai joku, en mä osaa sanoa mitkä, mut et se vapauttaa 
niinku sitä.”
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Osallistujien välillä saattoi olla myös joitain hänen edustamaansa ammattiryhmään tai instituutioon 
liittyviä ennakko oletuksia. Yhteissuunnittelu hälvensi näitä ennakkoluuloja joissakin tapauksissa. He 
pystyivät kohtaamaan tässä järjestetyssä tilanteessa toisensa aivan uudesta näkökulmasta. Muotoili-
joiden järjestämän työpaja oli arvokas tapahtuma tuoden yhteen toimijoita, joiden välillä voi olla paljon 
toisiinsa kohdistuvia ennakko-oletuksia. Eräs asiantuntija kuvasi: ”Syntyi semmoinen tunnelma että 
intressit on aika yhteneväiset vaikka se ennakkokäsitys voi vääristyä, että tässä ollaan jotenkin vas-
takkaisia toimijoita.” Yhteissuunnittelun myötä jotkut asiantuntijat kuvasivat saaneensa aivan uutta nä-
kökulmaa ja tietoa asiakkaista tai potilaista. Erään asiantuntijan kommentissa kuvastui oivallus tästä: 
”Minä olen jotenkin herännyt siihen että potilailla on paljon sanottavaa”.

Se, että yhteissuunnittelun tilanteessa kohtasivat ihmiset, jotka eivät yleensä ole tekemisissä keske-
nään, toi lisä-arvoa yhteissuunnitteluun. Työpaja koettiin hyödylliseksi, koska sen kautta eri toimijat 
saivat yhteyden toisiinsa. Muotoilijan rooliksi jäi osallistujien tuominen yhteen, kuten eräs muotoili-
ja totesi: ”Muotoilijan rooli ei välttämättä oo yhteissuunnittelussa se, että kasataan ihmiset yhteen ja 
suunnitellaan yhdessä ja siitä tulee joku lopputulos, vaan se voi olla pelkästään se, että luo tilaisuuden 
tai tilanteen, jossa ihmiset voivat kohdata. Niin se muotoilijan rooli voi niinkun sen jälkeen kokonaan 
feidaantua pois.”

Tasavertainen ja ennakkokäsityksiä 
rikkova kohtaaminen osallistujien välille

Tasavertaisuutta edistävä asetelma työpajassa

Kohtaaminen ihmisinä

Osallistujien empaattinen kuunteleminen
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Osallistujien aito kuunteleminen mainittiin monessa haastattelussa olennaiseksi asiaksi. Aito kiinnostu-
neisuus ja empaattisuus osallistujien mielipiteitä kohtaan vaikutti positiivisesti tilanteeseen. Osapuolet, 
joita oli kuunneltu jossain tilanteessa empaattisesti, kokivat tämän hyvin miellyttäväksi asiaksi. ”Oisko 
ne ollu sit arkkitehtejä jotka vaan seuras ja katteli ja kuunteli, mul tuli siitä ainakin semmonen hyvä olo, 
että ainakin se yksilö joka sitä meidän työskentelyä seuras, niin se oikeesti kuunteli että mitä.” Arvokas-
ta on myös pelkästään se, että osallistujat pääsevät jakamaan tässä tilanteessa omia tuntemuksiaan 
ja he kokevat tulleensa kuulluiksi. Yksi muotoilija puhui siitä mikä oli yhteissuunnittelussa tärkeää: 
”Tottakai se on tärkeetä niille jotka kehittää niitä, mut se että ne omaishoitajat pääs tilanteeseen, jossa 
ne koki, että niitä kuunnellaan ja niitten mielipiteillä on arvo ja se, että pääsee jakamaan myös niitä 
haasteita ja hankaluuksia mitä siihen liittyy.”

Yhdessä haastattelussa puhuttiin siitä, että ihmisille on hyvin tärkeä puhua siitä mikä ei suju ja mikä luo-
dussa ratkaisussa ei toimi. Tämä koettiin hyvin tärkeänä vaiheena, että osallistujat saivat purkaa nämä 
ongelmat. Kaikki ongelmat kirjattiin myös ylös, etteivät ne jäisi vain keskustelun asteelle. Ongelmien 
lisäksi käsiteltiin myös asian hyviä puolia ja kirjattiin myös ne ylös. Muotoilija kuvasi asiaa näin: ”Tämä 
on hyvin tärkeä vaihe, että saadaan purettua kaikki mikä mättää. Ihmiset herkästi näkevät olemassa 
olevat uusista ratkaisuista, on tärkeä että ne saadaan puretuksi.” Myös Sanders (2009, s. 10-26) kuvai-
lee, että he huomasivat keskustelun nykyisistä työolosuhteista olevan hyödyksi yhteissuunnittelussa, 
jossa rakennettiin potilashuoneiden pienoismalleja. Työskentely oli sujuvampaa, kun hoitotyöntekijät 
olivat ensin saaneet purkaa tuntemuksiaan nykyisistä työolosuhteista. Kaiser Permanenten projekti-
kuvauksessa (Lin ym. 2011, s. 72-86) prosessia jouduttiin muuttamaan runsaan muutosvastustuksen 
takia kuuntelevampaan näkökulmaan. He keskittyivät aluksi vain kuuntelemaan ja keskustelemaan 
nykyisen toiminnan tavoitteista. Kun he olivat antaneet tarpeeksi aikaa kuuntelemiselle ja asioiden 
jakamiselle, he siirtyivät keskustelemaan siitä, mitä asioille voitaisiin tehdä. Heidän mukaansa tällainen 
toimintatapa sai aikaan todellista sitoutumista ja motivoitumista projektiin.
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8. Näkemyksiä muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyöstä

8.1 Terveydenhuollon sisäiset yhteyshenkilöt

8.2 Ennakkokäsitykset muotoilusta

8.3 Muotoilijan tiedot ja taidot

8.4 Asiakkaan ja potilaan äänen esille tuominen
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8.6 Muotoilijan rooliin kohdistuvat odotukset
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8. Näkemyksiä muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyöstä

Edellinen luku keskittyi muotoilijoiden järjestämään yhteissuunnitteluun. Tässä luvussa siirryn käsitte-
lemään yleisemmin muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyön piirteitä tutkimissani projekteissa. Olen 
kartoittanut mitä odotuksia ja asenteita osapuolilla on toisiaan kohtaan, miten yhteistyö on koettu ja 
miten sitä on pyritty tukemaan. Lisäksi olen tarkastellut mitä ominaisuuksia muotoilijalta vaaditaan 
terveydenhuollon kontekstissa.
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Terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyö

Terveydenhuollon sisäiset
 yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö kahden maailman välillä

Terveydenhuollon organisaation johdon tuki

Ennakkokäsitykset muotoilijan roolista

Menetelmien ja työtapojen erilaisuus

Erilainen lähestymistapa asiakaslähtöisyyteen

Sanojen tulkinnalliset erot

Ennakkokäsitykset muotoilusta

Terveydenhuollon kulttuuritausta

Historiallinen ja hierarkkinen organisaatio

Ajan ja resurssien puute 
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Muotoilijan tiedot ja taidot

Uskottavuus ja ammattitaito

Kommunikaatio

Taustatieto ja ymmärrys terveydenhuollosta

Asiakkailta uudenlaista tietoa palveluihin

Organisaatiokeskeisyyden rikkominen

Asiakkaan ja potilaan äänen
 esille tuominen

Muotoilijan rooliin
kohdistuvat odotukset

Mahdollisuuksien ja ratkaisujen hahmottaminen

Kokonaisuuksien hahmottaminen ja visualisointi

Uudenlainen, kokeellinen ja rohkea ajattelumaailma
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8.1 Terveydenhuollon sisäiset yhteyshenkilöt

Yhteistyön toteutumiseksi terveydenhuollon ja muotoilun välillä tarvittiin useita rooleja ja yksi tärkeim-
mistä oli yhteyshenkilö näiden kahden maailman välillä. Tämän yhteyshenkilön tulisi olla terveyden-
huollon organisaation sisäinen henkilö, jolla on ymmärrystä myös muotoilusta. Muotoilullisen yhteis-
työn tuleminen terveydenhuollon kentälle on vaikeaa ilman terveydenhuollon sisäisiä henkilöitä, jotka 
erään haastateltavan mukaan ”avaavat ovet”. Näiden henkilöiden rooli on toimia ikään kuin siltoina 
näiden kahden maailman välillä. Yksi haastateltava kuvasi tätä henkilöä osuvasti ”tyynyksi” näiden 
kahden maailman välillä. Tällainen terveydenhuollon sisäinen toimija on ikään kuin muotoilun ja terve-
ydenhuollon välimaastossa, tuomassa kummankin kulttuuria ja toimintamalleja toisilleen ja pehmentä-
mässä näiden kahden toisestaan poikkeavan maailman välisiä asioita. 

Tämä yhteyshenkilö on siltana myös terveydenhuollon sisällä johtamisen ja käytännön työntekijöiden 
välillä. Ulkopuolisten ihmisten on hyvin hankala vaikuttaa terveydenhuollon sisäisiin asioihin ja tämän 
takia yhteyshenkilönä ei voi toimia kukaan terveydenhuollon ulkopuolinen henkilö. Haastattelujen mu-
kaan tällaista roolia ei voi ottaa myöskään yksittäinen osasto tai käytännön työntekijä, jolla ei olisi ym-
märrystä muotoilusta ja joiden olisi hankala toimia tällaisissa tehtävissä käytännön työn ohella. Tämän 
takia ”tyynyllä” on myös jossain määrin ulkopuolinen suhde terveydenhuoltoon, koska hän ei osallistu 
käytännön terveydenhuollon työn tekemiseen osastoilla. ”Vien tätä asiaa täällä eteenpäin. Sitähän ei 
voi kukaan ulkopuolinen tulla niinku muotoilija sanomaan, että teidän pitää ruveta nyt tätä palvelumuo-
toilua tekemään näin, mutta ei se myöskään koske yksittäistä osastoa tuolla, että ne rupeis tekeen.”

Yhteyshenkilönä toimivalla ihmisellä on hyvä olla tietämystä siitä, kuinka asioita tuodaan terveyden-
huollon henkilöstölle oikealla tavalla. Terveydenhuollon henkilöstön on myös helpompi ilmaista asioi-
den todellinen laita terveydenhuollon sisäiselle henkilölle. Heillä voi olla kynnys kertoa näistä asioista 
ulkopuolisille ihmisille ja asioita voidaan esittää paremmassa valossa kuin ne todellisuudessa ovat.

Toisaalta, yhdessä projektissa henkilökunnan mukaan saamisessa oli ilmennyt hankaluuksia huolimat-
ta terveydenhuollon sisällä olleesta aktiivisesta puolestapuhujasta. Näiden hankaluuksien syyt vaikutti-
vat johtuvan terveydenhuollon henkilöstön resursseista osallistua kehittämistyöhön. Terveydenhuollon 
sisäisessä organisaatiossa asiat ovat monesti yksikkökohtaisia ja tiiviiseen yhteistyöhön eri organi-
saatioiden ja yksiköiden välillä ei välttämättä ole totuttu. Tämän takia myöskään yksiköiden välinen 
yhteistyö ei kaikissa tapauksissa toteudu ja voi aiheuttaa kehittämistyössä omat hankaluutensa.
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”Siel tarvitaan aina semmonen pioneeri, 
joka liputtaa asian puolesta.”
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Terveydenhuollon ja muotoilun välinen yhteistyö aiheutti helposti terveydenhuollon piirissä epäilyjä ja 
vastustusta, koska yhteistyön muoto oli terveydenhuollon henkilöstölle uusi. Yhteishenkilöiden tehtä-
vänä oli levittää ymmärrystä ja uskoa tästä yhteistyöstä terveydenhuollon sisällä. Yhteishenkilöt toi-
mivat tässä asiassa ”pioneereina” ja puolestapuhujina terveydenhuollossa. Eräs asiantuntija sanoi: 
”Siel tarvitaan aina semmonen pioneeri, joka liputtaa asian puolesta.” Tämä tehtävä ei ollut helppo, 
vaan vaati aikaa ja panostusta. Tämä vaatii yhteyshenkilöltä motivoituneisuutta ja uskoa muotoilun ja 
terveydenhuollon yhteistyöhön.  Haastattelemistani terveydenhuollon henkilöissä löytyi ihmisiä, jotka 
olivat omakohtaisesti huomanneet tämän yhteistyön hyödyt ja olivat valmiita puhumaan sen puolesta. 
Yksi asiantuntija kuvasi tätä näin: ”Et oli ehdottomasti ennakkoluuloa, mutta se on karissut.. kyllä se on 
vaatinut muutamien ihmisten aika väsymätöntä tätä näin, et ’älä nyt, et katotaan nyt, kyllä sieltä hyvää 
tulee’, vähä semmosia puolesta puhujia.”

Muotoilulla on haastattelujeni perusteella kuitenkin mahdollisuuksia lyödä itsensä läpi terveydenhuol-
lon organisaatiossa. Terveydenhuollosta löytyi ihmisiä, jotka olivat erityisen innostuneita asiasta. Eräs 
asiantuntija kuvasi tätä näin: ”Tää (muotoilu) on nimenomaan terveydenhuoltoon todella sopiva asia. 
Huomaatko sä että mä oon ihan myyty tälle asialle?” Erikoista muotoilussa oli se, että se sai joissain 
tapauksessa puolelleen suhteellisen muutosvastarintaisiakin ihmisiä. Yksi asiantuntija kuvasi muotoi-
lun aiheuttamaan reaktiota näin: ”Mut sit jotenkin tää palvelumuotoilu on siis käsittämätön. Ne oli ihan 
innoissaan tästä”. Joissakin tilanteissa hyvät tulokset olivat omiaan innostamaan terveydenhuollon 
muitakin toimijoita mukaan. Kehittämisen tueksi saatu uudenlainen tieto oli myös omiaan herättämään 
innostusta terveydenhuollon keskuudessa. Esimerkiksi asiakkailta tai potilailta saatu uudenlainen tie-
to tai laajempi ymmärrys terveydenhuollon sisäisistä prosesseista herätti mielenkiintoa ja innostusta. 
Pääasiassa muotoilun tuleminen terveydenhuollon kentälle vaati kuitenkin avaramielisesti ajattelevia 
henkilöitä ja lujaa uskoa tuntemattomaan asiaan. Haastattelemani asiantuntija kertoi: ”Mä uskoinkin 

Terveydenhuollon sisäiset
 yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilö kahden maailman välillä

Terveydenhuollon organisaation johdon tuki
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siihen, vaikka en hahmottanut millä tavalla siitä ois hyötyä”. 

Projektin tuloksia saatettiin myös odottaa, erään haastateltavan sanoin, ”varovaisen innokkaina”. Use-
at terveydenhuollon haastateltavat kuitenkin epäilivät toivottujen muutosten toteutumista käytännössä 
ja haastateltavien puheissa oli pelkoa siitä, että kehittämistyöhön laitettu työpanos valuu hukkaan.

Kahden maailman välillä olevan ”tyynyn” lisäksi toinen tärkeä yhteistyötä edistävä asia oli organisaati-
on johdon tuki. Kehittämistyötä voi olla hankalaa ja jopa mahdotonta toteuttaa ellei ylin johto tue projek-
tia. Terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyön jatkuvuuden kannalta ymmärryksen täytyi nimenomaan 
tulla organisaation johdon puolelta. Ymmärrys ei voinut lähteä organisaation alemmista kerroksista, 
jossa hoidetaan omia vastuutehtäviä. Asiantuntija kuvasi tätä ymmärrystä näin: ”Se lähtee siitä, että se 
johto ymmärtää, että hetkinen meidän täytyykin ruveta tekemään jotain tämän asian eteen.” Organi-
saation johdon käsissä on myös projektien eteenpäin vieminen. Sairaalaorganisaation strategiset linja-
ukset ja ylemmältä tasolta tulevat ohjeet voivat omalta osaltaan olla tukemassa kehittämisprojekteja ja 
tähän on myös helppo vedota eri tilanteissa. Asiantuntija kuvasi johdon tuen tärkeyttä seuraavasti: ”Sit 
ehkä semmonen, että ois aika hyvä ja auttaa paljon jos on mahdollisimman korkean tason siunaus sille 
työskentelylle. Niin sitten voi hankalassa tilanteessa vedota siihen, se auttaa jotenkin hommaa, että se 
ei oo vaan jonkun tietyn henkilön, vaan tuota mahdollisimman laaja organisaation tuki.”

