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1 JOHDANTO 

Suomen hallitusohjelman toimintasuunnitelmassa vuosille 2017–2019 mainitaan 

lähes jokaisen kehitettävän hankkeen alla eri palveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen 

(Valtioneuvoston kanslia, 2017). Yhtenä hallituksen kärkihankkeena on esimerkiksi 

muuttaa terveyspalvelut asiakaslähtöiseksi. Terveyspalvelut ovat olleet runsaasti esillä 

julkisessa keskustelussa ja lehtien otsikoissa käynnissä olevan maakunta- ja sote-

uudistuksen vuoksi. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko luonnehtii 

blogitekstissään uudistukseen liittyvän terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapauslain 

olevan "hallittu, ihmislähtöinen kokonaisuus" (Saarikko, 2017).  

Asiakas- ja ihmislähtöisyyden korostaminen ja tukeminen on tällä hetkellä suosittua niin 

julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa. Tähän korostamiseen on hyvä syynsä, sillä 

nykyisellään erityisesti julkisella puolella palveluiden rakenteet ovat vanhentuneet tai ne 

eivät istu digitalisaation tuomaan kehykseen. Palvelun käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa 

yritysten kanssa useiden eri kanavien ja medioiden kautta (Lemon & Verhoef, 2016).  

Palvelukokemukseen panostaminen toimii myös kilpailuetuna. Kehityshankkeet 

voivat keskittyä yksittäisten palveluiden kehittämiseen tai ne voivat koskea laajasti 

liiketoiminnan strategian kehittämistä. Olennaista on, että palveluiden käyttäjien tarpeet ja 

toiveet laitetaan suunnittelun keskiöön. Tavoitteena on onnistua palvelemaan palveluiden 

käyttäjiä entistä paremmin. 

Palvelumuotoilun menetelmiä käytetään usein apuna, kun halutaan parantaa asiakas- ja 

ihmislähtöisyyttä. Palvelumuotoilun hyödyntäminen eri toimialoilla onkin tällä hetkellä 

suosiossa. Tästä kertoo esimerkiksi viiden miljoonan euron palvelumuotoiluun sijoitettu 

summa, jonka Helsingin kaupunki on osoittanut kaupungin palveluiden kehittämiseen 

seuraavalle kahdelle vuodelle (Kukkonen, 2018). Palveluiden suunnitteluun liittyvä 

asiakas- ja ihmislähtöisyys ja palvelumuotoilun hyödyntäminen ovat siten ilmiöinä erittäin 

ajankohtaisia. 

Palvelumuotoilulla ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta sillä voidaan yleisesti tarkoittaa 

palveluiden kehittämistä tai suunnittelua kohderyhmä huomioiden. Palvelumuotoilulla 
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pyritään takaamaan se, että palvelu olisi mahdollisimman käytettävä ja houkutteleva sen 

käyttäjän mielestä. Sen lisäksi palvelun tulisi olla myös tehokas ja erottuva 

palveluntarjoajan näkökulmasta. Sitä voidaan pitää myös kokonaisvaltaisena 

lähestymistapana, jossa palvelun kohderyhmä otetaan mukaan suunnitteluun ja jossa 

nostetaan heidän äänensä kuuluviin. (Stickdorn, 2011, s. 30–33.) 

Tutkielman aiheen valinta pohjautui omaan kiinnostukseeni selvittää, mitä tarkoitetaan, kun 

palveluiden sanotaan olevan asiakas- ja ihmislähtöisiä. Millaiset käsitykset ihmisestä 

ohjaavat palvelumuotoilijoiden suunnittelua, kun tavoitteena on toteuttaa asiakas- ja 

ihmislähtöinen palvelu?  

Kiinnostukseni pohjalta tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia jaettuja 

ihmiskäsityksiä palvelumuotoilijoilla on eli millaisia ajatuksia, mielikuvia ja käytäntöjä 

palvelumuotoilijat liittävät muodostamiinsa ihmiskäsityksiin. Samalla tutkimuksessa 

tarkastellaan sitä, onko palvelumuotoilijoiden puheesta ylipäätään löydettävissä yhteisesti 

jaettua ihmiskäsitystä. Ihmiskäsitys määritellään tässä työssä käsityksinä ihmisen 

olemuksesta, piirteistä tai käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä (Burr, 2002).  

Sosiaalipsykologian tarjoamana teoreettisena viitekehyksenä hyödynnän Serge Moscovicin 

sosiaalisten representaatioiden teoriaa. Sen mukaan käsitykset sosiaalisista ilmiöistä 

rakennetaan puheessa ja keskusteluissa. Tässä tutkimuksessa kohderyhmä eli 

palvelumuotoilijat selvittävät ihmiskäsitystään vastaamalla heille esitettyihin väitteisiin ja 

kysymyksiin. Huomio onkin siinä, miten palvelumuotoilijoita muodostavat ja 

kommunikoivat jaettua käsitystä palvelumuotoilun ihmiskäsityksestä. Tutkimusaineisto 

koostuu seitsemästä yksilöhaastattelusta, joita analysoin sisällönanalyysin menetelmällä.  

Ihmiskäsityksen tutkiminen on uutta sekä sosiaalisten representaatioiden että 

palvelumuotoilun tutkimuksen kentällä. Tämä tutkimus on myös uudentyyppinen sovellus 

sosiaalisten representaatioiden tutkimisesta, jossa lähestytään kokonaisvaltaisempaa 

ajattelua ohjaavaa käsitystä ihmisestä. Toisilta aloilta sen sijaan löytyy esimerkkejä 

ihmiskäsityksen tutkimisesta. Sen vuoksi hyödynnän tässä tutkielmassa yleisluontoisempia 
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esityksiä ja tutkimuksia ihmiskäsityksestä, joita on tehty muiden käytännön ammattien 

yhteydessä. 

Aluksi esittelen sosiaalisten representaatioiden teorian, sitten jatkan ihmiskäsityksen ja 

palvelumuotoilun kirjallisuuden esittelyllä. Sen jälkeen tuon omassa luvussaan tarkemmin 

esille tutkimuskysymykset sekä niiden perustelut, minkä jälkeen esittelen aineiston ja 

analyysimenetelmät. Tästä etenen tulosten esittelyyn. Lopuksi pohdin, miltä tulokset 

näyttävät aiemman tutkimuksen valossa. Arvioin tutkimuksen toteutusta ja käsittelen 

tutkimuksen rajoituksia sekä esittelen tutkimustulosten hyödyntämistä ja jatkotutkimuksen 

mahdollisuuksia. Tutkimus on myös hyvin käytännönläheinen. Tutkin 

palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksiä, mutta etsin myös ideoita, joiden avulla parantaa ja 

kehittää alaa. 
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2 SOSIAALISTEN REPRESENTAATIOIDEN TEORIA 

Hyödynnän tämän pro gradu -tutkielman pohjana Serge Moscovicin (1961/2008) 

sosiaalisten representaatioiden teoriaa. Se tarjoaa tälle tutkimukselle lähtökohdan, josta 

tarkastella sitä, miten ryhmät muodostavat yhteisiä ymmärryksiä erilaisista asioista. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sosiaalisten representaatioiden peruskäsitteiden 

avulla millaisia ajatuksia, mielikuvia ja käytäntöjä palvelumuotoilijat liittävät 

muodostamiinsa ihmiskäsityksiin. Samalla tutkimuksessa tarkastellaan sitä, onko 

palvelumuotoilijoiden puheesta ylipäätään löydettävissä yhteisesti jaettua sosiaalista 

representaatiota ihmiskäsityksestä. Käytän tutkimuksessa sosiaalisten representaatioiden 

teoriaa, sillä se tarjoaa työkalun hyvin abstraktienkin tutkimusaiheiden tarkasteluun. Tämän 

tutkielman abstraktiuden vuoksi ihmiskäsitystä lähestytään sosiaalisten representaatioiden 

peruskäsitteiden avulla.  

 

2.1 Sosiaalisten representaatioiden taustaa 

Sosiaalisten representaatioiden tutkimus sai alkunsa 1960-luvulla Ranskassa, jolloin 

Euroopassa ihmisten tutkimisessa alettiin painottaa kielen merkitystä, asioiden 

kontekstisidonnaisuutta sekä tiedon jatkuvaa rakentumista. Sosiaalisten representaatioiden 

teoria syntyikin sosiaalisen konstruktionismin eli ns. kielellisen käänteen aikoihin 

yksilöpsykologisen tutkimusperinteen vastalauseena (Burr, 2015). Moscovicin ajattelu siis 

poikkesi amerikkalaisen tutkimuksen yksilökeskeisistä ja kokeellisen tutkimuksen 

lähtökohdista (esim. Voelklein & Howarth, 2005). 

Sosiaalisten representaatioiden teorian pohja on luotu Moscovicin väitöskirjassa La 

psychanalyse, son image, son public, joka julkaistiin vuonna 1961. Väitöskirjassaan 

Moscovici tutki psykoanalyysin leviämistä 1950-luvun ranskalaisessa yhteiskunnassa 

tarkastelemalla, miten lehdistö käsitteli psykoanalyysia ranskalaisissa sanomalehdissä. 

Hänen kiinnostuksen kohteenaan oli, miten uudesta abstraktista käsitteestä tuli osa 

arkijärkeä ja miten lehdistö vaikutti erilaisten mielikuvien syntyyn. Moscovicin mukaan 

liberaalinen, katolinen ja kommunistinen lehdistö muodostivat psykoanalyysista erilaisia 
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mielikuvia omista ideologisista lähtökohdistaan käsin. (Moscovici, 1961/2008.) Liberaali 

lehdistö käsitteli psykoanalyysia diffuusion eli levittämisen kautta, mikä antoi lukijalle 

vapauden tehdä omat päätelmänsä psykoanalyysista. Katolisen lehdistön propagoinnin 

tavoitteena oli korostaa yhteyttä katolilaisuuden ja psykoanalyysin välillä mutta samalla 

kontrolloida tarkasti sitä, miten tämä yhteys tulee käsittää. Kommunistisen lehdistön 

kommunikointityyliä Moscovici kuvasi propagandaksi. Propagandan avulla psykoanalyysi 

torjuttiin ja nähtiin jopa näennäistieteellisenä. Eri ideologiset ryhmät siis muodostivat 

psykoanalyysista erilaisia yhteiskunnassa vallitsevia arkijärkeen pohjautuvia käsityksiä. 

Näitä erilaisia käsityksiä Moscovici alkoi nimittää sosiaalisiksi representaatioiksi. (Bauer & 

Gaskell, 2008; Moscovici, 2008, s. 256–283). Toisin sanoen eri ryhmille muodostuu 

omanlaisensa sosiaalinen representaatio, joka on sidoksissa ryhmän tavoitteisiin. (Bauer & 

Gaskell, 1999). 

Käsitteenä sosiaaliset representaatiot pohjautuvat alun perin Durkheimin esittelemään 

kollektiivisten representaatioiden käsitteeseen, jolla tarkoitetaan yhteiskuntaa kuvaavia 

myyttejä ja uskomusjärjestelmiä (Moscovici, 1984). Moscovicin mukaan Durkheimin 

kollektiiviset representaatiot kuitenkin korostavat liikaa representaatioiden pysyvyyttä ja 

yhtenäisyyttä, eikä niiden katsota juuri muuttuvan ajan myötä. Durkheimille kollektiiviset 

representaatiot ovat kulttuurisesti juurtuneita. Moscovici puolestaan tähdensi, että 

sosiaaliset representaatiot ovat luonteeltaan dynaamisia ja jatkuvasti muuttuvia ja ihmiset 

pystyivät niitä aktiivisesti käsittelemään. (Mts. 16–18.) Moscovicin dynaamisempi käsite 

(sosiaalinen) myös kuvaa paremmin modernia yhteiskuntaa, erityisesti modernin 

yhteiskunnan monipuolista ja muuttuvaa luonnetta (Moscovici, 1984; Sakki, 2010, s. 45).  

