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Virve Hyysalo työskentelee osallisuuden asiantuntijana Helsingin kaupungilla, tehtävänään yh-
teiskehittää kaupunkilaisten kanssa tulevaisuuden kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita. Hän uskoo, 
että muotoiluperustaisilla ja dialogisilla lähestymistavoilla on paljon annettavaa ihmisten muka-
naolon tukemisessa heille itselleen sopivilla tavoilla sekä yhteiskunnallisten haasteiden ratkai-
semisessa, kun niitä käytetään yksittäisen menetelmän sijaan läpileikkaavana toimintatapana 
julkisella sektorilla. Hän kirjoittaa parhaillaan väitöskirjaa kirjasto Oodin yhteiskehittämisestä.

ALA LAPUTTAA! – KEVYT JA 
HELPOSTI MONISTETTAVA 
MENETELMÄ OSANA OODIN 
YHTEISKEHITTÄMISTÄ

Virve Hyysalo 
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Palvelumuotoilullinen kehittäminen lähtee inhimillisen toiminnan, tarpei-
den, tunteiden ja motiivien kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä (Miettinen, 
2011). Painopiste on käyttäjien todellisten kokemusten ja käyttäytymisen 

hahmottamisessa sekä tämän käyttäjätiedon muuntamisessa palvelutavoitteiksi ja 
-innovaatioiksi (Miettinen, 2011). Palvelumuotoilussa käyttäjät otetaan mukaan kehi-
tysprosesseihin. Joskus käyttäjät ovat aktiivisina osapuolina kehitystyössä, toisinaan 
heidän arkeaan vain yritetään etäämmältä ymmärtää erilaisin menetelmin. Yhteistä 
kuitenkin on se, että tavoitteena on tuottaa yhä enemmän (uutta) arvoa käyttäjille 
(Meroni & Sangiorgi, 2011; Mager, 2008). Palvelumuotoilua on mahdollista soveltaa 
kaikilla aloilla, missä ihminen ja palvelu ovat vuorovaikutuksessa. Palvelumuotoilun 
voi nähdä osana laajempaa yhteiskunnallista suuntausta, jossa toisaalta asiakaskoke-
muksen merkitys on kasvanut merkittävästi ja toisaalta asiakkaiden vaikutusmahdol-
lisuudet, avoimuus ja yhteistyö ovat lisääntyneet (Penin, 2018). Tästä näkökulmasta 
yhteiskehittäminen on yksi keskeisimmistä palvelumuotoilun lähestymistavoista. 

Yhteiskehittämisellä (co-design) on monta tulkintaa ja määritelmää. Käyttäjien 
osallistumisen tärkeys, käyttäjien luovuuden hyödyntäminen ja voimaantuminen 
nostetaan keskiöön, kun aihetta lähestytään osallistavan suunnittelun näkökulmasta. 
Kun mennään lähemmäs konkretiaa – palvelujen ideointiin ja suunnitteluun – yhteis-
kehittämisellä tarkoitetaan toimintaa, jossa nykyisten ja tulevien käyttäjien lisäksi eri 
alojen asiantuntijoita ja toimijoita otetaan mukaan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin. 
(Mattelmäki, 2007; Steen, 2013). Yhteiskehittäminen on lähestymistapa, joka tarjoaa 
menetelmiä ja työkaluja palvelusuunnittelun tarpeisiin ja tapahtuma, jossa palvelun 
kehittäjät, palvelun toteuttajat ja palvelun käyttäjät kohtaavat (Mattelmäki ja Vaaja-
kallio, 2011). Yhteiskehittäminen voi tapahtua palvelukehitysprosessin eri vaiheissa ja 
sen tavoitteena voi olla esimerkiksi ideointi, konseptointi, testaaminen tai lanseerauk-
sen suunnittelu (Miettinen, 2011; Steen, 2013). Paras vaikuttavuus saavutetaan, kun 
käyttäjät otetaan mukaan palvelukehitykseen jo sen alkuvaiheesta alkaen.

Myös julkiset palvelut täytyy suunnitella käyttäjälähtöisesti, sillä muuten kansa-
laiset eivät käytä niitä (Penin, 2018; Bason, 2010; Kurronen, 2015; Härkönen, 2013). 
Pelkkä tehostaminen ei riitä, vaan palveluiden on oltava ihmisille houkuttelevia ja 
haluttavia käyttää. Tässä artikkelissa tarkasteltava Helsingin uusi keskustakirjasto 
Oodi on esimerkki julkisen sektorin suuren kokoluokan suunnitteluprojektista, jois-
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sa yhteiskehittämisen tavoitteena oli pitää käyttäjän näkökulman hankkeen keskiössä 
alusta loppuun. Yhteiskehittämisen avulla onnistuttiin luomaan ymmärrystä Oodin 
palveluiden moninaisista kohderyhmistä ja lopulta auttamaan heitä pääsemään mah-
dollisimman hyvin tavoitteisiinsa uuden ajan kirjastossa. Oodin yhteiskehittämisessä 
viestinnällä oli suuri rooli ja sen avulla kirjoitettiin kirjastolle uutta tarinaa vuoropu-
helussa käyttäjien ja kansalaisten kanssa. Uuden ajan kirjaston arvot ja identiteetti 
muodostivat kantavan pohjan viestinnälle, suunnittelulle ja yhteiskehittämiselle. 
Niiden mukaiset (yhteiskehittämisen) teot antoivat käyttäjille selkeän syyn ja mo-
tivaation osallistua Oodin suunnitteluun. Valmistuttuaan Oodi päivitti käsityksen 
kirjastosta ja auttoi monia solmimaan uuden suhteen kirjastoon (3 miljoonaa käyntiä 
ensimmäisen vuoden aikana, 18 400 uutta kirjastokorttia). 

Oodin suunnitteluun luotiin yhteiskehittämisen portfolio, joka muodostui kymme-
nestä erilaisesta, toisiaan täydentävästä, laadullisesti eri tasoisesta yhteiskehittämisen 
työkalusta. Oodin suunnittelun avaaminen käyttäjille ja kaupunkilaisille ajoittui koh-
taan, jossa Helsinki oli maailman designpääkapunki ja tavoitteena oli etsiä ja kehittää 
keinoja, miten kaupungeista voidaan muotoilun avulla tehdä entistäkin parempia ja 
toimivampia paikkoja. Oodi-hankkeessa käyttäjien mukanaolo kirjaston kehittämises-
sä, arvioimisessa ja tuottamisessa nähtiin alusta asti tärkeänä, mutta kirjastolla ei ollut 
valmiina tarvittavia työkaluja tai osaamista käyttäjien osallistamiseksi. Oodi-hank-
keessa kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaisia, monipuolisempia menetelmiä käyttäjien 
kanssa tapahtuvaan yhteistyöhön ja yhteiskehittämiseen. Pyrkimyksenä oli luoda uusia 

“alustoja” vuorovaikutukselle ja yhteistyölle, edistää kaupunkilaisten kanssa käytävää 
dialogia ja tavoittaa myös sellaiset ihmisryhmät, joita perinteiset osallistumisen kana-
vat eivät välttämättä houkuttele. Oodi-hankkeessa nähtiin, että muotoilun menetelmät 
ja yhteiskehittäminen mahdollistavat tavallista laajemman vuorovaikutuksen ja yh-
teistyön eri osapuolten välillä. Niiden avulla haluttiin tukea molemminpuolisen arvon 
syntymistä sekä palveluiden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tekemistä yhdessä.