Monet haastateltavat kertoivat, että kehittämistyön mahdollistamiseksi on olennaista myös suunnitella 
resurssit projektin käyttöön. Otollisen ajan ja paikan katsominen voi olla kehittämistyön kannalta joskus 
erittäin tärkeää ja vaikuttaa sen onnistumiseen. Kehittämisprojektien kannalta otolliset ajat tukevat 
muutoksien syntymistä jollakin tasolla; muutokselle on ikään kuin ”sopiva aalto” erään haastateltavan 
sanoin. Muun muassa Wellbeing 365 projektissa tämä tarkoitti ajankohtaa, jolloin Malmin psykiatrinen 
poliklinikka oli muuttamassa uusiin tiloihin ja TAYS:in projektissa laajaa rakennushanketta ja tahtotilaa 
toiminnan uudistamiselle. Ajan ja paikan resursoimiseksi johdon sitoutuminen monella tasolla koettiin 
tärkeäksi. Haastattelemani asiantuntija kertoi: ”Jos pystyy vähän niinkun katsoo sitä, että tila ja aika, et 
mis on semmoinen otollinen vaihe tai paikka tuoda tämmöstä yhteistyötä, että mikä on sopiva sauma 
että se homma menee läpi.” Kehittämistyön onnistumisen kannalta on olennaista resursoida henki-
löiden aika niin, että heillä on mahdollisuus osallistua kehittämistyöhön. Tämä on erityisen tärkeää 
erityisesti terveydenhuollon kontekstissa, koska siellä oman työn ohessa toimiminen voi osoittautua 
hankalaksi. Kehittämistyöhön osallistuminen vaatii myös orientaatiota, jota on helpompi pitää yllä kun 
kehittämistyö on jatkuvaa, eikä tapahdu pätkittäin.
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8.2 Ennakkokäsitykset muotoilusta

Haasteena palvelumuotoilun ja muotoilun yhteistyössä terveydenhuollon ja julkisen sektorin kanssa 
on se, että kehittämistyössä olevia asioita ja ylipäätään koko muotoilun kanssa tehtävää yhteistyötä 
ei ymmärretä samalla tavalla. Mielikuvat, joita ihmisille tulee pelkästään sanasta muotoilu, johdattavat 
heitä käsittämään muotoilijan roolin väärin. Muotoilu käsitettiin yleensä tiloihin tai sisustuksellisiin ele-
mentteihin liittyvänä asiana. Mieleenpainuvasti usean haastateltavan lausahduksissa toistui mielikuva 
siitä, että muotoilijan rooli liittyy jotenkin verhoihin. Haastattelemani muotoilija kuvasi tätä näin: ”Se kävi 
jossain ilmikin, se ylilääkäri sano, että me kelattiin aluksi, että te tuutte tänne vaihtaan verhojen värii tai 
tekemään jotain tiloille. Mutta kyllähän se siten aika nopeesti niille kävi selville, että jostain muusta on 
kysymys, että mietitään siihen työhön liittyviä sisältöjä enempi.” Asiantuntija kuvasi tätä näin: ”Mutta 
mä en ollu siis ahdasmielinen sulkija vaan mä menin, että mitähän tästä tulee, mutta kyllä niinkun 
meillä oli paljon, siis tää kommentti just on niinkun ”et ei me tarvita sinne verhoja” mä että, ei täs nyt 
ole kyse minkään koti ja keittiö lehden sisustusarkkitehdeista. Et oli ehdottomasti tämmöstä ennakko-
luuloa, mut se on karissut.”

Muotoilijalle ei annettu mielellään toimintojen, palvelujen ja työn sisältöjen suunnitteluun osallistuvaa 
statusta, vaikka toiminnan luonne olisi nimenomaan keskittynyt näihin asioihin. Tampereen pahvi-
sairaalan työpajassa tilalliset elementit olivatkin enemmän mukana kehitysprojektin luonteen vuoksi. 
Tilallisten elementtien lisäksi projekteissa oli mietitty kuitenkin esimerkiksi potilaan tai asiakkaan mat-
kaa. Joidenkin haastateltavien kommenteista kuvastui että he pitivät tätä työtä jollakin lailla erillisenä 
muotoilijoiden antamasta työpanoksesta. Muotoilullisten menetelmien panosta ei välttämättä nähty 
esimerkiksiin tuloksiin vaikuttavina tekijöinä. Oli mielenkiintoista, että esimerkiksi TAYS:in projektis-
sa perustettiin uusi sarkoomahoitajan virka ja muun muassa lyhennettiin potilaiden hoitoon pääsyä 
projektin tuloksena, mutta kaikki haastateltavat eivät pitäneet näitä kuitenkaan muotoilun kanssa teh-
tävään työhön liittyvinä asioina tai sen seurannaisvaikutuksina. Kehittämistyön vaikutukset nähtiin jo-
tenkin erillisinä työssä ja arkielämässä tapahtuviin asioihin. Saattaa olla, että tässä tilanteessa asioista 
päättäneitä tahoja pidettiin tämän asian ”oikeina toteuttajina” eikä näihin johtaneita työvaiheita pidetty 
toteutuksen kannalta merkittävinä tekijöinä. Syynä voi olla myös se, että muotoilullista panosta ei näh-
ty näihin työvaiheisiin liittyvänä asiana muissa merkityksissä, kuin visualisointien tekijänä. Muotoilija 
kuvasi yhteistyötä näin: ”Siinä pitää varautua siihen, ett kaikki ei oo ihan itsestään selvää. Kyllä jos 
yrityskontekstissa joutuu perustelemaan muotoilua, niin kyllä ehkä vielä kaks kertaa enemmän joutuu 
tämmösen julkisen tai terveyspalveluiden puolella. Jo niinkun se, että miten muotoilu voi siihen.. Ettei 
se vaan menis siihen, että me toimitaan vain visualisoijina.”
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Muotoilijan roolin väärin ymmärtämistä ei nähty välttämättä sinänsä haasteena, vaan pikemminkin 
huomioon otettavana asiana, josta muotoilijan tulisi olla tietoinen. Projektissa mukana olleiden tervey-
denhuollon henkilöiden oli kuitenkin helpompi peilata muotoilun liittyvän jotenkin konkreettisiin asioihin 
kuin toimintoihin tai palveluihin. Muotoilijan tulisi painottaa terveydenhuollossa, että vaikka he miettivät 
palvelua ja työn sisältöjen suunnittelua, niin muotoilijalla ei suinkaan ole tarkoituksena tulla suunnittele-
maan hoitotiedettä tai lääketiedettä. Tämä voi olla hankalaa ymmärtää terveydenhuollon henkilöstölle. 
Mitä sitten kehitetään jos kehitetään palveluja tai työtä tai toimintoja, mutta ei esimerkiksi hoitotyötä? 
Ja miten palvelun kehittäminen on kytköksissä heidän työhönsä?

Muotoilijan rooli oli tutkimissani projekteissa ymmärrettävästi aluksi epäselvä terveydenhuollon hen-
kilöstölle, koska tämänlaatuinen yhteistyö oli heille uutta. Projektin edetessä terveydenhuollon henki-
löstölle selvisi, että on kyse muustakin kuin tilallisten tai sisustuksellisten asioiden muotoilusta. Kaikille 
projektissa olleille terveydenhuollon henkilöillekään ei silti ollut aivan selvää, että mihin kaikkeen muo-
toilulla pyrittiin vaikuttamaan. Muotoilua ei monissakaan terveydenhuollon henkilöiden haastatteluissa 
verrattu toimintoihin, potilaan kokemukseen tai työn sujuvuuteen liittyvänä asiana. Monissa tapauk-
sissa ymmärrys oli kuitenkin lisääntynyt yhteistyön seurauksena. Muotoilijan onkin tärkeä selittää itse 
oma roolinsa ja perustella terveydenhuollon ja julkisen puolen henkilöille roolinsa projektissa. Eräs 
muotoilija kuvasi asenteen muutosta näin: ”Niin sehän hymähteli sanalle palvelumuotoilu... mutta se 
sano että hän ei enää hymähtele, hän ymmärtää että tässä on jotakin, tässä on jokin pointti.”

Ennakkokäsitykset muotoilijan roolista

Menetelmien ja työtapojen erilaisuus

Erilainen lähestymistapa asiakaslähtöisyyteen

Sanojen tulkinnalliset erot

Ennakkokäsitykset muotoilusta
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Muotoilijalla voi myös olla omanlaisensa käsitykset terveydenhuollosta ja sen piirissä hoidettavista sai-
rauksista. Ennakkoluulot ja pelot voivat liittyä terveydenhuollon sisällä oleviin asioihin, kuten erilaisiin 
sairauksiin ja uusiin paikkoihin. Muotoilijan ennakkokäsitykset ja lähestymistapa esimerkiksi mielen-
terveyden häiriöihin voi olla värittynyt eri lailla, kuin terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Se 
mikä ammattilaiselle voi olla normaali ja jokapäiväinen asia, voi olla muotoilijalle erikoista. Muotoilijan 
tulisi ottaa tämä huomioon etenkin määritellessään terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden tar-
peita, että ne eivät värittyisi liikaa muotoilijan oman näkökulman ja ennakkokäsitysten mukaan. Muo-
toilun opiskelija kuvasi ennakko-oletuksiaan näin: ”Oli jotain ennakkokäsityksiä. Että joutuuko tässä 
nyt joidenkin outojen potilaiden kanssa tekemisiin. Ja vähän silleen, että joutuu meneen ihan outoihin 
paikkoihin ja miten siellä pärjää, ehkä vähän se.”

Muotoilun aiheuttaman monitulkintaisuuden lisäksi muotoilun menetelmät voivat aiheuttaa erilaisia 
tulkintoja. Tämä on ymmärrettävää, koska palvelumuotoilu ja sen menetelmät ovat suhteellisen uusi 
alue myös muotoilijoille ja uusi alue terveydenhuollossa. Muotoilija kuvasi tätä näin: ”Semmonen world 
design capital hypetys pyörii siellä, mutta että mitä se tarkoittaa käytännössä noissa projekteissa, niin 
ei osata välttämättä sanoa mitään. Mut sit se kulminoituu sellaseks, että no kuvat oli kivoja. Haasteena 
on nimenomaan tää että ihmiset ei tiiä, mitä se on ja ihmiset ei tiiä, mitä silt vaaditaan. Ihan sama pu-
hutaanko co-designista, osallistuvasta suunnittelusta, palvelumuotoilusta, ylipäätään.”

Muotoilijan työnkuvan kommunikoinnissa olennaista on myös viestinnän tapa. Huhtinen (2005, s. 
26-29) painottaa kuuntelemisen merkitystä viestinnässä. Hän esittää, että väärinkäsitykset johtuvat 
useimmiten juuri huonosta kuuntelemisesta. Hän painottaa, että kuuntelun tulisi olla aktiivista, jossa 
tarkennetaan toisen osapuolen sanomisia kysymyksillä tai sisällytetään puheeseen toisen sanomisia. 
Ihmiset tekevät tulkintoja hyvin nopeasti ja perustavat kannanottonsa omiin tulkintoihin. Tämän takia 
taito tarkentaa ja kysyä on viestinnässä olennaista. Lisäksi kysymykset aktivoivat toista osapuolta, kos-
ka ne vaativat reagoimista ja molemminpuolinen osallistuminen sitouttaa henkilöitä yhdessä tehtäviin 
päätöksiin.

Kommunikoinnin selkiyttämiseksi sanoilla tulisi olla yhteinen merkitys. Goldhaberin (1981, s. 19, 50-
51) mukaan viestintää varten viestijän on luotava mielikuva jostakin, sille on annettava nimi ja nimeen 
liitetään merkitys tai ”tunne”. Goldhaberin sanoin: ”Tehokas viestintä tarkoittaa sitä, että sinä ja minä 
tarkoitamme samaa asiaa puhuessamme. Me jaamme merkityksen.”  Viestinnässä välittyvä sanoma 
on merkitteiden yhdistelmä ja merkitteet voivat olla sanallisia tai sanattomia. Liian usein luullaan, jotta 
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viestin perille menemisessä auttaa sanoman purkaminen selvään ja ymmärrettävään asuun. Tämä pe-
rustuu ajatukseen siitä, että sanoilla sinänsä olisi merkitys. Hänen mukaansa sanoilla ei ole sinällään 
merkitystä, vaan ihmiset antavat niille merkityksen. Sanan korvaaminen toisella ei auta itse käsitteen 
muuttamisessa, koska sanoilla ei sinällään ole mitään merkitystä. Hänen mukaansa organisaation 
kommunikaatiovaikeudet eivät johdu oikean sanan valinnasta tai sanoman selvyydestä, vaan siitä että 
havaitsemme asiat eri tavalla.

Yksi haastateltava sanoi, että palvelumuotoilun menetelmien ymmärtämiseksi ei ole olemassa muu-
ta keinoa, kuin näyttää mitä nämä menetelmät tarkoittavat käytännössä. Luentojen kautta saatava 
informaatio menetelmistä voidaan usein käsittää väärin. Lauttasaaren Palvelupolku-projektissa pal-
velumuotoilun menetelmiä käytettiin myös muiden kuin muotoilijoiden toimesta. Tämä herättää mielen-
kiintoisen kysymyksen siitä, että mitä palvelumuotoilun menetelmät todella sitten ovat ja mitä ne ovat 
muotoilijoiden ja muiden ammattilaisten tekemänä? Muotoilija kuvasi näin: ”Jos ne jotka on suunnitellut 
hanketta ei oo suunnitellut, että siinä käytetään yhteissuunnittelua eikä niillä oo ymmärrystä, mitä se 
on, niin se tavallaan vaikeuttaa koko ajan kumulatiivisesti sitä yhteissuunnittelua. Ei tuu vahvaa orga-
nisaation kautta tulevaa tukea sille tavallaan. Kun jokainen sessio vaatii perustelua, että miksi se on 
hyödyllinen, mitä se on miksi sitä tarvitaan, että se on niinkun haasteellinen.”
 
Joissakin tilanteissa muotoilijan visuaalinen materiaali käsitettiin väärin. Eräs haastateltava kertoi, että 
heidän kehittämistyöhön tekemä visualisointi oli herättänyt keskustelua siitä, että miksi tällaista ollaan 
antamassa asiakkaalle. Muotoilija tekee palvelumuotoilussa hyvin paljon materiaalia, joka on tarkoi-
tettu pelkästään kehittämistyöhön osallistujille. Muotoilijan tuottama visuaalinen materiaali voi helposti 
näyttäytyä valmiina tuotoksena muille ihmisille ja muotoilijan olisi hyvä olla tästä tietoinen. Julkisella 
puolella ja terveydenhuollossa on melko epätavallista, että pelkästään kehittämistyöhön tuotettaisiin 
visuaalista materiaalia. Muotoilija kuvasi keskusteluaan asiantuntijan kanssa kehittämistyöhön tarkoi-
tetusta materiaalista: ”Siihen tuli sit joku joka sanoi, ”Mut ei tällaista voi kyllä asiakkaalle antaa”. Mut 
kun ei tää oo se pointti, että tää oli niinkun teille kehittämistyön tueksi, että asiakkaalle laitettavat ihan 
mitkä tahansa oppaat.. ne on eri asia. Tämä on kehittämistyöhön tehtyä, et ei se, että aina kun piirre-
tään jotain, niin ei se oo painovalmis ja asiakkaalle.”

Kun osallistujat olivat nähneet omakohtaisesti, mitä muotoilun menetelmät tarkoittavat ja mihin niillä 
pyritään, he saattoivat muuttaa ennakkokäsitystään. Yhteissuunnittelun rakentamiseen liittyvät tehtä-
vätkin voivat vaikuttaa ulkopuolisen silmiin hyödyttömältä askartelulta, mikäli siihen ei itse ole osallis-
tunut omakohtaisesti. Yksi muotoilija kuvasi tätä näin: ”Sellaisille ihmisille, jotka eivät ole osallistuneet 
yhteissuunnitteluun, tapahtuma voi helposti näyttäytyä askartelu paskarteluna.”
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Haastattelujen perusteella näyttäisi siltä, että terveydenhuollon piirissä uudenlaiset toimintatavat aihe-
uttavat helposti vastustusta. Toisaalta, vastustuksen kohtaaminen koettiin niin normaaliksi asiaksi, että 
haastattelemani henkilöt kannustivat siihen, että sen olemassaolo olisi vain hyväksyttävä ja uskallet-
tava toimia siitä huolimatta. Vastustusta on terveydenhuollon piirissä odotettavissa myös riippumatta 
siitä, miten toimintansa toteuttaa. Muotoilijan tulee tiedostaa toimiessaan terveydenhuollossa että to-
dennäköisesti muutoksia vastustetaan aina jossain määrin. 

Terveydenhuollon piirissä voidaan aika helposti leimata jotkut asiat ensivaikutelmien perusteella, joten 
muotoilijan tulisi olla hyvin tietoinen mitä työtapoja ja menetelmiä hän aikoo yhteistyössään käyttää. 
Eräs muotoilija pohti menetelmien käyttöä seuraavalla tavalla: ”Mut sit välillä muotoilijoidenkin pitäisi 
pysähtyä miettimään sitä että miltä se vaikuttaa ja tuntuu sille joka ei oo yhtään sinut niiden aiheiden 
ja asioiden kanssa ja työtapojen kanssa... Pelkkä brainstorming työskentelytapa voi olla niille hirveen 
mullistava.”

Asiakas- ja potilaslähtöisyys näyttäisi olevan eri tavalla läsnä terveydenhuollossa, kuin miten se kä-
sitetään muotoilijoiden keskuudessa. Yksilötasolla potilaslähtöisyys voi olla terveydenhuollon piirissä 
itsestään selvää ja jo koulutuksessa lähestymistapana on ihmisten auttaminen ja huomioiminen. Or-
ganisaation ja toimintatapojen tasolla potilaskeskeisyys ei kuitenkaan välttämättä ole itsestään sel-
vää, kun toimintaa tarkastelee tarkemmin. Tähän vaikuttaa hyvin paljon terveydenhuollon historiallinen 
tausta, jossa terveydenhuollon ammattilaisten työ on ohjannut muotoutuneita toimintatapoja. Useat 
haastateltavat kertoivat, että asiakas- ja potilaskeskeisyys on viime aikoina noussut terveydenhuol-
lossa pinnalla olevaksi aiheeksi. Muuttuminen asiakas- ja potilaskeskeisemmäksi nähtiin joidenkin 
haastateltavien mielestä tällä hetkellä aluillaan olevaksi muutokseksi, jota kohti ollaan menossa. Eräs 
asiantuntija kuvasi näkemystään asiakkuudesta näin: ”Asiakashan on se joka saa kaiken. Eikä se niin 
voi mennä. Mut ei tää mikään tavaratalo oo johon tullaan ja sanotaan että mä haluan nää, nää ja nää.”

