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Suomalainen väestö on ikääntymässä. 
Syntyvyys ja kuolleisuus ovat elintason ke-
hityttyä tasaantuneet ja väestön muutos ei 
tapahdu näiden, vaan yhä pidentyvän elin-
iän myötä. Vuonna 2013 yli 60-vuotiaiden 
osuus väestöstä tuli suurimmaksi väes-
töryhmäksi (Tilastokeskus, 2014) ja tämä 
tarkoittaa vanhushuoltosuhteen jatkuvaa 
kasvua. Vanhushuoltosuhde kuvaa kuinka 
monta 65 vuotta täyttänyttä on sataa työ-
ikäistä kohti. Suomelle leimallista on, että 
kehitys ajoittuu vuosien 2010-2030 välille, 
jonka jälkeen ei ole näkyvissä yhtä suurta 
muutosta. Tästä on seurauksena tämän-
hetkinen keskustelu poliittisten päättäjien 
keskuudessa: onko ikärakenteen muutos 
nyt olevilla säännöillä (eläke, koulutus, 
palvelu) taloudellisesti mahdollista? Julki-
set menot kasvavat jatkuvasti lisääntyvien 
hoitomenojen takia, mutta samanaikaisesti 
tulot pysyvät samoina. Tästä muodostuu 
talouden alijäämä, eli valtio velkaantuu. 

Erilaisia ratkaisuja näihin ongelmiin on 
kehitetty ja esimerkiksi eläkeuudistukset 
pyrkivät pienentämään niitä, mutta ratkaisu-
jen suunnittelu on ollut yksinomaan talous-
tieteilijöiden näkökulmasta tapahtuvaa. YK 
on muun muassa ehdottanut kotityön- ja 
hoivapanoksen huomioimista suunnitelmis-
sa, jolloin ennaltaehkäistäisiin menoja ja 
lisättäisiin palveluiden tarvetta, mutta tällä 
hetkellä vaihtoehtoiset näkökulmat materia-
lisoituvat vain julkaisuissa. (Dosentti Mikko 
Kautto, Eläketurvakeskus, ’Suomi ikääntyy’ 
-luento 19.1.2016.)

Kandidaatin opinnäytetyössäni tutkin, miten 
palvelumuotoilun avulla voidaan auttaa 
parantamaan ikäihmisten palveluita heille 
sopivalla tavalla. Tutkimukseni kohteena on 
ikäihmisille suunnattu Loppukiri-asukasyh-
teisö Helsingin Arabianrannassa. Työssäni 
olen palvelumuotoilun keinoja käyttämällä 
pyrkinyt löytämään ratkaisuja helpottamaan 

yhteisön jaksamista heidän yhteisessä 
toiminnassaan. Työni keskittyy asukkai-
den yhteiseen ruuanlaittoon, jonka kanssa 
yhteisö on kohdannut haasteita. Tavoitteeni 
on työlläni herättää kiinnostusta palvelu-
muotoilun hyödyntämiseen ikäihmisten 
palveluiden suunnittelussa. Palvelumuotoi-
lun keinoista olen käyttänyt tässä tutkimuk-
sessa haastatteluja, havainnointia, palvelu-
polun kartoittamista, kyselytutkimusta sekä 
yhteissuunnittelua. Haluaisin myös tuoda 
tulevaisuudessa etenkin julkisten ruokapal-
veluiden suunnitteluun huomioitavaksi sen, 
ettei ruuan tarkoitus ole ainoastaan toimia 
elimistömme polttoaineena, vaan ruokai-
luun ja ruuasta nauttimiseen liittyy paljon 
hyvää tekeviä sosiaalisia puolia. 

Työni on sekä kirjallinen että produktiivinen 
työ. Pyrin Loppukirin tarjoaman esimerkin 
kautta havainnollistamaan palvelumuotoi-
lun sopivuuden ikäihmisten palveluiden 

kehittämiseen esittelemällä projektiani 
sekä tuottamaan ratkaisuehdotuksia yhtei-
sön kohtaamiin ongelmiin. Esittelen aluksi 
aiheeseen liittyviä taustoja koskien ikään-
tyvää väestöä, Loppukiriä yhteisönä, ruo-
kailun sosiaalista merkitystä ja palvelumuo-
toilua. Tämän jälkeen kerron projektistani 
Loppukirin asukkaiden kanssa, siitä saatua 
yhteenvetoa, suunnittelemiani uusia toimin-
taehdotuksia ja ratkaisujen tulevaisuuden-
kuvia.
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Palvelumuotoilu ja Co-designLoppukiri
Loppukiri on sekä Helsingin Arabianrantaan 
vuonna 2006 valmistunut osakeyhtiömuo-
toinen senioreille tarkoitettu kerrostalo, että 
siellä asuvien ihmisten muodostama yhtei-
sö. Talossa asuu noin 70 ihmistä ja siellä 
on 58 asuntoa. Talossa on noin 400m2 
yhteisiä tiloja: yhteiskeittiö, ruokasali, kirjas-
to, vierashuone, sauna, pesutupa ja terassi. 
Loppukiri ei ole palvelutalo eikä vanhain-
koti, vaan yhteisö, joka tuottaa itse palvelut 
asukkailleen, sekä tukee yhteisöllistä ja 
osallistavaa asumismuotoa. Taloyhtiö on 
ensimmäinen Suomeen perustettu yhteisöl-
linen senioritalo. Talon ideana on toiminut 
ruotsalainen Färdknäppen-yhteisö ja talon 
perustamista ja rakentamista on hoitanut 
Aktiiviset Seniorit ry. Syksyllä 2015 avattiin 
Helsinkiin toinen yhdistyksen rakennuttama 
senioritalo Kotisatama Helsingin Kalasata-
maan.

Taloyhtiön perusideana on tarjota erityisesti 
eläkeiässä oleville asukkaille yhteisöllistä 
toimintaa ja näin ollen virikkeellisempää 
asumisympäristöä. Perusvaatimuksena on, 
että vähintään yhden taloyhtiön asunnossa 
asuvan täytyy olla vähintään 48-vuotias. 
Käytännössä suurin osa asukkaista on elä-
keikäisiä ja valtaosa on yksin asuvia naisia. 
Yhteisö järjestää kerran kuussa kokouksen, 
jossa yhteisistä asioista tarpeen mukaan 
keskustellaan.

Loppukiri-talossa yhteisöllisyyttä pyritään 
toteuttamaan erityisesti yhteisen siivouksen 
ja ruuanlaiton avulla. Asukkaat on jaettu 
kuuteen eri ryhmään, ja jokaisella ryhmällä 
on kuuden viikon välein työviikko. Viikon 
aikana ryhmä laittaa neljänä päivänä ruuan 
halukkaille asukkaille, sekä siivoaa yhteiset 
tilat. Kesäkuukausina ruuanlaitto on tauolla. 
Siivous ja ruuanlaitto ovat pakollisia kaikille, 
mutta talossa ja Aktiiviset seniorit ry:llä on 

myös vapaamuotoisempaa yhteistä toi-
mintaa. Yhteisöllä on muun muassa kirjalli-
suuspiiri, erilaisia harrastuskerhoja (joogaa, 
korttipelejä, jumppaa) ja yhteisö järjestää 
yhteisiä matkoja ja käyntejä kulttuuritapah-
tumissa. (Dahlström & Minkkinen, 2009.)

Kuluttaminen on muuttumassa suuntaan, 
jossa ei enää haeta yksittäistä tavaraa 
tai palvelua tiettyyn tarpeeseen. Ihmiset 
odottavat saavansa valmiita ratkaisuja ja 
kokonaisuuksia, jossa joku muu kuin he 
itse on miettinyt mikä on juuri heille tilantee-
seen sopivin ratkaisu. Tällä hetkellä suurin 
kehitys ja innovaatio tapahtuu palveluissa 
(Tuulaniemi, 2011). Maailmanlaajuisesti 
innovatiiviset yritykset sijoittavat yhä enem-
män palvelukeskeisiin toimialoihin ja palve-
lumuotoilun mahdollisuudet kehittää näitä 
toimintoja alkavat olla laajalti tunnettuja 
(Mager, 2008). Koska yritysmaailma on jo 
näyttänyt toteen palvelumuotoilun tehok-
kuuden ja hyödyn, on entistä tärkeämpää, 
että näitä etuja pyritään saamaan enem-
män myös julkisen sektorin käyttöön ja 
yhteiskunnan hyödyksi.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu on palvelukokemuksen 
ja -tilanteen käyttäjälähtöistä suunnittelua 
muotoilun keinoja hyväksikäyttäen. Tämä 
tarkoittaa asiakkaan näkökulman huomioi-
mista kaikissa tilanteissa ja vaatii suunnit-
telijalta kykyä asettua käyttäjän asemaan, 
tai keinoja saada sen tarpeet esille. Pal-
velumuotoilun tarkoituksena on varmistaa, 
että palvelun osa-alueet ovat tarpeellisia, 
käytettäviä ja haluttavia asiakkaan näkö-
kulmasta, sekä tehokkaita ja erottautuvia 
palveluntuottajan näkökulmasta. Tämän 
takia palvelun hyödyn ja arvostuksen var-
mistaminen sekä sen vuorovaikutuspro-
sessien kehittäminen ovat olennaisia osia 
palvelumuotoilussa. (Mager, 2008).