Oodin yhteiskehittämisen portfoliosta pyrittiin muodostamaan tasapainoinen ja 
toimiva kattaus toisiaan täydentäviä, eri kohderyhmille suunnattuja osallistumisen 
tapoja. Yhteiskehittämisen työkalujen skaala oli laaja ulottuen heikoista muodois-
ta vahvoihin, mm. digitaalisista alustoista osallistuvaan budjetointiin, useamman 
kuukauden toimineista käyttäjäyhteisöistä kumppaniverkostotoimintaan, edellä-
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käyttäjätyöpajoista erilaisiin pop-up-kohtaamisiin käyttäjien kanssa urbaaneissa 
kaupunkitapahtumissa jne. (ks. kuva 1 Oodin yhteiskehittämisen portfolion 10 
erilaista muotoiluaktiviteettia). Yhteiskehittäminen aloitettiin jo kehitysprosessin 
ideointivaiheessa ja sitä tehtiin aktiivisesti vuosina 2012–2015. Helsingin kaupun-
ginkirjasto oli vastuussa sisältö- ja palvelusuunnittelusta, arkkitehtuuritoimisto ALA 
tilasuunnittelusta sekä Kaupunkiympäristön toimiala (Tilakeskus) tonttivarauksesta 
ja rakentamisesta. Oodin yhteissuunnittelussa yhdeksi ratkaisevimmista taidoista 
osoittautui kyky valita yhteissuunnittelun tavoitteisiin ja osallistujiin nähden sopi-
vimmat työskentelytavat (Hyysalo & Hyysalo, 2018). Haastavinta Oodin kohdalla 
oli oppia toteuttamaan yhteissuunnittelua kokonaisvaltaisena prosessina, joka alkaa 
tavoitteen asettamisesta, etenee valmistautumisen kautta työskentelyyn käyttäjien 
kanssa ja päättyy tulosten vaikuttavaan hyödyntämiseen. 

Oodin yhteiskehittämisen menetelmien laadullinen taso ja nk. osallisuuden taso 
on määritelty taulukon 1 oikeanpuoleisessa sarakkeessa. Osallisuus on kattotermi, joka 
pitää sisällään monen tasoista osallistumista ja osallistamista. Osallisuus on kokemus, 
tunne ja toisaalta toimintakykyä ja mahdollisuuksia. Osallisuuden tasojen monitul-
kintaisuudesta kertoo se, että niitä on kuvattu monilla erilaisilla malleilla ja monen eri 
henkilön toimesta historian saatossa. Useimpien tasomallien juuret ovat paikannet-
tavissa Sherry Arnsteinin vuonna 1969 kehittämään tikapuumallin ts. 8-luokkaiseen 
osallistumisasteikkoon (A Ladder of Citizen Participation). 

Kuten Arnstein (1969) itsekin artikkelissaan toteaa, tikapuumalli on yksinkertais-
tettu malli tarkastella osallisuutta, mutta se kuitenkin onnistuu välittämään viestin 
siitä, että osallistumisella on erilaisia laatuja, sävyjä ja asteita. Arnsteinin (1969) osal-
listumisen tikapuut sisältävät kahdeksan tikasta, jotka alhaalta ylöspäin kuljettaessa 
kuvaavat sitä, minkälaiset mahdollisuudet kansalaisella on vaikuttaa lopputulokseen. 
Kaksi alinta tikasta, manipulaatio ja terapia, kuvaavat tilaa, jossa aitoa osallistamista 
ei tapahdu. Näillä portailla päätöksenteon tai kehittämisen tavoitteena ei ole mahdol-
listaa aidosti ihmisten osallistumista, vaan painopiste on enemmän nk. valtaapitävien 
halussa ”kouluttaa” tai ”parantaa” osallistujia. Tikkaat kolmesta viiteen (informointi, 
konsultointi ja rauhoittaminen) puolestaan kuvaavat tilannetta, jossa osallistumisen 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tässä yhteydessä puhutaan kuitenkin vielä näen-
näisestä osallisuudesta. Mikä osallistamisesta tekee näissä tapauksissa näennäistä, on 
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YHTEISKEHITTÄMI
SEN AKTIVITEETTI TAVOITE KANAVAT JA  

TYÖKALUT KOHDERYHMÄT AJAN
KOHTA

OSALLI
SUUDEN 

TASO (1–5)

Unel-moi! -kampanja, 
ideoiden joukkoista-
minen ja kansalaiskes-
kustelu

 – Näkyvyyden lisääminen
 – Kirjaston identiteetin kirkasta-

minen 

 – Digitaalinen alusta
 – Ulkomainoskampanja
 – Kaupunkitapahtumat

 – Helsinkiläiset
 – Haastavat kohderyhmät
 – Ei-käyttäjät, potentiaaliset 

käyttäjät

Maalis/12 – 
Joulu/13 3

Tapahtumat lähikir-
jastoissa, Ala laputtaa 

-kampanja, Unel-moi! 
-kampanja

 – Näkyvyyden lisääminen
 – Asiakaslähtöisemmän ajattelun 

levittäminen
 – Käyttäjien voimaannuttaminen

 – Tapahtumat,  
kampanjat, työpajat

 – Lähikirjastojen käyttäjät
 – Nk. kanta-asiakkaat

Syys/12 – 
Joulu/13 2

Tulevaisuuden kirjasto 
-kokeilut & tapahtumat

 – Kirjaston identiteetin ja tarinan 
kirkastaminen

 – Uusien palveluiden testaaminen 
 – Asiakassuhteiden syventäminen 

asiakasymmärrys
 – Yhteisöllisyyden luominen

 – Kaupunkitapahtumat 
(World Design Capital 

-vuosi Helsingissä)
 – Pop-up-labrat ja 
-ympäristöt

 – Haastavat kohderyhmät
 – Ei-käyttäjät, potentiaaliset 

käyttäjät

Syys/12 – 
Maalis/13 3

Kutsutyöpajat

 – Ratkaisujen kehittäminen vaati-
viin suunnitteluhaasteisiin

 – Suunnittelun kannalta kriittisten 
kohderyhmien tavoittaminen

 – Työpajat, tapahtumat
 – Pienien kehittäjäyhtei-

söjen luominen

 – Haastavat kohderyhmät 
(esim. lapset, perheet, 
nuoret, makerspace, maa-
hanmuuttajat)

Helmi/12 – 
Maalis/14 3–4

Vaikuttajaverkosto  – Kumppanuuksien, yhteisöjen ja 
yhteistyömuotojen luominen

 – Yhteistyön, kumppa-
nuuksien ja yhteisöjen 
luominen

 – Kumppanit ja sidosryhmät Touko/13 – 
Maalis/15 3–4

Avoin arkkitehtuu-
rikilpailu (kahdessa 
vaiheessa)

 – Kansainvälisen arkkitehtuurikil-
pailun ehdotusten avaaminen 
äänestykselle ja kommenteille

 – Näyttelyt
 – Vuorovaikutteiset pin-

nat ydinkeskustassa
 – Verkko-osallisuus

 – Helsinkiläiset
 – Arkkitehtuuri- ja design 

entusiastit

Maalis/12 – 
Huhti/12

Touko/13 – 
Kesä/13

3

Osallistuva budjetointi 
ja pilotit

 – Käyttäjien voimaannuttaminen
 – Pilottien luominen yhdessä
 – Päätöksentekovallan jakaminen

 – Työpajat ja verkko- 
osallisuus

 – Avoin päätöksenteko

 – Helsinkiläiset
 – Kaupunkiaktiivit

Loka/12 – 
Touko/14 4–5

Asukkaiden pariin jal-
kautuvat Fillarikirjastot 
(kuusi eri teemaa)

 – Kirjaston sisältöjen tuominen 
kaduille ja kortteleihin

 – Arkkitehtuurikilpailun voittajan 
juhliminen

 – Kaupunkitapahtuma ja 
pop-up-kuormapyörät 
kaduilla ja kortteleissa 
(karttasovellus)

 – Helsinkiläiset
 – Ei-käyttäjät, potentiaaliset 

käyttäjät
Kesä/13 2

Ideahippu -ideakilpailu
 – ”Out of the box” ideoiden kehittä-

minen palvelukokeiluiksi yhdessä 
käyttäjien kanssa

 – Markkinointikampanja
 – Ideoiden sparraami-

nen juryn kanssa

 – Helsinkiläiset ja  
työntekijät

 – Keksijät, pienyrittäjät, 
kehittäjät

Syys/13 – 
Huhti/14 3–4

Keskustakirjaston kave-
rit - kehittäjäyhteisö

 – Käyttäjätietoa suunnittelijoille
 – Käyttäjien voimaannuttaminen
 – Ideoiden testaaminen, uusien 

palveluratkaisujen luominen
 – Muotoilukyvykkyyden kasvatta-

minen

 – Yhteinen työskentely 
kolmen kuukauden 
ajan

 – Työpajat ja verkkoteh-
tävät

 – Helsinkiläiset Loka/14 – 
Joulu/15 4-5

Taulukko 1. 
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Joulu/13 2

Tulevaisuuden kirjasto 
-kokeilut & tapahtumat

 – Kirjaston identiteetin ja tarinan 
kirkastaminen

 – Uusien palveluiden testaaminen 
 – Asiakassuhteiden syventäminen 

asiakasymmärrys
 – Yhteisöllisyyden luominen

 – Kaupunkitapahtumat 
(World Design Capital 

-vuosi Helsingissä)
 – Pop-up-labrat ja 
-ympäristöt

 – Haastavat kohderyhmät
 – Ei-käyttäjät, potentiaaliset 

käyttäjät

Syys/12 – 
Maalis/13 3

Kutsutyöpajat

 – Ratkaisujen kehittäminen vaati-
viin suunnitteluhaasteisiin

 – Suunnittelun kannalta kriittisten 
kohderyhmien tavoittaminen

 – Työpajat, tapahtumat
 – Pienien kehittäjäyhtei-

söjen luominen

 – Haastavat kohderyhmät 
(esim. lapset, perheet, 
nuoret, makerspace, maa-
hanmuuttajat)