Terveydenhuollon henkilöstölle potilaskeskeisyys on siis olemassa jollain tasolla, mutta se ei merkityk-
seltään tarkoita samaa, kuin miten muotoilijat käsittävät sen. Yksi haastattelemistani terveydenhuollon 
henkilöistä kertoi että ajattelutapa ei ole potilaskeskeistä, mutta korjasi sitten, että tietyllä tapaa se kui-
tenkin on. Toinen asiantuntija kertoi: ”Kyllähän mekin terveydenhuollossa ja psykiatriassa ollaan aika 
ajoin mietitty sitä, vaikka se tuntuu välillä että systeemit on rakennettu siten että potilas on häiriötekijä 
siellä. Että se on kaikkea muuta kuin asiakas ja potilaslähtöistä. Senhän voi nähdä tällaisena mahdol-
lisuutena, että jos sen jujun puolin ja toisin onnistuisi hiffaamaan.”
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”Se ylilääkäri sano, 
että me kelattiin aluk-
si, että te tuutte tänne 
vaihtaan verhojen värii 
tai tekemään jotain ti-
loille.”
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Terveydenhuollon piirissä asiakaskeskeisyys haastaa totutut toimintatavat ja aiheuttaa myös epä-
varmuutta siitä, mitä tämä merkitsee henkilöstölle. Tätä epävarmuutta kuvaa seuraava asiantuntijan 
kommentti: ”Mä luulen että heillä (muotoilijoilla) melkein vähän on enemmän se potilaan näkökulma 
siinä asiassa. Mulle tuli sellainen ajatus. Että enemmänkin ajatellaan siltä kannalta. Tietysti se että 
potilaathan ne on jotka enimmäkseen joutuu makaamaan näissä huoneissa, mutta että hoitajat joutuu 
tekemään töitä siellä. Että jos potilas viihtyy mutta hoitajat ei viihdy. Niin sitten ei kyllä viihdy kumpi-
kaan! (naurahdus).” Toinen asiantuntija kuvaa asiakaskeskeisyyttä terveydenhuollossa näin: ”Asiak-
kuus yleensäkin nähdään erillisenä toiminnasta, perustoiminnasta. Et tää on jotain puolihömppää tää 
asiakkuus juttu ja sit tää on sitä oikeeta työtä mitä me tehdään. Et sitä ei nähdä osaksi sitä työtä, ja tää 
on taas sit, et mennään sinne taustoihin.”

Terveydenhuollolle monet muotoilijan käyttämät termit ovat vieraita. Asiakkuus voidaan ymmärtää eri 
lailla siitä puhuttaessa, mutta myös palvelujen kehittäminen voi olla haastava ymmärtää terveydenhuol-
lon piirissä. Kehittämistyön linkittäminen terveydenhuollon arkeen on haaste. Palveluiden kehittämistä 
ei nähdä osana terveydenhuollon arkea, ellei muotoilija selvennä tätä. Terveydenhuollossa on totuttu 
puhumaan hoitoprosesseista ja tämä termi voi mennä sekaisin puhuttaessa asiakasprosesseista tai 
palvelun prosesseista. Terveydenhuollon ihmiset eivät välttämättä ymmärrä tässä tilanteessa mitä ke-
hitetään, ja liittyykö se hoitoon vai palveluihin. Myös menetelmät tarkoittavat eri osapuolille eri asiaa, 
kuten eräs muotoilija kertoi: ”Että jos mä puhun jossain yhteydessä yhteissuunnittelusta, niin se ei sille 
toiselle osapuolelle, vaikka siitä ois keskusteltu, niin se ei tarkoita samaa asiaa se yhteissuunnittelu. 
Heille saattoi yhteissuunnittelu tarkoittaa että pidetään yhteinen palaveri ja keskustellaan.”

Terveydenhuollon henkilöstö saattaa kokea tärkeimmät perustehtävänsä erillisinä kehittämistyössä 
käsiteltäviin asioihin nähden. Kehittämisprojektin puitteissa tehtävä työ oli merkitykseltään ”erillinen” 
arjessa ja todellisuudessa tapahtuviin asioihin. Perustehtävien ja arjen työn rinnalla kehittämistyö voi 
vaikuttaa merkitykseltään vähäiseltä. Tämä voi tulla esille kehittämistyössä niin, että terveydenhuol-
lon henkilöstö ei näe palvelujen kehittämistyöllä olevan mitään merkitystä heidän perustehtäviensä ja 
työnsä kanssa. Terveydenhuollon henkilöstön voi olla hankala käsittää että muotoilu ja kehittämistyö 
voisi jotenkin liittyä heidän perustyön olosuhteiden parantamiseen. Palvelumuotoilun kautta voidaan 
vaikuttaa arkeen ja siihen, että siellä tapahtuvat perustehtävät voisivat tulla helpommiksi suorittaa, 
riippuen projektin tavoitteista. Eräs asiantuntija kuvasi erilaisia tulkintoja näin: ”Tänne ei niinku mitään 
designia, että me pelastetaan elämiä, sehän on kans semmonen mihin vedotaan aina ”mutta kun me 
sentäs pelastetaan täällä elämiä, että se on meidän tärkein tehtävä”. Ihan niin kuin ne olisi erilliset jutut. 
Niinkun elämän pelastaminen ja hoito tehdään jotenkin järkevästi. Ne on niinku erilliset.”
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Asiakaskeskeisyys voi sekoittua terveydenhuollossa potilaan oikeuksien ajamiseen, joka poikkeaa 
siitä, mitä asioita muotoilun piirissä käsitetään asiakaskeskeisiksi. Tämän takia on olennaista, että 
terveydenhuollon henkilöstölle näytetään tai selitetään mitä asiakaskeskeisyydellä tarkoitetaan. Asia-
kaskeskeisyys voi näyttäytyä negatiivisessakin valossa, mikäli sen seurauksena toteutetut toimet näh-
dään vaikeuttavan henkilökunnan toimintaa. Negatiivisuutta voi aiheuttaa myös se, että muotoilijoiden 
koetaan ajavan asiakaskeskeisyyden ja potilaskeskeisyyden valossa vain yhden ammattiryhmän etuja. 
Eräs asiantuntija avaa esimerkiksi näennäisesti positiivisen kuuloista ”potilaslähtöisyyden” termiä näin: 
”Mut tällä hetkellä kaikki on kiellettyä, ellei sitä erikseen sallita ja potilaat allekirjoittaa tällaisia, että saa 
lähettää ja saa antaa ja sit näitä faksaillaan sairaaloihin. Että kun kuitenkin ollaan yliopistosairaala, 
joka hoitaa miljoonapiiriä niin näitä tällaisia et saa saa ja kyllä saa ja sit jos muualta tulee röntgen kuvat 
meidän verkkoon niin ne häviää sieltä, jos ei erikseen pyydä, että ne säilyy siellä. Tämmösiä niin kuin 
potilaslähtöisyydestä.”

8.3 Muotoilijan tiedot ja taidot

Haastatteluissa korostui, että terveydenhuollossa toimivan muotoilijan tulisi osoittaa ja ansaita paik-
kansa oman ammattitaitonsa kautta. Tällä kentällä toimiessa on tärkeää osoittaa olevansa ammatti-
taitoinen. Eräs muotoilija ilmaisi asian näin: ”Aika nopeesti jos sä et tee tuota niin et sä hirveen kauan 
siellä toimi. Et sillon se luottamus häipyy.” Luottamusta ei ole olemassa ennakkoon ja sen ansaitsemi-
nen vaatii muotoilijalta työtä ja panostusta. Muotoilijoiden rooli on terveydenhuollossa hyvin uusi, joten 
heidän on ymmärrettävästi tämän takia ansaittava paikkansa terveydenhuollon ihmisten keskuudessa. 
Erään muotoilijan sanoin: ”En mä osaa mitään muuta sanoa, kuin että se luottamus ja paine on vain 
niin kuin ansaittava. Sitä ei ole, ennen kuin sä oot tehnyt jotain. Tää on mun kokemus.”

Jotkut terveydenhuollon henkilöt ja muotoilijat painottivat sitä, että ulkopuolisten tuleminen terveyden-
huollon kentälle vaatii tiettyä uskottavuutta. Julkisten palvelujen ja terveydenhuollon piirissä ollaan 
erään asiantuntijan sanoin myös hyvin ”skeptisiä” eli toisin sanoen epäileväisiä tai varauksella suhtau-
tuvia erilaisiin asioihin. Kenen tahansa esittämiin ehdotuksiin ei helpolla olla lähdetä mukaan. Muotoi-
lija kuvaa ongelmaa näin: ”Yksi asia mikä pitäisi ottaa välillä huomioon on uskottavuus. Että mikä on 
tavallaan sen henkilön credibiliteetti vaikkapa puhua joistain asioista tai toimia jonkun asian fasilitaatto-
rina tai eteenpäin viejänä. Eli sen mä huomaan joskus, että nuorena ja erityisesti, jos edustaa opiskelija 
tahoa, niin silloin se uskottavuus puoli on välillä vaikee saavuttaa.” Eräs asiantuntija kuvasi tätä asiaa 
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näin: ”Jos ajattelee haasteita vielä niin jotta pystyis ulkoapäin tuomaan jotain uutta tähän, niin täytyy 
olla tiettyä katu uskottavuutta tai tämmöstä näin.”

Terveydenhuollon piirissä on merkitystä sillä, kuinka asiat tuodaan esille. Väärällä tavalla esille tuodut 
asiat voivat herättää aiheetonta vastustusta. Lisäksi väärällä tavalla tuotu viesti voi leimaannutta koko 
sen takana olevan asian tietynlaiseksi. ”Jos kovasti epäonnisesti esimerkiksi väärissä paikoissa ja 
väärään aikaan ottaa näitä esille niin koko asia, mitä ollaan tekemässä saa semmosen leiman, että se 
on jotain mistä kannattaa olla mahdollisimman kaukana”, kertoi eräs asiantuntija. Toiminta saatettiin 
leimata myös helposti turhaksi, mikäli sen hyötyjä ei pystytty ymmärtämään. Hyötyjen näkeminen muo-
toilijan työssä oli ongelmallista monessakin projektissa, joten muotoilija joutuu todennäköisesti vasta-
tusten tämän asian kanssa toimiessaan julkisella puolella ja terveydenhuollossa. Asioiden esittäminen 
aikaa ja paikkaa tulisi myös harkita, että viesti menee oikeanlaisena perille.

Jotkin esitystavat saatettiin kokea vieraana. Taiteelliset esitystavat eivät ole tavallisia terveydenhuol-
lossa, joten asioita ei kannata esittää tältä kantilta. Vankan tiedon esittäminen kehittämistyön perustak-
si toimii paremmin terveydenhuollon henkilöstölle. Haastattelemani asiantuntija totesi, että: ”Se pitää 
tuoda sillä tavalla että on selkeesti semmosia konkreettisia steppejä. Ei voi olla liian taiteilija, se on joka 
vie sen pohjan, vaikka sä oisitkin taiteilija, niin sä et voi tuoda sitä niinku niin. Tää on jännä maailma.” 
Terveydenhuollon piirissä ymmärretään helpommin myös prosesseja ja muotoilijan on mahdollista 
esittää oma asiansa myös tästä näkökulmasta. Kielenkäytöllä on olennainen osa asioiden esittämi-
sessä, joten käytettyjä sanoja tulisi harkita. Esimerkiksi samassa yhteydessä voidaan puhua sanoista 
design tai palvelumuotoilu. Potilaasta voidaan myös käyttää sanaa asiakas, joka voidaan tulkita hyvin 
eri lailla. Bailey (2012, s. 4) tuo esille, että organisaatioiden valmiuteen ottaa muotoilun menetelmiä 
osaksi heidän toimintaansa vaikuttaa erilaisen sanaston aiheuttamat esteet. Haastattelemani asiantun-
tija kuvaa sanojen merkitystä näin: ”Mä en tiedä onks se tuo muotoilu, että tuoko se itsessään mitään 
vastareaktiota, mun mielestä ei. Tietenkin jos sä sanot et me designerit tullaan tänne niin kyllähän siinä 
heti tulee semmonen et joo, pysykää te vaan niinku kaukana. Tulee se semmonen, että hömppä.. tiiäks 
sää. Tänne ei mitään designia, että me pelastetaan elämiä.” 

Liian pehmeiden ja tunteiden kanssa tekemisissä olevien asioiden esittämistä tulisi myös harkita ta-
pauskohtaisesti. Mikäli tällaiset asiat eivät ole terveydenhuollon ihmisten jokapäiväisen työn kentässä, 
ne saattavat kuulostaa liian pehmeiltä. Tämä riippuu hyvin paljon kontekstista. Esimerkiksi psykiatrian 
puolella asioiden tunnepuoli voi olla juuri oikea tapa esittää asiansa. Yksi hyvä ja motivoiva tapa esittää 
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asiansa voi olla potilaiden ja asiakkaiden tarinoiden esiin tuominen. Tarinat ovat konkreettisia ja todel-
lisia ja niihin terveydenhuollon henkilöstön on helppo lähteä mukaan.

Muotoilijalta vaaditaan myös hyviä markkinointitaitoja. Kun hän osaa esittää asiansa oikealla tavalla, 
hänellä on vähemmän vaikeuksia saada perusteltua toimintaansa terveydenhuollon henkilöstölle. ”Sun 
täytyy vakuuttaa ihmiset siitä mitä sä oot tekemässä että sinä saat ne ihmiset mukaan. Periaatteessa 
Tää on hyvä juttu, kyllähän hyvä juttu menee läpi. Kun sä pystyt myymään sen läpi. Suurin osa munkin 
työstä on myymistä, sun pitää olla hyvä markkinoija.”

Tarkastelemissani projekteissa tuli ilmi, että myös muotoilijoiden oli vaikea ymmärtää terveydenhuollon 
asioita. Organisaation omanlaisuus aiheutti epävarmuutta siitä, että kuinka joissain tilanteissa tulisi toi-
mia. Muun muassa henkilöstön asema organisaatiossa saattoi vaikuttaa toimintaan ja aiheuttaa häm-
mennystä.  Eräs muotoilija kuvasi: ”Kyllä mun mielestä oli vaikea ymmärtää koko tätä kokonaisuutta, 
että se oli niinkun jotenkin se rakenne ja kaikki on niin kompleksinen. On tosi vaikee hahmottaa, että 
mihin se kaikki liittyy, se että on niitä niin monta organisaatioo ja niillä on monta syvyyttä ja tasoa. Että 
vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta ja keskinäisiä suhteita.”

Esimerkiksi potilaisiin ei voi olla suoraan yhteydessä salassapitovelvollisuuden takia. Terveydenhuol-
lossa ollaan hyvin tarkkoja siitä, mitä tietoja ja asioita voidaan antaa kenellekin, koska siellä pätee 
aina vaitiolovelvollisuuden lainsäädäntö. Terveydenhuollon lupakäytännöt ja salassapitovelvollisuus 
ovat asioita jotka terveydenhuollossa on otettava huomioon. Muotoilijat ovat toisaalta tottuneet avoi-
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meen ja jaettavissa olevaan tietoon. Toimintatapojen erilaisuus tulisi ottaa huomioon ja täsmentää 
tämän aiheuttamia reunaehtoja. Eräs asiantuntija sanoi salassapitovelvollisuudesta näin: ”Sitten kun 
kuitenkin teillä muotoilussa on hyvin avointa ja netissä levitetään kaikkea, niin se on hyvin tärkee, että 
meidänhän työ on sellasta, että vaikka meillä on mielenkiintoisia asioita, super mielenkiintoisia tarinoita 
me kuullaan ja ollaan tekemisissä niin ne on kuitenkin kaikki sellasta, että ne on salassapito, vaitiolo-
velvollisuuden sisälle menee.”

Terveydenhuollossa on myös joitain itsestäänselvyyksiä, joita ammattilaiset eivät välttämättä huomaa 
täsmentää muotoilijoiden kanssa toimiessaan. Muotoilija ei myöskään välttämättä hahmota tervey-
denhuollon henkilöstön tarpeita, vaikka he ilmaisisivat ne selkeästi. Eräs asiantuntija sanoi: ”Sitä mä 
pelkään, että te ette hahmota niitä meidän tarpeita vaikka me sanotaan ne ääneen.” Tämän takia 
on olennaista, että terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat suunnitteluprosessissa ideointiin ja rat-
kaisujen arviointiin ja rakentamiseen. Tällöin terveydenhuollon hankalasti sanoin ilmaistavissa oleva 
hiljainen tieto tulee kehittämistyön käyttöön. 

