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 Nuorten työpajat – palvelumuotoilua, hallinnointia ja aktiivista kansalaisuutta1 
 
 
Abstrakti 
 

Tämän raportin tavoitteena on analysoida teollisiin tuotteisiin, palvelutuotteisiin ja yhteiskun-
taan kiinnittymiseen (kansalaisuuteen) liittyvää sanastoa nuorten hyvinvointipalveluiden kon-
tekstissa, tapaustutkimuksena nuorten työpajat. Tavoitteena on osoittaa, kuinka nuorten työpa-
jojen toiminnan muutos on osa niiden toimintaympäristön muutosta, missä materiaalisten 
tuotteiden ja immateriaalisten hyvinvointipalveluiden yhteinen logiikka ohjaa yhä kokonais-
valtaisemmin yhdyskuntien kehittämistä. 

Teollisten tuotteiden muotoilijoiden, palvelumuotoilijoiden, ekonomistien ja sosiaalisten in-
novaattoreiden hahmottamat ilmiöt tuotteiden ja palveluiden tuotannossa on käsitteellistetty 
eri tavalla eri keskustelujen genreissä. Keskustelijoiden käyttämät sanastot ja retoriikka ovat 
kuitenkin viime vuosina lähentyneet ratkaisevalla tavalla, mikä liittyy kuntien palveluraken-
teen uudistuksessa omaksuttuun ajatteluun, jossa kunta nähdään palveluja järjestävänä ja 
koordinoivana organisaationa. Tilaaja-tuottaja-mallin erilaisten sovellutusten myötä hyvin-
vointipalveluiden tuottamista hahmotetaan samalla tapaa kuin mitä tahansa yksityistä palvelu-
tuotantoa. Monet teolliset tuotteet, malliesimerkkinä erilaiset informaatioteknologiaan liittyvät 
tuotteet kuten kännykkä, älypuhelin ja turvalaitteistot ovat osoittaneet jo käytännössä, miten 
teollinen muotoilu, palvelumuotoilu ja sosiaaliset innovaatiot liittyvä toisiinsa. 

On oletettavaa, että monialaisuutta aletaan hahmottaa laajemmassa mittakaavassa kuin mitä 
esimerkiksi nuorisolain uudet säädökset sitä määrittävät. Monialaisuutta aletaan hahmottaa 
hyvinvointialaa laajempana kokonaisuutena, joka kattaa koko yhdyskunnan – tietyllä tapaa 
vanhan iskusanan mukaan ”lapsen kasvattamisessa tarvitaan kokonainen kylä.” Vastaavasti 
alan innovaatioita tuotettaessa niitä ei enää hahmotettaisi sosiaalisina innovaatioina vaan laa-
jemmin kaupunki-, kunta- tai kyläinnovaatioina. 

Laajennettaessa innovaatioajattelu kohdistumaan koko yhdyskuntaan laajennetaan samalla 
asiakkuuden käsitettä. Kuntalainen hahmottuu sekä palveluiden asiakkaana että palveluista 
päättävänä kuntalaisena ja kansalaisena.  

 

Avainsanat: asiakaslähtöisyys, kansalaisuus, nuorten työpajat, palvelumuotoilu, sosiaalinen 
innovaatio, kaupunki-innovaatio 

 

 

                                                             
1  Kiitokset Ritva Saartoalalle käsikirjoitukseeni antamista kommenteista. 
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Analyysin tuottamat keskeiset väitteet: 

1. Yhteiskunnan hallintaan (governance) liittyvä teoreettinen keskustelu ja uudet hallinnan 
muodot, jotka korostavat kumppanuutta ja verkostoitumista, muodostavat toimintaympä-
ristön muutoksessa kehyksen, jossa nuorten työpajatoimintaa ja nuorisotyötä on hedelmäl-
listä tarkastella. Keskustelun käynnistysvaihe sijoittuu 1980-luvun loppuun, mutta sen 
merkitys yhteiskuntapoliittisten käytäntöjen tasolla alkoi vaikuttaa vahvemmin 2000-
luvun alussa sekä EU:ssa että Suomessa. 

 
2.  Kumppanuussuhteita ja verkostoja korostava hallintateoreettinen keskustelu ja sen tuot-

tamat hyvinvoinnin palvelujärjestelmää koskevat käytännöt toimivat paremmin komplek-
sisten sosiaalisten ongelmien ratkaisuissa kuin julkisen hallinnan markkinaperustaisuutta 
korostava ns. uusi julkinen hallinto (New Public Management). 

 
3. Hallintateoreettisen keskustelun ja siihen liittyvien yhteiskuntapoliittisten käytäntöjen 

myötä suomalaisessa nuorisopolitiikassa on edetty vuoden 1995 nuorisotyölaissa määritel-
lystä horisontaalisen nuorisopolitiikan käsitteestä kohti konkreettisempaa monialaisen yh-
teistyön käsitettä vuoden 2006 nuorisolain muutoksessa, joka astuu voimaan 2011 vuoden 
alussa. 

 
4. Vuoden 2006 nuorisolain muutoksessa määriteltävässä etsivässä nuorisotyössä ja monia-

laisessa yhteistyössä korostuu näkemys nuorisotyön kahdesta osaamisesta eli toisaalta 
nuorisotyön kyvystä kohdata nuori ja toisaalta kyvystä toimia yhteistyössä koko palvelu-
järjestelmän kanssa nuoren auttamiseksi ja ohjaamiseksi.  Tämän näkemyksen mukaan 
voidaan puhua etsivästä nuorisotyöstä sekä kenttätyön menetelmänä että koko nuorten 
palvelujärjestelmää koskevana etsivänä nuorisotyön otteena. 

 
5. Tähän saakka toisistaan erillään kulkeneet tai fragmentaarisesti toisensa kohdanneet teo-

reettiset keskustelut sosiaalisista innovaatioista, teollisesta tuotekehittelystä, tuotteiden 
muotoiluista, palveluiden kehittämisestä ja palveluiden muotoilusta ovat lähestymässä toi-
siaan ja integroitumassa. Innovaatioita tullaan kehittämään aikaisempaa tietoisemmin ko-
ko yhdyskuntaa, kuten kaupunki-, kunta- tai kylä, määrittävinä kokonaisuuksina. 

 
6. Kaupunki- ja kuntainnovaatiokeskustelussa kuntalainen on mahdollista identifioida pa-

remmin sekä palveluiden asiakkaana että palveluista päättävänä kuntalaisena kuin sosiaa-
lisista innovaatioista käytävässä keskustelussa, jossa palvelujärjestelmän ja kuntademo-
kratian suhde on vaikea hahmottaa. 
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Johdanto 

Nuorten työpajatoiminta on vakiintunut valtakunnalliseksi toiminnaksi, jonka asemaa ovat 
viime vuosina normitasolla vahvistaneet sekä vuoden 2006 nuorisolaki että vuoden 2011 alus-
sa voimaan astuvat nuorisolain muutokset.2 Aikaisemmassa vuoden 1995 nuorisotyölaissa ei 
ollut vielä mainintoja nuorten työpajatoiminnasta. Voimassa olevassa nuorisolaissa nuorten 
työpajapalvelut mainitaan nuorisotyön ja–politiikan kehittäjiä ja toteuttajia koskevassa pykä-
lässä. Vuoden 2011 alussa voimaan astuvilla lakimuutoksilla säädetään etsivän nuorisotyön 
tehtävistä ja toimeenpanosta sekä paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöstä. Mo-
lemmat muutokset vahvistavat nuorten työpajatoiminnan asemaa sikäli, että useissa kunnissa 
etsivä nuorisotyö on sijoitettu työpajatoiminnan yhteyteen tai se on läheisessä yhteistyösuh-
teessa työpajojen kanssa. Etsivä nuorisotyö auttaa työpajoja tunnistamaan paremmin alueensa 
palvelutarpeen ja kehittää pajojen verkostoitumista nuorten hyvinvoinnin palvelujärjestelmäs-
sä. Monissa kunnissa nuorten työpajat ovat jo käytännössä toimineet monialaisissa verkos-
toissa, joten uusi säädös vahvistaa vuosien varrella käytännön työssä kehittynyttä monialaista 
työskentelytapaa.  

Olen havainnoinut nuorten työpajatoiminnan kehitystä vuosina 2008 - 2010 toimiessani tutki-
jana PAJAVERKKO -projektissa. Keskeisistä huomioistani olen kirjoittanut tutkimusraportin 
otsikolla Työpajatoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin ulottuvuudet.3 Tämän käsillä olevan 
raportin tavoitteena on analysoida yleisemmällä teoreettisella tasolla työpajojen toimintaym-
päristön muutosta.  