Helmi/12 – 
Maalis/14 3–4

Vaikuttajaverkosto  – Kumppanuuksien, yhteisöjen ja 
yhteistyömuotojen luominen

 – Yhteistyön, kumppa-
nuuksien ja yhteisöjen 
luominen

 – Kumppanit ja sidosryhmät Touko/13 – 
Maalis/15 3–4

Avoin arkkitehtuu-
rikilpailu (kahdessa 
vaiheessa)

 – Kansainvälisen arkkitehtuurikil-
pailun ehdotusten avaaminen 
äänestykselle ja kommenteille

 – Näyttelyt
 – Vuorovaikutteiset pin-

nat ydinkeskustassa
 – Verkko-osallisuus

 – Helsinkiläiset
 – Arkkitehtuuri- ja design 

entusiastit

Maalis/12 – 
Huhti/12

Touko/13 – 
Kesä/13

3

Osallistuva budjetointi 
ja pilotit

 – Käyttäjien voimaannuttaminen
 – Pilottien luominen yhdessä
 – Päätöksentekovallan jakaminen

 – Työpajat ja verkko- 
osallisuus

 – Avoin päätöksenteko

 – Helsinkiläiset
 – Kaupunkiaktiivit

Loka/12 – 
Touko/14 4–5

Asukkaiden pariin jal-
kautuvat Fillarikirjastot 
(kuusi eri teemaa)

 – Kirjaston sisältöjen tuominen 
kaduille ja kortteleihin

 – Arkkitehtuurikilpailun voittajan 
juhliminen

 – Kaupunkitapahtuma ja 
pop-up-kuormapyörät 
kaduilla ja kortteleissa 
(karttasovellus)

 – Helsinkiläiset
 – Ei-käyttäjät, potentiaaliset 

käyttäjät
Kesä/13 2

Ideahippu -ideakilpailu
 – ”Out of the box” ideoiden kehittä-

minen palvelukokeiluiksi yhdessä 
käyttäjien kanssa

 – Markkinointikampanja
 – Ideoiden sparraami-

nen juryn kanssa

 – Helsinkiläiset ja  
työntekijät

 – Keksijät, pienyrittäjät, 
kehittäjät

Syys/13 – 
Huhti/14 3–4

Keskustakirjaston kave-
rit - kehittäjäyhteisö

 – Käyttäjätietoa suunnittelijoille
 – Käyttäjien voimaannuttaminen
 – Ideoiden testaaminen, uusien 

palveluratkaisujen luominen
 – Muotoilukyvykkyyden kasvatta-

minen

 – Yhteinen työskentely 
kolmen kuukauden 
ajan

 – Työpajat ja verkkoteh-
tävät

 – Helsinkiläiset Loka/14 – 
Joulu/15 4-5

Taulukko 1. 
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osapuolten valta-asema. Osallistujilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia varmistaa, 
että heidän mielipiteensä on aidosti kuultu eivätkä he ole mukana tekemässä, tai pysty 
välttämättä vaikuttamaan lopulliseen päätökseen. Kun Arnsteinin tikapuita kiivetään 
ylemmäs, siirrytään yhä lähemmäksi kansalaisten vaikutusvaltaa. Kuudes tikas kuvaa 
kumppanuutta, jossa kansalaisten on mahdollista neuvotella ja osallistua erilaisiin yh-
teistyömuotoihin valtaapitävien kanssa. Ylimmillä kahdella (7–9) tikapuulla kansalai-
set saavuttavat enemmistön päätösvallasta. Arnsteinin mallia mukaillen on syntynyt 
mm. International Association for Public Participationin kehittämä, kansainvälisesti 
hyvin käytetty The Spectrum of Public Participation, jonka mukaan myös Oodin yh-
teiskehittämisaktiviteettien taso on arvioitu (ks. taulukko 1). 

Tämän päivän yhteiskehittäminen ja osallisuus toimintakenttänä sekä uusine 
vuorovaikutusmahdollisuuksineen luo huomattavan erilaiset lähtökohdat vuoro-
puhelulle 1960-luvun maailmaan verrattuna. Ajankohtaisempaa ajattelumallia kuin 
Arnsteinin tikapuut edustaa mm. Torfingin ym. (2016) yhteiskehittämisen tikapuut. 
Malli huomioi systemaattisen osallistamisen julkisen sektorin ja muiden toimijoiden 
välillä niin kehittämisen aloittamisen (co-iniative), yhteissuunnittelun (co-design) 
ja yhdessä toteuttamisen (co-implementation) osalta.

Tässä artikkelissa keskityn tarkastelemaan Oodin kymmenestä yhteiskehittä-
misaktiviteetista erityisesti käyttäjätiedon keräämiseen keskittyvää, kevyttä ja hel-
posti toteutettavaa “Ala laputtaa!” -työkalua, joka pohjautuu “full-scale-modeling” 

-ideaan (Hornyánszky Dahlholm, 1998; Hyysalo et al., 2014) ja joka on helposti monis-
tettavissa monenlaisiin toimintaympäristöihin. Samalla pohdin lähemmin kysymystä 
siitä, miksi myös kevyen tai ’matalan’ tason yhteiskehittämisaktiviteetit voivat osana 
laajempaa ja eri tasoisista menetelmistä koostuvaa työkaluportfoliota vahvistaa vuo-
ropuhelua asiantuntijoiden ja käyttäjien välillä, syventää asiakasymmärrystä, edistää 
muotoilukyvykkyyden kehittämistä organisaatiossa sekä tavoittaa uusia kohderyhmiä.

Yhteiskehittäminen ei ole itseisarvoista. Se vie paljon organisaation resursseja 
eikä sen lopputulosta voi tietää etukäteen. Yhteiskehittämisen monitahoisuus tekee 
siitä haastavan organisaatioille, sillä organisaation tulisi pystyä osallistamaan erilaisia 
käyttäjäryhmiä kullekin ja kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla (Steen, 2011, 2012). 
Yhteiskehittämisen pois jättämistä perustellaan usein myös aikataulukysymyksillä. 
Yhteiskehittäminen kuitenkin parantaa palvelukehitystä ja asiakaskokemusta sekä 
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auttaa välttämään organisaatiolle kalliiksi tulevia kriisejä ja virheinvestointeja (esim. 
Steen, 2011, 2012; Junginger, 2017). Yhteiskehittämisessä on nähty paljon mahdolli-
suuksia julkisen sektorin uudistamiseen, mutta samalla se luo painetta muuttaa orga-
nisaatioiden toimintatapoja ja kulttuuria (Torfing et al., 2016; Bason, 2010; Tuurnas, 
2017; Jäppinen, 2011; Botero et al., 2012; Mokka & Neuvonen, 2006).

Työskentelin Oodi-hankkeessa vuorovaikutussuunnittelijana koko yhteiskehit-
tämisen aktiivikauden ajan vuosina 2012–2015 ja olin vastuussa kaikkien muotoi-
lutoimien suunnittelusta sekä toteutuksesta. Osana osallistuvaa havainnointiani 
dokumentoin kaikki yhteiskehittämisaktiviteetit arviointeineen sekä vastasin niihin 
liittyneestä viestinnästä. Jo julkaistuissa muissa artikkeleissani käsittelen Oodin 
yhteiskehittämisportfolioon kuuluneita muita yhteiskehittämisen menetelmiä ja 
työkaluja sekä niiden soveltamiseen liittyneitä keskeisiä kysymyksiä (Hyysalo et 
al., 2014; Miettinen, 2017; Hyysalo & Hyysalo, 2018; Hyysalo et al., 2019).