Toisaalta terveydenhuollon henkilöstö odotti muotoilijalta joissakin kommenteissaan melko syvälle me-
nevää ymmärrystä terveydenhuollosta. Taustatiedon omaksuminen tietylle tasolle on varmasti muotoi-
lijalle suotavaa, mutta syvällisempi ymmärrys ei välttämättä ole tarvittava ominaisuus tarkasteltaessa 
sitä yhteissuunnittelun periaatteiden valossa. Yhteissuunnittelun työpajassa kaikki osallistujat tuovat 
oman ammattitietämyksensä suunnittelun tueksi juuri sen takia, ettei kenelläkään yksittäisellä ihmi-
sellä tarvitsisi olla kaikkea vaadittavaa tietämystä. Eräs asiantuntija ilmaisi asian näin: ”Mutta jos sillä 
muotoilijalla olis tältä alalta työkokemusta. Toisaalta on varmaan ihan hyvä, että tulee ihan, että ei 
käytännössä tiedä mistään mitään. Kyllä se joissain ajatuksissa tulee semmonen, että hei haloo, että 
nää on kipeitä potilaita, että ei noin vaan voi tehdä. Esimerkiksi ajatus siitä.. että ei olis niinkun sänkyä 
ollenkaan, että periaatteessa ois vain jotain tuoleja.”
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“He (työpajaan osallistujat) rakentais palveluista sellasen fyysisen rakennelman. Eli 
sen sijaan, että puhutaan abstrakteista asioista, niin joillekin muodoille tai palikoille 
voidaan antaa merkitys sen ryhmän omassa työskentelyssä. Eli siinä käytettiin ma-
teriaalina erilaisia askartelumateriaaleja, siellä oli kertakäyttömukeja ja puu palikoita, 
helmiä ja jopa legoja, niitä sai kiinnitellä ja rakentaa ja kirjottaa.”
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8.4 Asiakkaan ja potilaan äänen esille tuominen

Muotoilijoilla oli projekteissa hyvin vahva asiakaslähtöisyys työskentelyssään. Muotoilun menetelmien 
kautta asiakkaiden ja potilaiden arjen kokemukset ja ääni tulivat kehitystyön tueksi. Muotoilijan roolin 
tärkeyttä korostettiin nimenomaan projektin alkuvaiheessa, jolloin projektin suuntiin pystytään vielä vai-
kuttamaan. Yhdessä kehitysprojektissa koettiin ongelmalliseksi se, että muotoilu toimi erillisenä lisänä 
muiden valmiiksi säädettyjen prosessien rinnalla. Muotoilun tuomat hyödyt eivät pääse välttämättä 
oikeuksiinsa tällaisessa tilanteessa, koska silloin esimerkiksi asiakkaalta saatua tietämystä ei saada 
hyödynnettyä koko projektin linjauksissa. Toisin sanoen, muotoilun asiakaslähtöisten menetelmien ar-
voa ei päästä hyödyntämään mikäli sitä ei oteta huomioon kokonaisprosessissa. 

Perinteisesti terveydenhuollon asiakastieto on rajoittunut standardi haastattelulomakkeista ja asiakas-
palautteista saatuun informaatioon, joita voitiin myös käyttää hyväksi kehittämisprojekteissa. Palvelu-
muotoilun menetelmien kautta saatu tieto koettiin rikkaampana, kuin perinteisillä menetelmillä saatu 
asiakas informaatio. Eräs asiantuntija kuvasi: ”Että me ei saada tarpeeksi sitä tietoa noilla kyselyillä ja 
me ei ymmärretä tarpeeksi sitä asiakasta. Jos ajattelee palvelun kehittämistä, niin se on aika köyhää 
se tieto, jos me edetään noiden tutkimusten varassa tai spontaanin palautteen, mikä on sinällään ihan 
hyvää jo”.

Palvelumuotoilun menetelmät tuovat uudenlaista tietoa asiakkailta terveydenhuollon palvelujen kehit-
tämisen tueksi. Haastattelujen perusteella vaikuttaisi siltä, että nimenomaan potilaat ja asiakkaat ovat 
niitä joiden ääntä ei ole saatu aikaisemmin selkeästi kuuluville palveluja suunniteltaessa. Muotoilijoi-
den haastatteluissa toistui ajatus siitä, että kehittämistyön tueksi haluttiin mahdollisimman monialaiset 
osallistujat mukaan, mutta potilaiden ääni auttoi pitämään kehittämistyön ihmislähtöisenä. Asiantunti-
jakeskeisessä ajattelutavassa on riskinä, että palvelujen käyttäjien arki on jotain muuta kuin asiantun-
tijat arvioivat. Projektien työpajoissa huomattiin, että kun niissä oli vähemmän asiakkaita tai potilaita 
läsnä, ihmislähtöisen näkökulman säilyttäminen keskusteluissa muodostui haastavaksi. Haastattele-
mani muotoilija kuvasi asiantuntijoiden välistä keskustelua näin: ”Kun siellä oli paljon virallisen puolen 
edustajia, niin heillä taas keskustelu meni tavallaan hyvin paljon siihen byrokraattiseen näkökulmaan, 
et siinä helposti unohtui se kahden edellisen tehtävän inhimillinen näkökulma siihen, että mitä tämä ja 
tämä laitos voi tarjota ja paljonko se maksaa euroja, se meni tämmöiseksi se asia.”

Toinen muotoilija kuvasi samantyyppistä tilannetta: ”Että miten se potilas kulkee siel esimerkiksi pal-
velun läpi. Kun he alkoivat puhumaan siitä, niin he puhuivat lähetteistä ja työryhmistä ja ilmoituksista 
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ja tällaista näin, mut sitten kun kysytään että miten se potilas, mitkä on sen kontaktipisteet, niin tulee 
sellainen olo, semmoinen hokaus monelle että ne tajuaa, et ne ei tajua, niillä ei oo ymmärrystä niistä 
kaikista vaiheista mitä potilas käy läpi.”

Muotoilun tutkimuksen kautta saatu asiakastieto koettiin rikkaammaksi, kuin perinteisillä asiakaskyse-
lyillä saavutettu tieto. Muotoilun tutkimuksen kautta saatu tieto asiakkaasta on myös lähempänä asi-
akkaan todellista arkitilannetta. Eräs asiantuntija painotti asiakkaalta saatavan tiedon hyödyntämistä 
näin: ”Opittaisiinpa kuuntelemaan enemmän asiakkaita, eikä niin että meillä on standardi haastatte-
lulomake jonka mukaan mennään, et se on ammatillisen orientaation kautta ja sitten ihmisen arki on 
ihan muuta.”

Muotoilun tutkimus suunnitteluprosesseissa poikkeaa usein perinteisestä tutkimuksesta niin, että siinä 
asioita tutkitaan etukäteen ja tutkimuksen tulokset pyritään hyödyntämään suunnittelutyössä. Tämä 
voi olla julkisella sektorilla ja terveydenhuollon piirissä hankalasti hahmotettava asia. Tutkimuksesta 
saatava tieto pyritään saamaan suoraa suunniteltavaan kohteeseen sen sijaan että mentäisiin mittaa-
maan jotakin jälkeenpäin. 
  
Terveydenhuollon ja julkisen sektorin piirissä palvelut ja toiminnot ovat perinteisesti suunniteltu orga-
nisaatiolähtöisesti. Yksi haastateltava kertoi, että puhuttaessa terveydenhuollon piirissä tapahtuvista 
prosesseista tarkoitetaan enemmänkin erilaisia terveydenhuollon hallinnon tasoja ja järjestelmiä, ku-
ten perusterveydenhuoltoa ja erikoissairaanhoitoa ja kuinka potilas siirtyy niiden välillä. Lähestymis-
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tapa potilaan prosesseihin on organisaatiokeskeisempi, vaikka puhuttaisiinkin asiakkaan tai potilaan 
prosesseista. Tässäkin asiassa sanojen merkityksellä on suuri rooli, asiakasprosessi voi tarkoittaa 
terveydenhuollon osapuolelle organisaatiokeskeisempää lähestymistapaa ja muotoilijalle asiakkaan 
todellisiin kokemuksiin keskittyvää lähestymistapaa. Haastattelemani asiantuntija avasi perinteisiä toi-
mintatapoja näin: ”Et se on tavallaan järjestelmien välistä viilaamista. Mut kun sen pitäs olla niin, että 
pitäis kattoo, että meillä ois riittävän iso aineisto palveluiden käyttäjiltä. Ja sitten sieltä kautta lähettäis 
kattoo ja rakentaan miten tää pitäis järjestää.”

Terveydenhuollon palveluiden ja toimintatapojen suunnittelu on ollut perinteisesti myös hyvin työorien-
toitunutta. Tieto palvelujen kehittämisen tueksi on tullut yleensä asiantuntijoiden kautta ja painottunut 
palveluja tuottajien näkökulmaan. ”Se on vaan ollut niin, että palvelujen tuottajalähtöisyys tai organi-
saatiolähtöisyys on ollut niin tiukassa ja syvällä, ennen kuin se avautuu, että mitä sieltä asiakkaalta voi 
saada”. Asiakaslähtöisyys vaikuttaa olevan nykyisin hyvin pinnalla ja heräämäisillään oleva ajattelu-
tapa, vaikka terveydenhuollon nykyisien historiallisesti kehittyneiden toimintatapojen lähtökohdat eivät 
perustu sen toteuttamiselle vaan painottuvat terveydenhuollon toimintojen järjestämisen näkökulmaan. 
Asiakaslähtöisyyden hyödyntäminen on korostunut etenkin muotoilijoiden kanssa tehtävässä yhteis-
työssä ja tämän voi nähdä hyvänä mahdollisuutena terveydenhuollon järjestelmien muutokselle. Toi-
saalta tämä ajattelutapa on hyvin aluillaan, kuten haastattelemani asiantuntija painotti: ”Se ymmärrys 
asiakaskeskeisyydestä, niin se on aika aluillaan.”  Bailey (2012, s. 2) painottaa, että muotoiluajattelun 
ja muotoilun menetelmien leviäminen organisaatioihin vaatii muutoksia kulttuurissa ja toimintatavoissa, 
kuten painopisteen muuttamista järjestelmistä ja prosesseista asiakkaan kokemukseen.

8.5 Terveydenhuollon kulttuuritausta

Haastateltavat kuvasivat terveydenhuoltoa ”omaksi maailmakseen”, joka on rakentunut hierarkkisesti 
ja muun muassa lääkärien asema on hierarkiassa vahva. Muotoilijan olisi hyvä ottaa huomioon ja 
ymmärtää terveydenhuollon hierarkkisen järjestelmän olemassaolo ja eri ammattien rooli sen sisäl-
lä. Erilaiset roolit voivat vaikuttaa osallistujien välisiin keskusteluihin ja toimintaan muotoilijan kanssa. 
Asiantuntija kuvasi terveydenhuollon ammattirooleja näin: ”Me ollaan tällaisia prinsessoja kyllä, tällai-
sia prinsessoja ja prinssejä. Että kyllähän meillä on tämä liiankin kova ammattiylpeys.”

Terveydenhuollon toimintatavoilla ja kulttuurilla on oma historiallinen taustansa ja syyt joiden kautta ne 
ovat muotoutuneet. On haasteellista lähteä muuttamaan näitä toimintatapoja, koska muutokset voivat 
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helposti jäädä pinnallisiksi. Muutokset eivät myöskään tapahdu hetkessä isoissa organisaatioissa, jo-
ten kehitysprojektin tuloksien käytäntöön viemisessä vaaditaan kärsivällisyyttä. 

Terveydenhuollon järjestelmät ovat hyvin usein myös jäykkiä, joka aiheuttaa oman vaikeutensa. Asian-
tuntija avasi historiallista taustaa seuraavasti: ”Tää on aika ikiaikainen tämä terveydenhuoltojärjes-
telmä ja hierarkiat ja systeemit ja nämä toimintatavat miten mennään. Että se ei olisi jotenkin päälle 
liimattua tai semmoista (muotoilun ratkaisut).” Kaikille toimintatavoille on olemassa omat historialliset 
syynsä, kuten eräs muotoilija ilmasi huomanneensa: ”Terveydenhuolto on historiallisesti kehittynyt, 
asiat ovat olemassa tiettyjen syiden takia.”

Terveydenhuollon organisaatiossa asiat myös saavat helposti tietynlaisen leiman. Huhut ja tarinat 
kiertävät helposti ihmiseltä toiselle. Asiat lähtevät helposti elämään omaa elämäänsä eikä ihmisillä 
loppujen lopuksi ole selkeää kuvaa siitä, miten paljon tällä asialla on todellisuuspohjaa. Muotoilijan 
työ voi myös ajautua tällaisten vaikutelmien ja leimojen kohteeksi, jolloin tulisi katsoa mitä asialle voi 
tehdä. Asiantuntija kuvasi huhuja näin: ”Pari, kolme kertaa tapahtui, että ei vastattu tarpeeksi nopeasti 
yhteydenottopyyntöihin niin siellä aika nopeasti ja helposti alkaa elämään sitten tällainen tarina, että 
yks työntekijä kertoo toiselle, että sinne ei pääse. Pienestä voi olla kiinni. Täällä organisaatiossa hel-
posti yleistetään, että yks kertoo jonkun asian ja kaikki muut omaksuu sen sitten, että se kerto näin, niin 
siispä näin.” Goldhaberin (1981, s. 61) mukaan organisaatiossa viestit kulkevat virallisen viestintäver-
kon lisäksi myös epävirallisessa viestintäverkossa, eli hänen sanojensa mukaan ”puskaradion” kautta. 
Se voi välittää virheellistä tietoa, vaikkakaan usein sitä ei juuri tämän takia arvosteta. Viestit leviävät 
yleensä ”puskaradion” kautta nopeasti eteenpäin.

Terveydenhuollon kulttuuritausta

Historiallinen ja hierarkkinen organisaatio

Ajan ja resurssien puute 
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Terveydenhuollossa toiminta on tullut joiltakin osin tehottomammaksi ja terveydenhuollon henkilöstön 
aikaa kuluu enemmän sellaisten tehtävien hoitamiseen, jotka eivät kuulu suoraan heidän toimenku-
vaansa. Yksi haastateltava kuvasi, että terveydenhuollon piirissä toimivat järjestelmät ja byrokratian 
jäykkyys vievät yhä enemmän aikaa henkilökunnalta. ”Yks potilas sano kans tosi hyvin että, se oli hyvä 
juttu. Ootas. Että onko ylityöllistettyä väkeä vai tekeekö porukka vääriä töitä.”

Terveydenhuollossa on muitakin asioita, jotka aiheuttavat resursseille haasteita. Potilaita on useinkin 
tulossa enemmän hoidon piiriin, kuin niitä pystyttäisiin hoitamaan. Terveydenhuollossa vedottiinkin yh-
den haastateltavan mukaan aina tyypillisesti kiireeseen. Resurssien puute ja kiireen läsnäolo asettaa 
omat haasteensa myös kehittämisprojekteille. Työntekijöiden rekrytointi kiireen keskeltä kehittämistoi-
mintaan voi olla haastavaa. Asiantuntija kuvasi näin: ”Sitä ei voida nähdä että tuottaako se jotain siihen 
kiireeseen, että aleneeko se kun tehdään jotain niin että se on sujuvaa ja sen asiakkaan näkökulmasta 
rakennettu. Sitä ei nähdä vaan nähdään, että toi on lisää meidän kiireeseen. Se kiirehän on sellainen, 
että siihen vedotaan terveydenhuollossa, ihan aina. Ihan hirvee kiire. Välillä tulee semmoinen että 
mihin ihm..” Mahdollisuutena tässä voidaan nähdä se, että jos muotoilija onnistuu vakuuttamaan kehit-
tämisprojektin tavoitteena olevan parantaa myös työntekijöiden työn sujuvuutta ja samalla alentamaan 
kiirettä tehokkaan ja oikeanlaisen toiminnan myötä.

Julkisten palvelujen piirissä tietyt reunaehdot voivat hankaloittaa muotoilijan toimimista. Julkisella sek-
torilla noudatetaan muun muassa tasavertaisuuden periaatetta, jonka mukaan he eivät voi suosia ke-
tään toimijoita. Tämä voi esimerkiksi estää joidenkin toimijoiden kutsumisen työpajoihin, joka voi tulla 
muotoilijalle yllätyksenä. Lisäksi asiakkaiden ja potilaiden osallistaminen ei joissain tilanteessa ole ter-
veydenhuollon piirissä mahdollista tai suotavaa. Sairauksien aiheuttamat rajoitteet voivat tehdä heidän 
osallistamisensa kyseenalaiseksi tai mahdottomaksi. Esimerkiksi Wellbeing 365 projektin yhteydessä 
psykiatriset potilaat olivat ryhmänä haastava saada mukaan prosessiin ja tämän takia projektin pää-
asiallinen tieto saatiin hoitotyöntekijöiltä ja lääkäreiltä joilla on tietämystä sekä potilaiden maailmasta, 
että organisaatiosta.
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”Terveydenhuolto on historialli-
sesti kehittynyt, asiat ovat ole-
massa tiettyjen syiden takia.”
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8.6 Muotoilijan rooliin kohdistuvat odotukset

Haastatteluista tuli monenlaisia määritelmiä muotoilijan roolille joista jotkut olivat työn sisältöihin liitty-
viä funktioita. Yhdellä haastateltavalla oli vaikeuksia kuvailla mitä hyötyä muotoilijasta oli, vaikka hän 
sanoi, että muotoilijan rooli on hänen mielestään tärkeä. Muotoilijan taidoista nähtiin olevan hyötyä 
terveydenhuollon henkilöstön taholta asioiden visualisoijana. Muotoilija voisi visualisoida terveyden-
huollon sisäisiä prosesseja ja tehdä niitä tämän kautta ymmärrettävämmäksi kaikille. Visualisointien 
kautta pystyttiin hahmottamaan monimutkaisia asioita. Eräs asiantuntija kuvasi: ”Että kun nää on niin 
vaikeita nää prosessit. Tää muotoilu on mun mielestä ainut tie, että me edes itse ymmärretään mitä 
täällä tehdään.” Toinen asiantuntija sanoi: ”Vois ainakin visualisoida tätä kaikkea soppaa mitä täällä 
on, se ois yks, helpottaa hahmottamaan.”

