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Osallistava suunnittelu ja kehittäminen vaikuttavuuden 
arvioinnin ja mittaamisen näkökulmasta -hanke

Tampereen yliopisto SOC/Pori ja Turun yliopisto /KTMT

Osahanke 
"Ikääntyneet, korona-arki 

ja osallistava tiedontuotanto"

Tampereen yliopisto SOC/ Pori

YTM Eveliina Kaukkila & YTM Tellu Rosenqvist



Tavoitteet
• Osahankkeessa kehitetään osallistavan tiedontuotannon menetelmiä
sekä selvitetään yhteiskehittämisen mahdollisuuksista yhteisöjen
vahvistamiseksi. Kehittämistyön ympäristönä on ikääntyvien arki ja
erityisesti COVID-19-viruksesta johtuvan poikkeustilanteen myötä
syntyneet arjen tilanteet.

• Hankkeessa tuotetaan ja tutkitaan prosesseja, jotka edesauttavat ja
vahvistavat ikääntyneiden kansalaisten demokratiataitoja, sosiaalista
kanssakäymistä ja osallisuuden kokemuksia huomioiden myös
erilaisten digitaalisten toimintaympäristöjen reunaehdot.

• Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa
ikääntyneiden kansalaisten arjesta COVID-19-viruksesta johtuvan
poikkeustilanteen aikana.
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Toteutus
• Kohderyhmänä 75+ henkilöt ja heille suunnatut palvelut

• Yhteistyössä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun KumppanuusAkatemia –
hanke (EAKR)

• Keskeisenä ja ohjaavana periaatteena suunnitteluosallisuus

• Kokeiltiin sähköisten välineiden hyödyntämistä ikääntyvien osallistamisessa 
heille suunnattujen palvelujen kehittämisessä

• Projektille luotiin Facebook-kanava, haastattelut/ tapaamiset toteutettiin 
Microsoft Teams-ympäristössä, sähköiset kyselyt

• Toteutettiin ikääntyville suunnattu strukturoitu kysely korona-ajan arjesta ja 
osallistumisen mahdollisuuksista

• Toteutettiin kaksi osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaista 
keskustelutilaisuutta ikääntyville suunnatuista palveluista yhteistyössä 
KumppanuusAkatemia –hankkeen (EAKR) kanssa

• Tarkasteltiin kertomustutkimuksen soveltamista keskustelutilaisuuksissa 
syntyneeseen aineistoon

14.1.2021 |  3



Keskeiset tulokset
• Osallistava suunnittelu mahdollisti laajan keskustelun ikääntyville

suunnattujen palvelujen lisäksi ikääntyvien elämästä ja kokemasta
hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta.

• Olemassa olevat palvelut eivät aina vastaa koettua tarvetta:
ikääntyvillä itsellään oli innovatiivisia ideoita ja ratkaisuesityksiä oman
hyvinvointinsa ja toimintakykynsä tueksi, jotka eivät välttämättä tule
kuulluksi.

• Osallisuus on subjektiivinen kokemus ja kertomus ikkuna
subjektiiviseen kokemukseen. Kertomustutkimuksen soveltaminen
mahdollisti ikääntyville suunnattuihin palveluihin liittyvän keskustelun
kautta huomattavasti laajemman ilmiömaailman tavoittamisen.

• Haastateltavat asettuivat helposti rooliin, missä palveluja suunniteltiin
"niitä tarvitseville". Omia haluja, toiveita ja tarpeita helposti vähäteltiin,
vaikka ne tunnistettiinkin hyvin.
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Pohdittavaksi

•Sähköinen viestintä tavoitti kohderyhmää heikosti

•Etäyhteydellä toteutettaviin haastatteluihin oli 
haastavaa saada osallistujia kohderyhmästä

•Perinteinen paperilomakkeella toteuttava kysely 
saavutti suuremman vastaajajoukon kuin 
sähköinen kyselylomake
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