VOIKO ‘KEVYESTÄ’ YHTEISKEHITTÄMISTÄ  
OLLA HYÖTYÄ? ALA LAPUTTAA! -MENETELMÄ

Palvelumuotoilua voidaan hyödyntää niin strategisella, systeemisellä kuin asiakasra-
japinnan tasolla organisaatiossa. Palvelumuotoilussa on kyse kokonaisvaltaisesta ja 
monialaisesta jatkuvasta kehitysprosessista (esim. Matveinen, Kronqvist, Koivisto 
& Vaajakallio, 2015.). Useiden palvelumuotoiluasiantuntijoiden mukaan ideaali-
tilanteessa palvelumuotoiluprojektit käynnistävät syvällisen kulttuurimuutoksen 
koko organisaatiossa ja ne tarvitsevat rinnalleen vahvaa muutosjohtamista (esim. 
Koivisto et al., 2019; Junginger & Sangriori, 2009). Ryan Jacoby ja Diego Rodriguez 
(2007) muotoilutoimisto IDEO:sta ovat tunnistaneet muotoiluprosesseille kolme 
tyypillistä tasoa: 

1. inkrementaalinen 
2. evolutionaarinen 
3. revolutionaarinen. 

Inkrementaalisella tasolla pyritään asteittaisiin muutoksiin ja lyhyen tähtäimen 
palveluparannuksiin ja tyypillisesti tämänkaltaiset uudistukset näkyvät vain asia-
kasrajapinnassa. Seuraavalla, eli evolutionaarisella tasolla pyritään jo olemassa ole-
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van palvelun mukauttamisen tai soveltamisen kautta parempaan palvelutasoon ja 
kolmannella, eli revolutionaarisella tasolla pyritään pitkän tähtäimen kehittämiseen, 
disruptiivisella suunnittelulla haetaan kokonaan uutta toiminta-ajatusta, esim. kes-
kustakirjasto Oodin tavoitteena oli tulla maailman parhaaksi kirjastoksi, joka uu-
distaisi ihmisten käsityksen kirjastopalveluista sekä samalla näyttäisi osviittaa siitä, 
kuinka julkisen sektorin on mahdollista muokata rooliaan palveluntuottajasta kohti 
yhteiskehittämisen areenaa (Torfing, 2016). 

Oodi on tyypillinen esimerkki suuren mittakaavan muotoilulähestymistä hyö-
dyntävästä, pitkän aikajänteen projektista, jolle luonteenomaista on, että monen ta-
soista - niin inkrementaalista, evolutionaarista kuin revolutionaarista - kehittämistä 
odotetaan tapahtuvan samanaikaisesti. Avoinna oli koko ajan rinnakkaisia muotoi-
lualueita ja suunnittelutoimeksiantoja, monia ”early stage”-vaiheita (Botero, 2013; 
Botero & Hyysalo, 2013), jotka eivät ole selvärajaisia. Samalla tämän kokoluokan 
hankkeita määrittävät monimutkaiset päätöksentekomekanismit, monet eri ohjaus- 
ja alatyöryhmät, pitkät aikajänteet sekä useat kohde- ja käyttäjäryhmät (Daalsgaard, 
2012, 2013). Oodin tapauksessa eritasoiset ja -tyyppiset, sekä nk. matalat että syvät, 
yhteiskehittämisen aktiviteetit täydensivät toisiaan, niiden heijastusvaikutukset 
ja kytkökset kartuttivat tietämystä asiakkaiden tarpeista, ja auttoivat asettamaan 
asiakkaan yhä enemmän suunnittelun keskiöön. 

Julkisissa palveluorganisaatioissa on ollut pitkään käytössä nk. perinteisempi, 
suljettu organisaatiolähtöinen palvelukehitysmalli (Junginger, 2017). Kehittämi-
nen on tässä kontekstissa ymmärretty lineaarisesti eteneväksi prosessiksi, jossa 
asiantuntijoiden tekemä lopputulos tarjoillaan asiakkaille jo tehtynä päätöksenä, 
tai viittä vaille valmis palvelupaketti testataan pintapuolisesti asiakkailla (Bailey, 
2012; Miettinen, 2011). Tällaisella perinteisellä otteella on palveluita kehitetty myös 
Helsingin kaupunginkirjastossa, ja kehitystyön tukena on hyödynnetty perinteistä 
markkinatutkimusta, asiakaspalautetta, lomakekyselyjä tai määrällistä asiakaskäyn-
teihin liittyvää tietoa. Tällainen tieto ei kuitenkaan anna lisävalaistusta varsinaisen 
käyttäjäkokemuksen analysointiin tai suoraan vahvista asiantuntijan ja käyttäjän 
välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Suurin riski suljetussa mallissa syntyy siitä, 
että palvelukehittäminen perustuu organisaation sisäisiin olettamuksiin ja kuvitel-
miin asiakastarpeista. (Bailey, 2012; Miettinen, 2011.)
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Oodin suunnittelussa yksi esimerkki kevyestä ja helposti toteutettavasta, mutta 
kuitenkin osallistavasta käyttäjätiedon keräämisen menetelmästä oli Ala laputtaa! 

-kampanja (jatkossa AL). AL-projekti toteutettiin viidessätoista Helsingin kirjastos-
sa (kirjastoyksikköjä yhteensä 36) yhden arkipäivän aikana. Mallia otettiin Turun 
pääkirjastosta, missä vastaava kampanja oli toteutettu vuonna 2012 (Käytsä täällä 
usein? Turun kaupungin pääkirjastossa toteutettu käyttäjätutkimus, Tapio, Hannula & 
Tapio, 2012). Kirjastot, kuten useat muutkin asiakasorganisaatiot, toimivat hyvin 
vähillä resursseilla käyttäjätiedon hankinnan suhteen. Asiakkuudenhallinnan ja asi-
akasymmärryksen parantamiseksi tarvitaan käyttäjä- ja asiakastietoa useammasta 
eri näkökulmasta (Hyysalo, 2009). AL-työkalu antoi mahdollisuuksia käyttäjäym-
märryksen kehittämiseen pienin panostuksin ja arkisesti. 

AL-kampanjassa liikuttiin lähikirjaston kehittämisen ja Oodin suunnittelun vä-
limaastossa. Asiakkaat osallistettiin sekä 1) antamaan palautetta, kommentoimaan 
ko. kirjaston tilaa ja sen palveluita, että 2) ideoimaan tulevaisuutta ja Oodia helpolla, 
näkyvällä tavalla. Asiakkaita pyydettiin kiinnittämään post-it-lappuja ympäri kirjas-
toa suoraan fyysiseen ympäristöön: lainausautomaattiin, palvelupisteeseen, hyllyihin, 
työntekijöiden vaatteisiin, tulostimiin, työpisteisiin, esiintymislavaan, sisääntuloau-
laan jne. Asiakkaat saivat post-it-lapuilla mahdollisuuden kertoa vapaasti kirjastoon 
liittyvistä ideoistaan ja kokemuksistaan. Työntekijät fasilitoivat palautteen antoa ja 
olivat suoraan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Samalla kirjastotilassa liikku-
minen tuki asiakkaita nk. kipukohtien ja ilonaiheiden tunnistamisessa sekä kohdensi 
palautteen juuri siihen fyysisen ympäristön paikkaan tai piirteeseen, jota se koski 

– luoden näin palautteelle helposti ymmärrettävän taustakontekstin, mikä helpotti 
palautteen välittymistä kirjaston työntekijöille. Tässä on merkittävä ero perinteiseen 
asiakaspalautteen hankintaan, jossa asiakkaan maailmaa seurataan etupäässä etäältä 
datana, numeroina tai yksittäisinä palauteviesteinä irrallaan asiakkaiden konkreetti-
sista toimista, haluista ja tarpeista.