Palvelupolku teki monimutkaisen prosessin kaikille hahmotettavaksi kokonaisvaltaisesti. Terveyden-
huollon järjestelmien ja toiminnan monimutkaisuus ja eri yksiköille jaoteltu toiminta voi aiheuttaa sitä, 
että asioiden yhteyksiä ja kokonaisuuksia ei ymmärretä. Kukin yksikkö tai yksilö hoitaa oman osuu-
tensa ja hän ei ole kosketuksessa toisten toimijoiden hoitamien asioiden kanssa. Tästä seuraa, että 
tällaiseen järjestelmään voi tulla joitakin kohtia joita ei ymmärretä tai huomioida täysin. Eräs asiantun-
tija kuvasi muotoilun menetelmien hyötyjä näin: ”Mun on pakko tää ihan niinku esimerkin kautta. Esi-
merkiksi nää potilasohjeet. Lääkäri täällä joka hoitaa niin se tietysti kuvittelee että ne potilasohjeet on 
ajan tasalla ja tieto siitä osastosta ajan tasalla, kun ne ei tule sinne hänen ongelmakenttäänsä. Kun se 
ajattelee että se on tehty, että tuo tuolla hoitaa sen asian. Ongelmat ei koskaan kulkeudu sen ihmisen 
korviin. [...] niin päästään tähän kokonaisuuteen käsiksi. Ymmärretään tää koko pötkö.”

Muotoilijan rooliin
kohdistuvat odotukset

Mahdollisuuksien ja ratkaisujen hahmottaminen

Kokonaisuuksien hahmottaminen ja visualisointi

Uudenlainen, kokeellinen ja rohkea ajattelumaailma
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Yhdessä haastattelussa muotoilija oli vähän pettynyt siihen, että muotoilijan rooli kutistuu joskus pelk-
kien visualisointien tekijäksi, vaikka he voisivat osallistua monenlaiseen muunlaiseenkin tekemiseen. 
Tässä varmaankin edelleen on se vaikeus, että muut eivät hahmota mitä muuta muotoilija voisi tehdä. 

Muotoilijan nähtiin myös pystyvän brändäämään asioita ulospäin. Nähtiin että muotoilija voisi vaikuttaa 
siihen, että miten terveydenhuollon eri yksiköt näyttäytyvät ulkopuolisille ihmisille. Muotoilijalla on myös 
käytössään ohjelmia, joilla saadaan tehtyä erilaisia asiakirjoja kuin perinteisesti. Muotoilijan tuotokset 
voisivat muuttaa vanhat muistiot ja viralliset paperit houkuttelevimmiksi. Muotoilijoiden tuotoksia, työ-
kaluja ja kuvia heidän järjestämistään työpajoista myös mielellään esiteltiin silloin, kun projektia esitel-
tiin ulkopuolisille. Muotoilija kuvasi asiaa näin: ”Ja ainahan kuvia näistä käytetään tosi mielellään sitten, 
kun esitellään projektia jossain tuolla mailla ja mantereilla. Et ei ne silloin näytä kuvia fläppitauluista.”

Muotoilijan visualisointien roolina nähtiin myös toiveiden hahmottamisessa ja ratkaisuvaihtojen visu-
alisoimisessa. Muotoilijan erikoisalana nähtiin myös ratkaisut ja toiminnallisuus. Muotoilijan toivottiin 
hahmottavan terveydenhuollon henkilöstön toiveet paperille ja hahmottavan että miten ne voidaan 
toteuttaa. Ratkaisuiden määrittelyssä pohdittiin paljon myös toteuttamiskelpoisuuden näkökulmasta. 
Toivottiin, että ratkaisut olisivat toteuttamiskelpoisia terveydenhuollon ympäristöön. Eräs asiantuntija 
kuvasi muotoilijan roolia näin: ”Sit se että osais pukee paperille, sen mitä me ei osata pukee paperille, 
niistä meidän toiveista.” Muotoilijan rooli nähtiin myös ratkaisukeskeisyyden kautta: ”Ei mun erikoisala 
oo, se että mä tiedän minkälaisia ratkaisuita on. Mä pidän sitä hirveen tärkeenä, se vaan että se mei-
dän viesti välittyy sinne.”

Muotoilijoiden ajattelumaailman kuvattiin eroavan terveydenhuollon ajattelumaailmasta siinä, että se 
sallii epätäydellisten asioiden olemassaolon kehittämistyössä. Tätä kuvattiin myös ”rohkeutena asi-
oihin tarttumiseen”. Ajattelutapa sallii että kokeillaan ja tehdään virheitä. Haastateltavat pitivät siitä, 
että muotoilun tekniikoiden kanssa kaiken ei tarvinnut olla heti valmista, vaan asioita voitiin kokeilla ja 
testata. Terveydenhuollon piirissä tällainen ajattelu on poikkeuksellista, koska heillä ei ole mahdolli-
suutta omassa työssään epäonnistua, kokeilla ja tehdä virheitä. Heille tällaisten kokeellisten muotoilun 
työkalujen ja toimintatapojen kohtaaminen voi olla hankalaa omaksua, mutta samalla myös virkistäviä, 
koska epäonnistuminen ja asioiden kokeilu on sallittua. ”Tosi hyvä juttu on, että ei tarvii tehdä täydellis-
tä heti. Että kun voidaan prototypoida ja voidaan mennä kysymään potilaita miltä tää näyttää. Sallitaan 
mokat ja sallitaan, että ei olla täydellisiä. Ajatusmaailmallisesti tää on tärkein anti ehkä ollut muotoilus-
sa. Sekin on terveydenhuollossa aika vaikee, ethän sä siellä voi mokata.”
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Muotoilun ajattelumaailman peruspilareina nähtiin myös asiakaslähtöisyys. Yksi terveydenhuollon 
haastateltava totesi, että muotoilijat voisivat tulla prosessiin mukaan omilla peruskysymyksillään ja 
asiakaslähtöisyydellään ja voisi muistuttaa muita kysymällä että ”missä se asiakas on?” Haastattele-
mani asiantuntija koki näin: ”Se on jännä, että teillähän oli jotenkin sellainen läpitunkeva asenne oli 
kyllä tämä asiakaslähtöisyys, se on varmaan jotenkin tuntuu olevan ainakin tuossa talouselämässä 
jotenkin pop aihe tämmöinen käyttäjäkokemukset ja näin.”

Yksi haastateltava kuvasi, että muotoilija voisi tuoda vaihtoehtoisia ajattelumalleja terveydenhuollon ih-
misille, vaikka hän ei loisikaan mitään konkreettista. Tämän kautta terveydenhuollon ihmiset osaisivat 
katsoa asioita eri näkökulmasta ja oppia ajattelemaan asioista ihan toisella tavalla. Haastateltavat si-
vusivat tätä erilaista ajattelumallia haastatteluissa, mutta heidän oli hankala kuvata siitä yksityiskohtia. 
”Niin, silmiä avaavaa nähdä taas niinku siltäkin kannalta. Se on tavallaan että me ollaan ehkä sokeita 
täällä, me ei taas huomioida kaikkia asioita mitä vois huomioida ja mitä mahdollisuuksia vois olla.” 
Muotoilun uudenlainen ajattelumalli koettiin yhtenä muotoilun tuomana hyvänä asiana. ”Se erilainen 
ajattelumalli, että kääntääkin asian toisinpäin niin kyllä se on tuonut, en mä osaa sanoo mitään yksi-
tyiskohtaa, mut et niinkun jotain, kyllä se tuo.” 
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9. Yhteenveto

Tässä luvussa esittelen joitakin päähuomioita tuloksistani ja kokoan havaintojani yhteen.  Kappaleen 
myötä pyrin myös vastaamaan alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin, jotka olivat:

Miten muotoilijoiden ja terveydenhuollon henkilöstön yhteistyö toimii yhteissuunnittelun eli co-designin 
prosesseissa? 
Minkälaisia kokemuksia terveydenhuollon henkilöstöllä ja muotoilijoilla on heidän yhteistyöstään?
 
1) Minkälaisia odotuksia ja asenteita eri osapuolilla on toisiaan kohtaan?
2) Millä tavoin yhteistyötä on pyritty tukemaan?
3) Minkälaisia ominaisuuksia muotoilijalta vaaditaan terveydenhuollon kontekstissa?
4) Miten muotoilijoiden järjestämiä yhteissuunnittelun tapahtumia on toteutettu näissä projekteissa?

9.1 Osapuolien odotukset ja asenteet

Koska muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö on nuori osa-alue etenkin palvelumuotoilullisten pro-
jektien osalta, on muotoilijan rooli terveydenhuollossa useimmiten ymmärrettävästi epäselvä julkisen 
puolen ja terveydenhuollon henkilöstölle. Ennakkokäsitykset muotoilijan roolista voivat jossain määrin 
hankaloittaa muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyötä, ennen kaikkea projektien alkuvaiheessa. Ter-
veydenhuollon henkilöstö mieltää muotoilun todennäköisimmin muotoilun perinteisen roolin mukaisesti 
muodon antajana ja visualisoijana. Muotoilijalle ei mielellään annettu palvelujen, toimintojen, proses-
seihin tai työn sisältöihin liittyvän suunnittelijan statusta. Tätä roolia ei annettu yleensä edes siinä 
tilanteessa, jossa muotoilijan tekemät asiat olivat kaikkea muuta kuin pelkän visualisoinnin tekemistä. 
Sisällön suunnittelu nähtiin usein muotoilijan tehtävien ulkopuolisena asiana. 

Muotoilijoiden ja terveydenhuollon välinen kommunikaatio oli projekteissa olennaista. Käytettävät sanat 
saattoivat tarkoittaa kummallekin osapuolelle eri asioita. Sanoihin voitaisiin kiinnittää huomiota myös 
monessa muussa yhteydessä. Muotoilija voisi pyrkiä avaamaan enemmän käyttämiensä termien tar-
koitusta. Johansson (2005, s. 63-65) kirjoittaa assosiaatioesteistä, joiden purkaminen on välttämätöntä 
mikäli halutaan päästä eri alojen välimaastoon. Jo yhden sanan kuuleminen herättää siihen liittyviä as-
sosiaatioketjuja, jotka liittyvät aikaisempiin kokemuksiimme. Mieli kulkee aikaisempien mielleyhtymien 
johdattamaa polkua, josta johtuen teemme nopeasti johtopäätöksiä. Ne ovat hyödyllisyytensä lisäksi 
myös esteenä laajalle ajattelulle ja vaihtoehtoisille ajattelutavoille. Assosiaatioesteiden on jo pitkään 
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arveltu olevan luovuuden esteenä. Jos ihmisellä on matalat assosiaatioesteet, hän todennäköisemmin 
pystyy ajattelemaan laajasti ja keksimään epätavallisia ideoita. 

Muotoilijoiden viesti ei välity terveydenhuollon henkilöstölle, jos muotoilu yhdistetään sanana aikai-
sempien assosiaatioiden mukaisiin asioihin. Vastaanottajalla on heti jokin mielikuva muotoilusta. On 
haastavaa saada kyseinen henkilö ymmärtämään tämän jälkeen täysin erilaista mielikuvaa muotoilus-
ta. Muotoilijan visualisoinnit voivat toimia osaltaan sanattomana yhteisenä kommunikaation välinee-
nä. Sanders ja Stappers (2012, s. 273) kirjoittavat osallistavan muotoilun työtavoista ja arvioivat, että 
se voi rikkoa kulttuurin asettamia raja-aitoja luomalla yhteisen välineen, jonka kautta asiasta voidaan 
keskustella yhteisellä kielellä. Muotoilijan suunnittelun tukena käyttämä visuaalinen materiaali voi siis 
parhaimmillaan madaltaa kommunikaatioesteitä eri alojen välissä ja helpottaa keskustelua.

Esimerkiksi yhteissuunnittelu ymmärretään työkaluna hyvin moniselitteisesti ja se tarkoittaa eri tieteen-
aloilla oleville ihmisille eri asioita. Muotoilija, joka toimii julkisen puolen tai terveydenhuollon kanssa 
yhteistyössä joutuu vastatusten tämän ongelman kanssa. Yhteissuunnittelu voi tarkoittaa pelkkää yh-
teisen kokouksen pitämistä joillekin tahoille, joka on kaukana muotoilijan tarkoittamasta yhteissuunnit-
telusta.

Yhteissuunnittelussa käytettävät luovat materiaalit voivat näyttäytyä erikoisena työskentelytapana 
muille. Työskentely voidaan sekoittaa taiteellisempaan työskentelyyn, josta muotoilijoiden tekemässä 
yhteissuunnittelussa ei ole kysymys. Yhteissuunnittelussa voidaan käyttää taiteen piirissä käytettäviä 
materiaaleja, mutta ne on tarkoitettu luovuuden edistämiseen yhteissuunnittelussa ja tähtäävät muun 
muassa yhteisen ymmärryksen ja ratkaisujen luomiseen. Osallistujat saattoivat pitää työskentelyä tur-
hana niissä käytettävien materiaalien takia, osittain siksi, että he eivät nähneet selkeästi sen hyödyl-
lisyyttä ja ymmärtäneet sen tavoitetta. Työskentelyn edistämiseksi ja samalle aaltopituudelle pääse-
miseksi on olennaista, että muotoilija selventää muille toimintansa tarkoituksen. Yksi parhaimmista 
keinoista muotoilun ymmärryksen lisäämiseksi terveydenhuollossa on hyötyjen osoittaminen tulosten 
kautta ja ihmisten osallistuminen muotoilun menetelmiin. Ihmiset näkivät yhteissuunnittelun työpajan 
hyödyt helpommin osallistumalla kautta kuin selittämällä. Ennakkokäsitysten ja väärinymmärryksen 
takia muotoilija joutuu perustelemaan työnkuvansa, menetelmänsä ja tehtävänsä toimiessaan tervey-
denhuollossa ja julkisella puolella. 

Muotoilijoiden keskuudessa asiakaslähtöisyys tai käyttäjälähtöisyys nähdään itsestään selvänä myön-
teisenä arvona. Termi asiakaslähtöisyys voi merkitä muille jotakin aivan muuta kuin mitä muotoilija 
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sillä tarkoittaa. Asiakaslähtöisyys voi sisältää joissakin tilanteissa myös negatiivisen latauksen, koska 
se voidaan käsittää niin, että ”vain asiakkaita kuunnellaan”. Tämä näkökulma sisältää negatiivisen 
latauksen siitä, että muiden kuuntelu jää vähemmälle. Muotoilijat painottivat sitä, että he eivät halua 
olla vain yhden käyttäjäryhmän asioilla, vaan heille ovat tärkeitä kaikkien asianosaisten mielipiteet. 
Asiakaslähtöisyys voi jossain tilanteissa merkitä myös sitä, että kysytään asiakkaan ”mielipidettä” tai 
”annetaan asiakkaan päättää”. Muotoilijat painottivat toiminnassaan yhteissuunnitteluun osallistujien 
yhteisymmärrykseen ja ratkaisuihin päätymistä. Tarkoituksena ei ollut antaa vastauksia ”ulkopuolelta”.

Asiakaslähtöisyys on aiheuttanut paljon samantyyppistä keskustelua. Lontoon julkisen hallintokomite-
an raportissa (House of Commons, 2008, s. 16-18, 22) arvioidaan asiakkaiden osallistumista julkisten 
palvelujen suunnitteluun. Raportissa arvioidaan käyttäjien osallistumista ja painotetaan, ettei tämä aja-
tus ei sovi kaikkiin tilanteisiin, koska joissakin tapauksissa palveluiden käyttäjät eivät esimerkiksi halua 
osallistua päätöksentekoon heille suunnatuissa palveluissa tai voivat kokea tämän kaltaisen vastuun 
rasittavana. He arvioivat riskiksi tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen. Riskinä ra-
portin mukaan on, että joidenkin asiakkaiden palvelu voi heiketä, mikäli parannetaan palveluita vain 
joidenkin ihmisten mielipiteen mukaan.

Raportissa käsitetään asiakkaan osallistuminen eri näkökulmasta, kuin esimerkiksi kauppatieteen pro-
fessoreina toimivien Prahaladin ja Ramaswamyn (2004, s. 8) artikkelissa, jossa arvioidaan yhteisluo-
mista (engl. co-creation).  He painottavat, että yhteisluominen on ”yhteistä arvon luomista yrityksen 
ja asiakkaan välillä, eikä asiakkaan miellyttämistä”. Yhteisluominen ei ole pelkästään ”keskittymistä 
asiakkaaseen” tai sitä että asiakas päättäisi asioista tai olisi aina oikeassa.

9.2 Yhteistyön tukeminen

Muotoilijalla täytyy olla jokin portti, jota kautta hän pääsee terveydenhuollon projekteihin sisälle. Joh-
don mukana oleminen ja terveydenhuollon sisäiset yhteyshenkilöt ovat olennaisia yhteistyön toteutu-
misessa. Yhteishenkilöillä tulee olla ymmärrystä muotoilun menetelmistä ja sen tuomista hyödyistä ja 
he voivat toimia asioiden välittäjinä terveydenhuollon organisaation johdolle ja käytännön työntekijöille. 
Yhteyshenkilöt pehmentävät asioita, toimien ”tyynyinä” näiden kahden maailman välissä, kuten eräs 
asiantuntija osuvasti ilmaisi. 