Sosiaalisten representaatioiden tarkoituksena on muuttaa tuntemattomat ilmiöt tutuiksi 

(Moscovici, 1984, s. 24). Moscovici määrittelee teorian lähtökohdaksi sen, että sosiaaliset 

representaatiot luovat järjestystä, jonka avulla yksilöt pystyvät orientoitumaan 

materiaalisessa ja sosiaalisessa maailmassa. Sen lisäksi ne mahdollistavat yhteisön jäsenten 

välisen kommunikaation ja yhteisen ymmärryksen asioista. Samalla ne mahdollistavat 

sosiaalisen vaihdon sekä tarjoavat yksilöille ja ryhmille koodin asioiden luokitteluun ja 

nimeämiseen. (Moscovici 1973, xiii.) Toisin sanoen ne mahdollistavat omien kokemusten 
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ymmärtämisen, tehokkaan kommunikoinnin muiden kanssa ja ylipäätään mahdollisuuden 

olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Teoriassa korostuu sosiaalisten 

representaatioiden sosiaalinen luonne: ihmiset aktiivisesti tuottavat ja kommunikoivat 

representaatioitaan ja rakentavat yhdessä jaettua sosiaalista todellisuutta eli käsitystämme 

maailmasta. Sosiaalisia representaatioita luodaan ihmisten välisessä kanssakäymisessä, ja 

samalla vuorovaikutus perustuu yhteisesti jaettuihin merkityksiin. (Moscovici 1981, s. 

183.) 

Sosiaalisten representaatioiden vuorovaikutuksellista toimintaa ja olemusta Moscovici 

havainnollistaa semioottisen kolmion avulla (ego-alter-object). Sosiaaliset representaatiot 

(objekti) rakentuvat sosiaalisesti vuorovaikutuksessa toisen (alter) ja minän (ego) välillä. 

(Moscovici, 1984.) Sosiaalisten representaatioiden rakentuminen ei siis ole pelkästään 

yksilön sisäinen prosessi, vaan representaatioita muodostaessaan ihmisen tulee olla 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Toisin sanoen, representaatiota ei muodostu ilman 

yksilöiden välistä sosiaalisuutta. Representaation muodostuminen tulee mahdolliseksi 

vuorovaikutuksessa tapahtuvan kommunikaation avulla. Tässä vuorovaikutuksessa 

muodostamme yhteisen koodin representaatiosta kommunikointiin ja luomme 

representaatiolle merkityksen. Kielellä onkin olennainen rooli merkitysten tuottamisessa, 

ylläpitämisessä ja muuttamisessa (Burr, 2002). 

Yhteiskunnallisella tasolla sosiaalisten representaatioiden vuorovaikutuksellisuus näkyy 

siinä, että yksilöt ja ryhmät ovat erilaisten ideologioiden, uskontojen, tieteellisen ajattelun 

ja sosiaalisten representaatioiden vaikutusten alaisia. Toisaalta ihmiset myös itse aktiivisesti 

tuottavat sosiaalisia representaatioita, jolloin tiede ja ideologiat toimivat myös toiseen 

suuntaan eli ajattelun synnyttäjinä arkisissa tilanteissa. (Moscovici, 1981; 1984.) Tämän 

tutkimuksen kontekstissa voidaan pohtia esimerkiksi sitä, millaiseen arkitietoon 

palvelumuotoilijoiden jakamat sosiaaliset representaatiot palvelumuotoilusta pohjautuvat ja 

miten nämä käsitykset mahdollisesti eroavat eri palvelumuotoilun lähestymistapojen välillä. 

Palvelumuotoilun sosiaalista representaatiota muokataan jatkuvasti sekä koulutuksen että 

tutkimuksen kautta.  
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Moscovici (1981) erottaa tieteellisen ajattelun ja arkijärjen. Arkijärki on symmetristä ja 

kommunikatiivista: jokaisella on pääsy siihen (consensual universes). Tiede on 

epäsymmetristä ja auktoriteettien sanelemaa (reified universes). Arkijärkeen kuuluu 

tiedetyn varmistaminen ja jatkuvuuden luominen sekä johtopäätösten ensisijaisuus 

premisseihin nähden. Arkijärkeen perustuvan ajattelun pyrkimys on siis varmistaa ja 

selittää johtopäätökset. Tieteellisen ajattelun lähestymistapa on Moscovicin mukaan 

päinvastainen: lähtökohdista tai premisseistä päädytään johtopäätökseen. Tiedetyn 

varmistamisen sijaan tiede pyrkii falsifioimaan vääriä hypoteeseja. Moscovicin mukaan 

tiede pyrkiikin tekemään tutusta tuntematonta. (Mt.) 

Lévy-Bruhlin antropologiset tutkimukset auttoivat Moscovicia tieteellisen ajattelun ja 

arkiajattelun lähtökohtien ymmärtämisessä. Ne tukivat ajatusta, ettei "alkukantainen" 

ajattelu ole sen epäloogisempaa, irrationaalisempaa tai kehittymättömämpää kuin 

tieteellinen ajattelu. Molempia eri ajattelun tapoja on ymmärrettävä niiden omista 

lähtökohdistaan käsin, ja molemmat tietämisen muodot ansaitsevat yhtälailla arvostusta. 

Arkiajattelu ja tieteellinen ajattelu tuli ymmärtää samanarvoisena. Nämä tutkimukset 

osoittivat myös sen, että erilaiset tiedon muodot voivat olla samanaikaisesti olemassa 

yksilöissä ja yhteisöissä. (Sakki ym., 2017, s. 109–110.) Käsittelen tätä tiedon muotojen 

moninaisuutta tarkemmin myöhemmin tässä tutkielmassa. Tähän tieteellisen tiedon ja 

arkitiedon väliseen suhteeseen tullaan myös tässä tutkielmassa syventymään tarkemmin, 

koska palvelumuotoilijoiden jakama tieto on sekä "tieteellistä", professionaalia tietoa että 

ammattikunnan keskuudessa "arkitietoa". 

Moscovicin teoria on saanut vaikutteita myös Piaget’n ja Vygotskyn tutkimuksista (esim. 

Sakki ym., 2017). Sosiaalisten representaatioiden kontekstisidonnaisuutta sekä tiedon 

jatkuvaa rakentumista Moscovici on kehittänyt mm. Piaget’n ja Vygotskyn tutkimusten 

avulla. Piaget’n tutkimukset osoittivat loogisen ajattelun kehittyvän yhteistoiminnallisessa 

vuorovaikutuksessa, ja Vygotskyn ajatukset vaikuttivat erityisesti sosiaalisten 

representaatioiden teorian ymmärtämiseen yhtä aikaa mielen ja yhteiskunnan muutoksen 

teoriana. Sosiaalisten representaatioiden teoria pyrkii siis selittämään psykologisen ja 

sosiaalisen välisen yhteyden. (Mt.) 
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Sosiaalisten representaatioiden teoriaa on kritisoitu muun muassa ristiriitaisuudesta 

kognitiivisen teorian ja sosiaalisten teorioiden yhdistämisessä (esim. Voelklein & Howarth, 

2005; Marková, 2008). Kritiikkiä on herättänyt se, että teoria korostaa yhtäaikaisesti sekä 

sosiaalisten representaatioiden sosiaalista ja kommunikatiivista puolta että yksilön 

mielensisäisiä psykologisia prosesseja, joiden kautta representaatiot muodostuvat, välittyvät 

ja muuttuvat. Sosiaalisten representaatioiden teoria ei kuitenkaan pyri yhdistämään näitä 

kahta eri tasoa. Tarkoitus on korostaa semioottisen kolmion tavoin mielen ja 

vuorovaikutuksen yhtyeenkietoutuvuutta. Se, mitä kognitiivisesti eli mielen sisäisesti 

käsitellään, syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa kommunikaation avulla. Kritiikin 

myötä Moscovici onkin kirjoituksissaan korostanut entisestään ajattelun historiallista ja 

sosiaalista muodostumista. Ajattelun muodostumiseen vaikuttavat ryhmäjäsenyydet, aika ja 

kulttuurinen konteksti. Lisäksi Moscovici tähdentää, että sosiaaliset representaatiot 

esiintyvät muuallakin kuin kielessä. Ne tulevat näkyviin kuvissa, piirustuksissa ja mediassa. 

(Voelklein & Howarth, 2005, s. 443.) Sosiaaliset representaatiot toimivat yhtäaikaisesti eri 

muodoissa, jolloin niitä voidaan tarkastella eri tasojen kautta: yksilöllisellä tasolla, 

yksilöiden tai ryhmien välillä sekä tietyn kulttuurin ja yhteiskunnan tuotoksena (Raudsepp, 

2005, s. 458). 

Sosiaalisten representaatioiden tutkimusta voidaan siis tehdä useista eri lähtökohdista ja 

näkökulmista käsin: voidaan joko keskittyä korostamaan sosiaalisten representaatioiden 

dialektista lähestymistapaa tai tarkastella sosiaalisten representaatioiden rakennetta (Aix-

en-Provencen rakenteellinen koulukunta). (Abric, 2001; Sakki ym., 2014.) Tässä 

tutkielmassa en niinkään keskity sosiaalisten representaatioiden rakenteeseen vaan 

hyödynnän analyysissani erityisesti sosiaalisten representaatioiden dialektista näkökulmaa. 

Muun muassa Ivana Marková on korostanut tätä sosiaalisten representaatioiden dialektista 

lähestymistapaa. Marková (2003, s. 203–206) tähdentää erityisesti sitä, että kieli ja 

kommunikaatio tulee asettaa sosiaalipsykologisen tutkimuksen keskiöön. Sosiaalisten 

representaatioiden teorian avulla voidaan keskittyä tarkastelemaan sitä, miten ihmiset 

kielen ja kommunikoinnin avulla esittävät, vaihtavat ja luovat erilaisia sosiaalisen elämän 

ilmiöitä. Esimerkiksi Bäckström ym. (2003; 2004) tuovat uuteen ruokaan liittyvissä 
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tutkimuksissaan esille sen, miten ihmiset muodostavat ja kommunikoivat näkemyksiään 

ryhmissä. Käsitykset sosiaalisista ilmiöistä rakennetaan puheessa ja keskusteluissa. Tässä 

tutkimuksessa palvelumuotoilijat selvittävät ihmiskäsitystään vastaamalla heille esitettyihin 

väitteisiin ja kysymyksiin. Kiinnostavaa onkin se, miten palvelumuotoilijat muodostavat ja 

kommunikoivat jaettua käsitystä palvelumuotoilun ihmiskäsityksestä.  

Vaikka sosiaalisia representaatioita on tutkittu uhkaavien ja uusien aiheiden kontekstissa, 

teoriaa voidaan myös soveltaa konkreettisempien ja vakiintuneiden ilmiöiden tutkimiseen 

(Sakki ym., 2017). Esimerkiksi Sakki (2016) on tutkinut eurooppalaisen identiteetin 

rakentumista englantilaisissa ja ranskalaisissa oppikirjoissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin, 

miten Euroopan rakentumista kuvattiin oppikirjoissa eri aikakausina. Tutkimus onnistuu 

kuvaamaan sen, millainen merkitys sosiaalisilla representaatioilla on, kun muodostamme 

käsityksiä historiallisista tapahtumista, ja kuinka ne kytkeytyvät kulttuurisiin ja 

historiallisiin narratiiveihin. Tämän lisäksi sosiaalisten representaatioiden 

tutkimuksenaiheet ovat käsitelleet muun muassa mielenterveyteen, luontoon ja 

ympäristöön, tietokoneisiin ja ydinaseisiin liittyviä käsityksiä (Bauer & Gaskell, 1999, s. 