Kuten on tyypillistä monille yhteiskehittämisen rakenteistetuille työkaluille, 
myös AL-menetelmä tarjosi osallistujille (rennon) viitekehyksen, käsin kosketelta-
van materiaalin ja ajattelutavan, jolla visioida palveluparannuksia ja kertoa omista 
toiveista, tarpeista sekä kirjaston käyttökokemuksista elävässä vuorovaikutustilan-
teessa yhdessä kirjaston työntekijöiden kanssa. AL-menetelmä oli konkreettinen 
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van palvelun mukauttamisen tai soveltamisen kautta parempaan palvelutasoon ja 
kolmannella, eli revolutionaarisella tasolla pyritään pitkän tähtäimen kehittämiseen, 
disruptiivisella suunnittelulla haetaan kokonaan uutta toiminta-ajatusta, esim. kes-
kustakirjasto Oodin tavoitteena oli tulla maailman parhaaksi kirjastoksi, joka uu-
distaisi ihmisten käsityksen kirjastopalveluista sekä samalla näyttäisi osviittaa siitä, 
kuinka julkisen sektorin on mahdollista muokata rooliaan palveluntuottajasta kohti 
yhteiskehittämisen areenaa (Torfing, 2016). 

Oodi on tyypillinen esimerkki suuren mittakaavan muotoilulähestymistä hyö-
dyntävästä, pitkän aikajänteen projektista, jolle luonteenomaista on, että monen ta-
soista - niin inkrementaalista, evolutionaarista kuin revolutionaarista - kehittämistä 
odotetaan tapahtuvan samanaikaisesti. Avoinna oli koko ajan rinnakkaisia muotoi-
lualueita ja suunnittelutoimeksiantoja, monia ”early stage”-vaiheita (Botero, 2013; 
Botero & Hyysalo, 2013), jotka eivät ole selvärajaisia. Samalla tämän kokoluokan 
hankkeita määrittävät monimutkaiset päätöksentekomekanismit, monet eri ohjaus- 
ja alatyöryhmät, pitkät aikajänteet sekä useat kohde- ja käyttäjäryhmät (Daalsgaard, 
2012, 2013). Oodin tapauksessa eritasoiset ja -tyyppiset, sekä nk. matalat että syvät, 
yhteiskehittämisen aktiviteetit täydensivät toisiaan, niiden heijastusvaikutukset 
ja kytkökset kartuttivat tietämystä asiakkaiden tarpeista, ja auttoivat asettamaan 
asiakkaan yhä enemmän suunnittelun keskiöön. 

Julkisissa palveluorganisaatioissa on ollut pitkään käytössä nk. perinteisempi, 
suljettu organisaatiolähtöinen palvelukehitysmalli (Junginger, 2017). Kehittämi-
nen on tässä kontekstissa ymmärretty lineaarisesti eteneväksi prosessiksi, jossa 
asiantuntijoiden tekemä lopputulos tarjoillaan asiakkaille jo tehtynä päätöksenä, 
tai viittä vaille valmis palvelupaketti testataan pintapuolisesti asiakkailla (Bailey, 
2012; Miettinen, 2011). Tällaisella perinteisellä otteella on palveluita kehitetty myös 
Helsingin kaupunginkirjastossa, ja kehitystyön tukena on hyödynnetty perinteistä 
markkinatutkimusta, asiakaspalautetta, lomakekyselyjä tai määrällistä asiakaskäyn-
teihin liittyvää tietoa. Tällainen tieto ei kuitenkaan anna lisävalaistusta varsinaisen 
käyttäjäkokemuksen analysointiin tai suoraan vahvista asiantuntijan ja käyttäjän 
välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Suurin riski suljetussa mallissa syntyy siitä, 
että palvelukehittäminen perustuu organisaation sisäisiin olettamuksiin ja kuvitel-
miin asiakastarpeista. (Bailey, 2012; Miettinen, 2011.)
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Oodin suunnittelussa yksi esimerkki kevyestä ja helposti toteutettavasta, mutta 
kuitenkin osallistavasta käyttäjätiedon keräämisen menetelmästä oli Ala laputtaa! 

-kampanja (jatkossa AL). AL-projekti toteutettiin viidessätoista Helsingin kirjastos-
sa (kirjastoyksikköjä yhteensä 36) yhden arkipäivän aikana. Mallia otettiin Turun 
pääkirjastosta, missä vastaava kampanja oli toteutettu vuonna 2012 (Käytsä täällä 
usein? Turun kaupungin pääkirjastossa toteutettu käyttäjätutkimus, Tapio, Hannula & 
Tapio, 2012). Kirjastot, kuten useat muutkin asiakasorganisaatiot, toimivat hyvin 
vähillä resursseilla käyttäjätiedon hankinnan suhteen. Asiakkuudenhallinnan ja asi-
akasymmärryksen parantamiseksi tarvitaan käyttäjä- ja asiakastietoa useammasta 
eri näkökulmasta (Hyysalo, 2009). AL-työkalu antoi mahdollisuuksia käyttäjäym-
märryksen kehittämiseen pienin panostuksin ja arkisesti. 

AL-kampanjassa liikuttiin lähikirjaston kehittämisen ja Oodin suunnittelun vä-
limaastossa. Asiakkaat osallistettiin sekä 1) antamaan palautetta, kommentoimaan 
ko. kirjaston tilaa ja sen palveluita, että 2) ideoimaan tulevaisuutta ja Oodia helpolla, 
näkyvällä tavalla. Asiakkaita pyydettiin kiinnittämään post-it-lappuja ympäri kirjas-
toa suoraan fyysiseen ympäristöön: lainausautomaattiin, palvelupisteeseen, hyllyihin, 
työntekijöiden vaatteisiin, tulostimiin, työpisteisiin, esiintymislavaan, sisääntuloau-
laan jne. Asiakkaat saivat post-it-lapuilla mahdollisuuden kertoa vapaasti kirjastoon 
liittyvistä ideoistaan ja kokemuksistaan. Työntekijät fasilitoivat palautteen antoa ja 
olivat suoraan vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Samalla kirjastotilassa liikku-
minen tuki asiakkaita nk. kipukohtien ja ilonaiheiden tunnistamisessa sekä kohdensi 
palautteen juuri siihen fyysisen ympäristön paikkaan tai piirteeseen, jota se koski 

– luoden näin palautteelle helposti ymmärrettävän taustakontekstin, mikä helpotti 
palautteen välittymistä kirjaston työntekijöille. Tässä on merkittävä ero perinteiseen 
asiakaspalautteen hankintaan, jossa asiakkaan maailmaa seurataan etupäässä etäältä 
datana, numeroina tai yksittäisinä palauteviesteinä irrallaan asiakkaiden konkreetti-
sista toimista, haluista ja tarpeista.

Kuten on tyypillistä monille yhteiskehittämisen rakenteistetuille työkaluille, 
myös AL-menetelmä tarjosi osallistujille (rennon) viitekehyksen, käsin kosketelta-
van materiaalin ja ajattelutavan, jolla visioida palveluparannuksia ja kertoa omista 
toiveista, tarpeista sekä kirjaston käyttökokemuksista elävässä vuorovaikutustilan-
teessa yhdessä kirjaston työntekijöiden kanssa. AL-menetelmä oli konkreettinen 
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tapa organisoida ja ohjata käyttäjien ideointia ja ideoiden välittymistä henkilökun-
nalle. Sellaisena se palveli yhteisen kielen luomisessa ja yhteistyön rakentamisessa 
asiakkaiden kanssa. Menetelmä pohjautuu “full-scale-modeling”-ideaan, missä 
vaikeasti tavoitettava tai nk. “raaka tieto” voidaan tuoda esille fyysisen ympäris-
tön kautta (Hornyánszky Dahlholm, 1998). Fyysinen ympäristö auttaa asiakkaita 
samaan konkreettisen kosketuksen tulevaisuuden ideointiin (Ehn & Kyng, 1991). 

Kun asiakkaat katselivat kirjastotilaa liikkuen siellä samanaikaisesti kehollisesti 
ympäriinsä, tila auttoi heitä palauttamaan mieleen asioita, ideoita ja kokemuksia, jot-
ka olisivat ilman fyysistä ympäristöä saattaneet jäädä helposti unohduksiin. Laput oli 
kategorisoitu värikoodein, jotka kuvastivat niihin liittyvää arvolatausta. Vihreä lappu 
oli tarkoitettu myönteisille huomioille, punaiset kielteisille ja keltaiset neutraaleil-
le. Lappuun sai kirjoittaa haluamansa kommentin. Lappujen välityksellä käyttäjät 
saattoivat viestiä myös muiden, tuntemattomien kirjastonkäyttäjien kanssa kirjastoa 
koskevista mielipiteistään ja useissa kirjastoissa post-it-lapuista muodostui eri käyt-
täjien keskusteluketjuja. Ennen laputuksen alkua kirjaston omat työntekijät liimasivat 
muutamia post-it-lappuja ympäri kirjastotilaa, jopa henkilökuntaan itseensä, jotta asi-
akkailla olisi matalampi kynnys osallistua.