Tieto kansalaistaitona ja hallinnan välineenä 

Käyttämiäni teoreettisia viitekehyksiä on kaksi, joista molemmat liittyvät tiedon merkitykseen 
yhteiskunnassa. Ensimmäinen liittyy nuorten kiinnittymiseen yhteiskuntaan koulutuksen, 
työmarkkinoiden ja vapaa-ajan toisiinsa limittyvillä kentillä, jossa kaikki oppiminen on sa-
malla kertaa sekä väliaikaista että elinikäistä. Monet tiedot, joita keräämme, menettävät arvo-
aan ja vaativat päivittämistä heti kun olemme saaneet niitä kerättyä. Näitä ovat esimerkiksi 
jatkuvasti päivittyvät tietokoneohjelmat, tekniset tuotteet ja organisaatiokaaviot. Toisaalta taas 
monet taidot, joita opimme, kuten kielitaito, sosiaaliset taidot ja kulttuuriset kompetenssit 
saattavat kestää elinikämme ja kehittyä muun elämisen sivussa kerran opittuna. Elinikäisen 
oppimisen (Lifelong learning) viitekehys muodostaa ensimmäisen viitekehyksen, jossa pyrin 
analysoimaan nykyisen yhteiskunnan vaatimuksia eläjälleen. Elinikäisen oppimisen viiteke-
hyksessä oppiminen tarkoittaa sekä taitojen oppimista että laajemmassa mielessä erilaisten 
kompetenssien, kuten kulttuuriset ja aktiivisen kansalaisen kompetenssit, hankkimista.4 

                                                             
2  Nuorisotyölaki 235/1995; Nuorisolaki 72/2006; Laki nuorisolain muuttamisesta 693/2010. 
3   Kuure, Tapio (2006): Nuorten työpajatoiminnan vaikuttavuuden ulottuvuudet. Verkkojulkaisu, Palmenia 
(http://www.palmenia.helsinki.fi/pajaverkko/) 
4 European Commission, Directorate General for Education and Culture: Implementation of “Education and 
Training 2010 “ work programme Key Competencies for Lifelong Learning. A European Reference Frame-
work, November 2004. 
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Toisessa viitekehyksessä tarkastelen hyvinvoinnin palvelujärjestelmää, jonka pitäisi auttaa 
uusia sukupolvia kiinnittymään yhteiskuntaan, jota luonnehtii jatkuva muutos, valinnaisuuksi-
en paljous, riskien yksilöllistyminen ja globalisaatio. Tarkastelen nuorten työpajatoimintaa 
osana tätä palvelujärjestelmää. Teoreettisena viitekehyksenä käytän yhteiskunnan hallintaan 
tai hallinnointiin (governance) liittyvää keskustelua, joka korostaa verkostoitunutta hallintata-
paa. Tämä näkökulma korostaa tietoa keskeisenä tekijänä yhteiskunnan hallinnoinnissa. Tie-
toa ei tällöin nähdä pelkkänä tutkija- ja asiantuntijatietona vaan tietona, jota on saatavissa ja 
joka pitäisi hankkia kaikilta mahdollisilta asianosaisilta (stakeholders) ja asiakkailta. Verrat-
tuna ns. uuden julkisen hallinnon (New Public Management) lähestymistapaan, joka näkee 
markkinalähtöisyyden tehokkaimpana julkisen hallinnon toimintaperiaatteena, hallintakeskus-
telussa pyritään analysoimaan enemmän johtamisprosesseja, kansalaisten kiinnittämistä poliit-
tisten päätösten toimeenpanoprosesseihin ja palvelujärjestelmien kehittämiseen. Lähestymis-
tapa näkee verkostot yhteiskunnan hallinnan ja hyvinvointipalveluiden organisointitapana 
enemmän kuin hierarkkiset valtasuhteet tai pelkkä markkinoiden logiikka. Hierarkia, markki-
nat ja verkostot muodostavat käsitteellisen kolmiyhteyden, joiden avulla pyritään hahmotta-
maan palvelutuotannon kehittämisessä käytettäviä ohjausmenetelmiä.5 

Molemmat edellä esitetyt viitekehykset on dokumentoitu keskeisissä EU:n strategisissa linja-
uksissa.6 Linjausten mukaan menestyminen globaalissa kilpailussa vaatii eurooppalaisten yri-
tysten teknologista osaamista ja Euroopan alueen hallinta vaatii tietoon perustuvaa yhteiskun-
tapolitiikkaa. Molemmat voivat toteutua vain osaavien ja osallistuvien kansalaisten yhteis-
kunnassa. 

Verrattuna traditionaaliseen politiikkakäsitykseen, joka korostaa kansalaisen aktiivisuutta po-
liittisessa prosessissa, governance keskittyy enemmän kansalaisen aktiivisuuteen hallinnolli-
sessa prosessissa. Poliittiset ja hallinnolliset prosessit kietoutuvat toisiinsa. Politiikan paino-
piste siirtyy lakien säätämisen lisäksi myös lakien toimeenpanoprosesseihin.7 Erityisesti Suo-
messa hyväksytty ajatus vallan kolmijaosta, eli lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuo-
miovalta, hämärtyy. Toistaiseksi tuomiovalta ei ole Suomessa monien muiden valtioiden ta-
paan politisoitunut. Toimeenpanoprosessiin tunkeutuessaan politiikka depolitisoituu. 

                                                             
5 Möttönen, Sakari: Sopimuksellisuuden eri muodot kuntien ja järjestöjen välisessä tilaaja-tuottaja-suhteessa. 
Teoksessa Reetta Pietikäinen, Ellen Vogt, Marja Hautaluoma (toim.) Yksilön vai talouden ehdoilla? Tilaaja-
tuottaja toimintatapa sosiaalisen työllistämisen kentällä. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. 2009 

6 Ks. esim. Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen muuttamisesta, allekirjoitettu Lissabonissa 13 päivänä joulukuuta 2007; Key compentencies, re-
commendation of the European Parliament and the Council, 18.11.2006, on key competencies for lifelong 
learning; Eurooppalainen hallintotapa, Valkoinen kirja (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/com/2001/com2001_0428fi01.pdf); Tiihonen, Seppo: From Governing to 
Governance. Tampere University Press 2008. 

7 Politiikan tutkija Marja Keränen käyttää tässä yhteydessä ilmaisua ”samea politiikka” (Muddy Waters).  
(http://www.aka.fi/fi/A/Tiedeyhteiskunnassa/Tutkimusohjelmat/kaynnissa/VALTA/Rahoitettavat-
hankkeet/Sameita-vesia/). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fi/com/2001/com2001_0428fi01.pdf
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Poliittisen toiminnan selkeimpiä piirteitä olivat aikaisemmin kansalaisten esittämät vaatimuk-
set valtiolle. Kansalaiset esittivät poliittisten kansalaisjärjestöjen kuten puolueiden kautta vaa-
timuksia valtiolle ja asettuivat valtiovaltaa vastaan. Ideologisesti profiloituneet puolueet olivat 
järjestäytyneet luokkaperustaisesti ja oletetut sekä koetut poliittiset kriisit liittyivät yhteiskun-
taluokkien intresseihin, joita valtio välitti. Puolueet olivat hyvin organisoituneet sekä valta-
kunnan tasolla että alueellisesti ja ne kykenivät mobilisoimaan vaatimustensa taakse joukko-
voimaa. Poliittisessa liikehdinnässä asetettiin aina kyseenalaiseksi valtion poliittinen johto.  

Puolueiden menetettyä poliittisten liikkeiden organisointikykynsä niistä tuli median kautta 
toimivien vaalien toimeenpanijoita. Jäsenistö passivoitui. Puoluetoimintaan aktiivisesti osal-
listuvien kansalaisten määrä on laskenut 20 vuodessa kahdeksasta prosentista kahteen pro-
senttiin.8 Poliittisen eliitin ja valtionjohdon huolenaiheet muuttuivat mitä tuli kansalaisten 
osallistumiseen. Siinä missä aikaisemmin pelättiin radikaaleja poliittisia liikkeitä ja liikaa ak-
tiivisuutta, nykyisin pelätään kansalaisten passiivisuutta, koska se syö järjestelmän uskotta-
vuutta. Pienillä äänestysprosenteilla hankittu mandaatti hallita kuntaa tai valtakuntaa ei näytä 
vakuuttavalta. 

Nykyisellään kansalaisten poliittinen liikehdintä ei kohdistu enää valtion poliittiseen johtoon 
eivätkä hallitukset kaadu enää luokkaperustaisiin poliittisiin kriiseihin. Hallitukset kestävät 
pääsääntöisesti koko vaalikauden ja puolueet pitävät vaalien jälkeen saaduista hallituspaikois-
ta kiinni kynsin hampain koko vaalikauden ajan. Poliittisen toiminnan pääpaino on hallituksen 
ohjelmien toimeenpanossa. Kyseessä ei ole kuitenkaan enää traditionaaliset hallitusohjelmat 
pyöreine lauseineen ja kompromisseineen, vaan hallitusohjelmia operatiivisemmat politiikka-
ohjelmat, joiden toimeenpano on liitetty tavalla tai toisella lainsäädännössä tai hallinnossa 
määriteltyihin kehittämisohjelmiin. 

Valtiohallinto pyrkii saamaan kansalaiset mukaan hallinnollisiin prosesseihin, joissa heidän 
roolinsa on olla palvelujärjestelmän asiakkaita. Hyvinvointivaltion sijasta on siirrytty puhu-
maan enemmän hyvinvointipalveluista, joiden tuottamista julkinen sektori koordinoi, mutta 
joita se tuottaa itse yhä vähenevässä määrin. Hyvinvointi tuotteistetaan palveluiksi, joita voi-
daan kuvata liiketaloudellisin termein. Ekonomisteista alkaa tulla palvelusanaston myötä ih-
misen hyvinvoinnin keskeisiä asiantuntijoita, hallintotieteilijöistä poliittisia organisaattoreita 
ja logistiikasta tehokkuuden keskeinen mittari. Poliittisesta kansalaisuudesta on tullut asiakas-
kansalaisuutta. Kansalainen kohtaa julkisen hallinnon ja vallan palvelujärjestelmän asiakkaa-
na, ei niinkään poliittisen vallankäytön kohteena, alisteisena repressiolle tai aktiivina poliitti-
sena toimijana. Tämä pätee erityisesti pohjoismaisiin ja joihinkin keskieurooppalaisiin demo-
kratioihin. Etelä-Euroopan historiallisesti lyhyissä nykydemokratioissa kuten Kreikka (soti-
lasdikatuuri 70-luvulle asti) ja Espanja (Francon diktatuuri 70-luvun puoleen väliin), ranska-
laisessa perinteisessä anti-valtiollisessa ja italialaisessa heikon valtion poliittisessa kulttuuris-
sa tilanne on toinen. 