179). 

 

2.2 Sosiaalisten representaatioiden muodostuminen 

Sosiaalisten representaatioiden pääasiallinen tehtävä on tehdä jostakin tuntemattomasta 

kohteesta tai ilmiöstä tuttu (Moscovici, 1984, s. 24). Tuntemattomat asiat, joilla ei ole 

nimeä ja jotka eivät kuulu mihinkään kategoriaan, voidaan kokea uhkaavina. Toisin sanoen 

sosiaalisten representaatioiden teoria pyrkii selittämään mitä tapahtuu, kun kohtaamme 

tuntemattoman kohteen tai ilmiön, ja tarjoamaan mallin, jolla kohtaaminen selitetään. 

Uhkaavan tai tuntemattoman ilmiön kohtaaminen käynnistää materiaalisen ja symbolisen 

selviytymisprosessin, jonka päätteeksi sosiaalinen ilmiö tulee tutuksi ja osaksi arkijärkeä. 

(Wagner ym., 1999, s. 97–98.)  
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Sosiaalisten representaatioiden teoriaan liittyy kolme psykologista perusprosessia: 

ankkurointi, objektivointi ja naturalisointi. Näiden perusprosessien avulla ihmiset pyrkivät 

ymmärtämään itselleen tuntemattomia objekteja sekä ilmiöitä ja tekemään niistä tuttuja.  

Ankkuroinnin avulla jostakin tuntemattomasta kohteesta tai ilmiöstä tehdään 

merkityksellinen liittämällä se johonkin jo olemassa olevaan ja itselle entuudestaan tuttuun 

kohteeseen (Moscovici, 1984, s. 29). Ankkuroinnin tarkoituksena on siis luokitella ja 

nimetä vieras ilmiö. Tavoitteena on, että representaatio saa näiden avulla merkityksensä ja 

ryhmän jäsenet tietävät, miten representaation kohteeseen tulee reagoida. Luokittelu 

tapahtuu vertaamalla jotain tuntematonta kohdetta tai ilmiötä olemassa olevaan 

prototyyppiin tai malliin. Tämän olemassa olevan mallin avulla voimme olettaa tiettyjä 

piirteitä tai ominaisuuksia, jotka pätevät myös uuteen ja vieraaseen kohteeseen. (Mt.)  

AIDS toimii hyvänä esimerkkinä tuntemattomasta asiasta, jonka ymmärtämiseen 

sovellettiin aiemmin eri ryhmille tuttuja piirteitä. AIDS pystyttiin nimeämään ja 

ymmärtämään paremmin liittämällä se mm. muihin sukupuolitauteihin tai uskonnollisten 

ihmisten parissa jumalan antamaan rangaistukseen. (Wagner ym., 1999.) 

Ankkurointiprosessin tuloksena siis tuntematon kohde tai ilmiö saa nimen, joka helpottaa 

keskustelua itse ilmiöstä. Lisäksi tuntematon kohde tai ilmiö saavuttaa luokittelun ja 

nimeämisen kautta tietyn aseman eri representaatioiden hierarkiassa. (Moscovici, 1984.) 

Representaatioiden hierarkkisuutta kuvastaa se, että tuntemattoman asian kanssa pohditaan 

myös sen suhdetta jo olemassa olevaan kohteeseen sekä sen normin mukaiseen tai 

vastaiseen luonteeseen. Samalla tehdään siis selkoa siitä, onko uusi asia tai ilmiö normaali 

vai poikkeava (Moscovici, 1981, s. 192–200). Sosiaalisten representaatioiden 

muodostumisprosessien avulla arvotetaan asioita ja tuodaan näkyväksi omat käsitykset 

yhteiskunnasta (mts. 194). Moscovici siis katsoo, että sosiaaliset representaatiot heijastavat 

ryhmän arvoja ja asemoitumista tiettyyn ilmiöön. Täysin neutraalia representaatiota ei ole 

olemassa (Moscovici, 1984). 

Objektivoinnilla pyritään pääsemään pois representaation abstraktista ja etäisestä 

olemuksesta luomalla kohteesta tai ilmiöstä jotakin todellista ja konkreettista. 
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Objektivoinnin kautta tuntematon kohde tai ilmiö saa muotonsa, kuten symbolin, metaforan 

tai mielikuvan, joka muodostaa sosiaalisen representaation figuratiivisen ytimen (Wagner 

ym., 1999). Tämän aktiivisen prosessin kautta uusi representaatio muodostuu olemassa 

olevien representaatioiden päälle luoden uusia sisältöjä ja antaen niille uusia merkityksiä 

(Moscovici, 1984). Objektivoinnin kautta uudet, tuntemattomat ideat ja käsitteet 

vakiintuvat osaksi kulttuuria. Erilaiset kuvat, metaforat ja symbolit toimivat oivallisina 

ilmiöiden yksinkertaistajina ja konkretisoijina, jotka edesauttavat uusista representaatioista 

käytävää kommunikointia. 

Ankkuroinnin ja objektivoinnin prosessit näkyvät palvelumuotoilun kontekstissa monella 

tapaa. Palvelumuotoilijan tulee esimerkiksi ottaa huomioon työssään se, millaisia 

sosiaalisia representaatioita palveluiden käyttäjillä on toimivasta palvelusta. Tätä tietoa 

voidaan hyödyntää muun muassa silloin, kun uusi palvelu tai sen osa pyritään tekemään 

tutuksi ja helposti lähestyttäväksi. Palvelumuotoilijalle on hyödyllistä pohtia myös sitä, 

millaisiin jo olemassa oleviin kategorioihin sosiaaliset representaatiot voidaan liittää 

esimerkiksi visualisointia hyödyntämällä. Kun palvelumuotoilijat miettivät 

kohderyhmäänsä, heidän pitää sekä ankkuroida että objektivoida ryhmä jollakin tapaa. 

Kohderyhmän ankkurointia voisi kuvastaa esimerkiksi se, että ryhmällä on halu kokeilla 

uusia sovelluksia ja objektivoinnilla se saadaan koskemaan jotain tiettyä ryhmää, 

esimerkiksi diginatiiveja. 

Moscovicin (2008, s. 68–69) mukaan kolmas sosiaalisiin representaatioihin liittyvä 

psykologinen perusprosessi on naturalisointi. Naturalisoinnin avulla abstraktista kohteesta 

tai ilmiöstä tulee osa sosiaalista todellisuutta. Tuntemattomasta ja monimutkaisesta 

kohteesta tai ilmiöstä on siis tullut itsessään väline, jota voidaan käyttää taas uuden 

representaation tarkastelun ja kategorisoimisen apuna. Koska ihmiskäsityksen voi ajatella 

olevan arkipäivän perustiedon ytimessä, on kiinnostavaa pohtia onko palvelumuotoilijoiden 

ihmiskuva naturalisoitunut, vai onko se alan tuoreuden takia vielä muovautumassa. 

Sosiaalisten representaatioiden muodostuminen tapahtuu siis yllä kuvattujen eri vaiheiden 

kautta. Tässä tutkimuksessa näiden vaiheiden on tarkoitus toimia teoreettisina apuvälineinä 

ilmiön ymmärtämiseksi. Tulkintoja sosiaalisten representaatioiden muodostumisprosessista 
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ja sen vaiheiden järjestyksestä on useita, esimerkkinä eroavaisuudet Geneven ja Aix-en-

Provencen koulujen välillä. (Jodelet, 2008.) Tässä tutkielmassa käsittelen kuitenkin 

muodostumisprosesseja toisistaan erillisinä, analyysia helpottavina välineinä.  

Sosiaalisten representaatioiden rakennetta kuvataan Aix-en-Provencen koulun kehittämän 

rakenteellisen lähestymistavan avulla. Se jakaa representaation perifeerisiin elementteihin 

eli vähemmän keskeisiin elementteihin ja ytimeen, joka on representaation pysyvä aines. 

Toisin sanoen representaatioiden perifeeriset elementit viittaavat muuttuviin ja joustaviin 

merkityksiin, kun taas keskeinen ydin edustaa pysyvämpiä ja syvemmälle juurtuneita 

representaatioita. (ks. Abric 1993; 2001.) Tässä tutkielmassa syvennytään tarkemmin 

representaation ydinmerkitykseen kantateemaan (themata, suom. Pirttilä-Backman, 

Mattson & Kassea, 2006, s. 178). 

 

2.3 Kantateemat 

Kantateemat (themata) ovat kulttuurisesti jaettuja vastakkaisia kategorioita kuten 

aito/epäaito tai yksinkertainen/monipuolinen (Marková, 2000, s. 442). Kantateemojen 

syntyminen vaatii julkisen keskustelun kautta problematisoiduksi tulemisen, jolloin ne 

nousevat huomion keskipisteeksi sekä jännitteen ja konfliktin lähteeksi. Kaikista 

vastinpareista ei kuitenkaan muodostu kantateemoja. Kantateemat sisältävät normatiivisen 

latauksen ja ovat sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Kun problematisoitu kantateema 

tulee näkyväksi, luodaan sosiaalisten representaatioiden merkitykset kommunikoinnin 

myötä uudelleen. Tämä voi aiheuttaa myös esimerkiksi kategorioiden rajojen muuttumisen. 

(Mt.) Hyvä esimerkki tästä on viime vuosina käyty julkinen keskustelu sukupuolen 

dikotomisen aseman muuttamisesta. Sukupuolen sosiaalinen representaatio on ollut 

jatkuvan neuvottelun alla, ja vaikka eksplisiittisesti keskusteluissa ei ole puhuttu 

ihmiskäsityksestä, voidaan kuitenkin ajatella, että neuvotteluissa muodostunut sosiaalinen 

representaatio vaikuttaa myös ihmiskäsitykseen. Ihminen siis nähdään monipuolisempana, 

ja tämä sukupuolen moninaisuus voi ilmetä sekä ilmaisun että ruumiillisen todellisuuden 

tasoilla (Transtukipiste, 2018). 
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Monet vastakkaiset kategoriat esiintyvät arkiajattelussamme ja puheessamme 

implisiittisesti, siis itsestäänselvyytenä, eikä niitä nosteta esille keskustelussa. Nämä 

vastinparit siirtyvät kulttuurisen sosialisaation kautta, jolloin ne saavat myös merkityksen. 

(Marková, 2000.) Kantateemat on lisätty sosiaalisten representaatioiden teoriaan vasta 

myöhemmin vahvistamaan yhteyttä kognition ja kommunikaation välillä, ja niiden 

tarkoituksena on korostaa erityisesti sosiaalisten representaatioiden olemuksen eli 

semioottisen kolmion ja kommunikaation yhteyttä. (Marková, 2003.) Tämän työn kannalta 

on olennaista kiinnittää huomiota mahdollisiin ihmiskäsitykseen liittyviin vastinpareihin, 

joita käsittelen myöhemmin tulososiossa. 

Tämän tutkielman painopiste on nimenomaan vuorovaikutuksellisuudessa ja 

kommunikaatiossa. Tästä syystä tutkielmassa kiinnitetään erityisesti huomiota 

argumentointiin, representaatioista käytävään neuvotteluun sekä representaatioissa 

ilmeneviin ristiriitaisuuksiin. Kantateeman lisäksi keskeiseen asemaan nousee kognitiivinen 

moninaisuus (cognitive polyphasia, suom. Saaranen-Kauppinen, 2012, s. 50), jota käsittelen 

seuraavassa luvussa tarkemmin.  

