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Kertomusten käyttö ja 
kertomustutkimuksen soveltaminen 

ikääntyville 
suunnatun digitaalisen palvelualustan 

osallistavassa suunnittelussa ja 
kehittämisessä

Osallistava suunnittelu ja kehittäminen vaikuttavuuden 
arvioinnin ja mittaamisen näkökulmasta -kehittämishanke

Tampereen yliopisto SOC/ Pori

YTM Eveliina Kaukkila 



Tavoitteet
1) Aineistolähtöisesti tarkastella tulevaisuusorientoituneen kertomuksen
rakennetta

2) Tarkastella millä tavoin ikääntyvien tuottamat kertomukset
palvelutarpeista ja palveluista jäsentyvät edellä mainitun rakenteen
mukaisesti

… kun …

Osallisuus on subjektiivinen kokemus, ja kertomus tarjoaa ikkunan
siihen.
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Aineisto
• Kahden tunnin mittainen Teams-ympäristössä toteutettu ryhmäkeskustelu,

jossa palvelualustan kehittäjä keskustelee kahden ikääntyvän henkilön
kanssa digitaalisen palvelualustan suunnittelusta ja kehittämisestä.

• Kehitettävä digitaalinen palvelualusta näyttäytyy siis triggerinä/ syötteenä,
joka aktivoi osallistujia tuottamaan erilaisia kertomuksia sekä
tulevaisuusorientoituneita tarinoita, eli skenaarioita tulevaan järjestelmään
liittyen sekä suhteessa omaan elämään ja tarpeisiin.

• Laajuudeltaan tekstimuotoon litteroituna, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1
yhteensä 29 arkkia
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Keskeiset tulokset

Tulevaisuusorientoituneen 
kertomuksen rakennetta 
tunnistamassa 
aineistolähtöisesti:

Uloimmalla kehällä 

suunnitteluosallisuuden elementit, 

keskimmäisellä kehällä konteksti, jossa  

kertomukset tuotetaan ja kaiken ytimessä 

kertojan oma subjektiivinen kokemus 

kertomuksena, josta  paikannettavissa 

kolme murtuman/ horjunnan positiota, 

jotka muodostuvat pienemmistä 

osakertomuksista. 
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Keskeiset tulokset

Millä tavoin kertomukset 
palvelutarpeista ja 
palveluista jäsentyvät 
kohdan 1 rakenteen 
mukaisesti?

1.murtumapositio/

nykytila

2. murtumapositio/

muutostarve

3.murtumapositio/

tulevaisuudessa

Asumisen ongelmat Yksinäisyys, arjen hallinta. Välimuotoasuminen

Pärjäämättömyys Toinen toistaan tukien, yhdessä pärjääminen Yhdessä asuminen.

Osattomuus,

kuulumattomuus

Nuoret olisivat enemmän yhdessä vanhusten

kanssa.

Heterogeeninen asuminen

Estetty kulttuuri Eri toimijat yhdessä, esim. musiikkiopistot ja

Muistiliitto.

Esteettömät konsertit ja muut tapahtumat

Estetty liikunta Yksinäisyyden hälveneminen, mahdollisuus

osallistua, parempi terveys ja toimintakyky.

Opiskelijat ohjaavat esimerkiksipuistojumppaa tai

kuntosaliryhmää.

Etäliikuntapalvelut.

Turvattomuus Sosiaalinen yhteenkuuluvuus, joku pitää huolta. Tukihenkilö, muistikaveri, luotettava sosiaalinen

kontakti.

Vaikeasti saavutettavat

terveyspalvelut

Terveyspalveluiden saavutettavuus. Lääkäri ja laboratoriopalveluitaparemmin kotiin

mobiili- tai etäratkaisuna.

Estetty hyvinvointi ja

virkistäytyminen.

Taloudellisista ja toiminnallisista

esteistä huolimatta mahdollisuus osallistua ja voida

hyvin.

Palvelusetelin piiriin tapahtumat, hotelliyöt,

kylpylät, ravintola-/ lounasruokailut.

Analyysissa paikannettujen 

tulevaisuusorientoituneiden  kertomusten 

kolmen murtumaposition mukaisesti 

kertomuksissa esiintyneet 

palvelutarpeet ratkaisuesityksineen siten, 

että ensimmäinen murtumapositio sisältää 

nykytilan ongelman, toinen 

argumentaation muutostarpeelle ja 

kolmas tiivistää 

miten kertomukset etenivät ongelmista ja 

tarpeista ratkaisuiksi osallistujien itsensä 

kertomana.



Lopuksi

• Kertomusten käyttö ja kertomustutkimuksen soveltaminen
ikääntyville suunnatun digitaalisen palvelualustan
osallistavassa suunnittelussa ja kehittämisessä
mahdollisti laajemman merkitysten ja suhteiden
ilmiömaailman tavoittamisen, kuin jos aineiston tarkastelu
olisi jäänyt vaikkapa alustan teknisen toteutuksen tai
visuaalisen ilmeen suunnittelun tasolle.
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