Menetelmä itsessään auttoi käyttäjiä havaitsemaan tarkemmin ja enemmän (ly-
hyessäkin ajassa). Se mahdollisti eri näkökulmien ja puolien tutkimisen - ja saman-
aikaisesti kuitenkin omaan kokemukseen ankkuroitumisen. (Hornyánszky Dahlholm, 
1998). Kirjastotila toimi ikään kuin “ajatteluesineenä” (things to think with) (Brandt, 
2006; Johansson, 2005) tai käsin kosketeltavana mallina (tangible mock-up) (Bran-
dt, 2007) sekä jossain määrin myös rajakohteena (Brandt, 2006), jonka osallistujat 
jakoivat, mutta jota kukin tulkitsi omasta näkökulmastaan.

Projekti toteutettiin kolmen viikon valmisteluajalla. Projektiin osallistuville kir-
jastoille lähetettiin sähköpostitse materiaalipaketti ja ohjeistus päivän läpivientiin, 
graafiset materiaalit ( julisteet ja flaijerit kirjastotilaan, ständeille, info- ja palvelupis-
teille) sekä jaettiin riittävä määrä post-it-lappuja ja kyniä kirjastojen käyttöön. Työn-
tekijöiden perehdyttäminen menetelmän käyttöön oli kunkin kirjaston johtajien ja 
päälliköiden vastuulla. Niissä kirjastoissa, missä yhteiskehittämistä tai osallistavaa 
työotetta oli kokeiltu jo aiemmin, AL-kokeilu otettiin innostuneesti vastaan. Niissä 
kirjastoissa, missä työtapa oli täysin uusi, oli kynnys aktiiviseen vuorovaikutukseen 
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asiakkaiden kanssa korkeampi. Työntekijöiden suhtautuminen AL-menetelmän 
käyttöön vaihteli paljon: toiset näkivät menetelmän mahdollisuutena uudenlaiseen 
kehittämistyöhön, toiset taas kokivat sen uhkana asiantuntijaroolilleen. AL-kam-
panjapäivän jälkeen enemmistö työntekijöistä oli kuitenkin positiivisen yllättynyttä 
siitä, kuinka paljon uutta motivaatiota työhön he olivat löytäneet keskusteluista ja 
vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa. 

AL-projekti sai käyttäjiltä välitöntä hyvää palautetta. Päivän jälkeen osallistuneiden 
kirjastojen asiakastilat kylpivät post-it-lapuissa. Lukuisat käyttäjät olivat kirjoittaneet 
omia sanallisia viestejään palvelukehityksen tueksi. Keskimäärin palautelappuja ker-
tyi noin 180/kirjastoyksikkö, mutta lappujen kokonaislukumäärä vaihteli paljon kir-
jastoittain asiakasmäärien mukaan (pienet kirjastot keskimäärin 90 kpl, keskisuuret 
keskimäärin 120 kpl, suuret kirjastot keskimäärin 220 kpl). Lappujen määrään vaikutti 
tietenkin osaltaan myös se, kuinka paljon aikaa työntekijöillä oli ollut asiakkaiden nk. 

”sisäänheittämiseen” ja innostamiseen. Osa lapuista myös irtosi ja/tai katosi päivän 
aikana, samoin asiattomat kommentit siivottiin heti pois. Tapahtumapäivän jälkeen 
kaikki saadut post-it-laput kuvattiin kännykkäkameroilla ennen kuin ne kerättiin pois, 
eri tilat ja osastot käytiin systemaattisesti läpi. Kommentit, ideat ja ajatukset kirjoitet-
tiin ylös kategorioittain kunkin kirjaston itse luomaan exceliin. Saadun palautteen ja 
ideoiden analysoinnista ja jatkotyöstämisestä vastasivat kirjastot itsenäisesti lukuun 
ottamatta Oodin kehittämiseen kohdistuneita ideoita. Monet paikalliskirjastojen ke-
hittämiseen liittyvät ideat olivat hyvin konkreettisia ja luonteeltaan sellaisia, että niitä 
tuskin olisi ikinä mainittu perinteisen asiakaspalautteen kautta. 

Oodin osalta käyttäjät toivoivat, että Oodista tulisi emotionaalisesti puhutteleva, 
virikkeellinen ja elämyksellinen. Pikaisen lainaamisen ja asioinnin sijaan siellä halut-
tiin oleskella ja viettää aikaa lukien, perehtyen, opiskellen tai työskennellen, hoitaen 
asioita, tavaten ystäviä, nauttien elämyksistä ja tapahtumista. Oodiin toivottiin uu-
dentyyppisiä jakamiseen ja tekemiseen keskittyviä sisältöjä, sekä ihmisen kasvua ja 
omien vahvuuksien löytämistä tukevia palveluita:

”Urheiluvälineiden vaihtotiski”

”Sosiaalikuraattorin vastaanotto, psykologin palveluita tiettynä päi-
vänä viikossa, ammatinvalinnanohjausta keväisin nuorille”
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”Enemmän tietoa koulutusmahdollisuuksista, opinto- ja ura-
poluista kuin mitä koulussa on mahdollista saada”

”Tietoa ja tukea käsillä tekemiseen. Puutarhanhoito- ja pals-
tanhoitoneuvontaa. Ompelu- ja käsityömahdollisuuksia. Vink-
kejä ja käytännön neuvoja ruoanlaittoon.”

”Koko kansan helpdesk, jonne voi mennä minkä ta-
hansa digitaalisen pulman kanssa”

”Nuorille oma omatoimitekemisen piste, jossa hyvä äänieristys”

 ”Tiede-, tutkimus- tai harrastajaryhmien kokoontumispaikka. Kan-
salaistiedon laboratorio, jossa matala kynnys kokeiluihin.”

”Taidepajamaisuutta. Talvipuutarhamaisuutta. Meditointihuonemaisuutta. 
Värihoitolamaisuutta. Luonnonvaloa. Niistä on hyvä keskustakirjasto tehty.”

Oodin sijainnista oltiin myös innostuneita, ja nähtiin, että se avaisi paljon mahdol-
lisuuksia kumppaniyhteistyöhön, mm. Kansalaistorin reunalla sijaitsevien muiden 
kulttuuritoimijoiden (mm. Kiasma, Sanomatalo, Musiikkitalo, Hakasalmen huvila, 
Taidehalli) kanssa. Oodin haluttiin myös tarjoavan nykyistä enemmän suosituksia, 
näkökulmia, nostoja ja vinkkejä eli kosketuspintoja kokoelmiin ja aineistoihin. Suuri 
osa asiakkaista koki hyvien lukukokemusten löytämisen ns. perinteisestä hyllyjaosta 
ja luokitusjärjestelmästä hyvin hankalana.

”Jos ainoa tapa löytää kulloiseenkin hetkeen sopivaa luettavaa on 
mennä sen genren/aiheen hyllylle ja alkaa selata kymmenien tai sa-
tojen kirjojen joukosta, voi löytäminen olla todella vaikeaa.”

Asiakkaat toivoivat, että kirjasto voisi valottaa paremmin ja moniaistisesti aineistoja 
koskevia taustoja, ilmiöitä, tekijöitä – ja laittaa vaikka henkilökunnan ja kaupunkilais-
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ten omat suositukset ja suosikit jakoon, jotta kirja-, elokuva- ja musiikkiviidakossa 
olisi helpompaa tehdä antoisia matkoja. AL-päivänä saadussa palautteessa ja ideoissa 
korostui myös toive siitä, että tulevaisuudessakaan kulttuuria ei kirjastossa hilattaisi 

”liian korkealle”. Oodin toivottiin vastaavan siihen, miten kirjasto voisi tukea ajatusta 
siitä, että ”suuri ja mahtava kulttuuri” voi syntyä omissa käsissä ja ihan itse.

”Parhaassa tapauksessa rajat tekijän ja vastaanottajan välillä hämärtyvät kirjas-
tossa. Unelmien kirjasto on yhdessä tehty muisti ihmisten tekemistä, tuunaamista 
ja lainaamista aarteista”.