Palvelumuotoilu auttaa huomaamaan ke-
hittämisen kannalta olennaiset kohdat, joko 
puuttuvat tai puutteelliset, sekä huomaa-
maan myös mahdollisia uusia kehitettäviä 
palveluita. Tämä auttaa organisaatiota te-
hostamaan toimintaansa ja luo sekä kilpai-
luetua, että parempaa palvelukokemusta 
asiakkaalle (Tuulaniemi, 2011). Palvelu-
muotoilijan tehtävänä on selvittää palvelun 
haasteet ja ongelmat ja kehittää uusia inno-
vatiivisia ratkaisuja näihin yhdessä loppu-
käyttäjän kanssa. Muotoilijalta vaaditaan 
vahvoja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, 
empatiakykyjä käyttäjää kohtaan, luovuut-
ta ja visuaalista ajattelukykyä. Tarpeiden 
ymmärtäminen ja ihmisen käyttäytymisen 
tulkinta ovat olennaisia taitoja onnistuneen 
palvelun kehittämiseksi. Muotoiluajattelu 
pyrkii myös keksimään ja kuvittelemaan 
uusia ja tulevia palveluita ja minimoimaan 
palveluiden mahdollisia riskejä.
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Palvelumuotoiluprosessi ja muotoilun 
keinot

Muotoilija työskentelee ongelmalähtöisesti. 
Tarkoituksena on selvittää mikä on tilanteen 
todellinen ongelma ja etsiä siihen ratkai-
sut. Käyttäjällä tai yrityksellä voi aluksi olla 
hyvinkin vahva mielipide siitä mitä tilan-
teeseen tarvitaan, mutta hyvän muotoilijan 
tehtävänä on tämä huomioiden tutkia asiaa 
ja selvittää taustalta, onko kyse mahdolli-
sesti jostain muustakin. Käyttäjää ja sidos-
ryhmiä on mahdollista osallistaa kaikkissa 
työvaiheissa, ja työpajatyyppinen työsken-
telymuoto on hyvin tyypillinen palvelumuo-
toilulle.

Ongelman selvittämiseksi on monia keino-
ja, muun muassa haastattelut, havainnoin-
ti, kyselyt ja itsearvionti. Näistä saatujen 
tietojen pohjalta muotoiluprosessin vetäjä 
tulkitsee ja määrittelee ne ongelmat joihin 

lähdetään etsimään ratkaisuja. Alkuvai-
heessa yleensä myös rajataan työ ja mää-
ritellään mitä kehitetään ja mikä suunta 
kehitykselle valitaan. Tämä on hyvä tehdä 
käyttäjän kanssa, jotta yhteisesti ymmärre-
tään mitä ollaan tekemässä. Tämän jälkeen 
aloitetaan ideointivaihe, jossa tarkoituksena 
on löytää ratkaisumalleja, joista kehite-
tään prototyyppi kokeilua varten. Ideoinnin 
työkaluja on suuri määrä, niistä yleisimpiä 
ovat aivoriihet (brainstorming), käsite- ja 
miellekarttojen piirtäminen (mindmapping) 
sekä vertailututkimus muihin vastaaviin 
toimijoihin (benchmarking). Ideoista vali-
taan parhaat, joita lähdetään kokeilemaan 
erilaisten prototyyppien avulla, ensin kuvi-
teltujen tilanteiden kautta ja myöhemmin 
käytännössä. Tämän jälkeen uuden mallin 
toimivuutta analysoidaan, suoritetaan mah-
dollista jatkokehitystä ja viedään eteenpäin 
oikeaksi palveluksi.

Prosessi työlle ei ole suoraviivainen, vaan 
usein vaatii jatkuvaa muokkausta työn 
edetessä. Koska aluksi ei tiedetä ongelmia, 
mahdollisia ratkaisuja ja näiden toteutus-
ta, ei voida myöskään ennalta suunnitella 
kaikkia askelia. Ideana on tehdä prosessis-
ta mahdollisimman joustava ja avoin, jotta 
kaikki ratkaisut olisivat mahdollisia tiedon 
lisääntyessä. Ideana on myös uuden pal-
velumallin tultua käyttöön varmistaa sen 
toimivuus tarkkailemalla tilannetta ja kehit-
tää edelleen tarvittaessa. Tämä on myös 
tehokkuuden kannalta olennaista, koska 
usein asiakkaiden tarpeet muuttuvat. (Miet-
tinen & Koivisto, 2009.)

Co-design

Co-design, joka voidaan suomentaa yhteis-
suunnitteluksi tai yhteisölliseksi suunnitte-
luksi, tarkoittaa suunnitteluprosessin toteut-
tamista yhdessä käyttäjien kanssa. Metodin 
ideana on saada palvelu vastaamaan mah-
dollisimman hyvin käyttäjän tarpeita, mut-
ta myös luoda palvelulle arvoa käyttäjän 
saavuttaessa omistajuuden kokemuksen 
palveluun omien vaikuttamismahdollisuuk-
siensa ansiosta. Co-designin tehokkuus on 
myös siinä, että koko ongelman voi jakaa 
palasiin, työstää pienemmissä ryhmissä ja 
sitten yhdistää ja arvioida yhdessä. Yh-
teissuunnittelusta puhuttaessa kuullaan 
usein termi fasilitointi. Sanan alkuperä on 
latinankielen sanassa ’facil’, joka tarkoit-
taa helppoa. Termi tarkoittaa valmentavaa 
ryhmäprosessien ohjausta, ei kuitenkaan 
pelkästään työpajan vetämistä, vaan myös 
koko toiminnan muutosta. Palvelumuotoilun 

tarkoitus on tarjota työkalut yhteissuunnitte-
lua varten.

Osallistavan suunnittelun asiantuntija Jari 
Koskinen (2016) Alternative Futures Oy:s-
tä puhui Ornamon aamiaisseminaarissa 
8.4.2016 Co-designista. Hänen mukaan-
sa menetelmät eivät saa olla toiminnan 
keskiössä, muuten tulokset alkavat muis-
tuttamaan toisiaan. Menetelmällisesti 
kaksi asiaa ovat co-designissa tärkeitä: 
rikastaminen ja kiteyttäminen. Rikastami-
nen tarkoittaa käsiteltävää asiaa tutkiessa 
ympärilleen katsomista, tulevaisuuden 
ennakoimista, eri toimialueiden tutkimista 
ja erityisesti peiliin katsomista. Tällä tavoin 
pyritään ratkaisemaan niitä ongelmia joiden 
ympärillä aina pyöritään. Usein ongelma 
onkin jotain muuta kuin mitä aluksi kuvitel-
laan ja näillä keinoilla on tarkoitus selvittää 
haasteiden perimmäiset syyt. Kiteyttämisen 
idea on ratkaisuissa tiivistää olennainen ja 

tuoda uudet ajatukset tehokkaasti uuden 
palvelumallin hyödyksi. 

Yhteissuunnittelun haasteet ovat Koskisen 
(2016) mielestä tällä hetkellä alalla toimi-
vien muotoilijoiden halukkuudessa luopua 
ideoiden keksimisen manttelista. Vanha 
ammattikulttuuri saattaa edustaa tällaista 
ajattelua, mutta vanhan ja uuden pitäisi 
yhdistää vahvat näkemyksensä ja saada 
siitä voimaa. Tärkeämpää kuin kuka sanoo, 
on se mitä sanotaan. Organisaatiossa olisi 
tärkeää kuunnella kaikkia jotka ovat osalli-
sia asiassa ja pystyä tekemään päätöksiä 
yhdessä. 
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Ikääntyvä väestö koetaan politiikassa 
uhkana yhteiskunnan hyvinvoinnille. Me-
diassa puhutaan eläkepommista, hoivan 
tarpeen kasvusta ja passiivisen väestön 
lisääntyvästä määrästä. Vaikka pitkä ikä ja 
terveys ovat suomalaisen terveydenhuollon 
tavoitteita, yleisen asenteen mukaan van-
hukset ovat pikemmin rasite kuin kunnioi-
tettava ja tärkeä kansan osa. Yhteiskunta 
on siirtymässä perinteisestä pohjoismaises-
ta tasa-arvon kulttuurista tehokkuuden ja 
tuottavuuden malliin. Poliittinen keskustelu 
eläkeuudistuksista käydään ekonomien 
näkökulmasta ja muita vaihtoehtoja ei huo-
mioida päätöksenteossa. (Dosentti Mikko 
Kautto, Eläketurvakeskus, ’Suomi ikääntyy’ 
-luento 19.1.2016.) 

