
Tampereen yliopiston Porin yksikön /yhteiskuntatieteet ja Turun yliopiston 

Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman UCPorin strategisen 

rahoituksen yhteistyöhanke 2020. Raportti 14.1.2021. 

 

Osallistava suunnittelu ja kehittäminen vaikuttavuuden arvioinnin ja mittaamisen 

näkökulmasta 

 

Hankekuvaus 

Hanke oli jatkoa aiemmille yliopistokeskusyhteistyössä toteutetuille deliberatiivisuus-

hankkeille sekä porilaisten kolmannen sektorin toimijoiden ja kansalaisten ja valtakunnallisten 

toimijoiden kanssa tehdylle yhteistyölle. Lisäksi se jatkoi aikaisemmissa tutkimus- ja 

kehittämishankkeissa aloitettua kulttuurikartoitusmenetelmän kehittelyä arvioinnin ja 

mittaamisen näkökulmista. Vuonna 2020 hankkeen toiminta suuntautui osallisuuden ja 

osallistaminen menetelmien tutkimiseen ja kehittämiseen. Hanke tuotti tutkimusaineistoa eri 

ikäisten ihmisten (mm. lapset ja ikääntyneet) osallisuuden edellytyksistä ja kokemuksista 

palvelujen ja kulttuurin kehittämisen kontekstissa maaseutu- ja kaupunkiympäristössä. 

Hankkeen puitteissa tuotettiin tietoa yhteiskehittämisen mahdollisuuksista ihmisten, 

asuinalueiden ja muiden yhteisöjen vahvistamiseksi. Hanke muodostui kahdesta osahankkeesta, 

joista toinen keskittyi palvelujen ja toinen kulttuurinsuunnittelun kehittämiseen. 

Hanketta koordinoi Tampereen yliopiston Porin yksikkö /yhteiskuntatieteet ja 

yhteistyöpartnerina oli Turun yliopiston Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen 

koulutusohjelma. Hankkeen vastuuhenkilöinä toimivat Riikka Korkiamäki (TUNI SOC) ja Maunu 

Häyrynen (TY KTMT). Palkattuina tutkijoina hankkeessa olivat Eveliina Kaukkila ja Tellu 

Rosenqvist (TUNI SOC), ja muulla rahoituksella hankkeessa olivat mukana Vuokko Kemppi-

Vienola, Ilona Hankonen ja Laura Seesmeri (TY KTMT). 

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Satakunnan Vanhustuki ry, Pormestarinluodon 

asukastupa, Satakunnan omaishoitajat ry, KumppanuusAkatemia -hanke, Sipoon kunta, Porin 

kaupunki, Porin taidemuseo ja Cultural Planning Finland ry. 

  

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena oli kehittää osallistavan tiedontuotannon menetelmiä sekä selvittää 

yhteiskehittämisen mahdollisuuksista yhteisöjen vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli 

tuottaa tietoa kansalaisten osallisuuden kokemuksista ja yhteiskehittämisen edellytyksistä 

asuinalueiden, yhteisöjen, ihmisryhmien ja yksilöiden osallisuuden vahvistamiseksi. Pääpaino 

oli virallisten kuulemisen kanavien ulkopuolella tapahtuvassa osallistumisessa, kokemusten 

jakamisessa ja yhteisön asioiden pohtimisessa ja niihin vaikuttamaan pyrkimisessä. 

Kehittämisprosesseja tarkasteltiin lisäksi arvioinnin ja mittaamisen näkökulmista. 



 

Toiminta  

Hanke jakautui kahteen osuuteen, joista ensimmäinen kohdentui porilaisen ikääntyvän väestön 

suunnitteluosallisuuden edistämiseen ja toinen Porin jokivarsien kaupunkiluonnon sekä 

Väinölän lähiön kuultturikartoituksiin. Hankkeen aikana toteutettiin seuraavia toimenpiteitä:  

• Kokeiltiin sähköisten välineiden hyödyntämistä ikääntyvien osallistamiseksi heille 

suunnattujen palvelujen kehittämisessä 

• Testattiin sähköisiä alustoja (Facebook-kanava, Microsoft Teams-ympäristö, sähköinen 

kysely) ikääntyvien parissa toteutetun osallistavan tiedontuotannon menetelminä 

• Toteutettiin osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaiset keskustelutilaisuudet 

ikääntyville suunnatuista palveluista sekä ikääntyville suunnattu kysely korona-ajan 

arjesta ja osallistumisen mahdollisuuksista   

• Tarkasteltiin kertomustutkimuksen soveltamismahdollisuuksia keskustelutilaisuuksis-

sa syntyneen aineiston analysointiin 

• Tarkasteltiin Kokemäenjoen ja sen sivuhaarojen rantojen kaupunkiluonnon käyttöjä ja 

merkityksiä osallistuvalla havainnoinnilla, työpajoilla, haastatteluilla, kyselyllä ja 

karttakyselyllä sekä media-analyysillä. Valmisteltiin 2021 ilmestyvä loppuraportti. 

• Toteutettiin toimijakartoitus, media-analyysi, havainnointia sekä työpajoja koulussa ja 

päiväkodissa Väinölän lähiössä. Aloitettiin lasten haastattelut. 

• Tuotettiin avoin verkkosivusto hankkeen keskeisistä tuloksista. 

 

Keskeiset tulokset 

Hankkeen tuloksena todettiin, että osallistava suunnittelu mahdollisti laajan keskustelun 
yksilöille suunnattujen palvelujen ja kulttuurikokemusten lisäksi ihmisten elämästä ja heidän 
kokemastaan hyvinvoinnista ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta yleisesti. Olemassa olevat 
palvelut eivät aina vastaa koettua tarvetta, vaan ihmisillä itsellään on innovatiivisia ideoita ja 
ratkaisuesityksiä oman hyvinvointinsa ja toimintakykynsä tueksi. Luonnolla todettiin olevan 
suuri merkitys yhteisöjen arkiympäristöjen käytöille ja identiteeteille. Porilaisille tärkeiksi 
osoittautuivat rantojen saavutettavuus, yhtenäiset rantareitit, monimuotoinen 
kaupunkiluonto, omaehtoiset ympäristön käyttötavat ja vesiensuojelu. Luonnonläheisiä 
rantoja ja niiden vapaamuotoisia käyttöjä arvostettiin ja ne koettiin osana omia identiteettejä. 
Kehittämisessä toivottiin reitteihin panostamista, esteetöntä pääsyä julkisiin paikkoihin ja lisää 
palveluita keskustaan. Kulttuurikartoituksen soveltamista kaupunkiluontoon kokeiltiin 
hankkeessa ensi kertaa ja se osoittautui menestykseksi. Kertomustutkimuksen soveltamisen 
puolestaan todettiin mahdollistavan laajan kokemusmaailman tavoittamisen yksittäisiä 
teemoja koskevan keskustelun kautta.  