 

2.4 Moninaiset tavat ajatella 

Moscovici (1961/2008, s. 190) nosti esille jo väitöskirjassaan kognitiivisen moninaisuuden 

käsitteen, jonka avulla hän korosti yksilön sekä ryhmän kykyä käsitellä samanaikaisesti eri 

näkökulmia, informaatiota ja arvoja. Hän pystyi osoittamaan tutkimuksensa pohjalta sen, 

miten ihminen kommunikoidessaan jostain sosiaalisesta ilmiöstä saattaa vaihtaa 

näkemyksiään asiasta useaan otteeseen (Jovchelovitch, 2008). Kun ihmiset puhuivat 

psykoanalyysista, he liittivät siihen erilaisia perusteluja, jotka sopivat kyseisiin tilanteisiin 

ja arvoihin. Havainto siitä, että ihmiset voivat ajatella ja representoida samaa ilmiötä 

moninaisesti, käsitteellistettiin kognitiiviseksi moninaisuudeksi. (Jovchelovitch & Priego-

Hernandez, 2015.) Ihmisen ajattelu pitää siis sisällään ristiriitaisuuksia, joihin vaikuttavat 

ympärillä olevat ihmiset sekä historialliset ja kulttuuriset perinteet (Marková, 2008, s. 477). 

Esimerkiksi tässä työssä kognitiivisen moninaisuuden avulla voidaan tarkastella, onko 
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palvelumuotoilijoilla – ja ihmisillä ylipäätään – useita eri ihmiskäsityksiä, jotka ovat 

mahdollisesti keskenään ristiriitaisia. Renedo ja Jovchelovitch (2007) tähdentävät, että 

kognitiivinen moninaisuus auttaa ymmärtämään moninaisia tapoja puhua tutkittavasta 

sosiaalisesta ilmiöstä ja tarjoaa keinon teoretisoida sitä, miten erilaiset representaatiot, 

merkitykset ja ajattelutavat elävät rinnakkain.   

Kognitiivisen moninaisuuden käsite tarjoaa lähestymistavan kognitiiviseen kehitykseen, 

kulttuuriin ja rationaalisuuteen. Siinä kumotaan ajatus kognitiivisen kehityksen lineaarisesti 

etenemisestä, ja korostetaan ajattelun muokkaantuvaa ja tilanneherkkää luonnetta. Yksi 

esimerkki kognitiivisesta moninaisuudesta on samaa aikaa vallitsevat tieteelliset ja 

uskonnolliset tavat käsittää maailmaa. Kognitiivisen moninaisuuden käsite kuvaa ihmisen 

ajattelun moninaisuutta ja ristiriitaisuutta paremmin kuin esimerkiksi mekaaniset 

kognitiivisen psykologian mallit. (Jovchelovitch & Priego-Hernandez, 2015.)  

Eri tietämisen tavat voivat kohdata eri tasoilla: makrotasolla eli ryhmien välillä, 

mikrotasolla eli yksilöiden välillä tai yksilön sisäisenä ilmiönä. Erilaisilla tietämisen 

tavoilla on myös eri tavalla valtaa. Jovchelovitch ja Priego-Hernandez (2015) esittävät 

kolme eri moninaisuuden muotoa, joissa eri tietämisen tavat vallitsevat eri tavoin. 

Valikoiva yleisyys (selective prevelance) tarkoittaa sitä, että erilaiset tietämisen tavat ovat 

olemassa yhtä aikaa ja niitä voidaan käyttää joustavasti eri tilanteissa. Hybridisaatiolla 

(hybridization) tarkoitetaan erilaisia tietämisen tapoja, jotka yhdistyvät, ja tästä 

yhdistymisestä syntyy täysin uusi tapa. Korvaaminen (displacement) tarkoittaa sitä, että 

yhtä tietämisen tapaa suositaan muiden kustannuksella, mutta kerrallaan on olemassa vain 

yksi vallitseva tieto. (Jovchelovitch & Priego-Hernandez, 2015.) 

Wagnerin, Duveen, Verman ja Themelin (2000) tutkimuksessa pureuduttiin juuri edellä 

esiteltyyn tilanteeseen, eli ryhmissä esiintyi erilaisia sosiaalisia representaatioita samasta 

asiasta. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita Pohjois-Intiassa esiintyvistä erilaisista tavoista 

ajatella mielenterveyteen liittyvistä sairauksista. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, miten 

hoitomuotoihin liittyvät representaatiot ankkuroituivat tiettyyn toimintaan, 

kommunikaatioon ja ymmärrykseen. Selvisi, että haastateltavat hyödynsivät sekä 

traditionaalista että länsimaalaiseen psykiatriaan perustuvia representaatioita 
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mielenterveydestä joustavasti eri tilanteissa. Vaikka erityisesti nuoremman sukupolven 

haastateltavat suosivat länsimaalaista hoitotapaa, he eivät olleet valmiita toimimaan 

perheen enemmistön traditionaalisia näkemyksiä ja toiveita vastaan. Haastateltavat 

saattoivat esimerkiksi kertoa itse suosivansa länsimaista psykiatriaa mutta kannattavansa 

traditionaalista lähestymistapaa, jos muu perhe niin toivoo. Traditionaalisille hoidoille oli 

siis oma paikkansa perheiden arjessa. Yksi tutkimuksen keskeisistä huomautuksista oli, että 

paikallisten uskomusten, representaatioiden ja kulttuuristen käytäntöjen huomioiminen on 

ensisijaisen tärkeää erilaisten kehitysprojektien ja interventioiden suunnittelussa. 

Asiantuntijoiden suositukset tulisi sovittaa kuhunkin uuteen kontekstiin sopivaksi niin, että 

ne merkityksellistyvät myös paikallisille. (Wagner ym., 2000.)   

Renedon ja Jovchelovitchin (2007) sosiaalisten representaatioiden tutkimuksessa 

selvitettiin, miten järjestösektorilla kodittomien hyväksi työskentelevät asiantuntijat 

tuottavat tietoa ja käsityksiä kodittomuudesta sekä kodittomista. Asiantuntijoiden 

kokemukseen pohjautuvaa tieto on tärkeää ja arvokasta, sillä se vaikuttaa olennaisesti 

siihen, miten kodittomuus käsitetään ja miten kodittomia tulisi ymmärtää. Asiantuntijat 

ovat avainasemassa uusien toimintatapojen ja hoidon suunnittelussa. Tutkimuksessa 

nostettiin esiin se, ettei kodittomuudesta ole pystytty muodostamaan yhtenäistä 

määritelmää järjestösektorin ja lakisääteisten toimijoiden, kuten valtion ja virallisten 

rahoittajien, välillä. Tämä tuli esille haastateltavien muodostamissa ristiriitaisissa tavoissa 

puhua työskentelyä ohjaavista periaatteistaan. (Renedo & Jovchelovitch, 2007.) 

Tutkimuksessa esiintynyttä ristiriitaisuutta teoretisoitiin kognitiivisen moninaisuuden 

avulla. Haastattelujen pohjalta tutkijat jakoivat asiantuntijoiden muodostamat 

kodittomuuden sosiaaliset representaatiot kolmen eri teeman alle: inhimilliseen puheeseen, 

institutionaaliseen puheeseen sekä identiteettipuheeseen. Eri puhetapojen sisällä ja niiden 

välillä ilmeni ristiriitaisuutta ja ne tuottivat kilpailevia näkemyksiä siitä, mitä kodittomuus 

on ja millaisia käsityksiä kodittomasta henkilöstä näihin eri teemoihin liittyi. (Renedo & 

Jovchelovitch, 2007.) 

Asiantuntijat näkivät oman työnsä järjestösektorilla korostavan inhimillistä 
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lähestymistapaa, jossa ihmistä lähestytään holistisesti eli kokonaisvaltaisesti. Puhetapa 

kodittomuudesta kytkeytyi kodittomien kunnioittamiseen ja arvostamiseen. Inhimillistä 

teemaa pidettiin omaa toimintaa ohjaavana ideaalina. Asiantuntijat kuitenkin toivat esille 

myös institutionaalisen puhetavan, joka kytkeytyi tapaan luokitella koditon uhrin asemaan, 

muista ulkopuolisiksi. Asiantuntijat liittivät institutionaalisen teeman lakisääteisten 

toimijoiden tapaan nähdä kodittomuus. Tässä puhetavassa koditonta säälitään, hänet 

siirretään ulkopuolelle ja esitetään äänettömänä sekä kyvyttömänä toimijana. Toisaalta 

kodittomuutta haluttiin lähestyä ennemmin kokonaisvaltaisesti, ilman luokittelua. (Renedo 

& Jovchelovitch, 2007.) 

Ristiriitaisuus inhimillisen puheen ja institutionaalisen puheen välillä tuli esille myös 

identiteettipuheessa eli siinä, millaisen kuvan eri representaatiot loivat kodittoman ihmisen 

identiteetistä. Inhimillinen representaatio sekä institutionaalinen representaatio muodostivat 

kahtiajakautuneen kodittoman identiteetin. (Renedo & Jovchelovitch, 2007, s.787). 

Tutkimuksessa pystyttiin onnistuneesti osoittamaan, että asiantuntijoiden tieto kodittomista 

on monimuotoista (kognitiivinen moninaisuus) ja sisältää samanaikaisesti ilmeneviä 

ristiriitaisia teemoja. (mts. 789). Eri sosiaaliset representaatiot ja niille annetut merkitykset 

elivät yhtäaikaisesti julkisessa tilassa, mikä muistuttaa Wagnerin ym. (2000) tutkimuksen 

tavoin erityisesti valikoivan yleisyyden moninaisuutta. Erilaisia tietämisen muotoja 

käytettiin eri kontekstissa hyödyksi. 

Kaiken kaikkiaan Renedon ja Jovchelovitchin (2007) tutkimus osoittaa, että terveys ja 

kodittomuus ilmiöinä rakentuvat sen kautta, miten asiantuntijat nämä ilmiöt rakentavat 

puheessaan. Tämän yhteyden tiedostaminen auttaa ymmärtämään sitä, miksi on tärkeää 

integroida asiantuntijoiden tieto osaksi toimintatapojen ja palveluiden suunnittelua sekä 

terveyspolitiikkaa. Asiantuntijoiden rakentamilla representaatioilla on erilaisia 

konkreettisiakin vaikutuksia representaatioiden kohteiden, Renedon ja Jovchelovitchin 

(2007) tutkimuksessa asunnottomien, elämälle. Huomio on tärkeä myös tämän tutkielman 

näkökulmasta. Tarkastelen palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksiä, sillä nämä käsitykset 

vaikuttavat suunniteltuihin palveluihin ja tätä kautta palveluiden kohderyhmiin. 
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3 IHMISKÄSITYS JA PALVELUMUOTOILU 

Palvelumuotoilussa on aina oltava jokin tietty kohderyhmä palvelun käyttäjiä tai 

potentiaalisia käyttäjiä, joille palveluita ollaan suunnittelemassa. Palvelumuotoilijalle 

muodostuu siis väistämättä jonkinlainen käsitys palveluiden käyttäjistä, ja tämä käsitys 

osaltaan ohjaa suunnitteluprosessia.  

 

Psykologiassa on ollut aina tavoitteena ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja kokemuksia 

eli sitä, miksi ihmiset sanovat, tekevät ja tuntevat tietyllä tavalla (Burr, 2002). Tästä 

käyttäytymisen ja kokemusten ymmärtämisestä on myös palvelumuotoilijan työssä 

olennaisesti kysymys. Palvelumuotoilijalla voi olla tavoitteena selvittää, miten valitut 

kohderyhmän ihmiset saadaan käyttämään palvelua, millaisia ongelmia kohderyhmän 

mielestä olemassa olevaan palveluun liittyy tai miten parantaa palveluita vastaamaan 

ihmisten odotuksiin.  