Helsingin yliopiston sosiaaligerontologian 
professori Antti Karisto toteaa haastattelus-
saan (5.4.2016) ikäihmisten kokemiseen 
uhkana olevan niin sanottu taakkatulkinta 
asiasta ja sitä pitäisi osata ajatella toisinkin 
päin. Pitkäikäisyys on ollut ihmisten haave, 
mutta nyt tuntuu, että se on onnettomuus 
ja ihmisillä on kiero tapa suhtautua väestön 
vanhenemiseen. Liian vähän julkisessa 
keskustelussa mietitään mitä muuta se voi-
si olla kuin ongelma. Jos katsotaan miten 
vanhuus näyttäytyy yleisellä tasolla medi-
assa ja miten siellä puhutaan vanhuudesta, 
herää ajatus median ruokkivan ihmisten 
mielipiteitä niin, että ikääntymisen ongelmat 
korostuvat ja ihmisten suhtautuminen muut-
tuu siihen suuntaan. 

Yhteisöllisyys ja aktiivinen toiminta ovat 
oleellinen osa ihmisen toimintakykyä ja 
etenkin ikääntyvillä esiintyy haasteita näi-
den asioiden kanssa (Päivi Sainio, THL, 
’Suomi ikääntyy’ -luento 9.2.2016). Aktiivi-
nen toiminta ikäihmisillä tarkoittaa ihmisen 
osallistumista oman elämänsä hyvinvoinnin 
mielekkääseen ylläpitämiseen, sekä usein 
viikossa tapahtuvaa sosiaalista kanssa-
käymistä (Ikäihmisten hyvä hoito ja palve-
lu, Stakes, 2002). Inhimillinen riippuvuus 
on tärkeä osa ihmisen sosiaalista elämää 
ja tämä korostuu erityisesti lapsuudessa 
ja vanhetessa sekä muissa elämän hei-
kommissa hetkissä. Vanhenemisen kun-
nioittamisen lisäämiseksi ja ikäihmisten 
toimintakyvyn ylläpidon helpottamiseksi 
yhteiskunnan pitäisi tulla sukupolviälyk-
käämmäksi. Tällä hetkellä yhteiskunta 
segretoituu sukupolviin ja kestävyyden 
kannalta olisi tärkeää, että näin ei tapahtui-
si. Tätä voidaan estää esimerkiksi sekoitta-

malla eri-ikäisiä ihmisiä asumaan yhdessä. 
Helsingin kaupungin ’Toimiva kaupunki’ 
-hankkeen projektin ’Oman muotoinen koti’ 
tarkoitus on etsiä muotoilun menetelmin 
ratkaisuja nuorten asunnottomuuteen (toi-
mivakaupunki.fi , 2016). Projektin tiimoilta 
kolme nuorta on muuttanut keväällä 2016 
palvelukoti Rudolfi in Helsingin Laajasalos-
sa, jossa he saavat edullisemman asumis-
muodon ja palvelukodin asukkaat saavat 
nuoria naapureita tuomaan monimuotoi-
suutta arkeensa (Seeker Network, 2016).

Muitakin muutoksia on ilmassa ja Loppukiri 
sekä Kotisatama ovat hyviä esimerkkejä 
tästä. Myös espoolainen muistisairaisiin 
erikoistunut hoivakoti Opri ja Oleksi on 
aloittanut kymmenen vuotta sitten yhtei-
söllisemmän toiminnan. Siellä esimerkiksi 
dementiapotilaat osallistuvat ruuanlaittoon 
ja näin saavat aktiivisempaa toimintaa hei-
kentyneestä muististaan huolimatta. Roihu-

vuoren vanhustenkeskuksen johtaja Maritta 
Haavisto palkittiin 2012 ruokakulttuurin 
edistämisestä. Keskuksen asukkaat osal-
listuvat kykynsä mukaan ruuanlaittoon ja 
ruokailuun, ja asukkaiden omatoimisuuden 
on havaittu jopa kehittyvän tämän avulla. 
(Helsingin Sanomat, 9.10.2012).

Väestön ikääntyminen
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Syöminen on välttämätöntä ihmisen hen-
gissä pysymiseksi. Syöminen ei kuitenkaan 
ole ihmisille perinteisesti vain pakollinen 
ruumiillinen toimitus, vaan sosiaalinen 
tapahtuma (Warde, 1997). Perheet kokoon-
tuvat yhdessä syömään ja usein juhlata-
pahtumissa ateria on tärkeässä asemas-
sa. Ruuan jakaminen on ihmiseläimelle 
ominainen piirre ja siihen liittyvät vahvasti 
hoivaamisen ja huolenpidon vietit. Yhteinen 
ruokailu on yksi yhteisöllisyyden perimmäi-
sistä määreistä. Ateria on syömisen tärkein 
muoto ja yhteisellä aterialla ei ole ravitse-
muksellisesti merkitystä, mutta siitä nautti-
misille on paljon merkitystä ihmisen sosiaa-
lisuudelle ja hyvinvoinnille (Mäkelä, 2002).

Suomalaisille kunnon ruoka tarkoittaa 
kotona laitettua lämmintä ateriaa (Mäkelä, 
2002). Oman ruuan laittaminen on kunnon 
elämän perusedellytys ja erityisesti ikäih-
misillä tämä on osoitus omasta toimintaky-
vystä ja itsenäisen toiminnan mahdollisuu-
desta. Ihminen joka pystyy itse laittamaan 
oman ruokansa ei ole liian vanha tai heikko 
(Andersson, 2007). Ruokailu on yksi arjen 
perusilmiöistä ja ”arjen tutkimus olisi otetta-
va yhdeksi hyvinvoinnin mittatikuksi ja sosi-
aalisuunnittelun kohteeksi” (Karisto, 2010).  
Ruuasta nauttiminen ei siis ole ylimääräistä 
hienostelua, vaan olennainen osa ihmisen 
hyvinvointia. Tämän merkitys korostuu eri-
tyisesti ikäihmisillä, joiden päivää rytmittää 
koulun tai työn sijaan yhä suuremmassa 
määrin ruokahetket. Loppukirissä on huo-
mattu yhteisen ruokailun ikään kuin opetta-
van yhteisöllisyyttä ja edesauttavan muun 
yhteisen toiminnan kehittämistä.

Ruokailun merkityksestä
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Projekti Loppukirin kanssa

12

Ongelman ilmeneminen

Tammikuussa 2015 kävin ikäihmisten 
asumisen suunnitteluun liittyvän opiskelu-
projektin tiedonkartoitusvaiheessa haas-
tattelemassa Loppukirin edustajia yhdessä 
opiskeluryhmäni kanssa. Keskustellessam-
me yhteisöllisestä asumisesta ja siitä miten 
se on Loppukirissä toteutettu tuli ilmi, että 
yhdeksän vuotta taloon muuttamisen jäl-
keen asukkaat alkavat väsyä ja vanheta ei-
vätkä tahdo jaksaa enää yhtä hyvin yhteisiä 
töitä. Keskustelussa asukkaiden edustajat 
itse arvioivat tämän johtuvan normaalin 
ikääntymisen tuomista voimavarojen vähe-
nemisestä. Asukkaat kysyivät onko muo-
toilun laitoksella mahdollisuuksia auttaa 
heitä pohtimaan ongelmia ja mahdollisesti 
kehittää ratkaisuja niihin. Vein asiaa eteen-
päin laitoksellamme ja yhdessä professori 
Eero Miettisen kanssa päätimme, että teen 
projektin opinnäytetyönäni. Aiheeseen 

minua innosti sen ajankohtaisuus, mahdolli-
set tulevaisuuden hyödyt myös isommassa 
mittakaavassa, sekä tilaisuus tehdä jotain 
konkreettista ja mahdollisesti hyödyllistä. 