                                                             
8  Keränen, Marja: Poliittisen osallistumisen epäpolitisoituminen. Teoksessa Paul-Erik Korvela ja Kia Lind-
roos (toim.): Avauksia poliittiseen ajatteluun. Minerva Kustannus Oy, SoPhi 109, 2010. 
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Suomessa nuorten työpajat ovat osa hyvinvoinnin palvelujärjestelmää, jossa nuori kohdataan 
asiakkaana. Niiden yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut nuorisopolitiikan merkityksen 
myötä, jonka perusta puolestaan on Suomen ja laajemmin eurooppalaisen yhteiskunnan väes-
törakenteessa. Väestörakenteen ja sukupolvien välisen elatussuhteen muutos edellyttävät sitä, 
että uusista sukupolvista on pidettävä entistä tarkemmin huolta.9 

Kuvattu kehityskulku on muuttanut myös kielenkäyttöämme, jolla yritämme hahmottaa ny-
kyiseen kansalaisuuteemme liittyviä prosesseja. Käytämme kieltä, jossa poliittinen, hallinnol-
linen, liiketaloudellinen, sosiaalityöllinen ja nuorisotyöllinen sanasto limittyvät toisiinsa ja 
niitä käytetään tilanteittain vaihtelevasti useimmiten reflektoimattomalla tavalla. 

Tämän raportin tavoitteena on analysoida teollisiin tuotteisiin, palvelutuotteisiin ja yh-
teiskuntaan kiinnittymiseen (kansalaisuuteen) liittyvää sanastoa nuorten hyvinvointi-
palveluiden kontekstissa, tapaustutkimuksena nuorten työpajat. Tavoitteena on osoittaa, 
kuinka nuorten työpajojen toiminnan muutos on osa niiden toimintaympäristön muu-
tosta, missä materiaalisten tuotteiden ja immateriaalisten hyvinvointipalveluiden yhtei-
nen logiikka ohjaa yhä kokonaisvaltaisemmin yhdyskuntien kehittämistä. 

Analysoin raportissa aluksi kansalaisen alueellista identiteettiä. Tarkastelen valtion aluehal-
linnon muutoksia väestön keskittyessä kasvukeskuksiin ja kuntien palvelurakenteeseen liitty-
viä muutoksia kuten tilaaja-tuottaja-malli ja niiden merkitystä käsityksellemme kunnista. 
Analyysin tavoitteena on osoittaa, miten ihmisten alueellinen identiteetti on irtaantunut alueita 
ohjaavasta poliittisesta järjestelmästä ja kuinka Suomen alueellinen uusjako vaikuttaa koko 
poliittisen järjestelmän kehitykseen. Sen jälkeen osoitan, kuinka sellaiset nuorisotyön osa-
alueet kuten etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat mukautuneet alueiden kehittämistä kos-
keviin palvelurakennemuutoksiin. Lopuksi pohdin sitä, miten ihmisten hyvinvointi, palvelut 
ja osallisuus liittyvät toisiinsa. 

Kansalaisten alueellisten identiteettien purkaminen 

Oleellinen osa uuteen hallintotapaan johtanutta kehityskulkua Suomessa on ollut alueellisten 
identiteettien purkaminen, joka kiihtyi 1990-luvun laman myötä. Tuotantorakenteen muutos 
ja hallitsematon maan sisäinen muutto vauhditti väestön keskittymistä muutamiin määrättyi-
hin kasvukeskuksiin. Verrattuna 1960 - 70 lukujen murrokseen, muutto ei suuntautunut enää 
vierastyövoimana kohti Ruotsia vaan oli suurimmaksi osaksi maan sisäistä muuttoa kohti 
kasvukeskuksia. Syrjäkylät autioituivat lopullisesti 90-luvun aikana – siltä vähiltä osin mitä 

                                                             
9  Väestörakenteeseen kiinnitettiin huomiota jo EU:n nuorisopoliittista valkoista kirjaa kirjoitettaessa 2000-
2001; Nykyisellään käytetään muotoilua ”elatussuhteen muutos”. Käsitettä viljellään mm. hallituksen esityk-
sessä nuorisolain muutokseksi, Elinkeinoelämän valtuuskunnan uusissa kannanotoissa ja päivälehtien ko-
lumnistien kevyemmissä teksteissä. Käsite on näppärä ja tarttuu helposti arkipuheeseen, mutta jokseenkin 
karkea käsitteellinen työkalu analysoitaessa sukupolvidynamiikkaa nykyisessä yhteiskunnassa. 
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kylistä oli enää jäljellä aikaisemmilta vuosikymmeniltä. Keskittyminen kiihtyi niin kuin sen 
kannattajatkin. 10 

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin aiheutti muutoksia valtion aluehallintoon ja käsityk-
seen siitä, miten valtakuntaa tulisi alueellisesti hallita. Aikaisemmin vuosikymmeniksi komi-
teamietintöjen tasolle jäänyt väliportaan hallinnon muutos eli lääninhallinnon muutos toteutet-
tiin 90-luvun lopulla jakamalla maa viiteen lääniin Lipposen I hallituksen aikana. Lääninmuu-
tos oli merkittävä askel kansalaisten alueellisen identiteetin purkamisessa.  

Vanha lääninjaon mukaan Suomessa oli 12 lääniä, joiden taustalla häämötti jonkinlainen hei-
mojako.11 Vuoden 1919 Hallitusmuodon 50§:n mukaan Suomi oli yleistä hallintoa varten ”ja-
ettuna lääneihin, kihlakuntiin ja kuntiin”. Hallitusmuodon mukaiset läänit eli Karjala, Savo, 
Häme, Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Lappi olivat alueita, joihin saattoi samais-
tua.  Lääneillä oli merkitystä osana kansalaisen alueellista identiteettiä. 

Vuoden 1997 uudessa lääninhallituslaissa kaksitoista lääniä supistettiin viiteen lääniin, joita 
olivat Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin läänit.12Historiallisen muu-
toksen poliittisena toimijana, jonka nimiin uudistus merkittiin, toimi Lipposen hallituksen 
nuori sisäministeri, tuolloinen yhteiskuntatieteen ylioppilas, Jouni Backman. Jaon mielekkyy-
destä ja toimivuudesta valtion aluehallinnon näkökulmasta voidaan olla monta mieltä, mutta 
kansalaisen alueellisen identiteetin näkökulmasta jako ei vastaa alueellista identiteettiä muu-
ten kuin vanhojen säilyneiden alueiden osalta eli Lappi ja Oulu. Ahvenanmaan maakuntaan 
aluejako ei puuttunut.  

Jako viiteen lääniin tuotti muutamia erikoisuuksia. Kanta-Hämeen maakunnassa sijaitsevasta 
Hämeenlinnasta tuli Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, jossa sijaitsivat läänin pääkaupunkia 
huomattavasti mittavampi maan pääkaupunki Helsinki sekä Espoo ja Vantaa.  Itäisestä Suo-
mesta Lappeenranta laskettiin Etelä-Suomen lääniin kuuluvaksi. Keski-Suomessa sijaitseva 
Jyväskylä, Pohjois-Hämeen Tampere ja Varsinais-Suomen Turku sisällytettiin yhteen ja sa-
maan Länsi-Suomen lääniin.  

Kaksi vuotta uuden lääninhallituslain säätämisen jälkeen säädettiin Suomen uusi perustusla-
ki.13 Vuoden 1999 perustuslaki ei mainitse läänejä enää lainkaan, joten jokseenkin välittömäs-
ti uuden lääninhallituslain säätämisen jälkeen lääneillä ei ollut enää perustuslain suojaa. Uu-

                                                             
10 Kiihkeinä aihetta käsittelevinä skribentteinä esiintyvät mm. kirjailija ja blogisti Kalevi Isokallio ja Teknil-
lisen Korkeakoulun tuotantotalouden professori Paul Lillrank, jotka esittävät suomalaisten vetäytymistä Päh-
kinäsaaren rajan taakse. Näin saataisiin aikaan tuotantotaloudellisesti tehokas yhteiskunta.  

11  Läänejä olivat Ahvenanmaan, Hämeen, Keski-Suomien, Kuopion, Kymen, Lapin, Mikkelin, Oulun, Poh-
jois-Karjalan, Turun ja Porin, Uudenmaan ja  Vaasan läänit. 
 
12 Läänihallituslaki 22/1997 
 
13  Suomen perustuslaki 731/1999 
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den perustuslain 4§:ssä määritellään Suomen valtakunnan alue, joka on säädöksen mukaan ja-
kamaton. Valtakunnan aluejako perustui uuden perustuslain myötä kokonaan kuntiin. ”Suomi 
jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.”14Perus-
tuslain 120§:ssä Ahvenanmaan maakunta sai pitää sille myönnetyn erikoisasemansa. Ahve-
nanmaalla on myös oma kuntalakinsa, joka sisällöltään vastaa suurin piirtein Suomen kunta-
lakia.15 

Lipposen I hallituksen toteuttama vuoden 1997 lääninuudistus kesti 13 vuotta, jonka jälkeen 
lääninhallituksen lakkautettiin vuoden 2010 alussa. Valtion aluehallinto jaettiin seitsemään 
aluehallintovirastoon (AVI) ja 15 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY). AVI:t 
ja ELY:t ovat karttaan piirrettyjä viivoja, jotka määrittävät kansalaisten arkielämästä ja identi-
teetistä täysin irrallaan olevia alueita. Ne ovat valtion aluehallinnon organisaatioita, joiden 
tehtävänä on koordinoida ja allokoida alueille ohjattavia resursseja. Aikaisemmin perustetut 
työ- ja elinkeinokeskukset (TE) ovat kolmas kirjainlyhenteisiin perustuva kansalaisten arki-
elämästä irronnut maantieteellinen alue. Abstrakteilla kirjainlyhenteillä alueellisen kansallisen 
identiteetin purkaminen on viety loogiseen loppuunsa valtion aluehallinnossa. 

Entä kunnat, joiden hallinnon tulee perustua perustuslain mukaan kunnan asukkaiden itsehal-
lintoon?  

Vanhasen I hallitus käynnisti keväällä 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS      
-hanke) ja sitä ohjaava puitelaki säädettiin 2007. Puitelaki on voimassa vuoden 2012 loppuun 
asti. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä kuntien toimintakykyä siten, että ne kehit-
tävät aluettaan aktiivisesti ja järjestävät palvelut kuntalaisille tehokkaasti. Tavoitteiden mu-
kaan kuntien itsehallinnon tulee säilyä ja kuntalaisille on turvattava mahdollisuudet vaikuttaa 
demokraattiseen päätöksentekoon. 