Ymmärrystä muotoilusta tulisi myös aktiivisesti välittää johtotason henkilöille terveydenhuollon orga-
nisaatiossa, joka monesti edellytyksenä projektien jatkamiselle ja yhteistyön lisäämiselle terveyden-
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Kuva 8. Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyötä mahdollistavia ja edistäviä elementtejä.
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huollon ja muotoilun välillä. Muotoilijan työtä voi myös helpottaa kohtuullisen suora yhteys johtavaan 
portaaseen ilman välikäsiä, jolloin muotoilija pääsee itse perustelemaan oman työnkuvansa ja toimin-
tansa. Muitten ihmisten kautta välittyvä informaatio voi muuttua tahattomasti matkalla, koska muut 
eivät välttämättä tiedä tarkalleen muotoilijan suunnitelmia ja osaa välittää hänen työnkuvaansa oikealla 
tavalla ja tästä johtuen monet asiat voivat välittyä täysin eri sisältöisinä johdolle. 

Kehittämisprojektien tulosten näkeminen on omiaan innostamaan ihmisiä. Esimerkiksi TAYS:in pro-
jektissa olevien muotoilun menetelmien käyttäminen ja niiden hyödyntäminen vaikutti onnistuneelta. 
Projektin kehitystyö pohjalta perustettiin uusi sarkoomahoitajan virka ja sarkoomapotilaiden hoitoon 
pääsyn aikaa saatiin lyhennettyä potilaan matkaa kuvaavassa pelilaudassa havaittujen ongelmien 
pohjalta. Lisäksi pahvisairaala työpajasta saatiin monia ehdotuksia tulevaan sairaalarakennukseen. 
Kehittämisehdotusten laatua kuvaa se, että niitä erään asiantuntijan sanoin ”imuroitiin” muihinkin ra-
kennuksiin. Lisäksi kehittämistyön tulokset olivat aiheuttaneet sitä, että muutkin osastot haluaisivat jos-
sain määrin osallistua tällaiseen kehittämistyöhön. TAYS:in projekti on ollut varsin onnistunut osittain 
siksi, että terveydenhuollon sisäisillä toimijoilla on ollut halu ottaa muotoilun menetelmiä osaksi heidän 
toimintaansa. Joillakin terveydenhuollon sisäisillä toimijoilla on ollut myös ymmärrystä ja uskoa siitä, 
että näistä menetelmistä voisi olla hyötyä heidän toiminnalleen. 

Lauttasaari hankkeen osana olleessa Palvelupolku-projektissa muotoilijoiden tekemälle palvelumuo-
toilulle ei ollut muiden toimijoiden lisäksi merkittävässä määrin jalansijaa, jolloin muotoilijoiden tuoma 
anti toimi ”lisämausteena” muiden toimintojen ohella. Projektin laajuuden huomioon ottaen on ymmär-
rettävää, että muotoilun menetelmät ovat jääneet sivuosaan. Muotoilun menetelmien ansiot perustuvat 
osittain siihen, että ne voivat lisätä ymmärrystä asiakkaasta ja auttaa hyödyntämään tätä ymmärrystä 
projektin suunnittelun käyttöön ja peruslinjauksiin heti alusta alkaen. Muotoilijan tuoma lisäarvo piilee 
menetelmissä jotka tuovat lisäarvoa koko projektin ”kakun valmistukseen”, lisäarvo ”kakun koristelija-
na” muiden leipomaan kakkuun voi jäädä hyvin ohueksi. Muotoilijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 
tässä projektissa olisi voinut helpottaa, jos projektin sisäisesti olisi ollut näiden maailmojen välissä 
toimivia ”tyynyjä”, joilla olisi ollut ymmärrystä kummastakin näkökulmasta. Toisaalta projektin toimijoita 
oli tässä tapauksessa useita, mikä osaltaan hankaloittaa kaikkien toimijoiden huomioimista.

Oikeanlainen kommunikaatio helpottaa projekteissa työskentelyä. Kommunikointi tulisi tapahtua oike-
aan aikaan ja oikealla tavalla, että viesti ei välity terveydenhuollon ihmisille väärin. Käytettäviä sanoja 
tulisi myös harkita ja ymmärtää, että jotkut lähes itsestään selviltä tuntuvat sanat eivät välity oikean-
laisina terveydenhuollon ammattilaisille. Esimerkiksi potilaslähtöisyys voi värittyä yksittäisen ryhmän 
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etuja ajavana lähestymistapana tai henkilökunnan toimintaa hankaloittavana asiana, mikäli tämän sa-
nan merkitystä ei avata. Muotoilullisiin työtapojen toimintaan osallistuminen nähtiin yhtenä yhteistyötä 
helpottavana tekijänä. Kun henkilökunta oli nähnyt toiminnan ja sen merkityksen henkilökohtaisesti, 
yhteistyön jatkaminen oli helpompaa. Muotoilijoiden toimiminen terveydenhuollon kentällä vaatii yhtei-
sen sanaston ja merkitysten rakentamista, koska kummallakin osapuolella on omanlaisensa sanasto.

Muotoilija pystyi vaikuttamaan yhteistyöhön helposti omalla asennoitumisellaan. Empaattinen ja kuun-
televa asenne helpotti toimimista terveydenhuollossa. Myös henkilökemiat, käyttäytyminen ja sosiaa-
liset taidot vaikuttivat yhteistyöhön. Tätä kuvattiin jopa niin, että kehittämistyö ei olisi toteutunut, ellei 
siinä olisi ollut oikeanlaiset henkilöt mukana.

9.3 Muotoilijoiden toteuttama yhteissuunnittelu

Yhteissuunnittelu on tapahtuma, jossa on monia eri tarkoitukseen soveltuvia ”menetelmiä” tai ”toimin-
tatapoja”. Lisäksi toiminnan tavoitteet, osallistujat ja konteksti sanelivat työpajojen toimintaa. Myös 
muotoilijoiden luovuus, henkilökohtaiset painotukset ja mielenkiinnon alueet vaikuttivat työpajojen jär-
jestämiseen. Työpajat suunniteltiin edellä mainittujen ominaisuuksien mukaan luovasti kuhunkin käyt-
tötarkoitukseen sopivaksi.

Näiden seikkojen takia yhtenäisen, paikasta toiseen siirrettävissä olevan ”menetelmän” hakeminen 
tuntui merkityksettömältä ja minulle on muotoutunut käsitys siitä, että yhteissuunnittelun aikana yksit-
täisen menetelmän noudattaminen ei ole olennaista. Olennaista on se, että toteuttaja ymmärtää mitä 
on tekemässä ja missä tarkoituksessa, koska samoja toimintoja voidaan käyttää hyvin monella eri 
tavalla. Mikäli yhteissuunnittelun toteuttajalla ei ole ymmärrystä eri vaiheiden ja toimintojen merkityk-
sestä ja koko yhteissuunnitteluun liittyvästä ajattelusta, ei siinä esiintyvien menetelmien käyttämisestä 
ole välttämättä hyötyä. Lisäksi yhteissuunnittelun työpajoissa esiintyvät toimintatavat tai menetelmät 
tukevat toisiaan vaiheittaisesti, eli edellinen toiminta tukee seuraavaa. Tästä johtuen pääpaino ei ole 
ollut yksittäisissä menetelmissä, koska niitä käytetään tukemaan koko työpajan toiminnan tavoitetta. 
Jung-Joo Lee (2012, s. 57, 102) kirjoittaa väitöskirjassaan innovatiivisista menetelmistä, joiden piiriin 
yhteissuunnittelun työpajat lukeutuvat. Lee kuvailee, että näiden menetelmien periaatteena on ollut se, 
että niitä käytetään luovasti ja niitä muokataan kuhunkin käyttötarkoitukseen sopiviksi. Tämän seikan 
takia metodien siirtäminen paikasta toiseen sellaisenaan ei vastaa niiden alkuperäistä tarkoitusta.
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Muotoilijat kiinnittivät työpajassa huomiota ilmapiiriin. Tarjoiluilla ja järjestelyillä oli oma tärkeä osuuten-
sa ilmapiirin luomisessa. Tärkeätä oli myös luottamuksellisen ja rennon ilmapiirin luominen erilaisin kei-
noin, että osallistujat voisivat heittäytyä mukaan työpajan työskentelyyn. Tätä toteutettiin muun muassa 
lämmittelytehtävän ja osallistujien esittäytymisten kautta. Osallistujien motivoiminen työskentelyyn oli 
myös tärkeä elementti. Osallistujia sitoutettiin työskentelyyn esimerkiksi omakohtaisten kokemusten 
hyödyntämisen kautta. Myös tarjoilut, järjestelyjen toimivuus ja välittömästi saadut hyödyt työpajasta 
toimivat motivoivana tekijänä. Yksi parhaimmista motivaation edistäjistä oli hyötyjen näkeminen kehit-
tämistyön tulosten kautta, mutta tämä keinoa voidaan käyttää vasta pidemmällä tähtäimellä. Ilmapiiri 
rakennettiin pienillä ja yksinkertaisilla keinoilla ja siihen ei ollut olemassa mitään yhtenäistä reseptiä, 
koska eri henkilöt painottivat erilaisia asioita.

Muotoilijat toivat yhteissuunnitteluun erityislaatuista sisältöä tasavertaisuutta edistävän asetelman 
avulla ja asiakkaalta saadun uudenlaatuisen tiedon avulla. Muotoilijoiden toiminta edisti suunnittelu-
prosessin luovuutta. Nämä piirteet toteutuivat erilaisten toimijoiden yhteistyössä tuoden erilaisia näke-
myksiä ja ammattitaitoa yhteen. 

Ennen yhteissuunnittelua muotoilijat keräsivät tietoa asiakkailta, potilailta tai henkilökunnalta, riippu-
en suunniteltavasta kohteesta ja yhteissuunnittelun tavoitteista. Tutkimissani tapauksissa tämä tehtiin 
useimmiten muotoiluluotaimien tai havainnointien ja haastattelujen kautta. Muotoilijat eivät painota 
suunnittelun tueksi tehtävässä tutkimuksessa ”tieteellisesti perusteltavissa” olevia ratkaisuja eikä nii-
hin ole tarkoitus pyrkiä. Tarkoitus on inspiroitua, ymmärtää ja oppia ihmisten arjesta siten, että tämä 
ymmärrys tulee siirretyksi suunnittelun mahdollisuuksiin. On helpompi lähteä suunnittelemaan jollekin 
asiakas tai potilasryhmälle asioita, kun joku on jo tutkinut asiaa ja tuo tiedon analysoituna ja käsitelty-
nä yhteisen työn perustaksi. Tämä helpottaa kaikkien työpajaan osallistuvien samalla aaltopituudella 
olemista ja toiminnan aloittamista samalta tietotasolta. Silloin aikaa ei tarvitse käyttää keskusteluille 
esimerkiksi siitä, mikä on asiakkaiden todellinen tilanne heidän arjessaan.

Muotoilija tuo työpajan pohjalle ymmärrystä ja tietoa käsiteltävästä aiheesta, että kaikki osallistujat 
pääsevät samalle aaltopituudelle asiassa ja voidaan keskittyä tiettyihin haasteisiin. Brandt (2009, 
s.191) kuvailee artikkelissaan, että mallit ovat erittäin hyviä kommunikoinnin välineitä. Mallit luovat yh-
teisen pohjan keskustelulle muotoilijoiden, asiakkaiden ja käyttäjien välillä. Hän esittää, että muotoilun 
prosessi ei ole vain tietojen keräämistä oikeiden kysymysten kautta vaan muotoilun ongelmat kehit-
tyvät prosessiin liittyvän oppimisen ja suunniteltavan kohteen eteenpäin viemisen aikana. Artikkelissa 
esitellyssä projektissa malleja käytettiin Brandtin mukaan osallistujien välistä yhteistä työskentelyä hel-
pottavina rajaesineinä, engl. ”boundary objects”.
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Työpajoissa yhteisen ymmärryksen luomiseen liittyi tiiviisti myös ratkaisujen rakentaminen. Usein ma-
teriaalina toimivat objektit, joita käyttäjät pystyivät tulkitseman monella eri tavalla. Abstraktiutensa ja 
monitulkintaisuutensa ansioista muotoilijan materiaali tuki osallistujien luovuutta. Rakentamisen tarkoi-
tuksena oli luoda abstrakteista materiaaleista visio tai malli suunniteltavasta kohteesta. Palvelupolku-
projektin yhdessä työpajassa abstraktina materiaalina toimivat muun muassa legot ja pahvisairaa-
la-työpajassa visio rakennettiin erilaisista pahvimateriaaleista, jotka olivat muun muassa erikokoisia 
kuutioita ja seinämiä. Asetelma pyrittiin rakentamaan pahvisairaalassa niin, että se muistuttaisi mah-
dollisimman vähän olemassa olevaa osastoa ja kannustaisi osallistujia ajattelemaan ratkaisuja nykyi-
sen tilanteen ulkopuolelta. 

Ratkaisujen rakentamisen tilanteet toimivat turvallisina kokeiluympäristöinä, joissa voitiin kokeilla asi-
oita ilman, että oltaisiin liikaa sidoksissa erilaisiin rajoituksiin. Luovat rakennusmateriaalit rikkoivat ole-
massa olevaa tilannetta ja toimivat kokeellisena, yhteisenä työkaluna osallistujien välillä. Marc Steen 
(2012, s.13) kuvaa artikkelissaan, että yhteissuunnittelu voidaan nähdä ”yhtäaikaisena tutkimuksen ja 
kuvittelemisen prosessina, jossa erilaiset ihmiset yhteisesti tutkivat ja määrittelevät ongelmaa ja tuot-
tavat ja arvioivat siihen ratkaisuja”. Myös tarkastelemissani työpajoissa joiden tavoitteena oli päätyä 
ratkaisuihin, ymmärrys nivoutui läheisesti ratkaisujen rakentamiseen, vaikka nämä voidaan myös näh-
dä erillisinä vaiheina. Ymmärryksen rakentamisen merkitys oli useinkin johdattaa työskentelyä suun-
nittelun mahdollisuuksiin, eikä pelkästään lisätä ymmärrystä. 

Muotoilijoiden työtapaan kuului vahvasti kokeellisuus. Muotoilija siirtyy ripeästi ymmärtämisestä ratkai-
suihin kompastumatta siihen, että yrittäisi tehdä heti täydellistä lopputulosta. Asioiden ymmärtämiseen 
voisi kuluttaa terveydenhuollon monimutkaisella kentällä aikaa vaikka kuinka paljon. Kun muotoilija 
ymmärtää kenttää ”riittävästi”, hän voi esimerkiksi luoda ymmärryksestään visualisointeja ja lähteä 
neuvottelemaan ja arvioimaan niitä asiantuntijoiden, henkilökunnan, asiakkaiden ja potilaiden kanssa. 

Muotoilijan prosessin iteratiivisuus eli toistuvuus, jossa muun muassa palataan yhä uudelleen ongel-
man ratkaisuista ongelman asetteluun, voidaan nähdä jopa vastakkaisina virheettömään prosessiin 
nähden. Mitä enemmän virheitä muotoilija havaitsee näkemyksissään, sitä enemmän näitä näkemyk-
siä saadaan siirrettyä lopulliseen tulokseen joustavan ja iteratiivisen prosessin myötä. Kokeellinen ja 
virheistä oppimiseen ajattelumaailma ei ole tyypillistä terveydenhuollon henkilöstön näkökulmasta, 
koska he eivät voi tehdä virheitä ja erehtyä työssään. Brownin (2009, s. 15-17) mukaan muotoilijoiden 
prosessit voivat näyttää kaoottisilta niille, jotka kokevat sen ensi kertaa. Muotoilijoiden tarkoituksena 
ei ole kuitenkaan tehdä prosessista tarkoituksellisesti sekavan näköistä, vaan tämä johtuu muotoilu-
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ajattelun luonteesta. Muotoiluajattelu on pohjimmiltaan tutkimuksellinen prosessi, josta voidaan saada 
odottamattomia lopputuloksia. Brown kirjoittaa, että tämän takia olisi lyhytnäköistä jättää etukäteen 
määrittelemättömiä reittejä tutkimatta tai olla sallimatta esimerkiksi alkuperäisen ongelmanasettelun 
uudelleen määrittelyä. Brownin mukaan virheiden tekeminen muotoilun prosessin aikaisessa vaihees-
sa voi toimia avaimena onnistumisille.

Muotoilijat pyrkivät luomaan yhteissuunnittelussa asetelman, jossa kaikkia osallistujia kuunnellaan ta-
sapuolisesti. Tämä rikkoi osallistujien välisiä ennakkokäsityksiä ja rooleja. Organisaatioiden, osastojen 
ja järjestöjen väliset roolit saivat uudenlaisen näkökulman, kun työpajassa kohtasivat näitä organisaa-
tioita edustavat ihmiset. Olennaista yhteissuunnittelun työpajassa oli ryhmän kesken syntyvä yhteinen 
toiminta. Oikeiden ihmisten paikallaolo työpajassa oli tärkeää, että suunnittelun pohjalle saataisiin tie-
tämystä ja näkemystä kaikilla eri puolilta. Monialaisen ajattelun tuomisesta yhteen innovatiivisuuden 
lisäämiseksi kuvailee muun muassa Johansson (2005, s. 18-19, 38), jonka mukaan tuomalla eri tie-
teenaloja ja kulttuureja yhteen voidaan löytää uusia, poikkeuksellisia ideoita niiden välimaastosta. Hän 
kuvailee välimaastoa paikaksi, jossa on paljon mahdollisuuksia löytää epätavallisia yhdistelmiä.