Alkukeskustelu

Kesäkuussa 2015 professori Eero Miettisen 
ohjauksessa tein alkuhaastattelun asuk-
kaiden edustajille. Rajasimme tutkittavan 
ongelman nimenomaan keittiötyöhön ja 
siinä kohdattaviin haasteisiin, koska siihen 
asukkaiden itsensä oli vaikeinta löytää 
ratkaisuja. Yhteinen siivoaminen esimer-
kiksi koettiin vähemmän raskaaksi, koska 
sitä voi jokainen tehdä oman aikataulunsa 
mukaan ja osan työstä voi helposti ulkois-
taa jatkossa jos voimavarat hupenevat 
liikaa iän myötä. Keittiötyössä ryhmä lait-
taa yhteisen aterian kello 17.ksi ja hoitaa 
ruuanlaittoon liittyvät ostokset ja siihen ja 
ruokailuun liittyvän siivouksen. Aikaisemmin 

ruokailu järjestettiin viitenä päivänä viikos-
sa, mutta sitä on nyt vähennetty neljään 
päivään asukkaiden kokeman uupumuksen 
takia. Haasteet joita asukkaat havaitsivat, 
olivat yleinen väsähtäminen työhön, uusien 
asukkaiden integroimisen vaikeus sekä 
pelko tulevaisuudesta väen vanhetessa 
lisää. Päätimme ryhtyä tutkimustyöhön ja 
asetimme tavoitteeksi tehdä tutkimuksen 
lukuvuoden 2015-2016 aikana.
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KAKSI 
VIIKKOA 
AIEMMIN

-aloitetaan 
reseptien 
suunnittelu

EDELLISEN 
VIIKON 
KESKIVIIKKONA

-viikon ruokalista 
on valmiina ja 
ihmiset voivat 
aloittaa ruokailuun 
ilmoittautumisen

TYÖPÄIVÄN AIKANA

-käydään kaupassa
-haetaan kaupasta puuttuvia tarvikkeita
-juodaan aloituskahvit
-varmistetaan päivän ruokailijoiden määrä
-jaetaan työt
-valmistetaan päivän ruuat
-katetaan pöydät
-pakataan annokset niille jotka ovat tilanneet ruuan 
mukaan otettavaksi
-syödään klo 17
-pakataan ylijääneet ruuat
-tiskataan ruokailijoiden astiat ja ruuanvalmistukseen 
käytetyt välineet
-siivotaan keittiö

SEURAAVALLA 
VIIKOLLA

-palautekeskustelu

keittiötyöviikon palvelupolku
Havainnointi

Syykuussa 2015 tein tutkimuksen havain-
nointivaiheen, jonka aikana kolmena eri 
viikkona osallistuin keittiötyöhön yhden 
päivän ajan. Aktiivinen osallistuminen 
mukaan työhön mahdollistaa ongelmien 
havaitsemisen käytännössä ja auttaa 
huomaamaan asioita joista ei mahdollisesti 
ole edes puhuttu. Työvuoron aluksi esit-
telin itseni ja projektini ja kerroin lyhyesti 
mikä on palvelumuotoiluprojektini tavoite. 
Tämän jälkeen keskustelimme yhdessä 
ryhmän kanssa keittiötyöviikon eri vaiheista 
kartoittaaksemme työn palvelupolun (kuva 
2). Ryhmästä riippuen palvelupolku saat-
taa vaihdella, koska ryhmät toteuttavat työt 
oman halunsa mukaan. Työvuoron aikana 
laitoimme yhdessä ruuan ja samalla pääsin 
havainnoimaan miten käytännön työt jae-
taan, miten ihmiset reagoivat eri tilanteissa 
ja mistä asioista syntyi epäselvyyksiä. Sa-

malla asukkaat spontaanisti kertoivat minul-
le asioita, jotka heitä askarruttivat keittiön 
toiminnassa ja työn suorittamisessa. Asiois-
ta keskustelu yhdessä ruokaa laittaessa oli 
monelle asukkaalle ilmeisen helppoa.

Kysely (liite 1)

Helmikuussa 2016 tein Loppukirin kaikille 
asukkaille kyselytutkimuksen, jolla pyrittiin 
saamaan selville muita mahdollisia aihee-
seen liittyviä haasteita, sekä saamaan 
kaikkien halukkaiden ääni kuuluviin. Ky-
selytutkimus tehtiin sekä sähköisenä, että 
paperisena, jotta vastaaminen olisi mah-
dollisimman helppoa. Vastaukset annet-
tiin anonyymeinä ja niitä tuli yhteensä 25 
kappaletta, mikä edustaa noin 35%.a talon 
asukkaista. Vastaajien keski-ikä oli 73 vuot-
ta ja suurin osa (19 vastaajaa) on asunut 
talossa sen perustamisesta lähtien.
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Ongelmat ja analyysi

Haastatteluissa, havainnoinnissa ja kyse-
lyissä havaitut ongelmat ovat monipuolisia 
ja ihmisten eri persoonallisuudet vaikutta-
vat yksilötasolla kohdattuihin haasteisiin. 
Yleisesti voidaan todeta, että fyysinen 
jaksaminen ei ole päällimmäinen ongelma, 
vaan se miten työt on organisoitu. Suurin 
osa vastaajista kokee jaksavansa yhteiset 
työt erittäin hyvin. Apua yhteisiin töihin saa 
tarvittaessa ja huilaamiselle löytyy halutes-
sa aikaa. Keskusteluissa esiin tullut jaksa-
miseen liittyvä ongelma oli pikemmin se, 
että ihmiset eivät halua levätä vaikka heille 
tarjotaan siihen mahdollisuus ja sitten he 
valittavat väsyvänsä. Keskeisiksi teemoiksi 
ongelmissa nousivat esiin seuraavat ai-
he-alueet: töiden organisointi, työn ohjaus, 
ruokailu, ruuan laatu ja vaihtelu, yleinen 
viihtyvyys ja ilmapiiri sekä ergonomia.

Seuraavat keskeisimmät esimerkit ongel-
mista on poimittu eri lähteistä ja niillä ei ole 
tärkeysjärjestystä. Ongelmat on valmiiksi 
ryhmitelty aihe-alueiden alle tulkinnan hel-
pottamiseksi. Kyselyistä poimitut kommen-
tit eivät ole suoria lainauksia, vaan ne on 
muokattu yhdistämällä samasta aiheesta 
puhuvat mielipiteet yhdeksi. Osa ongel-
mista on havaittavissa vain osan ryhmistä 
toiminnassa ja nämä ovat myös ihmisten 
mielipiteitä, joista asukkaat voivat olla kes-
kenään eri mieltä. Olen karsinut kyselyssä 
esille tulleista ongelmista pois oman arvioni 
mukaan ne, jotka eivät olleet kokonaisku-
van kannalta mielestäni ratkaisevia.

Töiden organisointi: 
-Työryhmien toimintamalli vaihtelee ryh-
mästä toiseen. Tämä toki antaa kullekin 
valinnanvapauden toimia oman maun 
mukaan, mutta muista ryhmistä voisi oppia 
tapoja, joilla helpottaa työntekoa.
-Työpäivä muodostuu liian pitkäksi kun 
pitää koko keittiötyön ajan olla läsnä vaikka 
ei olisikaan aktiivista tekemistä.
-Kaupassakäynti on liian usein raskasta ja 
ruokia ei hankita ryhmien välillä yhteisesti.
-Kauppojen kotiinkuljetuspalveluita ei käy-
tetä tehokkaasti.
-vihannesten kylmä/viileäsäilytys on ongel-
ma
-Pakastimeen jää vanhoja ruoka-aineita, 
kun ryhmät eivät voi keskenään hyödyntää 
toistensa tarvikkeita.

Työn ohjaus:
-Päivän reseptit eivät ole valmiina vuoron 
aluksi. Määrät eivät ole kaikkien nähtävis-
sä, vaan keittiövastaavan täytyy vastata 
kaikille kysyjille erikseen. Tällöin vastauk-
set voivat olla myös epätarkkoja ja vaikea 
muistaa ulkoa eri työvaiheiden edetessä
-Töitä ei ole jaettu vuoron aluksi, vaan kaik-
ki saapuvat paikalle ja osa joutuu olemaan 
paikalla ilman tehokasta tekemistä. 
-Vuoron aikana ruuanlaittaja saattaa saada 
liikaa ohjeita muilta ja häneen ei luoteta. 
Myös niiden jotka ovat taitavampia teke-
mään joitain töitä pitää hyväksyä, että on 
erilaisia tapoja tehdä. Ihmiset kyllä kysyvät 
neuvoa tarvitessaan.

Ruokailu:
-Ruokailijoiden pienentynyt määrä oli paljon 
esillä kesä- ja syyskuun 2015 keskusteluis-
sa. Tämä on kuitenkin parantunut itsestään 
ja kyselyssä lähes kaikki ilmoittivat syö-

vänsä aina kuin mahdollista. Syksyn 2015 
keskimäärin noin 20 ruokailijasta määrä on 
noussut nyt noin 30-35 ruokailijaan. Isoin 
ongelma tähän liittyen on vastaajien mu-
kaan ilmoittautuminen, joka on mahdollista 
vain etukäteen aulassa olevaan vihkoon, 
eikä esimerkiksi sähköisesti. Uuden int-
ra-järjestelmän kehittämistä on alettu suun-
nittelemaan Aalto-yliopiston tietotekniikan 
opiskelijoiden kanssa.