 

Tässä tutkielmassa selvitän, millaisia palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksiä haastateltavat 

kuvaavat puheessaan. Ihmiskäsitykset ovat väistämättä mukana palvelumuotoilijan 

suunnittelun toimintaperiaatteissa. Nämä suunnittelua ohjaavat toimintaperiaatteet voivat 

olla esimerkiksi ymmärrys siitä, millaisille ihmisille eli palveluiden käyttäjille palveluita 

luodaan ja millaista tietoa ihmisistä palvelumuotoilun menetelmät ohjaavat tutkimaan. 

 

Avaan aluksi, mitä ihmiskäsityksellä ja ihmiskuvalla tässä tutkielmassa tarkoitetaan. Tämän 

jälkeen esitän, miten ihmiskäsitystä voidaan lähestyä tutkimuskohteena sekä miten 

ihmiskäsitystä on tutkittu käytännön työssä. Palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksiä ei 

toistaiseksi ole tutkittu, joten tässä tutkielmassa hyödynnän yleisluontoisempia esityksiä ja 

tutkimuksia ihmiskäsityksistä. Toisilta aloilta sen sijaan löytyi esimerkkejä ihmiskäsityksen 

tutkimisesta. Koska tutkielman tarkastelun painopiste on palvelumuotoilijoiden jakamassa 

ihmiskäsityksessä, on perusteltua, ettei tässä tutkielmassa syvennytä käymään läpi 
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laajemmin olemassa olevia ihmiskäsityksiä. Lopuksi esittelen tarkemmin palvelumuotoilua 

ja siihen liittyvää tutkimusta. 

 

3.1 Ihmiskäsitys ja ihmiskuva 

Tässä tutkielmassa ihmiskäsitys määritellään käsitykseksi ihmisen olemuksesta, piirteistä 

tai käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä (Burr, 2002). Olen kiinnostunut siitä, millaisen 

ihmiskäsityksen pohjalta palvelumuotoilua tehdään. Eritoten haluan selvittää, onko 

palvelumuotoilijoilla yhtenäistä ihmiskäsitystä, jonka pohjalta he palveluita suunnittelevat. 

Psykologi Lauri Rauhala (1977, s. 49) tähdentää, että jokainen empiirinen ihmistutkimus 

sitoutuu aina johonkin ihmiskäsitykseen. Tutkijan toiminnasta on mahdollista paljastaa 

hänen ihmiskäsityksensä. Koska palvelumuotoilu on lähellä ihmistutkimusta, voidaan 

olettaa, että myös palvelumuotoilijoiden suunnittelusta on paljastettavissa heidän 

ihmiskäsityksensä. 

 

Ihmiskäsitykset voivat vaihdella tieteenalojen välillä ja jopa tieteenalojen sisälläkin.  

Burrin (2002) mukaan sosiaalipsykologian ihmiskäsitykset voivat pohjautua hyvin 

yksilöpsykologisille lähtökohdille, jolloin sosiaalisia ilmiöitä arvioidaan yksilöiden mielen 

ja käyttäytymisen tasolla. Toisaalta ihminen voidaan nähdä sosiaalisena olentona, jonka 

käyttäytyminen on aina riippuvaista sosiaalisesta tilanteesta. Toisin sanoen, käsityksemme 

ihmisistä pohjautuvat erilaisille ihmiskäsityksille. Ne ohjaavat kokonaisvaltaisesti 

toimintaamme, kuten palvelumuotoilijan suunnitteluprosessia. 

 

Rauhalan (2005, s. 19) mukaan ihmiskäsitys on kuitenkin syytä erottaa käsitteellisesti 

ihmiskuvasta. Se on kulloisenkin ihmistieteen alueen soveltamien menetelmien varassa 

(Rauhala, 1977), ja voidaan sanoa, että ihmiskuva on myös eri tieteenaloilla muodostetun 

ihmiskäsityksen ohjaaman tutkimuksen tulos. Ihmiskäsitys ohjaa tutkijan omaa toimintaa, 

minkä lisäksi on tärkeää tiedostaa, millainen ihmiskuva on ihmiskäsityksen pohjalta 

muodostettu. Ihmiskuva kertoo ihmisestä muun muassa sen, millaisia piirteitä oletamme 

hänellä olevan ja miten oletamme hänen käyttäytyvän. (Rauhala, 2005.) 
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Lindqvistin (1985, s. 69) mukaan ihmiskuva pohjautuu sen hetken yleistävään tietämykseen 

ja kokemukseen ihmisestä, jota muokkaavat tieteellinen tutkimus, yhteiskunta ja arkinen 

kosketus eri elämänilmiöihin. Ihmiskuva ei ole objektiivinen tosiasia, vaan sen perustana 

ovat sekä kulloisenkin kulttuurin tarjoamat että henkilökohtaiset tavat hahmottaa 

kokonaisuuksia. Lindqvist painottaakin Rauhalaa voimakkaammin arkikäsityksen 

merkitystä ihmiskuvan muodostumisessa. 

 

3.2 Ihmiskäsitykset tutkimuskohteena 

Rauhalan (1983/2005) mukaan ihmiskäsitystä voidaan tarkastella kahden eri 

lähestymistavan, tutkijan ohjaamien ontologisten käsitysten sekä henkilökohtaisemman 

lähestymistavan, kautta. Rauhalan (2005, s. 17–21) jaottelussa ontologisella 

ihmiskäsityksellä viitataan kaikkiin niihin etukäteisoletuksiin, joita empiirisen tutkimuksen 

tekijällä entuudestaan on. Nämä etukäteisoletukset, kuten ihmisen käsittäminen 

sosiaaliseksi olennoksi, ohjaavat osaltaan kaikkea toimintaa. Tutkijan ihmiskäsitys tulee 

myös näkyväksi tutkimuskohteen rajaamisen, asetettujen hypoteesien ja valittujen 

tutkimusmenetelmien kautta. Tutkijan asettaman ja siten ontologisiin oletuksiin perustuvan 

ihmiskäsityksen katsotaan olevan tiedostetumpi, rationaalisempi ja selkeämpi verrattuna 

henkilökohtaiseen ihmiskäsitykseen. (Mts. 17–21.)  

Henkilökohtaisella ihmiskäsityksellä, eli Rauhalan (2005, s. 8) sanojen mukaan 

väljemmällä tavalla ymmärtää ihmiskäsitys, tarkoitetaan meidän perusasennoitumistamme 

ihmiseen. Tällä perusasennoitumisella tarkoitetaan sitä, miten muihin ihmisiin yleisesti 

suhtaudumme. Näitä perusasennoitumiseen liittyviä piirteitä ovat muun muassa se kulttuuri, 

jossa elämme, teoreettinen tietämys ihmisestä sekä tiedostamattomat uskomukset ja 

ideologiaan pohjautuvat arvostukset (mts. 18). Ihmiskäsitys on tämän väljemmän 

lähestymistavan mukaan henkilökohtaisempi, omien kokemuksien värittämä, muutoksia 

vastustava ja tiedostamattomampi verrattuna ontologisten oletusten kautta tarkasteltuun 

ihmiskäsitykseen.  
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Näille kahdelle eri ihmiskäsityksen lähestymistavalle ei voida vetää selkeää rajaa. 

Rajanvetoa on haastava tehdä, sillä ihmiskäsityksen muodostuminen on jotain näiden 

kahden lähestymistavan väliltä. Rauhala (2005) kuitenkin esittää, että näiden eroa voidaan 

tarkastella toiminnan tasolla. Tutkijan tavoitteena on esittää kuvaus ihmisestä empiirisesti 

kerätyn tiedon pohjalta, jolloin lähtökohtaisesti tutkimusta ohjaa tavoite saada 

ihmiskäsityksen pohjalta yleistettävää empiiristä tietoa. 

Rauhala (2005, s. 19) pitää tutkijan vaarana sitä, että sovelletaan ihmiskäsitystä, joka on 

muodostettu virheellisen tai rajoittuneen tiedon pohjalta. Virheellisellä ihmiskäsityksellä 

voi olla kielteisiä vaikutuksia sovellettavaan ihmisryhmään. Hän kuitenkin lisää, että 

yksittäisen tutkijan virheelliset tai rajoittuneet ihmiskäsitykset eivät kuitenkaan tule 

vaikuttamaan merkittävästi ihmisen toimintaan, mikäli tällä henkilöllä ei satu olemaan 

suurta valtaa käytettävissään. Henkilökohtaisemman ihmiskäsityksen pohjalta toiminta 

tulee jälkikäteen näkyväksi siinä, miten yksilö toimii suhteessa muihin ihmisiin. (Mts. 19.)  

Rauhalan (2005) mukaan ihmiskäsityksestä voidaan puhua silloin, kun se on muodostettu 

tietyn tieteenalan etukäteisoletuksiin pohjautuvan ontologisen analyysin avulla. Kuten jo 

mainitsin aiemmin, ihmiskuva on näiden etukäteisoletusten pohjalta tehtyjen empiiristen 

tutkimusten tulos. Se, millaisia oletuksia ihmisistä teemme, tulee ns. näkyväksi empiirisen 

tutkimuksen kautta. Ihmiskäsitykset eivät pysy täysin muuttumattomina, vaan ihmiskuva 

voi myös muokata ihmiskäsityksen luonnetta. Esimerkiksi behavioristiset käsitykset eli 

ihmisen toimiminen palkintojen ja rangaistuksen ohjaamina kumottiin, ja ihmisen 

ymmärrettiin olevan ajatteleva ja kaikin puolin tajunnallinen olento. (Mt.)  

Sosiaalipsykologiassa ajatellaan, että asenteet, ennakkoluulot ja aikaisemmat 

kokemuksemme tietysti ohjaavat tutkimusta, mutta pystymme myös reflektoimaan omaa 

ajatteluamme ja ihmiskäsitystämme. Jos ihmiskäsitystä tutkitaan aiemmin esitellystä 

sosiaalisten representaatioiden näkökulmasta, ajattelee tutkija todennäköisesti, että ihminen 

on dialoginen olento, joka rakentaa käsitystään maailmassa vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa (Pirttilä-Backman ym., 2017). Palvelumuotoilun ihmiskäsityksen 

tutkimisessa korostuvat sosiaalisten representaatioiden teorian näkökulmat, mutta se ei 
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kuitenkaan johda siihen tulokseen, että palvelumuotoilijoiden haastatteluissa voisi nähdä 

vain kyseisen teorian mukaisia ilmiöitä.  

Sosiaalisten representaatioiden teorian ihmiskuvaan kuuluu näkemys siitä, että tieto ja 

identiteetti rakentuvat sosiaalisessa kommunikaatiossa. Kommunikaation lisäksi kognition 

vaikutusta sosiaalisten representaatioiden syntymiseen ei kuitenkaan kokonaan kielletä; 

ihmisen katsotaan olevan samanaikaisesti sosiaalinen ja psykologinen. Sosiaalisten 

representaatioiden muodostumisprosessien ankkuroinnin, objektivoinnin ja naturalisoinnin 

avulla annamme vuorovaikutuksessa muiden kanssa oman sävymme sosiaalisille 

representaatioille. (Burr, 2002; Moscovici, 1984.) 