Terveydenhuollon piirissä asiakkaita ei ole juurikaan osallistunut järjestelmien suunnitteluun, vaan 
suunnitteluun on perinteisesti osallistunut asiantuntijoita ja henkilökuntaa. Muotoilijan työskentelyssä 
painottui asiakaslähtöisyys monestakin syystä. Asiakkaiden ja potilaiden osallistuminen nähtiin tär-
keänä siitä näkökulmasta, että mukaan saataisiin inhimillinen näkökulma. Palveluiden käyttäjien arjen 
todellisuuden tuominen työpajan pohjalle ohjasi suunnittelua niin, että se soveltuisi myös käyttäjien 
arkeen eikä perustuisi ulkopuolisten ihmisten oletuksille.

Muotoilijoiden käyttämissä yhteissuunnittelun tapahtumissa potilaiden ja asiakkaiden tarinat olivat 
toimivia ja arvokasta materiaalia terveydenhuollon ja julkisten palveluiden suunnittelemisen pohjaksi. 
Potilaiden ja asiakkaiden ääni ei ole päässyt aikaisemmin esille palveluiden suunnittelussa ja muotoi-
lijoiden tuomat menetelmänä toimivat hyvänä kanavana tämän arvokkaan tiedon hyödyntämisessä. 
Asiakkailta ja potilailta saatua tietoa on käytetty jossain määrin aikaisemminkin, mutta se on tullut eri 
laatuisista tietolähteistä, kuten palautteista ja kyselyistä, joiden kautta saatu tieto on hyvin paljon köy-
hempää muotoilijoiden hyödyntämään tietoon verrattuna.

Asiakaslähtöisyyden lisäksi muotoilijat painottivat, että organisaation henkilökunnan mukana oleminen 
prosessissa oli ensiarvoisen tärkeää hiljaisen tiedon mukaan saamiseksi. Terveydenhuollon henkilöstö 
toivoi, että muotoilijalla olisi ymmärrystä terveydenhuollosta. Joissakin kommenteissa sitä haluttiin mel-
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ko runsaasti. Henkilökunnan osallistuminen kehittämistyöhön korvaa jossain määrin muotoilijalta vaa-
dittavan ymmärryksen. Esimerkiksi yhteissuunnittelussa kukin osallistuja tuo oman ammattitaustansa 
ja ammattitaitonsa mukaan osittain juuri siksi, että kenelläkään yksittäisellä osallistujalla ei tarvitsisi olla 
ammattitaitoa kaikista näkökulmista. Monimutkaisiin ongelmiin tarvitaan enemmän tietoa, kuin yksittäi-
sellä henkilöllä voi olla ja sen tähden tietämystä tarvitaan erilaisilta toimijoilta ja erilaisista näkökulmis-
ta. Monimutkaiset muotoiluratkaisut vaativat sosiaalista luovuutta, jossa eri toimijat päätyvät yhteiseen 
ymmärrykseen yhdistämällä osallistujien tietämystä ja erilaisia näkemyksiä (Fischer, Giaccardi, Ye, 
Sutcliffe & Mehandiev, 2004, s. 36). 

Toteuttamissani haastatteluissa tuli esille huoli liittyen siihen, ketä kehittämistyössä kuunnellaan ja 
kuka saa päättää lopulliset ratkaisut. Muotoilijan näkökulmasta ihmiset oli kuitenkin kutsuttu yhteis-
suunnitteluun juuri siksi, että he saisivat yhteisesti päättää mihin ratkaisuihin he päätyvät. Toisaalta 
projektien jatkosuunnitelmat jäivät tarkastelujeni ulkopuolelle ja tämän tason päätöksien selvittäminen 

vaatisi kokonaan toisenlaisen tarkastelun näkökulman.

9.4 Muotoilijalta vaadittavat ominaisuudet

Terveydenhuollon henkilöt kannustivat useissa haastatteluissa muotoilijoita rohkeasti puskemaan 
ensivaikeuksien yli ja jatkamaan toimintaansa haasteista huolimatta. Erään haastateltavan sanoin: 
”Ettei ihan heti ensimmäisiin tämmöisiin pönttöihin kommentteihin vedä herneitä nenään, että pitäkää 
tunkkinne ja lähtee meneen.” Muotoilijan olisi hyvä ymmärtää, että hän kohtaa jonkinasteista vastusta 
tullessaan uudenlaisten toimintatapojensa kanssa terveydenhuollon piiriin. Tämä ei ole mitenkään si-
doksissa muotoilijan toimintatapojen ”vääryyteen”. Harkintaa voisi toisaalta käyttää kommunikoinnissa 
ja asioiden esittämisessä, jotta välttäisi turhaa leimautumista ”huuhaaksi”. Liiallinen taiteellisuus tai 
leikkisä asenne voi kaataa uskottavuuden terveydenhuollon piirissä. Vankkaan tietoon, muualta otet-
tuihin esimerkkeihin, potilaiden tarinoihin ja vertaistarinoihin perustuva esitystapa voi olla toimivampi 
lähestymistapa. 
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Harkintaa voi myös käyttää työtapojen käyttämisessä. On syytä miettiä, iskeäkö heti pöytään kaikkia 
tietämiään muotoilullisia toimintatapoja, jolloin osallistujat voivat hämmentyä erikoisten toimintatapojen 
runsaudesta. Yhdessäkin uudessa toimintatavassa voi olla terveydenhuollon henkilöstölle tarpeeksi 
pureskeltavaa. Terveydenhuollon henkilöstöä kuunteleva ja heidän maailmaansa tunnusteleva asenne 
näyttäisi toimivan parhaiten ja sitä arvostettiin. Jos muotoilija mahdollisuuksien mukaan aluksi tark-
kailee ja käyttää aikaa terveydenhuollon maailmaan tutustumiseen, myös työntekijöiden kuunteluun, 
hänen toimintansa voi osoittautua sujuvammaksi. 

Muotoilija saa osakseen arvostusta helpommin myös sen jälkeen, kun hän on osoittanut olevansa 
ammattitaitoinen ja uskottava terveydenhuollon henkilöstölle.  Terveydenhuollon ja julkisen puolen 
maailmassa suhtauduttiin joskus hyvin skeptisesti uusiin asioihin. Ammattitaidon ja osaavuuden osoit-
taminen lievensi tällaisia ennakkoluuloja.

Muotoilijalla tulisi olla kohtuullisen suora yhteys johtoon, esimerkiksi terveydenhuollon tai julkisen puo-
len sisäinen yhteyshenkilö voi toimia kontaktina johtoon päin. Yhteyshenkilö toimii myös olennaisena 
linkkinä välittäen terveydenhuollon toimintatapoja muotoilijalle. Muotoilijan olisi hyvä tietää joistakin 
terveydenhuollon reunaehdoista, muun muassa salassapitovelvollisuudesta, lisäksi jonkin asteinen 
tietämys organisaatiosta ja sen eri toimijoista on ymmärrettävästi hyödyksi.

Muotoilijoiden rooli tulee muotoutumaan terveydenhuollossa lisääntyvän yhteistyön ja sen kautta ta-
pahtuvan oppimisen myötä. Tutkimukseni pohjalta muotoilijan roolit terveydenhuollossa ja julkisella 
puolella voisivat olla ainakin asiakkaan ja potilaan äänen esille tuominen, kokonaisuuksien hahmot-
taminen ja visualisointi, mahdollisuuksien ja ratkaisujen hahmottaminen muotoilijan toimintatapojen 
kautta ja uudenlaisen ajattelumaailman ja työkalujen hyödyntäminen terveydenhuollon palveluiden 

suunnittelussa.
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9.5 Pohdinta

Oma terveydenhuollon taustani vaikutti mielestäni positiivisesti tutkimukseen. Haastattelut sujuivat 
helpommin, kun ymmärsin minkälaisista asioista terveydenhuollon haastateltavat puhuvat. Haastatte-
luissa käsiteltävät asiat eivät myöskään olleet täysin neutraaleja minulle, vaan huomasin, että pystyin 
yhtymään joihinkin muotoilijoilta ja terveydenhuollon henkilöiltä kuulemiini mielipiteisiin omien koke-
muksieni perusteella. Esiin tulleet asiat herättivät minussa tunteita ja ajatuksia. Minusta tuntuu, että 
tämä vaikutti haastatteluihini positiivisesti, koska pystyin yhtymään mielipiteisiin ”tiedän mistä puhut” 
tyyppisesti. Tällainen empaattinen asennoituminen innosti haastateltavia kertomaan lisää asiasta. Li-
säksi minun on ollut helppo erotella, mikä tieto on olennaista käsiteltävän asian kannalta.

Haastattelut olivat tutkimusmenetelmänä antoisia. Työpajojen havainnointi olisi toisaalta voinut antaa 
täydentävämpää tietoa asioihin, joita on vaikea ilmaista sanallisesti. Tulevissa tutkimuksissa yhteis-
suunnittelun alueelta voitaisiinkin käyttää työpajojen havainnointia yhdistettynä haastatteluihin. Haas-
tatteluiden aikana oli hankala saada syvällistä tietoa erilaisista menetelmistä, koska niihin liittyvät asiat 
olivat kuvailujen ja haastateltavan muistikuvien varassa ja asioita olisi voinut selventää nähtävillä ole-
va työpajojen materiaali. Toisaalta huomasin tutkimuksessani, että menetelmien ominaisuudet jäivät 
toisarvoisiksi muun muassa toiminnan tarkoituksen rinnalla ja tämän seikan takia haastattelut olivat 
tutkimukseeni juuri sopiva menetelmä. Haastattelut olivat antoisia myös siksi, että sain niiden kautta 
valmiiksi pohdittua informaatiota työpajoista.

Olisin voinut valmistaa terveydenhuollon haastateltavia jollakin tavalla haastattelutilanteisiin. Esimer-
kiksi työpajojen visualisointien tai videoiden esittäminen olisi voinut toimia hyvänä valmisteluna heille. 
Joissakin haastatteluissa huomasin, että haastateltavien oli vaikea hahmottaa mitä tapahtumia tarkoi-
tan puhuessani ”projektista”, esimerkiksi TAYS:issa kehitysprojekti on niin laaja, että asioiden selven-
täminen olisi voinut olla paikallaan. Lisäksi joidenkin työpajojen toteutuksesta oli kulunut jo melkoisesti 
aikaa, jolloin muistuttelu olisi voinut helpottaa haastattelujen toteutusta. Minulle jäi myös vaikutelma 
siitä, että jotkut terveydenhuollon haastateltavat kokivat hankaluuksia vastata esittämiini kysymyksiin, 
koska niissä muotoilu käsitettiin muihinkin kuin tuotteisiin tai tiloihin liittyvänä asiana. Toisin sanoen, 
haastateltavien oli helpompi vastata kysymyksiin silloin, kun he pystyivät liittämään sen jotenkin esi-
merkiksi tiloihin tai konkreettisiin asioihin. Yritin haastattelujen aikana selventää kysymyksiäni, mutta 
joissakin tilanteissa selventämisyritykset saivat aikaan hämmennystä. Tämä hämmennys johtui ehkä 
siitä, että kysymyksien tarkoitus oli tämän jälkeen haastateltaville epäselvä.



177

Taustani terveydenhuollosta on helpottanut muun muassa opinnäytetyöni tulosten kirjoittamista terve-
ydenhuollon ja muotoilun yhteistyöhön liittyen. Taustatietoni pohjalta minun oli helppo asemoida tulok-
seni ja kirjoittaa niistä, koska minun ei ole tarvinnut epäröidä onko kirjoittamani asiat olennaisia käsi-
teltävän asian kannalta. Yhteissuunnittelun suhteen huomasin hankaluuksia tuloksien kirjoittamisessa 
ja jouduin palaamaan lukemaan kirjallisuutta yhteissuunnitteluun liittyen tuloksia kirjoittaessani. Taus-
takirjallisuuteen tutustumisesta huolimatta minusta tuntui, että minulla on vaikeuksia asemoida omia 
tuloksiani suhteessa viimeaikaiseen keskusteluun. Yhteissuunnittelu on hyvin laaja ja teoreettiselta 
pohjaltaan hyvin monitahoisesti määriteltävissä oleva asia. Se olisi jo yksittäin voinut riittää tarkastelun 
näkökulmaksi sen laajuuden vuoksi. Kahden ison näkökulman hallinnoimisen takia opinnäytetyöni on 
paisunut laajaksi ja minusta tuntuu, että olisin voinut saada otetta siitä paremmin, jos olisin jättänyt toi-
sen tarkastelunäkökulman tuloksista pois. Näin kuitenkin arvokkaaksi tuoda esille havaitsemani tulok-
set vaikka tiedostinkin tämän ongelman. Lisäksi huomasin ongelman vasta kohtuullisen myöhäisessä 
vaiheessa ja siksi pidin kiinni näistä molemmista näkökulmista.

Opinnäytteeni kirjallisuuskatsauksen projektikuvaukset toimivat hyvänä pohjamateriaalina opinnäyt-
teeni haastatteluille. Minulla oli alun perin tarkoituksena vertailla projektikuvauksia syvemmin omien 
tulosteni kanssa. Tein vertailua työssäni jonkun verran, mutta huomasin että useimmat projektikuvauk-
sissa olevat asiat eivät menneet ajatuksellisesti niin pitkälle, kuin jotkut opinnäytteeni tuloksissa havai-
tut alueet. Projektikuvaukset olivat toisin sanoen hyviä siinä mielessä, että niiden kautta saadaan sel-
ville mitä projekteissa tehtiin, mutta taustalla olevaa ajattelua ei avattu tarpeeksi pitkälle monissakaan 
tapauksissa. Projektikuvauksilla voidaan käyttää esimerkkitapauksina ja ne voivat toimia jo sinällään 
mielenkiintoisena tarkastelun kohteena joillekin lukijoille. Projektikuvauksia, jotka kuvasivat prosessin 
eri vaiheita, oli yllättävän hankala löytää, vaikka terveydenhuollon projektit ovat olleet jo jonkin aikaa 
trendikäs osa-alue muotoilun saralla. Suurimmassa osassa löytämistäni projektikuvauksista prosessia 
oli avattu vain pintapuolisesti. Kaikki kuvailemani projektit ovat toteutettu jossain määrin moniamma-
tillisessa ryhmässä ja pelkkiä muotoilijoiden tekemiä terveydenhuollon projekteja löytyy hyvin harvoja.

Olen oppinut opinnäytteeni prosessissa paljon muotoilusta julkisella puolella ja terveydenhuollon ken-
tällä ja minusta tuntuu, että minulla on enemmän valmiuksia työskentelyyn tällä kentällä. Olen oppinut 
paljon myös yhteissuunnittelun tapahtuman järjestämisestä ja siinä esiintyvistä periaatteista ja huomi-
oon otettavista asioista. Tutkimukseni terveydenhuollon ja julkisen sektorin kentällä antaa näkemystä 
toisaalta myös minkä tahansa organisaation kanssa tehtävään yhteistyöhön.
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Opinnäytteeni eri vaiheissa en ole korostanut kovinkaan paljon omaa sairaanhoitajan tai muotoilijan 
ääntäni. Nämä toimivat enemmän tutkimukseni taustalla vaikuttavina asioina ja hedelmällisenä apuna 
tutkimusprosessissa. Halusin korostaa tulososiossa haastateltavien ääntä ja tämän takia olen sisällyt-
tänyt opinnäytetyöni tulososioon melko runsaasti lainauksia. Olen tehnyt tämän tietoisesti siksi, että lu-
kijat voisivat tehdä aineistosta myös omia tulkintojaan ja nähdä välähdyksiä siitä oivalluksien matkasta, 
minkä läpi olen opinnäytetyöni prosessissa kulkenut. Haastateltavien kommenteista löytyy hyvin innos-
tavia ja sykähdyttäviä huomioita ja ne ansaitsevat arvonsa sellaisenaan. Oma näkökulmani ja taustani 
tulee enemmän esille tulosten tulkinnassa ja asioissa joita olen halunnut löydöksissäni korostaa.
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10. Johtopäätökset

Tutkimukseni sivusi hienoisesti projektien tulosten käsittelyä, mutta jatkossa tehtävien tutkimusten 
kannalta olisi kiinnostavaa keskittyä pelkästään siihen, minkälaisia tuloksia eri projekteista on saatu 
ja miten ne on onnistuttu viemään käytäntöön. Koska palvelumuotoilun projektit ovat terveydenhuol-
lossa lisääntyneet huimasta, niiden tuomat tulokset voisivat hahmottaa tätä kenttää laajemmin. Olisi 
mielenkiintoista tietää enemmän siitä, mikä on ollut näiden projektien tosiasiallinen vaikutus ja tulokset 
käytännön tasolla. Lisäksi kehittämistyön tulosten jalkauttaminen terveydenhuollon käytäntöön sisältää 
monia siihen vaikuttavia tekijöitä ja vaiheita, joihin olisi mielenkiintoista syventyä tarkemmin. Kehittä-
misehdotusten ja uusien toimintatapojen viemisessä käytäntöön on vielä monenlaisia mutkia tervey-
denhuollon organisaation tasolla ja henkilökunnan muutokseen sitouttamisen tasolla.