Yhdeksi kuntien toiminnan tehokkuuden ja toimintakyvyn mittariksi alkoi prosessin kuluessa 
määrittyä asukkaiden minimimäärä. Ajatuksena oli se, että palvelujen tuottaminen maksaa ja 
tulokertymät ovat riippuvaisia alueen veronmaksajien ja alueelle osoitettavien valtionosuuksi-
en määrästä. Tavoitteeksi asetettiin kuntien keskimääräisen asukkaiden määrän lisääminen 
kuntaliitoksin. Monien kuntien kokoa pidettiin liian pienenä hoitamaan kunnille osoitetut teh-
tävät. Kuntauudistuksessa kuntien minimikooksi asetettiin 20 000 asukkaan kunta. Optimilu-
ku oli saatu Tanskasta – tieteellisiä perusteluja sille ei ole toistaiseksi esitetty. 16Tätä uudis-
tuksen keskeisenä lähtökohtana asetettua tavoitetta yritettiin saavuttaa sekä kepin että porkka-
nan avulla, osin siinä onnistuenkin.  

                                                             
14  Suomen perustuslaki 731/1999, 121§. 

15  Uusimpana Suomen aluetta määrittävänä rajalinjana on erikoinen ilmaisu ”Manner-Suomi”. Käsitettä käy-
tetään lähinnä EU:n rakennerahastojen rahoittamien ohjelmien toimeenpanossa. 

16 Ryynänen, Aimo: Kuntauudistus ja itsehallinto, s. 29-37. Tampere UniversityPress 2008. 
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Kansalaisten alueellisen identiteetin näkökulmasta asetettu minimikoko on jokseenkin absurdi 
kunnan alueen määrittäjä. Asiaa on yritetty parantaa kohdistamalla huomio kuntaliitoksissa 
paikallisiin alueellisiin identiteetteihin kuten kyläyhteisöihin. Kuntarajat muuttuvat mutta ky-
lärajat ovat ikuisia.  

Seuraavat kolme esimerkkiä kuvaavat kuntarajojen uudelleen määrittämisen ongelmia: 

Ensimmäinen esimerkki käsittelee Nurmon liittämistä Seinäjokeen. Kuntaliitoksesta päätettä-
essä kokeiltiin kansanäänestystä. Keväällä 2007 pidetyssä neuvoantavassa kansanäänestyk-
sessä nurmolaiset hylkäsivät liitosesityksen äänin 63,1 % – 34,8 %. Äänestysprosentti oli 72 
%. Nurmon kunnanvaltuusto päätti kuitenkin äänin 18 - 17 liittyä Seinäjokeen. 

Toinen esimerkki käsittelee Sipoon kunnan osien liittämistä Helsinkiin. Sipoossa helmikuussa 
2007 järjestetyssä kansanäänestyksessä 93,2 % vastusti kunnan alueen liittämistä Helsinkiin. 
Äänestysprosentti oli 65,6 %. Kunta vastusti liittämistä, mutta Vanhasen II hallitus teki pää-
töksen, jonka mukaan Sipoon kunnan alueita siirretään Helsingin kaupunkiin. Korkein hallin-
to-oikeus totesi valtioneuvoston päätöksen olevan lain mukainen. Näin kunnille perustuslaissa 
osoitettu itsemääräämisoikeus osoittautui hyvin heiveröiseksi tilanteessa, jossa metropoli-
retoriikalla varustettu Helsinki halusi pienemmältä naapuriltaan palan maata.17 Tämä pala 
otettiin sen vuoksi, että Helsinki sen tarvitsi. Sipoon kunnan asukkaista 2000 henkilöä eli n. 
11 prosenttia kunnan asukasmäärästä muuttui helsinkiläisiksi, maapinta-alasta siirtyi n. 7 pro-
senttia ja verotulojen menetys oli n. 14 prosenttia.18 

Kolmas esimerkki käsittelee Kauniaisen (Grankulla) suhdetta suurempiin naapureihinsa. Suh-
teet Helsinkiin, Vantaaseen ja Espooseen on järjestetty sopimuksena, ei kuntaliitoksena. 
19Kuntaliitosta ei pidetä mitenkään varteenotettavana vaihtoehtona, vaikka Kauniaisten väki-
luku on ainoastaan 8500 asukasta. Kauniaisten tilanteessa yhteistyö järjestyy sopimuksin il-
man kuntaliitosta. 

Yllä esitetyt kaksi ensimmäistä esimerkkiä osoittavat hyvin, kuinka heikoissa kantimissa pe-
rustuslain takaamat oikeudet kuntalaisille vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon voivat 
olla. Kauniaisten tapaus osoittaa puolestaan, että kysymys ei ole suinkaan kunnan koosta vaan 
kunnan poliittisesta voimasta.  

                                                             
17 Muutama vuosi sitten ollessani Pariisissa nuorisotyötä ja -tutkimusta käsittelevässä seminaarissa helsinki-
läinen kollegani esitteli Helsinkiä käsitteellä ”metropoli”. Pariisissa tuolloin ilmaisu ”metropoli” Helsingin 
yhteydessä vaikutti mielestäni koomisen mahtipontiselta. Sipoon kontekstissa koomisuutta ei puolestaan ole. 
Pikemminkin kyseessä on osoitus siitä, kuinka vahva ase vallankäytössä hyvin muotoiltu retoriikka voi olla. 
Mahtipontisuudeltaan vastaavia ja hiukan sotaisampia metaforia, joita viljellään organisaatioiden strategiois-
sa ovat muun muassa ”lippulaiva” ja ”keihäänkärki”. 

18  Ryynänen 2008,emt, s. 242. 

19  Pääkaupunkiseudun yhteistyön arviointi 2008 
(http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/helsingin+seutu/yhteisty_elimet/p__kaupunkiseudun+neuvottelukunta/
p__kaupunkiseudun+yhteisty_n+arviointi) 
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Ylhäältä johdettujen uusien aluejakojen seurauksena ihmisten alueellinen identiteetti irtoaa 
kuntakansalaisen identiteetistä. Kuntalaisuuden ja kansalaisuuden identiteetit eroavat toisis-
taan erityisesti silloin kun paikallisten päätöksentekoprosessien ylitse kävellään. Alueet pola-
risoituvat. Hyvinvoivat, poliittisesti vahvat kunnat, pitävät pintansa, heikommat alistuvat eri-
laisiin, enemmän tai vähemmän perusteltuihin uusiin aluejakoihin. Ihmiset alkava rakentaa 
oman alueellisen identiteettinsä ilman kytkentää kuntatason hallintoon ja paikalliseen demo-
kratiaan. Tämän vuoksi on ymmärrettävää, että kuntavaalien äänestysprosentit laskevat koko 
ajan ja erityisesti nuoret eivät tunnut välittävät äänestää kuntavaaleissa juuri lainkaan.  

Paikallisdemokratian merkityksen murentuminen näkyy hyvin kuntavaalien äänestysprosent-
tien laskussa, mikä on jyrkempää kuin eduskuntavaaleissa tai presidentinvaaleissa. Kunta- ja 
palvelurakennemuutoksen vaikutukset eivät näy vielä 2008 kuntavaaleissa, mutta oletettavaa 
on, että vaikutuksia voidaan analysoida seuraavissa vuonna 2012 pidettävissä kuntavaaleissa. 

Taulukko 1. Äänestäneet kunnallisvaaleissa20 

Vuosi    % 
1960   72 
1972   75 
1980   78 
1984   74 
1992   72 
1996   63 
2000   58 
2004   61 
2008   61 
 

Vuoden 1980 vaaleista lähtenyt äänestysprosentin lasku alkoi tasaantua 2000-luvun vaihtees-
sa. Jyrkin pudotus sijoittuu vuosille 1992-1996 eli lama-aikaan, jolloin laskua oli yhdellä vaa-
likaudella peräti 9 prosenttia. Senkin jälkeen seuraavalla vaalikaudella laskua oli 5 prosenttia 
eli koko 90-luvun saldo oli -14%. On mielenkiintoista nähdä, pysyykö 2000-luvun ensimmäi-
senä vuosikymmenenä taso tulevissa vaaleissa. Ratkaisevana tekijänä voi olla ainakin se, kye-
täänkö kuntien palvelujärjestelmän ja kuntademokratian välinen hämärä alue tekemään jollain 
tapaa läpinäkyväksi. Yhteyksiä näiden välillä pyritään luomaan mm. osallistamalla kuntalaisia 
palveluiden tuottamisessa ja tekemällä poliittista päätöksentekoa näkyvämmäksi esimerkiksi 
henkilöittämällä sitä pormestarijärjestelmän avulla. 

Nuorten osallistumisesta kuntavaaleihin on vähän tietoa. Vertailevaa analyysia kuntien välillä 
ei ole tehty esimerkiksi nuorten muuttoliikkeen näkökulmasta. Tampereella tehdyn paikallisen 
analyysin mukaan vuoden 2008 kuntavaaleissa 18-24 -vuotiaiden äänestysprosentti vaihteli 
äänestysalueittain 33-49%:n välillä keskimääräisen nuorten äänestysprosentin ollessa 

                                                             
20 Lähde: Suomen Tilastokeskus. Vaalitilastot. 
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38%.21Eduskuntavaalien osalta tietoa on jonkin verran enemmän. Esimerkiksi vuoden 2007 
vaaleissa 18-24 -vuotiaiden miesten äänestysprosentti oli 31% ja naisten 46%.22 

Aikamme sukupolviparadoksina voidaankin pitää sitä, että samalla kun aikaisempien suku-
polvien luoma poliittinen järjestelmä kiinnostaa nuoria yhä vähemmässä määrin, nuoret arvos-
tavat kuitenkin tämän poliittisen järjestelmän tuottanutta hyvinvoinnin palvelujärjestelmää. 
Vaasan yliopistossa julkaistun väitöskirjan mukaan nuoret arvostavat yhteiskunnan tarjoamia 
hyvinvointipalveluja ja kansalaisten reilua ja oikeudenmukaista kohtelua.23 

 

Kunta palveluiden järjestäjänä 

Suhteiden heikentyessä kuntalaisiin kansalaisina kunnan merkitys toimialueellaan perustuu 
kokonaisuudessaan kuntalaisille suunnattujen palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen. Siir-
ryttäessä kunnan omasta palvelutuotannosta monituottajuuteen tuotannon yhteys paikalliseen 
demokratiaan ja kuntahallintoon tulee vaikeaksi hahmottaa. Monituottajuuteen perustuvassa 
palvelujen tuotannossa tilaaja-tuottaja-malli kunnan toimintamallina voi olla optimaalinen. 
Kunta järjestää ja koordinoi palveluja, jotka mikä tahansa pätevä organisaatio voi tuottaa. 
Kunnan valta on tilaajan valtaa ja tilaajan valta perustuu käytössä oleviin resursseihin eli toi-
sin sanoen virkamiehellä käytössä olevaan budjettiin.  