Rauhala (1977, s. 49–51) on pohtinut arkkitehtuurin ja arkkitehtien suunnittelutyössä 

hyödyntämää ihmiskäsitystä. Rauhalan (1977) mukaan arkkitehtuuri menee lähelle 

empiirisiä ihmistieteitä, sillä pohjimmiltaan arkkitehtuurin tarkoitus on toimia ihmisten 

hyväksi. Arkkitehti suunnittelee pääasiassa tiloja eli ihmisen ympäristöä. Tämän vuoksi 

heillä tulee olla jokin perustavanlaatuinen näkemys ihmisen olemassaolosta. Vaikka 

arkkitehti ei suoranaisesti pohtisi suunnittelussaan filosofisesti mitä ihminen on, hänen 

toimintaperiaatteissaan muodostuu silti aina jokin ihmiskäsitys. Näin ollen arkkitehdin työn 

tuloksista on aina analysoitavissa suunnittelua ohjaava ihmiskäsitys. Kaikki ihmiset asuvat, 

työskentelevät ja toimivat jossakin. Arkkitehdin tehtävä on rakentaa niitä puitteita, joissa 

tämä oleminen mahdollista. Arkkitehdeillä on siten vaikutusta ihmisten olemassaolon 

muotoon, tapaan ja laatuun. Hän asettaa tiedostaen itsensä yhdeksi "terveen identiteetin 

muodostuksen vaalijaksi" (mts. 50). Hän säätelee sitä ympäristöä, jossa tilan käyttäjät 

rakentavat omaa minuuttaan esimerkiksi työssään tai kodissaan (mt.). 

Luoma (2015, s. 14–18) käsitteli diplomityössään pienen tilan synnyttämää tilakokemusta 

tilaa käyttävän ihmisen näkökulmasta. Rauhalan holistinen ihmiskäsitys eli ihmisen 

näkeminen kokonaisvaltaisena toimi suunnittelun tausta-ajatuksena. Ihmiskäsitys ohjasi 

arkkitehtia suunnittelemaan tilaa kokonaisvaltaisesti, tilan käyttäjän näkökulmasta. Luoma 

oli sisäistänyt Rauhalan ajatuksen ihmiskäsityksen merkityksestä suunnittelussa. 

Suunnittelun tuloksena syntyi asumus, koti, joka voi parhaimmillaan mahdollistaa ihmisen 

paikkaan kuuluvuuden tunteen sekä henkisen käsityksen omasta olemassaolosta ja 
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identiteetistä. Suunnittelua ohjasi tavoite suunnitella tila, jossa ihminen pystyisi kokemaan 

olonsa hyväksi ja turvalliseksi. 

Lindqvist (1985) on tutkinut ihmiskäsitystä hoitotyössä, jossa onnistuneen hoidon pohjalle 

tarvitaan myös oman ihmiskäsityksen ymmärrystä. Hän esittää, ettei ihmiskäsitys synny 

tyhjiössä, vaan se saa vaikutteita ympäröivästä yhteiskunnasta ja heijastuu meidän 

asenteissamme ja elämäntavoissamme. Toisaalta Lindqvist tarkastelee ihmiskäsitystä myös 

yksilöpsykologisena piirteenä. Hän tähdentää, että ihmiskäsitys toimii hoitotyön työkaluna 

arjen työskentelyssä, jossa hoitajan persoonallisuudella nähdään olevan merkittävä rooli 

työskentelyn kannalta. Ihmiskäsityksen tuntemus mahdollistaa myös oman persoonan 

tunnistamisen sekä kehittämisen. (Mts. 77.)  

Kaiken kaikkiaan ihmiskäsityksellä on siis merkitystä palvelumuotoilijan suunnittelun 

kannalta. Suunnittelua ohjaavan ihmiskäsityksen lisäksi palvelumuotoilija voi kehittää 

myös itseään ammatillisesti pohtimalla ihmiskäsitystä kokonaisvaltaisesti. 

Järvikoski ja Härkäpää (2004, s. 34) ovat hyödyntäneet holistista ihmiskäsitystä 

kuntoutusta ohjaavassa työssä. Holistisen ihmiskäsityksen kautta ihmistä tutkitaan omaa 

toimintaansa ohjaavana, tekojaan arvioivana ja päämääriä asettavana aktiivisena toimijana. 

Kuntoutuksen asiakastyötä ja kuntoutuspalveluita pyritään toteuttamaan tämän 

ihmiskäsityksen pohjalta, vaikka ymmärretään, että kuntoutustoiminnan perustana oleva 

ihmiskäsitys voi vaihdella tilanteen ja työntekijän ammatillisen taustan mukaan (mts. 32).  

Edeltävissä yleisluontoisissa ihmiskäsityksen esityksissä ja tutkimuksissa tuli esille 

holistinen ihmiskäsitys. Se on toiminut työskentelyä ohjaavana taustaoletuksena ihmisestä. 

Rauhalan (2005, s. 33) kuvaama holistisen ihmiskäsitys muodostuu kolmen eri ihmisen 

olemassaolo muodon kautta: kehollisuudesta, tajunnallisuudesta ja situationaalisuudesta. 

Toisin sanoen ihmisellä on fyysinen ja psyykkinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen 

puolensa. Kehollisuus käsitetään orgaanisena tapahtumana, ja sillä viitataan fyysisiin 

ominaisuuksiin, joiden tavoite on ylläpitää elämää. Tajunnallisuus käsitetään osana 

mielellisyyttä, eli ymmärrämme jonkin tietyn objektin, asian tai ilmiön mielen avulla. 

Mielen avulla näistä komponenteista syntyy merkityssuhteita, jotka muodostavat 
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käsityksemme maailmasta ja itsestämme. (Rauhala, 2005, s. 34–35.) Mieli toimii siis 

yhtenä osana, minkä avulla ymmärrämme, tunnemme ja koemme. Situationaalisuudella 

viitataan ihmisen olemassaoloon suhteessa ympäristöönsä henkilön oman elämäntilanteen 

kautta. Osa ihmisen situaatiosta (elämäntilanteesta) määrittyy kohtalonomaisesti, kuten se 

kulttuuri johon synnymme, ja osa taas on sellaista, johon voimme itse toiminnalla 

vaikuttaa. Olennainen osa situaation rakenteesta jakautuu kahteen osaan: konkreettisiin 

komponentteihin (esim. maantieteellisyys) sekä ideaalisiin komponentteihin (esim. 

yhteiskunnan normit). Nämä komponentit osaltaan myös määräävät sen, mitä ihmisen 

tajunnan ja kehon prosessit sisältävät. (Mts. 41–42.) Kaikki kolme olemassaolon muotoa 

muodostavat kokonaisuuden, jossa ne ovat yhteydessä toistensa kanssa (Järvikoski & 

Härkäpää, 2004, s. 34). Rauhalan (2005) kolmijako voi vaikuttaa varsin 

yksilöpsykologiselta, vaikka tietysti sosiaalisuus varmasti kuuluu jokaiseen osaan. Eri 

komponentit muodostavat kokonaisuuden, mutta Rauhalan mukaan niitä voidaan kuitenkin 

käsitellä toisistaan erillisinä.  

Sosiaalipsykologisen näkökulman mukaan ihmiskäsitystä voidaan tulkita sen sosiaalisista 

lähtökohdista käsin. Tällöin ihminen nähdään kaikin puolin sosiaalisena olentona. Ihmiset 

eivät myöskään elä tyhjiössä, eli konteksti ja ympäristö vaikuttavat myös ihmiskäsityksen 

muodostumiseen. Farr (1996) korostaa ihmiskäsityksen sitoutumista johonkin aikaan ja 

paikkaan, eli se on myös yhteydessä valitseviin ideologioihin. Muodostamme käsityksen 

siitä, mitä on olla esimerkiksi ihminen individualistisessa länsimaalaisessa kulttuurissa. 

Tämä arkijärkeen pohjautuva käsitys individualistisesta ihmisestä jaetaan muiden saman 

yhteiskunnan jäsenten kanssa (Burr, 2002). Toisin sanoen ihmiskäsityksen 

kontekstuaalisuutta ja historiallisuutta voidaan siten erityisesti korostaa.  

Tässä tutkielmassa hyödyntämäni sosiaalisten representaatioiden teoria myös tähdentää 

ihmiskäsityksen muodostuvan kommunikaation kautta. Se muodostuu yhtäaikaisesti 

ryhmän jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa kuin mielen sisäisten prosessien kautta. 

(Moscovici, 1984). Ymmärrys ei suinkaan muodostu toisistaan erillisten komponenttien 

kautta, vaan mieli ja ympäristö ovat olennaisesti kietoutuneet yhteen. 
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Ihmiskäsitys käytännön ammattien tutkimuskohteena on osoittanut sen, että työskentelyä 

ohjaa aina jokin ihmiskäsitys. Olen osoittanut tutkimusesimerkkien avulla, miten holistinen 

ihmiskäsitys ja sen komponentit tulevat näkyviin työskentelyssä. Näiden esimerkkien 

tarkoitus on korostaa palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksen tarkastelun tärkeyttä. Esittelen 

seuraavaksi tarkemmin palvelumuotoilua.  

 

3.3 Mitä palvelumuotoilulla tarkoitetaan? 

Modernissa yhteiskunnassa palveluiden tutkiminen on kulkenut käsi kädessä historiallisen 

kehityksen kanssa. Historiallisesti katsottaessa palveluiden osuus esimerkiksi Suomen 

bruttokansantuotteesta on noussut tasaisesti vuosikymmenestä toiseen, kun olemme 

siirtyneet teollisesta yhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan (Tilastokeskus, 2018). 

Kehityksen seurauksena palveluihin liittyvä tutkimus sai alkunsa 1970-luvulla.  

Digitaalisaation tuoma murros muuttaa palveluiden luonnetta jatkuvasti, ja se avaa uusia 

mahdollisuuksia palveluiden syntymiselle. Myös palveluiden käyttäjien vaatimukset 

muuttuvat, ja heidän odotuksiinsa tulee vastata, jotta palvelut koettaisiin houkutteleviksi. 

Sosiaalipsykologian saralla mm. Airi Lampinen (Lampinen & Cheshire, 2016) on tutkinut 

sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa palveluita tarjoavalla verkkoalustalla. On siis 

selvää, että myös palvelumuotoilulle on kysyntää jatkuvasti monimutkaistuneiden 

palvelukokonaisuuksien suunnittelussa. 

Wetter-Edmanin (2011, s. 60–61) mukaan yleisesti jaettu ja jopa "palvelumuotoilun 

manifestiksi" kutsuttu määritelmä palvelumuotoilusta korostaa palveluiden toimivuutta 

palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Määrittelyn mukaan palvelumuotoilun (Service 

Design) tavoitteena on taata, että suunnitellun palvelun käyttö on sen käyttäjälle 

mahdollisimman hyödyllistä ja houkuttelevaa. Sen tulee olla samalla myös tehokasta ja 

omaperäistä palvelun tarjoajan näkökulmasta. Palvelumuotoilijan pääasiallinen tehtävä on 

visualisoida ja toteuttaa ratkaisuja ongelmiin, joita ei välttämättä ole vielä edes olemassa. 

Heidän tehtävänään on havainnoida ja tulkita palveluiden käyttäjien asettamia vaatimuksia 

sekä käyttäytymismalleja ja muokata niiden perusteella mahdollisia tulevaisuuden 
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palveluita. Toisin sanoen palvelumuotoilulla voidaan tarkoittaa yleisesti ihmiskeskeistä 

lähestymistapaa (Holmlid, 2007). Uuden luomisen lisäksi palvelumuotoilulla voidaan 

parantaa olemassa olevia palveluita ja erityisesti niiden käytettävyyttä, houkuttelevuutta ja 

tehokkuutta (Moritz, 2005, s. 20). 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut tarjoavat paikan palvelumuotoilun opiskelulle. Vuonna 

1995 ensimmäisen palvelumuotoilun professuurin sai Birgit Mager Kölnin 

muotoilukoulusta (Wetter-Edman, 2011). Hän myös luennoi edelleen aktiivisesti 

palvelumuotoiluun liittyvistä teemoista seminaareissa ja toimii palvelumuotoiluverkoston 

(Service Design Network) presidenttinä. Suomessa palvelumuotoilun opiskelu on 

mahdollista useissa eri yliopistoissa, kuten Lapin yliopistossa (Lapin yliopisto, 2018) ja 

Aalto yliopistossa (Aalto yliopisto, 2018), jossa se on osana poikkitieteellistä International 

Design Business Management -ohjelmaa. Myös ammattikorkeakoulut tarjoavat 

palvelumuotoilun opetusta täydennyskoulutuksena tai kaksivuotisena ylemmän 

ammattikorkeakoulun tutkintona Service Innovation and Design -ohjelmassa (esim. Laurea, 

2018).  