Ruuan laatu ja vaihtelu: 
-Resepteihin on kyllästytty.
-Uusia kasvisruokareseptejä on vaikea 
löytää.

Yleinen viihtyvyys ja ilmapiiri:
-Kun asuu yhteisöllisessä talossa pitää hy-
väksyä erilaiset ihmiset ja erilaiset tavat. 
-Ilmapiiri on joskus turhan vakava. Pitää 
olla enemmän huumoria!
-Ihmiset ovat liian muutosvastaisia. Kaikkea 

pitäisi voida koko ajan kehittää eteenpäin.
-Yhteisen ruokailun koetaan vievän voi-
mavaroja muulta mahdolliselta yhteiseltä 
toiminnalta.

Ergonomia:
-Tarvitaan keinoja keventää työtahtia iän 
tuomien haasteiden lisääntyessä.
-Työskentelyssä pitää huomioida ergono-
mia.

Yhteisön kohtaamat ongelmat ovat inhimilli-
siä eikä mitään asiaa koeta ylitsepääsemät-
tömäksi. Ruoka ei ole kertaakaan kymme-
nen vuoden aikana myöhästynyt ja se on 
aina ollut hyvää ja monipuolista. Kohdatut 
ongelmat liittyvät ennen kaikkea työnjakoon 
ja työn ohjaukseen. 
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YHTEISÖLLISYYSTURVALLISUUS

TOIMINTAKYKY ORGANISOINTI
YHTEINEN 

TEKEMINEN

YHTEISET 
TILAT

SEURA 
ON 

LÄHELLÄ
VAPAUS VALITA

IHMISTEN 
ERILAISET
TARPEET

rapussa 
tervehditään

yksityisyyttä 
kunnioitetaan

apua saa 
helposti

yhteisöllisyyttä 
voi toteuttaa 

haluamassaan 
määrin

muuten olisi vain 
omassa kolossaan

ruokailu ei 
saa olla ainoaharrastukset

yhteiset 
tapaamiset

ideoita on paljon, 
mutta kuka ne 

toteuttaa

Loppukirissä 
keskivertoa 

parempi

jos joku on 
ilmoittautunut 
syömään eikä 

ilmaannu paikalle, 
soitetaan heti perään

terveys 
vaikuttaa

elämänvaiheet 
ovat erilaisia

helpottaa kun 
ruokaa saa 
valmiina

yhteisöllisyys 
auttaa 

toipumaan 
sairauksista 

Yhteissuunnittelu

Maaliskuussa 2016 järjestin yhteissuun-
nittelutapaamisen talon asukkaille, jossa 
kävimme läpi havainnoinnissa ja kyselyssä 
esiin tulleita ongelmia ja mietimme niihin 
yhdessä ratkaisuja. Tapaamiseen osallistui 
seitsemän vapaaehtoista asukasta. Alku-
lämmittelyksi keskustelimme yhteisöllisyy-
destä ja sen merkityksestä, joista piirsin 
käsitekartan (kuva3). Kartta havainnollistaa 
asukkaiden ajatuksia talon yhteisöllisyyden 
mahdollisuuksista ja sitä voidaan käyttää 
apuna yhteisön keskusteluissa aiheesta. 
Esittelin ryhmälle tutkimuksessa esille tul-
leet päällimmäiset ongelmat ja keskustelim-
me niistä, niiden syistä ja tavoista joilla niitä 
voisi ratkaista. Kävimme myös läpi asioita, 
joissa ei ollut ongelmia ja jotka koettiin 
yhteisön toimintaa kannustaviksi. Tämän 
jälkeen keskustelimme suunnittelemistani 
ideoista ja niiden sopivuudesta tai tarpeel-

lisuudesta yhteisölle. Keskusteluiden poh-
jalta olen tehnyt uudet toimintaehdotukset, 
joiden pohjalta yhteisö pääsee itse jatka-
maan kehitystyötä eteenpäin. Toimintaeh-
dotukset ovat erillisenä liitteenä (liite 2), 
jotta niitä voi käyttää helpommin. Esittelen 
tässä keskustelun satoa ja miten se vaikutti 
omien ideoideni muokkaamiseen.

Organisoinnin haasteista kaikki olivat yhtä 
mieltä. Keittiötyö on ikään kuin kaikkien 
vapaa temmellyskenttä ja tämä varmas-
ti aiheuttaa turhaa työtä ja stressaa niitä 
ketkä haluavat tehdä vain minimin. Toisille 
asukkaille ruuan kanssa askartelu ja kau-
passa käynti ovat mieluisia asioita ja he 
haluavat käyttää siihen paljon aikaa. Mutta 
kun tällainen henkilö myöhemmin valittaa 
kuinka väsynyt hän on ja kuinka paljon 
työtä ruuanlaitto hänelle teettää, on muiden 
vaikea reagoida tähän rakentavasti. Töi-
den parempi järjestely auttaisi välttämään 

ongelman, koska jokaisen työpanoksen 
pystyisi silloin tarkemmin määrittelemään. 
Ruuanlaitto itsessään ei vie kovin paljoa 
aikaa. Tämänhetkiset joka vuoron alussa 
olevat aloituskahvit ovat turhat, jos niiden 
aikana ei sovita vuoron töistä. Keskustelun 
aikana ehdotettiin, että kahvihetkeä voisi 
paremmin hyödyntää töiden jakamiseen ja 
toivottiin kaikkien saavan äänensä kuulu-
viin vaikuttaakseen organisointiin. Vastuun 
jakamista myös toivottiin ja organisoijaih-
misten pitäisi ymmärtää jakaa valtaansa 
sen sijaan, että pyrkisivät tekemään kaiken 
itse. Ryhmien välille toivottiin yhteistyötä ja 
hyvien käytäntöjen jakamista. Kotisatamas-
sa ryhmät eivät pysy samoina vuodesta 
toiseen, vaan siellä ryhmäjaot vaihtelevat 
koko ajan. Ryhmien itsenäisyys ja valin-
nanvapaus halutaan säilyttää työn mielek-
kyyden ja luovuuden ylläpitämiseksi. Asuk-
kaat haluaisivat sopia asioista enemmän 
etukäteen ja keskustelijat ehdottivat muun 
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muassa päiväkohtaisten työvuorolistojen 
tekemistä, joista näkee kuka tekee mitäkin 
ja kuka on paikalla. Uuden intrajärjestelmän 
kehittämisen toivottiin myös mahdollisesti 
helpottavan ruokailuun ilmoittautumista ja 
tasoittavan ilmoittautuneiden määrän vaih-
telua. 

Työn ohjauksesta ja sen haasteista puhut-
taessa keskusteltiin paljon ihmisten erilai-
sista tavoista tehdä asioita. Vaikka jotkut 
tekevät vähemmän ja toiset enemmän, 
pitää kaikkien hyväksyä ihmisten erilaisuus 
osana yhteisöllisyyttä. Toisista on kiva 
saada neuvoja ja toisia liikaa neuvominen 
juuri estää osallistumasta aktiivisemmin 
toimintaan. Jatkuvasti samaa asiaa kysyvät 
voivat olla toisen mielestä turhan tarkkoja, 
mutta tämä voidaan tulkita myös haluna 
varmistaa kaikkien olevan samaa mieltä ja  
todettiin, että ikäihmisille tämä on sallittua. 
Organisoinnin ja työn ohjauksen helpotta-

miseksi ehdotin lukujärjestyksen käyttöön-
ottoa töiden organisoimiseksi. Keskustelijat 
pitivät tätä ehdottomasti kokeilemisen arvoi-
sena ideana ja toivoivat sen nimenomaan 
vähentävän oleskelua turhaan keittiössä 
vailla tekemistä. Lukujärjestys on selkeä 
tapa esittää asiat ja siihen ehdotettiin 
esimerkiksi kolmen tunnin maksimityömää-
rää per henkilö per päivä. Huolenaiheeksi 
nousi miten saadaan väki riittämään päivän 
töihin, mutta tähän uskottiin löytyvän ratkai-
suja kokeilemalla.