Yhteissuunnittelusta nousi mielenkiintoinen näkökulma ilmapiirin luomisesta, jonka erilaisiin puoliin 
voitaisiin syventyä jatkotutkimuksissa. Tämän lähestymistavan kautta voitaisiin ottaa monenlaisia eri 
tarkastelun näkökulmia huomioon, kuten sitouttamisen ja motivoinnin näkökulma, tunnelman luominen 
tai luottamuksen rakentaminen. Omassa tutkimuksessani näistä aiheista kysytyt kysymykset olivat he-
delmällisiä ja avasivat keskustelua monille urille.

Olisi mielenkiintoista myös tutkia, että miten muotoilijoiden yhteissuunnittelu poikkeaa muiden ammat-
tilaisten järjestämästä yhteissuunnittelusta. Pyrin avaamaan tätä kenttää jo hieman omassa opinnäy-
tetyössäni, painottaen sitä mitä yhteissuunnittelu on muotoilijoiden tekemänä. Vertailu muiden ammat-
tilaisten tekemien yhteissuunnittelun tapahtumien kanssa olisi paikallaan, koska sitä kautta voitaisiin 
määritellä miten nämä eri ammattilaisten toteuttamat yhteissuunnittelun tapahtumat eroavat toisistaan.

Terveydenhuollon ja julkisen sektorin palveluiden suunnittelussa voitaisiin hyödyntää muotoiluajatte-
lua ja muotoilun lähestymistapoja. Muotoilijan työskentelytavat rikkovat perinteisiä työskentelytapoja, 
tuoden uudenlaista tietoa ja menetelmiä palvelujen kehittämiseksi. Muotoilun erilainen ajattelu sisältää 
muun muassa kokeellisuuden, visuaalisen otteen, kokonaisuuksien hahmottamisen ja asiakkaiden ko-
kemusten painottamisen näkökulmat.

Muotoilijoiden järjestämät yhteissuunnittelun tapahtumat olivat luonteeltaan hyvin luovasti muuttuvia, 
koska toimintatapoja ja menetelmiä muokattiin käyttötarkoituksen mukaan. Muotoilija muokkasi työka-
lusta juuri sellaisen kuin kuhunkin tilanteeseen tarvittiin. Muotoilijoiden järjestämät yhteissuunnittelut 
toivat erityistä otetta ja arvoa työskentelyyn asiakkaan kokemusten ja taustatutkimuksen kautta. Muo-
toilijoiden järjestämässä yhteissuunnittelussa töihin ei lähdetty suinkaan tyhjältä pöydältä. Työskentely 
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on hyvin tehokasta verrattuna perinteisiin yhteisiin neuvotteluihin. Tehokkuutta lisäsi tavoitteellisuus, 
kokeellisuus ja suunnittelun mahdollisuuksiin pyrkiminen. Ideoita, visualisointeja ja malleja luotiin ja 
testattiin aikaisessa vaiheessa. Tästä johtuen lopullisissa ehdotuksissa oli paljon virheiden kautta opit-
tua näkemystä ja eri toimijoilta saatua tietoa. Muotoilija painottaa työssään kaikkien eri toimijoiden 
näkökulmaa. Kaikkien toimijoiden oleminen samassa pöydässä voi olla julkisen puolen toiminnassa 
erikoista, jossa kukin yksikkö hoitaa pelkästään omaa reviiriään. 

Muotoilun tuleminen terveydenhuollon kentälle merkitsee erilaisten toimintatapojen ja kulttuurin su-
lauttamista toisiinsa. Muotoilun kanssa tehtävän yhteistyön myötä terveydenhuollon ja julkisten pal-
veluiden organisaatio- ja asiantuntijakeskeinen toimintakulttuuri voi muuttua asiakaskeskeisemmäksi. 
Yhteistyön myötä painopiste siirtyy järjestelmistä ja prosesseista asiakkaan kokemuksia huomioon 
ottavaan suuntaan. Muotoilija painotuksessa on vahvasti mukana myös eri toimijoiden ja asiakkaiden 
kanssa tehtävät yhteisen työskentelyn muodot asiantuntijavetoisen työskentelyn sijaan.

Muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyö on täynnä mahdollisuuksia. Tämä on erittäin merkitykselli-
nen ja arvokas toimintakenttä muotoilijoille, jossa on mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 
Haasteellisimmaksi osa-alueeksi muodostui tutkimuksessani juuri se, että terveydenhuollon tai julkisen 
puolen toimijoilla ja muotoilijoilla ei ollut yhteistä kieltä projekteissa. Se johtui siitä, että yhteistyö on pal-
velujen osalta hyvin nuorta. Muotoilun ja terveydenhuollon kulttuurien rajamaastossa yhteisen sanas-
ton ja kielen löytämisellä on paikkansa yhteistyön raja-aitojen madaltamiseksi. Yhteisen ymmärryksen 
ja kielen luominen yhteistyön helpottamiseksi tapahtunee ajan saatossa, kun yhteistyötä on toteutettu 
runsaammin ja tietämys lisääntyy puolin ja toisin. Tämä tarkoittaa muotoilijoiden näkökulmasta oman 
paikan ja roolin hakemista sekä löytämistä terveydenhuollon piirissä. 

Terveydenhuollon ja muotoilun yhteistyössä vaikuttaisi olevan paljon mahdollisuuksia. Olin tutkimuk-
seni aikana positiivisesti yllättynyt siitä, miten monet henkilöt olivat innostuneet muotoilun kanssa teh-
tävästä yhteistyöstä. Muotoilun alueella tehtävissä kehittämisprojekteissa terveydenhuollon ympäristö 
on vetovoimainen, koska sen kautta pystytään vaikuttamaan ihmisten todelliseen hyvinvointiin. Ny-
kyisten haasteiden, kuten terveydenhuollon resurssien vähenemisen ja väestön ikääntymisen myötä, 
terveydenhuollossa on tarvetta muutokselle ja siellä etsitään uudenlaisia toimintatapoja. Muotoilu voisi 
osaltaan olla vaikuttamassa tähän terveydenhuollon muutokseen. Eräs haastattelemani muotoilija sa-
noi; ”Omalta osaltani pyrin vaikuttamaan siihen, että suomessa terveydenhuollossa ymmärretään muu-
toksen tarve ja se että muotoilulla on arvoa tän muutoksen aikaan saamisessa”. Minusta tuntuu, että 
muotoilun ja terveydenhuollon yhteistyön näkymät vaikuttavat erittäin lupaavilta ja toivon osallistuvani 
tähän yhteistyöhön tulevassa työssäni teollisena muotoilijana.
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Liitteet

Haastattelurunko muotoilijoille:

TAUSTATIEDOT HAASTATELTAVASTA

Nimi ja Ikä.
Koulutus.

YLEISKUVAUS PROJEKTISTA

Kesto?
Tavoitteet?
Mitä menetelmiä projektissa käytettiin?

YHTEISSUUNNITTELU

Minkälaista yhteissuunnittelua projektissa käytettiin? 
Voitko kuvailla vaiheittain koko yhteissuunnittelun prosessin/ yhden niistä ja miten järjestit sen?
Miten tilaisuus alkoi, mitä työkaluja käytettiin, ketkä ohjasivat ryhmiä, mikä oli yhteissuunnittelun 
tavoitteena, mien tilaisuus päätettiin? Miten tuloksia hyödynnettiin?

RAJAESINEET, VISUALISOINNIT, KESKUSTELUN VÄLINEET

Mitä eri työkaluja/ visualisointeja/ prototyyppejä, ohjeita, kortteja, pelilautoja, keskustelun 
apuvälineitä, printattuja ohjeita ym. fyysisiä objekteja käytit? 
Missä tarkoituksessa käytit näitä esineitä?
Miten käytit niitä?
Minkälaisia ne olivat?
Miten ohjeistit osallistujia näiden rejaesineiden käytössä?

OSALLISTUJAT

Ketkä osallistuivat yhteissuunnitteluun? Ammattihenkilöstö (sairaanhoitajat, lääkärit, osastonhoitajat, 
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sairaalaorganisaatioiden johto, projektin henkilöt, potilaat ym.) 
Kuinka he valittiin projektiin? Helppo saatavuus, ammattinimike, mahdollisimman heterogeenisen 
ryhmän valinta tms.
Ketkä olivat mielestäsi tärkeimpiä osallistujia yhteissuunnitteluihin? Kenen poissaolo olisi vaikuttanut 
eniten projektin lopputuloksiin? Miksi?
Onko osallistujien tunnettava yhteissuunnittelun aihe omakseen? Minkälainen osallistujien 
osaaminen, kokemus, asiantuntemus oli mielestäsi hyödyksi tässä projektissa?

FASILITOINTI

Mitkä työkalut helpottivat eri toimijoiden välistä kommunikointia projektissasi?
Teitkö jotain saadaksesi ilmapiirin oikeanlaiseksi? Onko tämä mielestäsi olennaista?
Teitkö jotain saadaksesi sitoutettua osallistujat projektiin? Oliko tämä mielestäsi tarpeellista?
Teitkö jotain saadaksesi luottamuksen osallistujien välille tai osallistujien ja itsesi välille?Onko tämä 
mielestäsi olennaista? Jouduitko ohjaamaan osallistujia jollain tavalla, että heidän välinen yhteistyö 
helpottuisi? Minkälaisia tilanteita nämä olivat?

YHTEISSUUNNITTELUN HYÖDYLLISYYS PROJEKTILLE

Mitkä olivat tärkeimmät  ja hyödyllisimmät työkalut yhteissuunnittelussasi ja miksi?
Mistä yhteissuunnittelun menetelmästä, tavasta, ohjauksesta, ihmisistä koit olevan eniten hyötyä 
yhteissuunnittelun onnistumisen kannalta? / lopputuloksen kannalta?
Mitkä yhteissuunnittelun menetelmässä tuntuivat toimivimmilta tässä projektissa? Mitkä asiat 
tuntuivat haastavilta? Miksi?
Miten yhteissuunnittelun menetelmää voitaisiin mielestäsi muuttaa, että haastavat asiat saataisiin 
poistetuksi?
Mitä hyötyä yhteissuunnittelun menetelmistä oli mielestäsi projektille? Miten eri toimijoiden 
osallistuminen yhteissuunnitteluun vaikutti projektiin? Oliko se välttämätöntä/ saatiinko heiltä 
näkemyksiä joita ei olisi voitu saada muuten/ edistivätkö ne projektia/ vaikuttivatko tuloksiin jollain 
lailla? Mihin se vaikutti erityisesti ja miksi?

SUUNNITTELIJOIDEN JA TERVEYDENHUOLLON HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Mitä haasteita huomasit terveydenhuollon henkilöstön ja muotoilijoiden/ suunnittelijoiden välisessä 
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yhteistyössä?
Mitkä asiat itsellesi olivat vaikeita ymmärtää terveydenhuollossa?
Mitkä asiat näyttivät olevan hankalia ymmärtää terveydenhuollon henkilöstölle?
Mikä vaikeutti yhteistyötä?
Mikä helpotti yhteistyötä?
Osaatko nimetä joitain toimintatapoja tai menetelmiä, joita olisit käyttänyt yhteistyön helpottamiseksi?
Tässä projektissa, näyttäisikö  että osallistujien on saatava päättää mitä he haluavat kehittää sen 
sijaan että se annetaan valmiina? Mielipiteitä tähän projektin tiimoilta?

MUOTOILIJAN ROOLI

Miten määrittelisit muotoilijan roolisi projektissa/ yhteissuunnittelussa? Olitko yhteissuunnittelussa 
tilanteen ohjaaja? Facilitoija? Olitko visualisoija/ innovaattori? Olitko tulkkina muiden välillä? Tilanteen 
koossa pitäjä/ ohjaaja? Toimitko muiden toimijoiden yhdistäjänä vai seurasitko tapahtumia työkalujen 
antamisen jälkeen sivusta? Käsittivätkö muut roolisi samoin?

Minkälaista ajattelumallia koet edustavasi? Minkälainen “design thinking” työsi taustalla on? 
Käyttäjäkeskeinen? Potilaiden kokemuksiin keskittyvä? Empaattinen? Business-ajattelu? 
Organisaation kehittäminen? Käytettävyys? Teknisyys? Visuaalisuus? 

YHTEENVETO

Nyt kun sinulla on tämä kokemus terveydenhuollon parissa toimimisesta, mitä neuvoja voisit sanoja 
muotoilijoile jotka lähtevät mukaan terveydenhuollon projekteihin?
 
Haluatko vielä lisätä jotain aikaisempiin kommentteihin tai onko tullut mieleen muita asioita jotka 
tuntuisivat mainitsemisen arvoisilta?
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Haastattelurunko terveydenhuollon henkilöstölle

TAUSTATIEDOT HAASTATELTAVASTA

Nimi ja Ikä.
Koulutus. Ammattinimike.

YLEISKUVAUS

Voisitko kuvat yleisesti projektista tavoitteet omasta näkökulmasta käsin? Esim. Oliko tavoitteena 
kehittää hoitotyötä/ saada uusia näkökulmia tms. 
Ketä on ollut teidän puolelta mukana projektissa? Onko ollut mukana hallinnon puolen ihmisiä?
Miten nämä projektit ovat yleisesti sujuneet/ onko niistä tykätty?
Jatko suunnitelmat?

MUOTOILIJOIDEN JA TERVEYDENHUOLLON VÄLINEN YHTEISTYÖ JA MUOTOILIJAN ROOLI

Mitä haasteita on terveydenhuollon henkilöstön ja muotoilijoiden välisessä yhteistyössä?
Mitkä asiat itsellesi olivat vaikeita ymmärtää muotoilussa?
Mikä vaikeuttaa yhteistyötä? Miksi?
Mikä helpottaa yhteistyötä? Miksi? 
Huomasitko joitain asioita projektissa, jotka avasivat yhteistyötä? Keskustelu, kuunteleminen, 
yhdessä toimiminen?
Minkälaista asennoitumista/ ajattelutapaa tai ymmärrystä muotoilijalta vaaditaan tällaisessa 
ympäristössä?
Mitkä asiat olet huomannut haaasteellisiksi muotoilijoiden ymmärtää? Onko lopputuloksissa ollut 
huomattavissa jotain, josta tämä ymmärtämättömyys näkyy?
Mitä mahdollisuuksia näät muotoilijoiden ja terveydenhuollon yhteistyössä?
Ovatko muotoilijat yllättäneet teitä joiltakin osin, esimerkiksi lopputuloksillaan? Kerro esimerkki.
Kuinka ymmärsit aluksi muotoilijoiden roolin ja kuinka käsityksesi on muuttunut tämän Wellbeing 
projektin aikana?
Mitä sanoisit, mitä muotoilijalla voisi olla tarjottavanaan terveydenhuollolle/ psykiatriseen 
hoitotyöhön? Mikä heidän roolinsa voisi olla?
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LOPPUTULOKSET

Onko näistä projekteista ollut jotain seurauksia työyhteisöönne/ ajattelutapaanne tai muuhun 
sellaiseen?
Mitkä asiat ovat olleet teille erityisen hyödyllisiä?
Kuinka toivotut muutokset voisivat tapahtua teidän organisaatiossa, mitä se vaatisi? Organisaation 
johdon sitoutumista/ kokonaan uutta ajattelutapaa/ aikaa ja työtä/ lisäresursseja tms.?  

TERVEYDENHUOLLON NYKYTILA

Mitkä ovat olemassa olevat haasteet ja ongelmat terveydenhuollossa tällä hetkellä teidän kannalta 
katsottuna? 
Ovatko haasteet resursseissa/ henkolöstömitoituksessa/ hiararkiassa /organisaatiossa/ 
toimintatavoissa?
Näettekö että terveydenhuollolla on tarvetta muuttua joiltakin osin? Miten?
Kuinka tällaiset muutokset voitaisiin saada liikkeelle? Mitä tarvitaan?
Minkälaista ajattelumallia terveydenhuollon piirissä harrastetaan? Organisaatiokeskeistä, 
talouskeskeistä, osaston toiminnallisuuskeskeistä, potilaskeskeistä? Minkälaiseen ajattelutapaan 
pyritään?
Voisiko muotoilulla olla mielestäsi jotain annettavaa nykyterveydenhuollon ongelmiin?

YHTEISSUUNNITTELU keskitytään vain johonkin projektissa tapahtuneeseen 
yhteissuunnitteluun.

Yleiskuvaus yhteissuunnittelusta, ketä osallistui ym.
Mitkä oli yhteissuunnittelun tavoitteet? Ideat/ tiedon keräys tms.?
Mikä työkalu tai työvaihe on jäänyt erityisesti mieleesi hyvänä kokemuksena/ huonona 
kokemuksena?
Onko mielestäsi yhteissuunnittelusta ollut hyötyä projektille?
Mitkä asiat tuntuivat haastavilta? Miksi?
Oliko hankaluuksia ymmärtää mitä ollaan tekemässä ja miksi? Kuvaile tilannetta.
Kenen osallistuminen yhteissuunnitteluun on omasta näkökulmastasi olennaisinta? Kaikki toimijat/ 
hoitotyöntekijät/ potilaat tms.? Onko johtavien henkilöiden osallistuminen tärkeää tai asiakkaiden/ 
käyttäjien?
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Voisiko tällaisista työkaluista olla hyötyä terveydenhuollolle?

YHTEENVETO

Mitä neuvoja voisit sanoja muotoilijoille jotka lähtevät mukaan terveydenhuollon projekteihin?
Haluatko vielä lisätä jotain aikaisempiin kommentteihin tai onko tullut mieleen muita asioita jotka 
tuntuisivat mainitsemisen arvoisilta?
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