”Uusi ja avara kirjasto kulttuurille ja medialle, missä voi työskennellä yksin ja 
yhdessä, mietiskellä, tavata tuttuja ja tuntemattomia, juoda teetä. Kirjasto, missä 
ei pelkästään voi unelmoida ja vaan myös tehdä unelmat todeksi”.

Tapahtuman jälkeen tehtiin 8 kpl henkilökunnan haastatteluja AL-kampanjan arvioimi-
seksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että laputus oli avannut uudenlaisen käytännönlähei-
sen ja vuorovaikutteisen väylän käyttäjätiedon hankintaan. Esim. kirjasto x:n esimiehen 
mukaan laputuksen aikana keskustelua asiakkaiden kanssa oli syntynyt uudella tavalla:

”Koska olin paikalla kirjastotilassa, ihmiset nykivät hihasta ja halusivat kertoa 
mielipiteitään useista asioista. Asiakkaille laputus oli konkreettista ja näkyvää, 
se innosti ihmisiä osallistumaan, aktivoi kertomaan sellaistakin palautetta, jota 
emme yleensä saa. Minulle jäi se tuntuma, että asiakkaiden oli laputus-kampanjan 
puitteissa helpompi kertoa myös pettymyksistä.”

Kirjasto y:n palveluesimies taas kommentoi, että päivä oli myös toisella tavoin 
opettavainen:

”Usein me kirjaston työntekijät tunnemme oman palvelumme täydellisesti. Voi olla 
haastavaa ymmärtää, että joku muu kokeekin sen eri tavalla. Itse koin kiinnosta-
vimmiksi ne tilanteet, joissa asiakas kertoi minulle ihan päinvastaista kuin olin 
itse kuvitellut”. 



257
Hyysalo: Yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu julkisen sektorin kehityssuuntina

62

”Enemmän tietoa koulutusmahdollisuuksista, opinto- ja ura-
poluista kuin mitä koulussa on mahdollista saada”

”Tietoa ja tukea käsillä tekemiseen. Puutarhanhoito- ja pals-
tanhoitoneuvontaa. Ompelu- ja käsityömahdollisuuksia. Vink-
kejä ja käytännön neuvoja ruoanlaittoon.”

”Koko kansan helpdesk, jonne voi mennä minkä ta-
hansa digitaalisen pulman kanssa”

”Nuorille oma omatoimitekemisen piste, jossa hyvä äänieristys”

 ”Tiede-, tutkimus- tai harrastajaryhmien kokoontumispaikka. Kan-
salaistiedon laboratorio, jossa matala kynnys kokeiluihin.”

”Taidepajamaisuutta. Talvipuutarhamaisuutta. Meditointihuonemaisuutta. 
Värihoitolamaisuutta. Luonnonvaloa. Niistä on hyvä keskustakirjasto tehty.”

Oodin sijainnista oltiin myös innostuneita, ja nähtiin, että se avaisi paljon mahdol-
lisuuksia kumppaniyhteistyöhön, mm. Kansalaistorin reunalla sijaitsevien muiden 
kulttuuritoimijoiden (mm. Kiasma, Sanomatalo, Musiikkitalo, Hakasalmen huvila, 
Taidehalli) kanssa. Oodin haluttiin myös tarjoavan nykyistä enemmän suosituksia, 
näkökulmia, nostoja ja vinkkejä eli kosketuspintoja kokoelmiin ja aineistoihin. Suuri 
osa asiakkaista koki hyvien lukukokemusten löytämisen ns. perinteisestä hyllyjaosta 
ja luokitusjärjestelmästä hyvin hankalana.

”Jos ainoa tapa löytää kulloiseenkin hetkeen sopivaa luettavaa on 
mennä sen genren/aiheen hyllylle ja alkaa selata kymmenien tai sa-
tojen kirjojen joukosta, voi löytäminen olla todella vaikeaa.”

Asiakkaat toivoivat, että kirjasto voisi valottaa paremmin ja moniaistisesti aineistoja 
koskevia taustoja, ilmiöitä, tekijöitä – ja laittaa vaikka henkilökunnan ja kaupunkilais-

63

ten omat suositukset ja suosikit jakoon, jotta kirja-, elokuva- ja musiikkiviidakossa 
olisi helpompaa tehdä antoisia matkoja. AL-päivänä saadussa palautteessa ja ideoissa 
korostui myös toive siitä, että tulevaisuudessakaan kulttuuria ei kirjastossa hilattaisi 

”liian korkealle”. Oodin toivottiin vastaavan siihen, miten kirjasto voisi tukea ajatusta 
siitä, että ”suuri ja mahtava kulttuuri” voi syntyä omissa käsissä ja ihan itse.

”Parhaassa tapauksessa rajat tekijän ja vastaanottajan välillä hämärtyvät kirjas-
tossa. Unelmien kirjasto on yhdessä tehty muisti ihmisten tekemistä, tuunaamista 
ja lainaamista aarteista”.

”Uusi ja avara kirjasto kulttuurille ja medialle, missä voi työskennellä yksin ja 
yhdessä, mietiskellä, tavata tuttuja ja tuntemattomia, juoda teetä. Kirjasto, missä 
ei pelkästään voi unelmoida ja vaan myös tehdä unelmat todeksi”.

Tapahtuman jälkeen tehtiin 8 kpl henkilökunnan haastatteluja AL-kampanjan arvioimi-
seksi. Haastatteluissa kävi ilmi, että laputus oli avannut uudenlaisen käytännönlähei-
sen ja vuorovaikutteisen väylän käyttäjätiedon hankintaan. Esim. kirjasto x:n esimiehen 
mukaan laputuksen aikana keskustelua asiakkaiden kanssa oli syntynyt uudella tavalla:

”Koska olin paikalla kirjastotilassa, ihmiset nykivät hihasta ja halusivat kertoa 
mielipiteitään useista asioista. Asiakkaille laputus oli konkreettista ja näkyvää, 
se innosti ihmisiä osallistumaan, aktivoi kertomaan sellaistakin palautetta, jota 
emme yleensä saa. Minulle jäi se tuntuma, että asiakkaiden oli laputus-kampanjan 
puitteissa helpompi kertoa myös pettymyksistä.”

Kirjasto y:n palveluesimies taas kommentoi, että päivä oli myös toisella tavoin 
opettavainen:

”Usein me kirjaston työntekijät tunnemme oman palvelumme täydellisesti. Voi olla 
haastavaa ymmärtää, että joku muu kokeekin sen eri tavalla. Itse koin kiinnosta-
vimmiksi ne tilanteet, joissa asiakas kertoi minulle ihan päinvastaista kuin olin 
itse kuvitellut”. 



258
Hyysalo: Yhteissuunnittelu ja palvelumuotoilu julkisen sektorin kehityssuuntina

64

Kirjasto z:n esimies taas oli yllättynyt asiakkaiden innokkuudesta:

 ”Tämä oli henkilökunnalle toisenlainen tapa kohdata asiakkaita kuin yleensä ar-
kisessa työssämme. Laputus oli helppo ja halpa keino osallistaa kirjaston kävijöitä. 
Saimme käyttöömme käytännöllisiä ideoita tulevaisuuden kirjaston kehittämisen 
tueksi, toisaalta vahvistusta sille, ettemme ole omassa kehitystyössämme huonossa 
suunnassa, sekä myös selkeän osoituksen siitä, että kohtaavaan asiakastyöhön 
pitää panostaa jatkossa vahvasti”.

Laputus-päivänä palautetta ja ideoita saatiin myös sellaisilta kohderyhmiltä, jotka ei-
vät tavallisesti ole innostuneita jättämään palautetta. Palautejärjestelmään kanavoi-
tuva palaute on tavallisesti lyhyitä välähdyksiä nk. palvelujen käytön huippukohdista 
tai vastakohtaisesti nk. palvelujen käytön pettymyksiä. AL-kampanja on esimerkki 
työkalusta, jonka avulla usein hajanainen asiakaspalaute pystytään kohdentamaan 
tarkemmin asiayhteyteen ja näin käyttäjätiedosta muodostuu vaikuttavampaa kuin 
irrallisina tapauksina käsiteltäessä. Parhaimmillaan tuloksena on tarkentunut kuva 
asiakasryhmistä ja yleiskuva siitä, miten palvelua erilaisissa yhteyksissä käytetään tai 
haluttaisiin käyttää. (Hyysalo, 2009.)