Ruokatoimituksien tilaaminen kauppojen 
kotiinkuljetuksista on ollut jo pidempään 
suunnitteilla ja osalla ryhmistä on jo hyviä 
kokemuksia palveluista. Tähän toivottiin 
ryhmien välistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi 
kuivatuotteita tai pidempään säilyviä elintar-
vikkeita voitaisiin tilata kerralla enemmän. 
Viileäkaapin hankkiminen olisi tähän asiaan 
helpotusta tuova tekijä, koska tällä het-

kellä vihanneksia ja hedelmiä säilytetään 
huoneenlämmössä ja siksi niitä ei voida 
varastoida kovin pitkäksi aikaa. Uusien alan 
toimijoiden kokeilusta puhuttiin sekä siitä, 
että yhteisö voi halutessaan myös haas-
taa kauppiaita tulemaan vastaan ja vaatia 
erikoispalvelua. Kaupoista tilattaessa ei 
myöskään saa olla liian ennakkoluuloinen, 
koska samalla lailla puutteita ja unohduksia 
on ihmisten omissa ostoksissa. Samalla 
keskustelussa tuli esille idea valmiiden 
aterioiden tilaamisesta, jota voitaisiin en-
sin kokeilla kesällä ja jatkossa tarvittaessa 
niinä päivinä jolloin ei ole tarpeeksi kokkeja 
tai jos halutaan tehdä jotain muuta yhteistä 
toimintaa.

Ruuan laatu on saanut paljon kehuja ja 
monet pitävät hyvin tärkeänä osana viih-
tyvyyttään erilaisten ruokien ja reseptien 
maistelun ja valmiiseen pöytään tulemisen 
helppouden. Osa ihmisistä nauttii uusien 

reseptien miettimisestä ja osa taas vaih-
telee kahta samaa reseptilistaa työviikkoi-
naan. Valinnanvapaus tässäkin halutaan 
säilyttää, mutta etenkin kasvisruokiin kai-
vattiin enemmän vaihtelua. Ehdotin erilais-
ten alan asiantuntijoiden kutsumista vierai-
lemaan Loppukiriin jakamaan tietotaitoaan 
ja opettamaan uusia reseptejä ja kokeile-
maan erilaisia ruokakulttuureja. Monissa 
muissa maissa esimerkiksi kasvisruuat ovat 
paljon monipuolisempia kuin meidän pe-
rinteessämme. Nämä ihmiset voisivat olla 
muun muassa kasvisruuan asiantuntijoita 
ja erilaisista kulttuuritaustoista saapuneita 
ihmisiä. Tämä idea sai paljon innostunutta 
keskustelua aikaan ja puhuimme alustavas-
ti tuntemieni kasvisravintolan omistajan ja 
irakilaisen kokin kutsumisesta Loppukiriin 
laittamaan ruokaa yhdessä asukkaiden 
kanssa. Myös ravintolapäivään osallistu-
misesta keskusteltiin, mutta tämän vuoden 
toukokuussa se on päällekkäin yhteisön 

kymmenvuotisjuhlan kanssa. 

Ilmapiirin parantamiseksi ehdotin palaute-
keskustelujen järjestelmällistä läpikäymistä 
työviikkojen päätteeksi. Ihmiset kokevat 
keskustelun vaikeaksi ja siksi tähän tarvi-
taan kannustusta ja enemmän järjestettyjä 
tilaisuuksia. Kuitenkin yleinen mielipide oli 
se, että kaikki asiat ovat loppujen lopuk-
si hyvin ja ruokaa on aina saatu. Ihmiset 
haluaisivat rennompaa ja humoristisempaa 
ilmapiiriä ja vähemmän valitusta turhista 
asioista. Joillekin kaunis kattaus on tärkeä, 
mutta jotkut toivovat että arkisin voisi ottaa 
rennommin. Näiden asioiden yhteensovit-
taminen on yhteisöllisyyden haaste, mutta 
yhteisellä keskustelulla ja toisten hyväksy-
misellä saadaan varmasti kompromisseja 
aikaan. 
Ergonomian parantaminen ei ollut omissa 
ideoissani esillä, mutta sen huomioimista 
toivottiin. Tämän parantamiseksi ehdotettiin 

keittiön perusteellista siivousta ja mahdol-
lista uudelleenorganisointia, jolloin toivottu 
viileäkaappikin saataisiin mahtumaan sin-
ne. Keittiössä on paljon tarvikkeita joita ei 
käytetä ja esimerkiksi keittiön ilmoitustaulu 
ei ole aktiivisessa käytössä. Myös työtä ke-
ventäviä välineitä, kuten kuljetuskärryjä ja 
hanakattilaa pitäisi enemmän käyttää yleis-
tä työn kuormittavuutta keventääkseen. 

Keskustelijat olivat yleisesti erittäin tyytyväi-
siä läpikäytyihin asioihin, vaikka niistä kaik-
ki eivät olekaan helppoja. Uusi näkemys 
asiaan on todella tervetullut ja kaikki uudet 
ideat otetaan innolla vastaan ja niiden ko-
keilua lähdetään suunnittelemaan. Yhteisö 
itsekin toivoo toimintansa jatkuvan itseoh-
jautuvana, eikä koe ainakaan vielä tarvitse-
vansa jatkuvaa ulkopuolista ohjausta.
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Tulevaisuus Lopputulema
Kerron ideoimistamme toimintaehdotuksis-
ta Loppukirissä työni esittelytilaisuudessa 
toukokuussa 2016. Seuraavaksi projektissa 
olisi protovaihe, jossa testattaisiin miten 
uudet toimintaehdotukset toimivat ja paran-
tavatko ne ihmisten jaksamista. Tämän jäl-
keen pitäisi miettiä mitä mahdollista muok-
kausta ne vaativat ja mitkä ideat ylipäätään 
ovat sellaisia joita halutaan kehittää ja 
jatkaa. Olisi myös hyvä tehdä asukkaiden 
kanssa uusi ideointivaihe, koska uusista 
ehdotuksista rohkaistuneina monella saat-
taisi herätä omia uusia ajatuksia. Toiminta-
ohjeideni idea on, että asukkaat pystyisivät 
mahdollisimman itsenäisesti toteuttamaan 
jatkotyön.  

Oma kandidaatin opinnäytetyöni osuus 
päättyy ennen protovaihetta, mutta toiveeni 
olisi voida jatkaa tutkimusta aiheen paris-
sa maisteriopintojen aikana. Tähän liittyen 
olen ajatellut tehdä syksyllä 2016 seuran-

takäynnin asukkaiden parissa, jotta saan 
selville, miten suunnitellut muutokset ovat 
päässeet vauhtiin ja tarvitseeko yhteisö jos-
sain kohdassa vielä lisäapua. Tavoitteena 
on, että taloyhtiön asukkaat edelleen pär-
jäisivät ilman ulkopuolista neuvonantajaa, 
mutta osaisivat jatkossa hakea apua ku-
hunkin kohtaamaansa ongelmaan oikeasta 
paikasta. 

Työni käytännön onnistuminen oli nähtä-
vissä jo yhteissuunnittelutapaamisessa ja 
innostuneissa kommenteissa uudistuside-
oista keskustellessa. Kolme asukasta on 
perustanut INTO-ryhmän, jonka tarkoitus 
on suunnitella uusia intranet- ja muita tieto-
tekniikkapalveluita.

Tutkimusta tehdessä olen saanut kannus-
tavaa palautetta aiheen valinnasta ja eri-
tyisesti sen ajankohtaisuudesta. Olen itse 
tyytyväinen, että lähdin tekemään opinnäy-
tetyönäni palvelumuotoiluprojektia ja ajat-
telen, että en ole valinnut helpointa vaihto-
ehtoa työkseni. Aikataulun noudattaminen 
on ollut vaikeaa muun muassa siksi, että 
olen tehnyt työtä yksin enkä ryhmän kans-
sa, jolloin itseni on helpompi kunnioittaa 
sovittuja aikatauluja, kun niistä on muillekin 
vastuussa. Lisäksi työ on laajentunut sen 
edetessä ja kiinnostavaa tutkittavaa teoriaa 
ikäihmisiin, ruokakulttuuriin ja talouspolitiik-

kaan liittyen on tullut jatkuvasti eteen.

Muotoilijan vastuu ja persoona ovat enem-
män pelissä kun tehdään palvelumuotoilu-
projektia ja yhteissuunnittelua. Riski oman 
velvollisuudentunnon kasvamisesta yli 
projektin vaatiman määrän on suuri, ja it-
selleni tuli tätä projektia tehdessä riittämät-
tömyyden tunteita. Koen, että moraalisesti 
olisi oikeampaa panostaa paljon tärkeään 
aiheeseen ja usein töiden seistessä tunsin 
syyllisyyttä saamattomuudestani. Kuitenkin 
projektissa on saatu tuloksia aikaan ja tu-
levaisuus näyttää miten keittiötyö Loppuki-
risssä kehittyy. On erittäin arvokasta omalle 
oppimiselleni, että olen päässyt jo tässä 
vaiheessa opintojani kokeilemaan vastuun 
ottamista omille harteille oikeiden ihmisten 
kanssa ja uskon oppineeni paljon rajan 
vetämisestä. Samalla olen todennut, että 
oma persoonani vaikuttaa tällaiseen työhön 
sopivalta. Olen avoin ja innokas ihminen, 

enkä pelkää äänessä olemista tai ideoideni 
muokkaamista, mutta olen oppinut paljon 
myös kuuntelemaan muita ja haastamaan 
ujompiakin ihmisiä mukaan keskusteluihin. 