Tilaaja-tuottaja-toimintamallissa pyritään eroon byrokraattisista ja jäykiksi koetuista toimin-
tamalleista, jotka perustuivat hierarkkisiin käskysuhteisiin. Hierarkiasta oletetaan päästävän 
eroon markkinaperustaisilla ohjaussuhteilla, joissa hierarkian sijaan asetetaan sopimus palve-
luiden tilaajan eli kunnan ja palveluiden tuottajan välillä. Vaarana on luonnollisesti se, että 
päästäessä irti hierarkiasta, eteen tulee sopimusviidakko, käräjät ja juristien armeijat. 

Koska sopimusta ei tehdä suoraan palvelun saajan eli asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä 
vaan kunnan välittämänä, sopimustilanne ei vastaa tavanomaista markkinatilannetta vaan pu-
hutaan näennäismarkkinoista.24 Näennäismarkkinoita määrittävänä olennaisena piirteenä on 
myös se, että palvelun saaja eli kuntalainen ei maksa palvelusta itse suoraan tuottajalle vaan 
palvelun maksaa kunta. 

                                                             
21  Eija Uurtamo & Taina Åback: Kunnallisvaalit Tampereella 2008. Tampereen kaupunki, kuntademokra-
tiayksikkö 2009.  

22 Äänioikeusikärajatyöryhmän raportti: Nuorten ääni – aikuisten uurna? Oikeusministeriö, mietintöjä ja 
lausuntoja 49/2010. 

23 Lähdesmäki, Kirsi: Hyvää hallintoa – ketä kiinnostaa? Nuorten käsityksiä hyvästä hallinnosta ja reilusta 
yhteiskunnasta. Vaasan yliopiston julkaisuja, Tutkimuksia 292, Julkisjohtaminen 38, 2010 

24  Kähkönen, Liisa: Näennäismarkkinoiden tehokkuuden rajoitteet ja mahdollisuudet paikallishallinnon pal-
veluissa. Acta Universitatis Tamperensis 1277, 2007  (http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7143-8.pdf) 

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-7143-8.pdf
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Näennäismarkkinat eivät kuitenkaan poista kokonaan hierarkkisia ohjaussuhteita. Esimerkiksi 
kuntien ja palveluita tuottavien järjestöjen väliset suhteet voivat muodostua sekä hierarkiaan 
perustuvina suhteina, markkinasuhteina että verkosto- ja kumppanuussuhteina.25 

Kunnan avustuksista osin riippuvaisen kansalaisjärjestön suhde kuntaan voi perustua hierarki-
aan, jossa järjestö joutuu avustuksen saadakseen määrittelemään toimintaansa kunnan halua-
malla tavalla. Markkinaohjauksessa kunta näkee kansalaisjärjestöt pääasiassa palveluiden 
tuottajina ja edellyttää, että järjestöt kykenevät tuotteistamaan tuotteensa. Palveluiden tuotteis-
taminen tekee mahdolliseksi tuottajien kilpailuttamisen. Tuotteistamisen myötä tavaratuotan-
non logiikka alkaa vaikuttaa kansalaisjärjestöjen toimintaan. Keskeisenä kysymyksenä nou-
seekin esiin, miten tuotteistaminen ja tavaratuotannon logiikka alkaa vaikuttaa kansalaisjärjes-
töjen alkuperäisiin aatteellisiin tehtäviin, joita varten ne alun perin perustettiin?  

Kuntien ja järjestöjen välille voi kehittyä myös verkosto- ja kumppanuussuhde, joka perustuu 
osapuolten tasavertaiselle yhteistyölle. Tällöin kansalaisjärjestöjen toiminta ja tehtävät näh-
dään laaja-alaisempina kuin pelkästään palveluiden tuottamisen näkökulmasta. Laaja-
alaisempi näkökulma pitää sisällään kansalaisjärjestöjen toiminnan arvot ja niiden merkityk-
sen kansalaisyhteiskunnan rakentajana. Kumppanuussuhdetta luonnehtii sopimuskumppanei-
den välinen luottamus. 

Jyväskylän kaupungin strategiajohtaja Sakari Möttönen katsoo syrjäytymisvaarassa oleville 
nuorille tarjottavien palvelujen toimivan parhaiten verkosto- ja kumppanuussuhteiden avul-
la.26Syrjäytyminen tai syrjäytymisen uhka on tyypillinen ”ilkeä” yhteiskunnallinen ongelma, 
jonka ratkaisussa tarvitaan usein palvelutuottajien ja kunnan pitkäjänteistä yhteistyötä, joka 
perustuu luottamukseen. Markkinaperustainen sopimus, joka perustuu yhteen selkeästi määri-
teltyyn palvelutuotteeseen, soveltuu ”kesyihin” ongelmiin, jotka voidaan tyhjentävästi määri-
tellä ja vastuuttaa.27 

Jaottelu hierarkiaan, markkinoihin ja verkosto- ja kumppanuussuhteisiin perustuviin ohjaus-
suhteisiin kuntien ja järjestöjen välillä kuvaa hyvin käytännön tasolla sitä, miten markkinape-
rustaiseen uuteen julkiseen hallintoon (New Public Management) ja uuteen hallintatapaan 
(governance) liittyvät teoreettiset keskustelut nivoutuvat toisiinsa. Governance-teoretisointi 

                                                             
25 Sakari Möttönen, emt.  s,  24-25; Järvelä, Sampo: Jäitä hattuun – sosiaali- ja työvoimapalvelujen kilpailut-
tamisessa maltti on valttia. Teoksessa Reetta Pietikäinen, Ellen Vogt, Marja Hautaluoma (toim.) Yksilön vai 
talouden ehdoilla? Tilaaja-tuottaja toimintatapa sosiaalisen työllistämisen kentällä. Valtakunnallinen työpa-
jayhdistys ry. 2009 

 

26  Möttönen, Sakari, emt. s. 27-28 

27  Möttönen, Sakari: Mitä tapahtuu työpajatoiminnalle, kun rakenteet muuttuvat? Valtakunnalliset työpaja-
päivät 21.-22.4.2010, Pori. (http://www.tpy.fi/mita_me_teemme/tapahtumia-ja-
koulutusta/toteutuneet_koulutukset_ja_tapah/valtakunnalliset_tyopajapaivat_22/materiaalit/) 
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pyrkii hahmottamaan markkinaperustaista keskustelua laajemmin yhteiskunnan ”ilkeitä” on-
gelmia. 

Nuorten työpajat toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä, joissa suhteet kunnan palvelujär-
jestelmään vaihtelevat. Osa työpajoista kilpailee palveluntuottajina markkinalähtöisessä ohja-
ussuhteessa, osa taas verkosto- ja kumppanuussuhteessa. Rajat ovat tältä osin häilyviä. PA-
JAVERKKO -projektissa mukana olleet 13 työpajaa kuudessa kunnassa ovat kaikki kuntien 
ylläpitämiä pajoja, joiden suhde kuntaan määrittyy hierarkiasuhteena. Hierarkiasuhdekin voi 
rakentua monella tavalla, kuten projektissa osoittautui. Joissakin ohjaussuhteissa hierarkki-
seen ohjaussuhteeseen sisältyi taloudellinen tulostavoite, useimmiten kuitenkaan ei. Tämä ei 
tarkoita sitä, että pajoilta ei aina odotettaisi tulosta, vaan sitä, että tulostavoitteista ja mittareis-
ta keskustellaan liiketaloudellista tulosta laajemmalla perspektiivillä. 

 

Nuorten työpajat osana palvelujärjestelmää 

Riippumatta siitä, onko nuorten työpaja kunnan, säätiön tai yksityisen yhdistyksen omistama, 
työpajan toiminta perustuu verkostoitumiseen muun palvelujärjestelmän kanssa. Pajat ovat 
verkostoituneet nuorten palveluja tuottavien keskeisten instituutioiden ja järjestöjen kanssa. 
Yleensä yhteistyötä tehdään työvoimapalveluiden, koulutoimen, sosiaalitoimen, nuorisotoi-
men, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.  

Sekä verkostoitumisen että palveluiden monituottajuuden näkökulmasta nuorisotyöllä on 
merkittävä historia, josta voi olla apua myös nykyisessä hyvinvoinnin palvelujärjestelmän ke-
hitystyössä. Nuorisotoimi on perinteisesti perustunut kuntien, nuorisojärjestöjen ja seurakun-
tien työhön, jota on leimannut paikallisten nuorisopalvelujen ”monituottajuus”, vaikka termiä 
sinällään ei ole käytetty. Erityisesti 90-luvun alun laman pakottamana nuorisotoimi monella-
kin paikkakunnalla työskenteli yli sektoreiden sikäli, että nuorisotyöstä vastaavat toimihenki-
löt olivat usein ”monikärkiohjuksia”, jotka vastasivat nuorisotoimesta, liikunnasta ja kulttuu-
rista. Samalla kun nuorisotoimi työskenteli yli sektoreiden, se oppi määrittelemään myös 
omaa erityistä osaamistaan nuorille tarjottavissa palveluissa. Nuorten vapaa-aikaan sijoittu-
vassa nuorten kohtaamisessa luontevaa oli myös se, että toimintamuotojen tuli olla nuoriso-
lähtöistä eli nykyiselle palvelukielelle käännettynä asiakaslähtöistä. 