Palvelumuotoilu on varsin uusi ja jatkuvasti kehittyvä lähestymistapa, joka yhdistää monen 

eri tieteenalan kirjallisuutta ja käytännöstä saatuja toimintatapoja. Palvelumuotoilusta 

voidaan puhua siten ennemmin lähestymistapana, joka ohjaa kokonaisvaltaisesti 

työskentelyä. (Moritz, 2005, s. 43–47; Sangiorgi, 2009.) Mitään yksiselitteistä määritelmää 

ei palvelumuotoilusta hyödynnetä, vaan painotukset esimerkiksi käytettävissä käsitteissä, 

työkaluissa tai itse palvelumuotoilun määrittelyssä vaihtelevat tilanteen ja tarpeen mukaan. 

Palvelumuotoilijan käyttämän suunnittelun pohjalla toimii siis useita erilaisia 

lähestymistapoja, jotka eivät välttämättä yhtä aikaa toteudu, vaan palvelun kehitystä 

lähestytään valitusta tulokulmasta suunnittelijan valitsemalla tavalla. Palvelumuotoilun 

verkosto tarjoaa yhteisiä työpajoja palvelumuotoilun parissa työskenteleville ja alasta 

kiinnostuneille ja pyrkii selkeyttämään palvelumuotoilun kenttää (Service Design Network, 

2018). 

Palvelumuotoilun määrittelyyn liittyvä kirjallisuus ja julkaisut painottuvat hyvin vahvasti 

käytännönläheisiin oppaisiin, joissa keskitytään pääasiassa palvelumuotoilun menetelmien 
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ja työkalujen kuvaamiseen (ks. esim. Parker & Heapy 2006: The Journey to the Interface; 

Stickdorn ym. 2012: This is Service Design Thinking: Basic-Tools-Cases) Ne sisältävät 

pääasiassa esittelyjä esimerkkiprojekteista, jotka pyrkivät selkeyttämään palvelumuotoilun 

käyttöä. Tieteellisten julkaisujen ja oppaiden lisäksi palvelumuotoilua kehitetään eteenpäin 

mm. alan lehdessä (The Journal of Service Design), seminaareissa ja verkostoissa. 

Tieteelliset julkaisut keskittyvät kuvaamaan pääasiassa palvelumuotoilun projekteja ja 

niiden onnistumista. En löytänyt tieteellisiä julkaisuja, joissa olisi käsitelty tai arvioitu 

palvelumuotoilua lähestymistapana kokonaisvaltaisesti. 

Teixeira ym. (2012) nostavat esille artikkelissaan, kuinka palvelumuotoilun kirjallisuus 

painottuu palvelumuotoilun menetelmien ja työkalujen kehittämiseen. Kirjallisuudessa 

päädytään usein kuvaamaan sitä, miten palvelumuotoilijat keräävät ja kuvailevat kerättyä 

dataa. Heidän mukaansa siis keskitytään yksittäisten elementtien kuvaamiseen, vaikka 

palvelumuotoilijoiden tulisi ennemmin korostaa asiakaskokemuksen kuvaamisen holistista 

luonnetta. 

Sosiaalisten representaatioiden teorian kannalta on mielenkiintoista, miten 

palvelumuotoilijat muodostavat käsityksen ihmisestä mm. yhteisissä alan tapahtumissa ja 

koulutuksissa. Käytännön kautta kerätyllä tiedolla, toisin sanoen jaetulla arkitiedolla, on 

siis tärkeä paikkansa palvelumuotoilun kannalta. Toisaalta on hyvä kuitenkin nostaa esiin, 

että vuosina 2008–2009 tieteellisten julkaisujen määrä kasvoi, ja vertaisarvioituja 

artikkeleita palvelumuotoilun ympäriltä on saatavilla yhä enemmän (Blomkvist ym., 2011). 

Artikkelit keskittyvät kuvaamaan käytännön projekteja ja palvelumuotoilun menetelmiä, 

joissa palvelumuotoilua on hyödynnetty.  

 

3.4 Palvelumuotoilun menetelmät 

Kuvaan seuraavaksi palvelumuotoilun menetelmien taustoja. Koska palvelumuotoilua voi 

opiskella pääasiassa kaupallisen tai teknisen alan koulutuksissa, näiden tieteenalojen 

muodostamat käsitykset vaikuttavat oletettavasti palvelumuotoilun taustalla. Useat 

lähitieteenalojen, kuten muotoilun, markkinoinnin ja tekniikan, tutkimukset ovat 
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vaikuttaneet palvelumuotoiluun (Kimbell, 2011, s. 50). Olen valinnut näistä eri 

palvelumuotoiluun vaikuttaneista tieteenaloista ne menetelmät, jotka ovat ihmiskäsityksen 

tutkimisen kannalta relevantteja. Tuon myös esille, miten ihmiskäsitys ymmärretään 

esittelemissäni menetelmissä. Lopuksi käsittelen, miten palvelumuotoilun perusoletuksia on 

lähdetty syventämään entisestään. 

Palvelumuotoilun juuret voidaan ajallisesti paikantaa teknologiaa ja vuorovaikutusta 

yhdistävään tutkimukseen. Muun muassa kiinnostus ihmisten ja tietokoneen välisen 

vuorovaikutuksen (human-computer interaction, HCI) tutkimisesta on saanut alkunsa 1980-

luvulla, jolloin tietokoneiden käyttö yleistyi. Tutkimus keskittyi aluksi tietokoneiden 

käytettävyyden (usability) tutkimiseen, mutta myöhemmin kiinnostus kohdistui 

tietokoneiden helppokäyttöisyyden kokemuksen tutkimiseen. (Carroll, 2014.)  

HCI:n tutkimuksen varhaisimpina vuosina ihmistä lähestyttiin kognitiivisesta näkökulmasta 

ja ihmistä tarkasteltiin yksinkertaisten psykologisten mallien kautta. Kuitenkin 1980-luvun 

lopulla ihmisten käsittäminen yksilöpsykologisista lähtökohdista käsin kehittyi 

vuorovaikutuksen tutkimiseen. (Turner & Turner, 2011.) Nykyään tämä tutkimusala on 

moninaistunut ja laajentanut rajojaan käytettävyydestä mm. psykologian ja muotoilun 

alueille, ja se pyrkii tuomaan esille laajemmin käytettävyyden haasteita (Carroll, 2014). 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu (user-centered design) pyrkii parantamaan käyttäjien 

kokemusta selvittämällä ihmisten tarpeita ja toiveita. Käytettävän teknologian tai palvelun 

tulee vastata nimenomaan niiden käyttäjien aitoihin tarpeisiin. (Wetter-Edman, 2011, s.73.) 

Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa jo käytettävä käsite ihmisestä (käyttäjä, user) ohjaa 

siihen, että suunnittelijat keskittyvät vain niihin ihmisen psykologisiin ja käyttäytymiseen 

liittyviin piirteisiin, jotka ovat relevantteja vuorovaikutukselliselle teknologian käytölle 

(Turner & Turner, 2011, s. 31). 

Ihmislähtöinen suunnittelu (human-centered design) kuvaa toisaalta laajempaa 

lähestymistapaa suunnittelutyöhön verrattuna edellä esitettyyn käyttäjäkeskeiseen 

suunnitteluun. Ihmislähtöisessä menetelmässä pyritään huomioimaan ihminen 

kokonaisvaltaisemmin, kiinnittämällä huomiota vallitsevaan kontekstiin ja tilanteeseen, 
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jossa ihminen palvelua tulee käyttämään. Ihmistä ei lähestytä vain tietyn palvelun 

käyttäjänä. Ihmislähtöinen suunnittelu on myös läheisesti yhteydessä empaattiseen 

suunnitteluun (emphatic design), jossa suunnittelijat pyrkivät asettumaan palvelun käyttäjän 

asemaan. Palvelumuotoilijan tulee käyttää empatiaa hyödykseen kerätessään tietoa palvelun 

suunnittelun tueksi. (Wetter-Edman, 2011, s. 73–74.) 

Palvelumuotoilua hyödynnetään yhä monimutkaisempien palvelukokonaisuuksien 

suunnittelussa, ja sen avulla tutkittavat vuorovaikutussuhteet ovat laajentuneet. Sen 

hyödyntäminen on laajentunut yksinkertaisesta vuorovaikutussuunnittelusta kohti 

monimutkaisempia palvelukokonaisuuksia, joissa pyritään erityisesti huomioimaan 

yhteistoiminnallinen luonne. Enää ei riitä vain yhden vuorovaikutussuhteen, kuten 

käyttäjän ja tietokoneen välisen suhteen, tutkiminen, vaan palvelumuotoilua hyödynnetään 

laajemminkin eri sidosryhmien välillä. Haasteiden kohteet ovat kokonaisuudessaan 

laajempia. (Sangiorgi, 2009, s. 415.) Voidaan myös olettaa, että haasteiden 

monimutkaistuessa palvelumuotoilijalta vaaditaan myös kykyä hahmottaa esimerkiksi 

ihmisen käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä entistä laajemmin. Sosiaalipsykologinen 

ymmärrys ihmisestä voi antaa apuvälineitä ihmisen kokonaisvaltaisuuden ymmärtämisessä. 

Bisset (2011) esittelee sosiaalipsykologian alalla motivaatiota tutkineen Decin ja Ryanin 

itsemääräämisen teorian (self-determination theory), jossa kolmen psykologisen 

perustarpeen täyttymisen nähdään olevan edellytys ihmisen hyvinvoinnille. Sen lisäksi 

nämä perustarpeet (autonomia, kompetenssi ja yhteisöllisyys) ennustavat hyvin itselle 

asetettujen tavoitteiden toteutumista ja ovat siten edellytys motivaation syntymiselle. 

Motivaatiolla tarkoitetaan sitä toiminnan suuntaa ja energiaa, joka ohjaa meidät 

käyttäytymään tietyllä tavalla. (Deci & Ryan, 1985.) Palvelumuotoilun näkökulmasta 

motivaatio voidaan siten käsittää dynaamisena ja muokattavana, jolloin palvelumuotoilijan 

roolina on ohjata palvelun käyttäjiä kohti tavoitteita ottamalla huomioon perustarpeiden 

täyttyminen (Bisset, 2011). 

Blomkvist, Holmlid ja Segelström (2011) korostavat, että palvelumuotoilun tulevaisuuden 

suunta liikkuu yhä enemmän ihmisläheisten tieteiden hyödyntämiseen. Näitä tieteenaloja 

ovat muun muassa kognitiotiede, antropologia ja sosiologia. Sosiaalipsykologisen 
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ymmärryksen voidaan nähdä sopivan myös tähän samaan tieteelliseen kehykseen. Osaltaan 

tämä työ vastaa palvelumuotoilun kannalta perustavanlaatuiseen kysymykseen muotoilua 

ohjaavien periaatteiden osalta. 

 

3.5 Palvelumuotoilu käytännössä: suunnitteluprosessin kuvaus 

Käytännössä palvelumuotoilun tekemistä kuvataan iteratiivisena prosessina eli suunnittelun 

eri vaiheissa jatkuvasti arvioidaan ja testataan tehtyjä toimenpiteitä. Prosessi koostuu 

neljästä eri vaiheesta: tutkiminen, luominen, reflektointi ja toteutus (Stickdorn, 2011, s. 