Uskon, että ikäihmisten palvelumuotoilu on 
hyvä aihe erikoistua ja sille tulisi olemaan 
tarvetta tulevaisuudessa. Tutkimukseni 
kohdetta Loppukiriä, ei voi kaupallisiin 
palveluihin verrata, mutta sen haasteet 
ovat myös opettaneet hienotunteisempaa 
suhtautumista käyttäjään. Väestön vanhe-
tessa ja palveluiden tarpeiden lisääntyessä 
alan työllisyysnäkymät ovat varmasti myös 
hyvät. Toivon voivani tehdä tästä lisää tut-
kimusta ja saattaa tätä tietoa yhteiskunnan 
käytettäväksi. Tutkimukseni aikana minulle 
on tullut mielikuva, että tällä hetkellä suu-
rimmassa osassa julkisista ja yksityisistä 
senioreiden palveluista suunnitellaan kuu-
lematta lainkaan käyttäjää. Oman koke-
mukseni perusteella en keksi mitään syytä, 

miksei palvelumuotoilu sopisi ikäihmisille 
yhtä hyvin kuin kaikille muillekin. Palvelu-
muotoilu osallistaa ihmistä ja edesauttaa 
oman elämän hallintaa. Tämä on erityisesti 
ikäihmisten toimintakyvyn kannalta olen-
naista ja uskon, että palvelumuotoilu voi 
nimenomaan antaa ihmisille joiden toimin-
takyky on heikentynyt muita väyliä joissa 
he kokevat pärjäävänsä hienosti. Kestävän 
kehityksen kannalta olisi huomattavan edul-
lista, jos näitäkin asioita voitaisiin kehittää 
monesta näkökulmasta ja omasta mieles-
täni palvelumuotoilun tulisi olla yksi niistä, 
jotta asiaan saataisiin aktiivisemmin kuu-
lumaan myös itse käyttäjän ääni. Ihmisen 
aktiivinen osallistuminen oman elämänsä 
tarpeiden suunnitteluun lisää hyvinvointia 
ja tyytyväisyyttä. Tämä auttaisi edesautta-
maan terveyttä ja näin ollen olisi mahdollis-
ta jopa tehdä säästöjä terveyspalveluissa 
ihmisten eläessä pidempään terveinä ja 
tyytyväisinä.
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Kiitokset
Haluaisin kiittää erityisesti Loppukirin 
asukkaita, jotka ovat ottaneet minut 
avosylin vastaan ja jotka ovat olleet 
innolla mukana kaikissa työni vaiheissa. 
Kiitokset Sirkka Minkkiselle, joka on 
toiminut yhteyshenkilönäni Loppukirin 
kanssa, sekä lukenut työni läpi 
varmistaakseen, että kirjoittamani asiat 
asukasyhteisöstä vastaavat totuutta. 
Kiitokset työtäni ohjanneille Aalto-yliopiston 
professori Eero Miettiselle ja lehtori Simo 
Puintilalle. Kiitokset Helsingin yliopiston 
sosiaaligerontologian professorille 
Antti Karistolle haastattelusta, sekä 
kommenteista aiheeseen. Kiitos myös 
opponointi-ryhmällemme, Pia Laulaiselle, 
Ellinoora Rustholkarhulle ja Aliisa 
Taljalle eteenpäin vievästä ja kriittisestä 
kannustuksesta.
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KEITTIÖSSÄ TYÖSKENTELY

4.Mikä yhteisessä työskentelyssä on hyvää ja mikä huonoa?

5.Ovatko työt selkeitä vai kaipaisitko lisää neuvoja?

6.Mikä on mielestäsi raskasta?

TALOYHTIÖSTÄ

7.Miksi haluat asua Loppukiri-taloyhtiössä?

8.Mitä toivoisit yhteiseltä toiminnalta?

9.Mitä muita terveisiä haluaisit sanoa aiheeseen liittyen?

Kiitos paljon vastauksistasi, tämä tieto auttaa
meitä yhdessä kehittämään keittiönne
toimintaa paremmaksi!

Kysely Loppukiri-taloyhtiön asukkaille keittiötoiminnan kehittämiseksi
Maaliskuu 2016

Hei!

Tämän kyselyn tarkoitus on tukea Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen kandidaa-
tin opinnäyte tutkimusta, jonka tarkoituksena on auttaa Loppukiri-taloyhtiötä 
kehittämään yhteistä ruuanlaittoa. Kaikki vastaukset ovat nimettömiä ja ne pi-
detään salassa. Tutkimustieto on Aalto-yliopiston sisäistä.

Jos vastaukset eivät mahdu lomakkeelle, ne voi laittaa erillisille paperille.

Mikäli sinulla on kysymyksiä aiheesta, vastaan mielelläni niihin. 

Ystävällisin terveisin,

Annukka Svanda
annukka.svanda@aalto.fi
0503683634

PERUSTIETOJA

Ikä: 

Sukupuoli:

Kauan olet asunut talossa: 

YHTEINEN RUOKA

1.Kuinka usein keskimäärin syöt yhteisen ruuan:

2.Onko ruoka mielestäsi hyvää ja onko se tarpeeksi vaihtelevaa?:

3.Jos et syö ruokaa, mikä siihen on syynä? 

Liitteet
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Liite 1: Kyselylomake Liite 2: Toimintaehdotukset (erillinen vihko)



Taiteen kandidaatin 
opinnäytetyö

Muotoilun laitos
Annukka Svanda

Loppukiri-yhteisön 
keittiötoiminnan 

helpottaminen 
palvelumuotoilun keinoin

Kevät 2016

Toimintaehdotuksia
Liite 2



Palautekeskustelut
Hei!

Nämä toimintaehdotukset ovat osa kan-
didaatin lopputyötäni, mutta ne toimivat 
itsenäisenä ohjeenaan. Ideat ovat synty-
neet Loppukirin asukkaiden parissa teh-
dyssä palvelumuotoiluprojektissa ja niiden 
tarkoitus on auttaa Loppukirin asukkaita 
löytämään ratkaisuja keittiötyön uudel-
leenorganisointiin. Ohjeiden idea on tukea 
itsenäisen toiminnan jatkumista, eikä niitä 
tarvitse noudattaa tarkasti. Näistä ajatuk-
sista toivottavasti löytyy inspiraatiota myös 
muihin tapoihin, joilla Loppukirin yhteisö 
saa jatkuvasti kehitettyä hienoa toimintaan-
sa. Muistiinpanoja voi halutessaan kirjoittaa 
aiheiden viereenkin.

Iloisia hetkiä keittiössä!

Toivottaa 
Annukka Svanda
annukka.svanda@aalto.fi

Työviikon jälkeen käydään vapaamuotoinen 
palautekeskustelu tai täytetään 
palautelomake, johon voidaan listata 
miten hyvin onnistuttiin ja missä kohdissa 
oli epävarmuuksia. Tällä tavoin saadaan 
esille myös ne epäkohdat, joista ei itse 
tilanteessa tule puhe. Lomake tai vastaava 
voi olla ryhmäläisillä jo työviikon aikana, 
jolloin plussat ja miinukset voidaan heti 
kirjata ylös. Näistä voidaan myös nostaa 
helpommin aiheita yhteisökokouksiin tai 
keittiövastaavien kokouksiin. Jokainen 
ryhmä voi tehdä omalla tyylillään 
lomakkeensa tai palautekeskustelunsa, 
jossa käsittelee haluamiaan aiheita. 
Tuloksia ja ratkaisuja voi olla mielekästä 
verrata myös eri ryhmien kesken.
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Lukujärjestys
Ryhmä tekee edellisellä viikolla tai maa-
nantaina lukujärjestyksen, josta nähdään 
kuinka moni on paikalla. Työt jaetaan 
jokaiselle päivälle tarpeen mukaan erilaisiin 
tehtäviin, esimerkiksi ’kaupassa käynti’, 
’pöytien kattaus’, ’jälkiruuan laitto’, lopputis-
kaus’. Tehtäville voidaan antaa suurinpiir-
tein aikamäärä ja tarkoitus olisi ettei kenen-
kään työpanos ylittäisi päivässä esimerkiksi 
kolmea tuntia tai viikossa sovittavaa tun-
timäärää. Työt voi tehdä oman tahtinsa 
mukaan, mutta ajatuksena on, että määrät 
olisivat tasaiset viikon aikana ryhmäläisten 
kesken.