Uusi nuorisolaki ja sitä koskevat muutokset on normitasolla merkittävä askel nuorten palvelu-
järjestelmän kehittämisessä. On mielenkiintoista havaita, että siinä on normitasolle viety kes-
keisiä, nykyistä palvelujärjestelmää kuvaavia toimintamalleja kuten asiakaslähtöisyys ja ver-
kostomainen toimintamalli. Verrattuna vuoden 1995 nuorisolakiin, joka määritteli nuorisopo-
litiikan sektorit ylittävänä horisontaalisena politiikkana, uusi monialaista yhteistyötä määrittä-
vä nuorisolain muutos on selvästi konkreettisempi ja ohjaa paremmin yhteistyötä. Kyseessä 
eivät ole viisaammat lainsäätäjät vaan muuttunut nuorityön toimintaympäristö, joka on tehnyt 
uudet muotoilut mahdollisiksi. Näistä toimintaympäristön muutoksista tärkein on edellä mai-
nittu ”elatussuhteen muutos” ja siitä aiheutuva nuorisopolitiikan painoarvon kasvu. 
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Vuoden 2011 alussa voimaan astuvissa muutoksissa säädettävään etsivän nuorisotyön malliin 
tiivistyy nykyisen hyvinvoinnin palvelujärjestelmän kehittämisen oleelliset piirteet. Laissa 
määriteltävä etsivä nuorisotyö korostaa nuoren vapaaehtoisuutta (asiakaslähtöisyys) ja monia-
laista nuorisotyötä (verkosto- ja kumppanuussuhteet). Etsivän nuorisotyön tehtävä on löytää 
ja kohdata avun tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä eteenpäin palveluverkostossa tai palve-
lupolulla. Palvelun tilaaja eli kunta perustaa työnsä palvelutarveanalyysiin, mikä tarkoittaa si-
tä, että on pystyttävä määrittelemään alueen nuorison määrä ja palveluiden tarve. Etsivä nuo-
risotyö ei tällöin enää tarkoitakaan pelkästään etsivän nuorisotyöntekijäparin tekemään työtä, 
vaan että kaikessa nuorten parissa tehtävässä työssä siirrytään etsivän työn otteeseen.28  

Jaana Männikkö esittääkin Tampereen ammattikorkeakoulun ylempään amk-tutkintoon teh-
dyssä opinnäytetyössään käsite-erottelua, jossa etsivä työ nuorisotyön kenttätyön muotona ja 
etsivä työnote kaikkien nuorison parissa työtä tekevien työotteena erotettaisiin käsitteellisesti 
toisistaan.29 

Männikkö tiivistää etsivän työnotteen menetelmät nuorten tavoittamiseen, yhteistyön tekemi-
seen koko nuorten palvelujärjestelmän kanssa ja toiminnan kehittämiseen mallittamalla koko-
naisuuden kuviossa 1 esitettävällä tavalla. Männikkö on kehittänyt sekä etsivän työnotteen kä-
sitteen että mallin empiirisen aineiston pohjalta tutkiessaan Lempäälän kunnassa elokuussa 
2008 käynnistettyä Etsivän työn hanketta.  

 

 

                                                             
28 Männikkö, Jaana, 2010: Etsivää työotetta etsimässä. Kehittämistoimintaa nuorten palveluverkostossa. 
Tampereen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma. Opin-
näytetyö, ylempi amk-tutkinto. 

29  Männikkö, Jaana, emt. s. 65. 



16 

 

Kuvio 1. Männikkö J., 2010. Etsivää työotetta etsimässä. Kehittämistoimintaa nuorten palve-
luverkostossa.30 

 

 

   

Kuviossa 1 esitetyssä mallissa on hyvin visualisoitu se, kuinka nuorille suunnattu palvelu ei 
muodostu yhdestä tarkoin määritellystä tuotteesta vaan useiden tuottajien muodostamasta pal-
velukokonaisuudesta.  

Kun puhutaan kulttuuriseen ja sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyvistä palveluista, palvelu käsit-
teenä toimii ja on ymmärrettävä. Ongelmia tulee eteen siinä vaiheessa, kun puhutaan nuorten 
osallistumisesta ja osallisuudesta. Miten ymmärrämme esimerkiksi nuorisovaltuustot palve-
luina? Ovatko ne ”osallisuuspalveluita”? Miten palvelukäsitteistö ja tilaaja-tuottaja-ajattelu 

                                                             
30  Männikkö, Jaana, emt. s, 39. 
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toimivat kansalaisoikeuksien ja -velvollisuuksien alueella? Vastauksen ydin lienee siinä, että 
hyvinvointipalveluissa kuntalainen on sekä asiakas että palveluista päättävä kuntakansalainen.  

Yllä mainituissa ”ilkeissä” yhteiskunnallisissa ongelmissa, mitä esimerkiksi nuorten syrjäy-
tyminen on, nuorelle tarjottu palvelu koostuu monista eri palveluista, jotka ovat ketjuuntuneet. 
Nuorille tarjotaan useiden eri tuottajien tuotteista muodostuvaa palvelukokonaisuutta. Jos tar-
kastellaan asiakkaille tarjottua palvelua yksityisellä palvelusektorilla, voidaan osoittaa tiettyjä 
analogioita. Tyyppiesimerkkinä pidetään jokaiselle suomalaiselle tuttua matkailua.31 Nykyi-
sellään jokainen voi resurssiensa ja ajankäyttönsä puitteissa rakentaa itse matkansa haluamal-
laan tavalla tai ostaa itse koko paketin. Asiakas itse määrittelee, miten ostaa lippunsa, miten 
toimii check-innissä ja miten järjestää asumisensa. Palvelu koostuu useimmiten virtuaalisesta 
tarjottimesta, jolta asiakas valitsee haluamansa tuotteen. Tuottajia on tarjolla useita. 

Miten useiden tuottajien muodostama palvelukokonaisuus eroaa teollisesta tuotteesta tai 
avoimilla markkinoilla tuotettavista palveluista? Miten palveluiden kehittämisen logiikka 
avoimilla markkinoilla eroaa julkisten hyvinvointipalvelujen logiikasta? Entä tuotekehittely 
eli design? 

Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten hyvinvoinnin palvelujärjestelmien kehittämisessä käytetty 
terminologia lähestyy avoimilla palvelumarkkinoilla käytettävää terminologiaa ja miten tuo-
tekehittelyn ja muotoilun sanasto lähenee palvelun kehittämisen sanastoa meneillään olevissa 
eri keskustelugenreissä. Kaikissa kehittämiskeskusteluissa oleellista on kysymys innovaatiois-
ta eli miten tuotetaan sekä sosiaalisia, hyvinvointiin liittyviä innovaatiota että teolliseen tuote-
kehittelyyn liittyviä innovaatioita. Johtopäätöksenä kuvaan käsitteellistä siirtymistä sosiaali-
sista innovaatioista kohti kaupunki-innovaatioita, jossa erilliset yhdyskuntaa koskeva kehit-
tämiskeskustelut pyritään saamaan aikaisempaa paremmin dialogiin keskenään. 

 

Sosiaalisista innovaatioista kaupunki-innovaatioihin 

Siirryttäessä keskusvirastojohtoisesta normiohjaukseen perustuvasta julkisen hallinnon ohja-
uksesta kohti joustavampia informaatio-ohjauksen muotoja valtion keskusvirastoja purettiin ja 
tilalle perustettiin kehittämisyksikköjä. Yksiköt jäivät edelleen valtionhallintoon valtion viras-
toiksi. Vuonna 1992 perustettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskeskus eli STAKES, 
joka fuusioitui sittemmin vuonna 2009 Kansanterveyslaitoksen kanssa Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitokseksi (THL). Lyhenteeseen sana ”sosiaali” ei enää sopinut vaan se jäi alueeltaan 
kattavamman ”hyvinvointi”-käsitteen alle. 

Informaatio-ohjaus korostaa tutkimustietoa normin ja resurssiohjauksen sijasta. Erityisesti sen 
jälkeen kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja alkoi hyödyntää julkisten palveluiden kehit-
tämistyössä EU:n kehittämisrahastoja, keskustelu sosiaalisista innovaatioista kiihtyi. EU-

                                                             
31 Koivisto, Mikko: Mitä on palvelumuotoilu? – muotoilun hyödyntäminen palveluja suunniteltaessa. Taide-
teollinen korkeakoulu, Taiteen maisterin lopputyö 2007. 
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rakennerahastoslangi toi mukanaan projektityöskentelyn käsitteet kuten projektin tuottama li-
säarvo, vaikuttavuus ja innovaatio. Varsinainen keskustelubuumi sijoittui uuden vuosituhan-
nen alkuun. 

STAKES:n innovaatiohankkeen johtaja Hannu Hämäläinen vuodelta 2008 määritteli sosiaali-
sen innovaation seuraavasti:  

Sosiaali- ja terveydenhuollon sosiaalinen innovaatio on yksilön, ryhmän, yhteisön 
ja/tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka johtaa lisä-
arvoa tuottavaan tulokseen yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai 
palvelujärjestelmässä.32 

Hämäläinen pitää keskeisenä määrittelyssään vaikuttavuutta. Kekseliäisyydellä on merkitystä, 
mutta sosiaalinen innovaatio on innovaatio vasta, kun vaikutus voidaan todentaa joko mikro- 
tai makrotasolla. Vaikuttavuuden tulee olla todennettavissa ja mitattavissa. Hänen mukaansa 
sosiaali- ja terveydenhuollossa on neljänlaisia sosiaalisia innovaatioita: 

 Systeemiset innovaatiot 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevat innovaatiot 
 Yksilöiden ja väestön horisontaalista sektoraalista hyvinvointia ja terveyttä koske-

vat innovaatiot 
 Yksilöllisen hyvinvoinnin ja terveyden innovaatiot 

 

STAKES:n pitkäaikaisen pääjohtajan Vappu Taipaleen mukaan sosiaalinen innovaatio syntyy 
kun 

haasteeseen tai ongelmaan löydetään uusi ratkaisu tarkastelemalla ilmiötä tai 
elämää uudesta näkökulmasta ja kehittämällä näin syntyneeseen tarpeeseen uu-
sia laitteita, toimintatapoja, politiikkoja tai verkostoja tai näiden yhdistelmiä.33 

 
Taipale antaa viittaamaansa 100 sosiaalista innovaatiota –kirjasen pohjalta seuraavia esi-
merkkejä sosiaalisista innovaatioista: 
 

 Astiankuivatuskaappi: perheen työtä säästävä, ekologinen, mutta pääosin vain 
Suomessa tunnettu keittiökaluste. 
 