AL-projektin avulla hankittu käyttäjätieto koettiin kirjastossa rikkaammaksi kuin 
perinteisen keinoin hankittu asiakastieto. Tiedon hankkimistapaa pidettiin jousta-
vana, koska sen tavoitteisiin ja hyödyntämistapaan pystyttiin vaikuttamaan kaikissa 
vaiheissa itse. Saatu tieto koettiin vaikuttavammaksi, koska asiakkaiden suora kohtaa-
minen motivoi työntekijöitä hyödyntämään tietoa paremmin osana omaa työtä kuin 
muilla keinoin hankittua asiakastietoa. Kun AL-menetelmää verrataan perinteisiin 
palautekanaviin (palautejärjestelmä, sosiaalinen media, henkilökohtainen kontakti, 
asiakaspalautelaatikot), se aktivoi työntekijöitä kohtaavaan, vuorovaikutteiseen ja 
havainnoivaan asiakaspalvelutyöhön ja sitä kautta tarjosi keinon päästä lähemmäs 
asiakasta, paneutua hänen kirjaston käyttökokemuksiinsa ja arkeensa. AL-menetelmä 
oli kirjastolta myös selkeä signaali vuoropuhelun avaamiseen asiakkaiden kanssa ja nk. 

“passiivisen” asiakaspalveluroolin purkamiseen.
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HYÖTYJÄ JA HAASTEITA – KUINKA  
KEHITTYÄ HYVÄSTÄ PAREMMAKSI

Yhteiskehittämisen metodologinen ydin liittyy hyvin fasilitoituun osaamisen, koke-
musten ja tiedon jakamiseen, erilaisten näkökulmien rinnakkaiseloon, reflektioon 
ja ihmisten aitoon kohtaamiseen, dialogiin. Yhteiskehittäminen on muutoksen te-
kemisen mahdollistamista ihmisille – ei sen kontrollointia. Yhteiskehittämisessä on 
jatkuvasti läsnä asiakokonaisuuksien kompleksinen luonne, kontekstisidonnaisuus ja 
avoimuus. Sellaisenaan jokaiseen yhteiskehittämisprojektiin – myös pienimuotoisiin 
sellaisiin – mahtuu loputtomasti haasteita. 

Myös AL-projekti tarjosi paljon haasteita. Toteutuksessa tapahtui harmillisesti 
kolme tyypillistä puutetta. Tavoitteen- ja kysymyksenasettelu ei ollut AL-kokeilussa 
riittävän hyvin rajattu. Kampanjapäivänä haettiin toisaalta arkisia kehittämiside-
oita ko. kirjaston palvelujen parantamiseksi ja toisaalta kehittämisideoita pitkän 
aikajänteen päähän, keskustakirjasto Oodiin. Paremmin rajattu ja täsmällisempi 
kysymyksenasettelu olisi helpottanut vastaamista, kohdentanut saadut ideat vielä 
paremmin lisäten niiden vaikuttavuutta. 

Toinen haaste liittyi tulosten läpikäyntiin. Kaikkien kirjastojen tulokset olisi kan-
nattanut kerätä yhteiseen, digitaaliseen tietokantaan ja luoda tuloksia jäsentämään 
useampi kategorisointi. Nyt tulosten läpikäynti ja analysointi jätettiin yksittäisten 
kirjastojen vastuulle, eikä niillä ollut riittävästi resursseja, aikaa ja taitoja siihen. 
Haastatteluissa ilmeni, että kirjastot olisivat tarvinneet apua saatujen tulosten tul-
kitsemisessa ja jatkojalostamisessa käytännön toimenpiteiksi. Syvällinen tulosten 
vertailu ja läpikäynti yhdessä olisi myös auttanut tekemään päätöksiä siitä, mitä toi-
menpiteitä saadun käyttäjätiedon pohjalta käynnistetään. 

Kolmanneksi uudenlaiset ja intensiivisemmät asiakaskohtaamiset olisivat kaivan-
neet tuekseen henkilökunnan parempaa valmistautumista ja koulutusta kuin mitä 
erittäin tiukka kolmen viikon aikaraami mahdollisti. 

Aina voi tehdä paremmin – AL-kampanjassa saavutettiin silti tavoitteet ja vielä-
pä nopean aikataulun toteutuksella. Monissa kirjastoissa laputus vakiintui yhdeksi 
asiakasvuorovaikutuksen tavaksi, mm. suurissa keskustan kirjastoissa (Rikhar-
dinkatu, Töölö, Kallio, Oodi) laputuksia on toistettu eri kehittämishankkeiden 
yhteydessä, tuloksia on systemaattisesti arvioitu, käytetty tilan ja toimintojen kehit-
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tämisessä. Laputus palautteen keräämisen tapana on herättänyt paljon kiinnostusta 
myös muualla Suomessa, ja kirjastot ovat ottaneet menetelmän käyttöön, mm. Me-
ri-Lapin maakuntakirjasto, Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto, Euran kirjasto, 
Turun kaupunginkirjasto, Vantaan kaupunginkirjasto, Oulun kaupunginkirjasto ja 
Kokkolan kaupunginkirjasto.

JOHTOPÄÄTÖKSET 

AL on esimerkki varsin kevyestä käyttäjätiedon keräämiseen tähtäävästä toiminta-
tavasta, jossa yhteiskehittäminen ulotetaan laajalle asiakkaiden ja henkilökunnan 
pariin, mutta toteutetaan vain lyhytkestoisesti ja ilman yksityiskohtaista vuorovai-
kutuksen suunnittelua. Se mahdollisti suuren työntekijöiden osallistumisen laajan 
asiakasmäärän kanssa toteutettuun kehittämiskohteiden ja -ideoiden kartoitukseen, 
ja näin edesauttoi muotoilullisten menetelmien juurruttamista organisaatioon. Sa-
malla se levitti ymmärrystä muotoilumenetelmien reunaehdoista, kuten esimerkiksi 
saadun käyttäjätiedon jäsentämisen, analysoinnin, jalostamisen ja jatkotyöstämisen 
organisoinnin merkityksestä. AL tuotti paremmin kohdennettuja sekä syvempiä ke-
hittämistoiveita kuin Helsingin kaupungin käytössä olevat perinteiset asiakaspalau-
tekanavat. AL oli melko kustannustehokas tapa saada suoraan asiakaskohtaamisista 
kumpuavaa käyttäjätietoa asiakkailta. Osana Oodin yhteiskehittämisen portfoliota se 
kanavoi yhteen lähikirjastojen ja Oodin kehittämistä sekä edesauttoi Oodin tuomista 
lähikirjastojen käyttäjäkunnan tietoisuuteen. Kuten kaikki muutkin yhteiskehittämi-
sen ja käyttäjätiedon hankinnan muodot, AL ei ole työkaluna automaatti tai oikotie 
asiakasymmärryksen parantamiseen, vaan vaatii hyvää organisointia, prosessisuun-
nittelua, koulutusta ja tukea sekä tulosten analyysia onnistuakseen. 

AL:n kaltaisten kevyiden yhteiskehittämisprojektien merkittävin etu osana laa-
jempaa menetelmäportfoliota on se, että niiden avulla on mahdollisuus tarjota isolle 
joukolle asiakkaita ja työntekijöitä tilaisuus tutustua palvelumuotoiluun ja yhteis-
kehittämiseen työskentelytapana, sekä tukea näin uusien toimintatapojen juurrut-
tamista organisaatioon. Julkisella sektorilla palvelumuotoilijoita on usein vähän, ja 
ainoa kestävä tapa levittää muotoiluajattelua organisaatiossa on kouluttaa työnte-
kijöitä ymmärtämään sen perusasioita ja kannustaa heitä soveltamaan niitä oman 
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työn osana. Vertailukohtana esim. Helsingin kaupungilla on vain kourallinen palve-
lumuotoilijoita ja asiakkaita noin 650 000, Oodi-projektilla palvelumuotoilijoita oli 
yksi ja uuden kirjaston (suunnittelun aikana arvioitu) asiakasmäärä 2,5 miljoonaa 
ihmistä vuodessa. Tässä tilanteessa AL toimi erinomaisesti perinteisen asiakaspa-
lautteen täydentäjänä ja syvällisemmin asiakkaisiin orientoituvan toimintakulttuurin 
eteenpäin viejänä. 
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