Lukujärjestyksen avulla jokainen ryhmän 
jäsen tietää etukäteen tarkemmin oman ai-
kataulunsa ja pystyy suunnittelemaan muut 
menonsa paremmin. Tällä tavoin voidaan 
myös paremmin välttyä ’turhalta hengailul-
ta’ keittiössä muuten kuin vapaaehtoisesti.
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Suursiivous
Keittiön tiloissa järjestetään siivoustalkoot, 
joissa mahdolliset turhat tarvikkeet siivo-
taan pois varastoon tai viedään kierrätyk-
seen. Keittiön tiloja voitaisiin järjestellä 
uudelleen niin, että saataisiin mahtumaan 
toivottu viileäkaappi vihannesten säilytystä 
varten. 

Ergonomia
Jaksamisen kannalta on olennaista myös 
huomioida ergonomia työssä jo ennen kuin 
väsymys iskee. Mitä paremmin työasennot 
huomioidaan, vältytään turhalta rasituk-
selta. Keittiössä olevia työtä keventäviä 
välineitä, kuten hanakattilaa ja kärryjä on 
hyvä muistaa käyttää. Näistä asioista voi 
järjestää kertauskurssin halukkaille, johon 
voi kutsua esimerkiksi Martta-liiton asian-
tuntijoita antamaan neuvoja.



Vierailevat tähdetElokuvaillat
Ruokailun yhteisöllisyyden, 
monipuolisuuden ja nautinnon 
korostamiseksi voidaan järjestetään ruoka-
aiheinen elokuvailta jonka yhteyteen 
voidaan järjestää jotain mukavaa 
naposteltavaa. Tämän tarkoitus on herättää 
keskustelua aiheesta ja myös tuoda esille 
niitä aiheita jotka ympäröivät ruokailua ja 
vaikuttavat siihen, esimerkiksi ympäristö, 
kulttuuri, emootiot, värit ja juomat. 

Esimerkkejä elokuvista: Ranskalainen 
illallinen (1987), Julie ja Julia (2009), The 
Lunchbox, Rottatouille (2007), Syö juo mies 
nainen (1994), Pieni suklaapuoti (2000), 
Haute Cuisine -mestari keittiössä (2012), 
Chef (2014), Suuri pamaus (1973).
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Loppukiriläiset voivat haastaa ruoka-
alan ihmisiä ja kutsua heitä näyttämään 
uusia tapoja, reseptejä ja viimeisimpiä 
trendejä. Nämä voivat olla ravintolan- tai 
kahvilanpitäjiä, ruokablogien kirjoittajia, 
ravitsemusalan asiantuntijoita tai muita 
vastaavia. Myös Suomeen muuttaneiden 
uusien kulttuurien parissa on paljon 
mielenkiintoisia ruoka-alan ilmiöitä ja 
erilaisia makumaailmoja joihin tutustua. 
Tällä tavalla saadaan uusia ideoita 
keittiötyöhön, osallistetaan ihmisiä 
tärkeään toimintaan sekä sekoitetaan 
sukupolvia. Loppukirin asukkailla on 
paljon elämänkokemusta ja hyvää 
mieltä jakaa ihmisille vastineeksi heidän 
pienestä panoksesta yhteisölle. Myös 
ravintolapäivään osallistuminen vaikka 
lapsiperheteemalla voi olla hauska 
tapa saada etenkin lähiympäristön 
ihmisiin kontaktia. Nuorille menestyville 
ravintolanpitäjille tämä on myös hyvää 
mainosta mediassa.

Ryhmävaihtelu Kotiinkuljetuspalvelut
Ryhmien sisällä voidaan järjestää opinto-
matkoja. Jokainen halukas voi vuorollaan 
vierailla toisessa ryhmässä päivän, pari tai 
koko viikon halutessaan. Näin päästään 
oppimaan uutta muiden toimintatavoista, 
sekä kokeilemaan erilaisia työmetodeja ja 
tunnelmia. Syksyn alkaessa voidaan myös 
ajatella ryhmien sekoittamista kokonaan 
uudestaan, jolloin vastuuta voisi olla hel-
pompi jakaa myös uudemmille asukkaille.

Erilaisia uusia kuljetuspalveluita, 
ruokatoimituksia, catering-firmoja ja muita 
on kasvavissa määrin. Näitä palveluita 
kannattaa haastaa ja lähteä kysymään mitä 
he voisivat tarjota Loppukirille ja lähteä 
rohkeasti muokkaamaan uusia ideoita. 
Palvelun maksavana osapuolena voitte 
vaatia niiden muokkausta tarpeisiinne 
sopiviksi. Myös pienet kauppiaat voivat olla 
valmiita tuomaan omia erikoistuotteitaan 
kotiinkuljetuksella ja näin voidaan saada 
vaihtelua sekä myös erittäin korkealaatuisia 
tuotteita kala- liha ja tuorepuolelta. 
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Jatkuva muutosUudet teemat
Uusien teemojen ei tarvitse aina olla 
moderneja, vaan voidaan järjestää 
esimerkiksi lapsuusajan ruokaviikko tai 
lempiruokaviikko. Myös eri puolilta Suomea 
on hyvin kiinnostavia perinneruokia ja mitä 
ruokalistalla olisikaan jos talon miehet 
muodostavat yhden viikon ajan ryhmän ja 
kokkaisivat? Tämä kaikki herättää hauskaa 
keskustelua ja voi raikastaa toimintaa taas 
eri tavalla kuin pelkkä uusien reseptien 
etsiminen. Tai miltä kuulostaisi esimerkiksi 
grilliruokaviikko syksyn lämpiminä iltoina? 

Vaikka asiat menevät hyvin, sen ei tarvitse 
tarkoittaa paikalleen jäämistä. Uusista 
kokemuksista saa iloa ja energiaa, joten 
niitä kannattaa pyrkiä etsimään jatkuvasti 
itselle sopivissa määrin. Loppukirin 
asukkaat voivat kokeilla jatkossa uusien 
ideoiden hakemista säännöllisin väliajoin 
ja hakea siihen tarvittaessa eri alojen 
asiantuntijoiden mielipiteitä. Tämän ei 
tarvitse tarkoittaa pelkästään keittiötyötä, 
vaan kaikkea yhteistä toimintaa. 
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Tiivistelmä 

   Kandidaatin opinnäytetyössäni tutkin, miten palvelumuotoilun avulla voidaan parantaa 
ikäihmisten palveluita heille sopivalla tavalla. Tutkimukseni kohteena on ikäihmisille suun-
nattu Loppukiri-asukasyhteisö Helsingin Arabianrannassa. Työssäni olen palvelumuotoilun 
keinoja käyttämällä pyrkinyt löytämään ratkaisuja helpottamaan yhteisön jaksamista hei-
dän yhteisessä toiminnassaan. Työni keskittyy asukkaiden yhteiseen ruuanlaittoon, jonka 
kanssa yhteisö on kohdannut haasteita. Tavoitteeni on työlläni herättää kiinnostusta palve-
lumuotoilun hyödyntämiseen ikäihmisten palveluiden suunnittelussa. Haluaisin myös tuo-
da tulevaisuudessa etenkin julkisten ruokapalveluiden suunnitteluun huomioitavaksi sen, 
ettei ruuan tarkoitus ole ainoastaan toimia elimistömme polttoaineena, vaan ruokailuun ja 
ruuasta nauttimiseen liittyy paljon hyvää tekeviä sosiaalisia puolia.

Palvelumuotoilun keinoista olen käyttänyt tässä tutkimuksessa haastatteluja, havainnoin-
tia, palvelupolun kartoittamista, kyselytutkimusta sekä yhteissuunnittelua. Työni tausta-
tutkimuksta varten olen tutustunut aiheen kirjallisuuteen, osallistunut ’Suomi ikääntyy’ 
luentosarjaan Helsingin yliopistolla, käynyt Ornamon järjestämässä Codesign-aiheisessa 
seminaarissa ja haastatellut sosiaaligerontologian professoria Antti Karistoa. 

   Yhteisön kanssa tehdyn palvelumuotoiluprojektin tuloksena on uusia toimintaehdotuksia 
yhteisen keittiötoiminnan uudistamiseksi. Toimintaehdotukset ovat omana erillisenä vihko-
naan, jota yhteisön jäsenet voivat vapaasti hyödyntää haluamallaan tavalla. Tavoitteena 
on, että yhteisö jatkaa ohjeiden avulla edelleenkin itse ohjattua vapaata toimintaa ja järjes-
tää kaikki uudistukset itse.

   Tulevaisuudessa tavoitteenani olisi jatkaa tätä työtä maisteriopinnoissa, ja seurata miten 
yhdessä asukkaiden kanssa suunnittelemani ehdotukset ovat helpottaneet keittiötyötä. 

Avainsanat  palvelumuotoilu, Loppukiri, ikäihmiset, yhteissuunnittelu