 Ahvenanmaan demilitarisointi: maailmankolkka, joka kahden rauhallisen maan vä-
lissä pysyy aseistautumattomana kansainvälisen sopimuksen varassa. 

 

 

                                                             
32  Hämäläinen, Hannu: http://innovaatio.stakes.fi/FI/esittely/index.htm 

33  Taipale, Vappu: http://innovaatio.stakes.fi/FI/esittely/index.htm 
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 Isyysloma: poliittinen ratkaisu, joka aikanaan sai kaikki pilkkakirveet liikkeelle, 
on nyt synnyttänyt maailmassa ainoalaatuisen kulttuurisen ja sosiaalisen ilmiön, 
pohjoismaisen isyyden. Nuoret miehet voivat antautua hoivaamaan pientä vau-
vaansa ja tuottaa emotionaalista ja sosiaalista hyvinvointia koko yhteiskunnalle. 
 

 Talkoot: ihmisten tapa kokoontua iloisesti ja maksutta tekemään joillekin tarpeelli-
sia töitä. 

 
 Kehitysyhteistyön palvelukeskus: suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä 

kehitysyhteistyön tehokkaammaksi toteuttamiseksi. 
 

 Takuu-säätiö: takauksia, joilla ylivelkaantuneet voivat saada saneerauslainan mak-
saakseen vastuunsa pois. 

 
 Prometheus-leirit: uskontokuntiin kuulumattomille nuorille rippikoulua vastaava 

traditio aikuisuuteen siirtymisessä. 
 

 Turvapuhelin: tekniikkaa ja palvelua yhdistämällä syntyy markkinoita laitteille ja 
turvallisuutta vanhuksille ja heidän omaisilleen. 

Entisen Stakesin entisen pääjohtajan esimerkit ovat valaisevia ja osoittavat, miten sosi-
aalisten innovaatioiden vaikuttavuutta voidaan määritellä sekä toimintojen ja palveluiden 
että tuotteiden kautta. Turvapuhelin on hyvä esimerkki siitä, miten vanhusten huollossa 
ja vammaispalveluissa teknologinen tieto ja tuotekehittely ovat olleet jo pitkään mukana 
tuottamassa sosiaalista innovaatiota.34 Nuorisotyön puolella sosiaalisista innovaatioista 
hyviä esimerkkejä ovat mm. internet-sovellutukset. 

Taipaleen listasta puuttuu yksi ulottuvuus. Tarkoitan yhdyskuntien rakentamiseen liitty-
viä sosiaalisia innovaatioita, jolloin mukaan tulee yhdyskunnan rakentaminen kaavoituk-
sesta ja alueelle suunniteltavasta infrastruktuurista lähtien. On esitettykin, että käsitettä 
sosiaalinen innovaatio voitaisiin laajentaa kaupunki-innovaatioksi.35  

Määritelmän mukaan  

                                                             
34  Kiitokset Sosiaalikehitys Oy:n kehityspäällikkö Tom Tarvaiselle, joka kiinnitti huomiotani siihen, kuinka teknologiset 
innovaatiot kulkevat osana sosiaalista innovaatiota ja kuinka tällä yhteistyöllä on pisimmät perinteet Suomessa ni-
menomaan vanhustyössä ja vammaishuollossa. 

35  Ks. ympäristöministeriö ja kaupunki-innovaatiot toimintamalli 

(http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=358453&lan=fi&clan=fi) sekä Kimmo Rönkä/Movense Oy: Kau-
punki-innovaatioilla uudistetaan kaupunkia – CityInnoNets kehittää yritysten arvoverkkoja 
(http://www.movense.fi/nyt_menossa) 

 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=358453&lan=fi&clan=fi
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…kaupunki-innovaatio on paikallisesti sovitettu kaupunkiympäristön 
uudistus tai parannus. Innovaatio voi liittyä asumiseen, liikkumiseen, 
palvelujen tarjontaan tai ihmisten arkeen ja osallisuuteen. Kaupunki-
innovaatiot juurrutetaan yhdessä paikallistason käyttäjien, asukkai-
den ja yritysten kanssa. 

Kaupunki-innovaation käsite ei ole nuorisotyön näkökulmasta liian kaukaa haettu ja kei-
notekoinen, joskin kaupunki-etuliitteellä käsite on yhdyskuntia turhaan rajaava. On hy-
viä esimerkkejä siitä, kuinka mm. nuorisotoimi on ollut mukana yhdyskuntien suunnitte-
lussa sekä kaavoitusvaiheessa että kaupunkikuvan muokkauksessa.36  

Ennaltaehkäisevän nuorisotyön yksi vaikuttavuutta tuottava toimintakenttä on epäilemät-
tä kaavoitus. 

Innovaation käsite ja tapa miten sitä sovelletaan sosiaalisissa ja kaupunki-innovaatioissa 
antaa aiheen kysyä, miten palveluja ja tuotteita kehittävät innovaatiot eroavat toisistaan 
ja innovaatioita tuottavilla prosesseilla jotakin opittavaa toisiltaan? 

 

Palveluiden kehittämisestä palvelumuotoiluun 

Taideteollisen Korkeakoulun ja Teknillisen Korkeakoulun Extreme Design –projekti vuo-
delta 2009 kiinnittää huomiota siihen, kuinka palveluiden suunnittelussa voitaisiin hyö-
dyntää muotoiluajattelua (design thinking).37Palvelumuotoilu voisi hyödyntää teollisen 
muotoilun prosessien, taitojen ja menetelmien käytössä saatuja kokemuksia. 

Käsitteenä palvelumuotoilu on uusi ja siihen liittyvä käsitteistö on vielä vakiintumatonta. 
Extreme Design-projekti periodisoi käsitteen ja palvelututkimuksen historian viiteen vai-
heeseen lähtien ajasta ennen 80-lukua ja päätyen 2000-luvun ensimmäiselle vuosikymme-
nelle. 

1. Ennen 1980-lukua palveluiden markkinointi erotettiin tuotteiden markkinoinnista. 

2. 1980-1985 kehitettiin alan toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden keskusteluissa 
käsitteistöä. Keskustelu pysyi käsitteellisellä tasolla. 

3. 1985-1992 alan akateeminen keskustelu kasvoi räjähdysmäisesti. 

                                                             
36 Esimerkkeinä mainittakoon mm. Vantaan nuorisotoimen yhteistyö Marja-Vantaan uuden asuinalueen 
kanssa; Keravan graffiti-seinät jne. 

37 Vaajakallio, Kirsikka, Mattelmäki, Tuuli, Lehtinen, Vilma, Kantola, Vesa, Kuikkaniemi, Kai, 7.4.2009. 
Kartoitus palvelumuotoilun nykytilanteeseen; Extreme Design- project: Literature Review on Service De-
sign, 2009, University of Art and Design Helsinki, Helsinki University of Technology.  
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4. 1993-2000 palvelumuotoilua alkoi syntyä teollisen muotoilun oheen painottaen 
palveluiden suunnittelussa käyttäjälähtöisyyttä. Kehitystä vauhditti elinkeinora-
kenteen muutos. Esimerkiksi USA:ssa 80% populaatiosta työskenteli vuonna 1999 
palvelusektorilla. Teknologian kehittyminen kuten matkapuhelimet ja niiden 
oheispalvelut lisäsivät tutkimustarvetta. 

5. 2000-luvun alussa perinteinen vastakkainasettelu tuotteiden ja palveluiden suun-
nittelun välillä alkoi pienentyä. Yksi palvelumuotoilun näkökulmista on saanut 
englanninkielisen nimen social design. Tämä keskustelu pyrkii vastaamaan sellai-
siin sosiaalisiin haasteisiin kuten syrjäytyminen, ikääntyminen ja krooniset sairau-
det.38 

Extreme Design-projektin mukaan  

”Yksi palveluille ominainen piirre on monialaisuus, joka korostuu 
etenkin käyttäjälähtöisessä suunnittelussa, jossa tilanteet pyritään 
näkemään sekä potentiaalisen käyttäjän silmin että palveluverkos-
ton näkökulmasta. Koska käyttäjä halutaan huomioida läpi suunnit-
teluprosessin, lainaa palvelumuotoilu ajatuksia ja menetelmiä käyt-
täjälähtöisestä suunnittelusta, jota on erityisesti painotettu teollises-
sa muotoilussa viimeisen vuosikymmenen aikana.”39 

Palvelumuotoilun peruskäsitteet, tosin jokseenkin vakiintumattomina, ovat seuraavat: 

Palvelumuotoilu itsessään (service design) tarkoittaa muotoilua, jossa asiakkaalle halutaan 
tarjota tavoitteen mukainen palvelukokemus (service experience). Tämä palvelukokemus 
muodostuu kontaktipisteistä (touchpoint). Palvelujen prosessimainen luonne pitää sisäl-
lään ajatuksen palvelupolusta (service string). Palvelu koetaan palvelupolulla usean eri 
kontaktipisteen kautta. Yksittäistä episodia kontaktipisteessä kutsutaan palvelutuokioksi 
(service moment). 

Palvelumuotoilun keskeiset periaatteet ovat tuttuja keskusteluista, joita on käyty julkisen 
hallinnon palveluita kehitettäessä. Asiakaslähtöisyydestä käytävä keskustelu käynnistyi 
hallintotieteissä jo 1980-luvun alussa julkisen hallinnon kehittämisen keskeisenä periaat-
teena. Hyvinvointipalveluissa asiakaslähtöisyys on ollut keskeinen teema sekä 1990-
luvulla että 2000-luvun ensimmäisenä vuosikymmenenä. Erityisesti tilaaja-tuottaja-malli 
sekä ns. elinkaariajattelu hyvinvointipalvelujen tuottamisen kehyksenä on tuottanut pro-
sessijohtamista palveluiden tuotannossa. Sama pätee monituottajuuteen ja monialaisuu-
teen. Ekonomistit puolestaan hahmottavat prosessit arvoverkkoina analysoidessaan palve-
lun tuottamaa lisäarvoa palvelupolun edetessä. Tutkimusmenetelmistä ja metodologiasta 

                                                             
38 Exstreme Design, 4-5 

39  emt. , 7 
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mainittakoon sekä teollisen muotoilun että palvelumuotoilun tutkimuksen korostamat et-
nografiset menetelmät, jotka ovat tuttuja myös sosiaalipalveluiden arvioinnissa. 

On oikeastaan hämmästyttävää, kuin paljon palvelumuotoilun kysymyksenasettelut ovat 
samoja kuin hyvinvointipalvelujen kehittämisessä käytetyt. Käydyt keskustelut ja käsittei-
den kehittyminen ovat tapahtuneet myös molemmissa keskustelun genreissä samoihin ai-
koihin. Vielä hämmästyttävämpää on kuitenkin se, kuinka sektoroitunutta kehitystyö on 
ollut aikana, jolloin on korostettu avoimuutta, moniammatillisuutta ja poikkitieteellisyyttä. 

On kuitenkin merkkejä siitä, että toisistaan irrallaan olleet keskustelut ovat alkaneet viime 
vuosina lähentyä toisiaan sekä akateemisella että käytännön tuotekehittelyn tasolla ainakin 
jossain määrin. Tuoreimpana esimerkkinä mainittakoon tamperelaiseen Aamulehden kuu-
den palstan otsikko 12.11.2010 uutiselle  

”Tampereella voidaan pian pohtia, mitä vanhainkoti voi oppia au-
toista”.40 

Uutinen kertoo kolmivuotisesta Tampereen yliopiston hankkeesta, johon on arvioitu osal-
listuvan 100 yritystä ja 20 julkista organisaatiota. Hankkeella tavoitellaan pysyvää yksik-
köä, jota luonnehditaan palveluinnovaatiokeskukseksi. 

 

Hyvistä käytännöistä innovaatioiden skaalautuvuuteen 

Edellä lueteltujen yhtäläisyyksien lisäksi sosiaalisten ja teollisten innovaatioiden välillä on 
erojakin. Tärkein näistä on markkinamekanismi, joka vaikuttaa teollisten innovaatioiden 
nopeaa leviämiseen. Teollisten innovaatioiden yhteydessä käytetään usein ilmaisua inno-
vaation skaalautuvuus. Muotoilijoiden keskeinen tavoite on miettiä sitä, mitä sellaisia 
ominaisuuksia tuotteessa on, mikä edistää tai estää skaalautuvuutta eli tuotteen leviämistä 
markkinoilla. Sama pätee kaupallisten kulttuurituotteiden kuten musiikkituotteiden skaa-
lautuvuuuteen. 

Musiikkituotteiden skaalautuvuuden tärkeimpänä ominaisuutena on jo 1990-luvulla alettu 
pitää sitä, että tuote ylittää etniset rajat. Hittiä tehtäessä haetaan hitin cross-over ominai-
suuksia. Cross-over effekti saadaan musiikkituotteessa tehokkaimmin siten, että musiikki 
on hyvin tanssittavaa. Tanssittavasta musiikkituotteesta esimerkkinä käy vaikkapa etniset 
rajat ja mantereet ylittävä latinomusiikki; musiikista ilman tanssia etnisesti rajoittunut 
heavy metal.41 

                                                             
40 Aamulehti 12.11.2010 

41 Kuure, Tapio: Våld, populism och extremism I Norden. Nordiska insatser mot nynazism, våldsbenägna 
ungdomsgäng och andra extremistiska rörelser. Nordiska Ministerrådet, 2003; nykyiset cross-over urban 
proof kaupunkimaasturit ovat tuore esimerkki tavasta tavoitella skaalautuvuutta. 
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Miten teollisten ja kaupallisten innovaatioiden skaalautuvuuteen liittyvää keskustelua voi-
taisiin hyödyntää sosiaalisista innovaatioista käytävässä keskustelussa? 

Presidentti Clintonin totesi aikoinaan, että  

”melkein kaikki ongelmat on ratkaistu jossain jonkun toimesta. 
2000-luvun haasteena on selvittää mikä toimii ja miten saada ratkai-
su levitettyä – scale it up.”42  

Sosiaalisten innovaatioiden skaalaus on meille tuttua alan tuhansista, usein ESR-
rahoitteisista, kehittämisprojekteista. Skaalaus on vain käsitteellistetty eri tavoin. Puhu-
taan projektien tuottamista hyvistä käytännöistä (best practices), niiden aktiivisesta levit-
tämisestä (dissemination), valtavirtaistamisesta (mainstreaming) ja juurruttamisesta (so-
cial embedding). Nykyisin korostetaan vielä projektien tulosten käyttöön ottamista (dis-
semination and exploitation of results).43 

Näyttäisi siltä, että sosiaalisten innovaatioiden kehittämistyössä käsitteellistäminen on itse 
asiassa pidemmällä kuin teollisten tuotteiden innovaatioissa. Teollisten tuotteiden inno-
vaatioissa pyritään skaalaukseen markkinamekanismin välityksellä, jolloin lopputuloksena 
voi olla innovaation tuottama systeeminen muutos.44 Systeeminen muutos on käsitteelli-
sesti lähellä sosiaalisen innovaation juurtumista. 

Sosiaalisten innovaatioiden skaalautuvuus on huomattavasti moniulotteisempi prosessi 
verrattuna teollisiin innovaatioihin. Moniulotteisuutta lisää kaksi asiaa. Ensiksin, innovaa-
tiot, kuten uudet hyvinvointipalvelut, leviävät useimmiten kunnan ja muun julkisen toimi-
jan välittämillä näennäismarkkinoilla. Toiseksi, hyvinvointipalveluja saavat kuntalaiset 
ovat sekä palvelujen asiakkaita että päättäjiä kuntalaisina ja kansalaisina. Yritysjohtajien 
ja markkinoijien ei tarvitse kantaa huolta demokratiasta. 

 

Yhteenveto ja pohdinta 

Teollisten tuotteiden muotoilijoiden, palvelumuotoilijoiden, ekonomistien ja sosiaalisten 
innovaattoreiden hahmottamat ilmiöt tuotteiden ja palveluiden tuotannossa on käsitteellis-

                                                             
42  Bill Clinton, Speech at the Launch of Walter Annenberg`s $500 Million Education Reform Challenges, 
Chicago, Annenburg Challenge Founding, 1993 (Lainattu: Jitinder Kohli & Geoff Mulgan, July 2010, Scal-
ing New Heights. How to Spot Small Successes in the Public Sector an Make Them Bib. (www. Ameri-
canprogress.org) 

43  Antti Pelto-Huikko & Maija Säkäjärvi: Kehittämistyön tulokset pysyviksi nuorten tukipalveluiden juurrut-
tamisessa. Teoksessa Tom Tarvainen, Ville Pietiläinen, Tapio Kuure (toim.): Nuoret eivät odota. Palvelura-
kenteen muutos nyt. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:61; Kuure, Tapio: EU:n nuorten toimin-
taohjelman – Youth in Action – väliarviointi. 2010 (julkaisematon, tulossa) 

44  Jitinder Kohli & Geoff Mulgan, emt. 5. 
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tetty eri tavalla eri keskustelujen genreissä. Keskustelijoiden käyttämät sanastot ja reto-
riikka ovat kuitenkin viime vuosina lähentyneet ratkaisevalla tavalla, mikä liittyy kuntien 
palvelurakenteen uudistuksessa omaksuttuun ajatteluun, jossa kunta nähdään palveluja jär-
jestävänä ja koordinoivana organisaationa. Tilaaja-tuottaja-mallin erilaisten sovellutusten 
myötä hyvinvointipalveluiden tuottamista hahmotetaan samalla tapaa kuin mitä tahansa 
yksityistä palvelutuotantoa. Monet teolliset tuotteet, malliesimerkkinä erilaiset informaa-
tioteknologiaan liittyvät tuotteet kuten kännykkä, älypuhelin ja turvalaitteistot ovat osoit-
taneet jo käytännössä, miten teollinen muotoilu, palvelumuotoilu ja sosiaaliset innovaatiot 
liittyvä toisiinsa. 

On oletettavaa, että monialaisuutta aletaan hahmottaa laajemmassa mittakaavassa kuin mi-
tä esimerkiksi nuorisolain uudet säädökset sitä määrittävät. Monialaisuutta aletaan hah-
mottaa hyvinvointialaa laajempana kokonaisuutena, joka kattaa koko yhdyskunnan – tie-
tyllä tapaa vanhan iskusanan mukaan ”lapsen kasvattamisessa tarvitaan kokonainen kylä.” 
Vastaavasti alan innovaatioita tuotettaessa niitä ei enää hahmotettaisi sosiaalisina innovaa-
tioina vaan laajemmin kaupunki-, kunta tai kyläinnovaatioina. 

Laajennettaessa innovaatioajattelu kohdistumaan koko yhdyskuntaan laajennetaan samalla 
asiakkuuden käsitettä. Kuntalainen hahmottuu sekä palveluiden asiakkaana että palveluis-
ta päättävänä kuntalaisena ja kansalaisena.  
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