124). Näiden eri palvelumuotoiluun liittyvien prosessien vaiheissa hyödynnetään 

palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja, joita on olemassa laaja valikoima vaihteleviin 

tarpeisiin. Palvelumuotoilijat pyrkivät hahmottamaan kohdettaan esimerkiksi persoonien ja 

asiakaspolkujen kautta. 

Wetter-Edman (2011) esittää väitöskirjassaan, että palvelumuotoilun metodiin voi kuulua 

vahvasti yhteistoiminnassa tapahtuva suunnittelu. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelijan 

rooli on ennemmin fasilitoida eli ohjata suunnitteluprosessia. Palveluiden käyttäjät voidaan 

osallistaa suunnitteluun, eli he ovat mukana palveluiden suunnittelussa. Toisin sanoen 

osallistavassa työskentelytavassa ihmistä lähestytään suunnittelussa ennemmin 

samanarvoisena kuin vain tutkittavana objektina. 

Yllä kuvaamani palvelumuotoilun prosessi pitää sisällään yhtymäkohtia myös 

sosiaalitieteiden laadullisen tutkimuksen etenemisvaiheisiin. Ensimmäiseksi valitaan 

kuhunkin tilanteeseen sopiva menetelmä ja teoria, joilla tutkittavaa ongelmaa lähestytään. 

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tutkittavien kokemuksista ja näkökulmista sekä niiden 

suhteesta sosiaaliseen ympäristöön. Prosessiin kuuluu myös olennaisesti reflektointi sekä 

käytettyjen menetelmien että saatujen tulosten osalta. (Flick, 2002.) 

Tämän työn kannalta keskeisimmät palvelumuotoilun työkalut ovat persoonat sekä 

asiakaspolut. Ne muodostuvat erityisesti ihmiskäsityksen kannalta relevanteiksi, sillä 

niiden avulla kuvataan muun muassa kohderyhmän piirteitä ja käyttäytymistä. Ne antavat 

havainnollistavan esimerkin siitä, miten palvelumuotoilijan käsitykset ihmisestä voivat 
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vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja millaisen ihmiskuvan päälle palvelu tullaan 

rakentamaan. 

Persoonat ovat fiktiivisiä profiileja tai arkityyppejä, joiden tehtävänä on kuvata jonkin 

tietyn ryhmän edustaja: millaisiin demografisiin ryhmiin hän kuuluu sekä millaisia toiveita 

ja tavoitteita tällä persoonalla on. Ryhmän jäsenten oletetaan jakavan yhteiset tavoitteet, 

jotka nostetaan esille esimerkiksi haastatteluista. Vaikka persoonat ovatkin fiktiivisiä, 

esitetään kirjallisuudessa, että kuvatut motivaatiot ja reaktiot ovat "todellisia". (Van Dijk 

ym.,, 2011, s. 178–179.)  

Kuvaamisen lisäksi ne auttavat palvelumuotoilijoita ymmärtämään, miten eri palveluiden 

käyttäjät ajattelevat, tuntevat ja käyttäytyvät. Niiden avulla palvelumuotoilija pystyy myös 

asettumaan palvelun käyttäjän asemaan ja kokemaan empatiaa. (LeRouge ym., 2013.) 

Turner & Turner (2011) mukaan persoonien tavoitteena on korostaa käyttäjien 

ihmismäisempiä piirteitä. Persoonia on kuitenkin kritisoitu muun muassa siitä, että niiden 

avulla muotoilija saattaa pyrkiä tietoisesti välittämään jonkin stereotyyppisen käsityksen 

suunnittelun kohderyhmästä. Tällainen on esimerkiksi iäkkäiden ihmisten haluttomuus 

käyttää uutta teknologiaa. Kritiikki kohdistuu myös siihen, että niiden avulla ujutetaan 

mukaan muotoilijan itsensä mielestä jokin hyvä ominaisuus. (Floyd ym., 2008, s. 24–25.)  

Toinen palvelumuotoilun työkalu on asiakaspolku (customer journey), joka tarjoaa 

strukturoidun ja visuaalisen tarinan siitä, millä tavoin ja missä vaiheessa palvelun käyttäjät 

ovat kosketuksissa palvelun eri osa-alueiden kanssa. Asiakaspolut voidaan rakentaa 

esimerkiksi persoonien ympärille ja niihin voidaan liittää palvelun eri vaiheissa esiintyviä 

emootioita eli tunteita. Niiden tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen kuva siitä, mitkä 

tekijät vaikuttavat palvelun käyttäjäkokemukseen. Olennaista on siis tuoda palvelun 

käyttäjän näkökulma keskiöön. (Van Dijk ym., 2011, s. 158–159.) 
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkielman huomio on palvelumuotoilijoiden jakamassa ihmiskäsityksessä. Sillä 

viitataan siihen, miten palvelumuotoilijat tuovat esille käsityksiä ihmisen olemuksesta, 

piirteistä tai käyttäytymiseen vaikuttavista tekijöistä, kun he puhuvat omasta 

työskentelystään eli palvelumuotoilusta. Aikaisempaa sosiaalipsykologista tutkimusta 

kyseisen aiheen ympäriltä ei ole tehty. Kuten olen aiemmin tuonut esille, sosiaalisten 

representaatioiden teoria antaa hyvät mahdollisuudet tutkia, millaisia jaettuja näkemyksiä 

jostakin ilmiöstä esiintyy tietyn ryhmän sisällä (Esim. Bäckström ym. 2003 & 2004). Tämä 

tutkimus on myös uudentyyppinen sovellus sosiaalisten representaatioiden tutkimisesta. 

Sen sijaan, että tutkittaisiin jotain konkreettista, kuten uusia ruokia, lähestytään 

kokonaisvaltaisempaa ajattelua ohjaavaa käsitystä ihmisestä. 

Markovan (2003, s. 203–206) mukaan sosiaalisten representaatioiden teorian avulla 

voidaan tarkastella, miten ryhmän jäsenet puheessaan esittävät ja samalla luovat sosiaalisen 

elämän ilmiöitä. Kiinnostavaa on se, millaisia sosiaalisia representaatioita ihmiskäsityksestä 

muodostetaan, sillä ne vaikuttavat osaltaan siihen, millaisia palveluita käytämme ja 

millaisia ihmiskäsityksen olettamuksia ne oikein palvelevat. Millainen ihmiskuva 

palvelumuotoilijoiden suunnitteleman palvelun takaa löytyy? 

Bauer ja Gaskell (1999) ovat listanneet seitsemän periaatetta sosiaalisten representaatioiden 

tutkimiselle. Tässä tutkimuksessa niistä on huomioitu luonnollisen ryhmän tutkiminen, 

ajankohtaisten aiheiden tutkiminen sekä tutkijana asettuminen aiheen ulkopuolelle. 

Sosiaalisten representaatioiden tutkiminen soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa tutkitaan uusia 

asioita ja ilmiöitä (mt.). Esittelin luvussa kolme, kuinka palvelumuotoilu on suhteellisen 

tuore lähestymistapa, alati muuttuva ja eri tieteenaloilta tulevien ryhmien muokkaama. Näin 

ollen valittu teoreettinen viitekehys antaa myös hyvän mahdollisuuden tarkastella tuloksia 

tästä näkökulmasta. Yhdeksi tutkimuksen periaatteeksi Bauer ja Gaskell (1999) listaavat 

luonnollisten ryhmien tutkimisen. Sillä tarkoitetaan ryhmää, jolle on muodostunut yhteinen 
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käsitys sosiaalisten representaatioiden kohteesta ja jonka jäsenet jakavat keskenään 

yhteisen "projektin" (mt.).  

Tässä tutkimuksessa palvelumuotoilijat muodostavat luonnollisen ryhmän, koska heitä 

yhdistävät yhteiset ja jaetut työskentelytavat. Näin ollen voidaan arvioida kyseisen ryhmän 

yhtenäistä tapaa puhua ja selittää sosiaalista ilmiötä.  

Seuraavaksi esittelen tutkimuskysymykset ja niiden perustelut. 

1. Miten ihmiskäsitykset muotoutuvat palvelumuotoilijoiden puheessa? 

Tämän kysymyksen avulla on tarkoitus selvittää, miten palvelumuotoilijat puheessaan 

esittävät ihmiskäsityksen ja löytyykö aineistosta yhtenäistä tapaa ihmiskäsityksen 

muotoutumiseen. Aineistoa tarkastellaan aineistolähtöisesti. 

2. Miten palvelumuotoilijat ankkuroivat ja objektivoivat ihmiskäsityksen? 

Näiden kahden sosiaalisten representaatioiden muodostumisprosessin ankkuroinnin ja 

objektivoinnin (Moscovici, 1984) avulla tuodaan näkyväksi palvelumuotoilijoiden 

käsitykset ihmisestä. Ankkuroinnin avulla selvitetään, millaisiin olemassa oleviin 

kategorioihin palvelumuotoilijat puheessaan ihmiskäsityksen kytkevät. Kiinnostavaa 

ankkuroinnin kannalta ovat ihmiskäsityksen luokitteluun, vertailuun ja nimeämiseen 

liittyvät puheenvuorot. Näiden lisäksi keskitytään siihen, millaisia merkityksiä ihminen 

saa haastateltavien puheessa. Objektivoinnilla vastataan siihen, miten ihmiskäsitys 

konkretisoituu palvelumuotoilijoiden puheessa.  

3. Miten eri tavoin ihmiskäsityksen moninaisuutta rakennetaan puheessa? 
 
Tämän kysymyksen avulla kiinnitetään huomiota arkiajattelussa esiintyviin moninaisiin 

tapoihin puhua samasta ilmiöstä eli tässä tutkielmassa ihmiskäsityksestä. Sosiaalisten 

representaatioiden teoriaan kuuluvan kognitiivisen moninaisuuden käsitteen 

(Moscovici, 1961/2008, s. 190) avulla nostan esille palvelumuotoilijoiden puheessa 

esiintyviä eri ihmiskäsityksiä. Ne voivat olla myös keskenään ristiriitaisia. Kiinnostavaa 

on myös tarkastella, miten mahdollinen ristiriitaisuus ilmenee palvelumuotoilijoiden 

suunnittelutyössä. 
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Koska olen kiinnostunut palvelumuotoilijoiden kuvailemista kokemuksista ja näkökulmista 

sekä niiden suhteesta valittuun sosiaaliseen ilmiöön, on laadullinen lähestymistapa 

perusteltua. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on "tuottaa luokitteluja, käsitteellisiä 

välineitä sekä selityksiä erilaisille ilmiöille" (Alasuutari, 1994, s. 205). 

Sakki ym. (2014, s. 320) esittävät artikkelissaan laadullisen lähestymistavan sopivan hyvin 

yhteen sosiaalisten representaatioiden tutkimuksen kanssa, koska se mahdollistaa luovan 

lähestymistavan. Sen avulla päästään käsiksi sosiaalisten representaatioiden 

monimuotoisuuteen. Seuraavaksi esittelen tarkemmin, miten aineisto on kerätty sekä mitä 

analyysimenetelmää tuloksien tulkinnassa on käytetty. 

 

5 AINEISTONKERUU JA ANALYYSIMENETELMÄT 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käytettävä aineisto on kerätty helmi–maaliskuun 2018 

aikana. Aineisto koostuu seitsemän palvelumuotoilijana työskentelevän 

puolistrukturoidusta yksilöhaastattelusta, joiden kesto vaihtelee 45 minuutista 61 

minuuttiin. Haastattelut toteutettiin rauhallisessa ympäristössä, jotta vältyttiin 

keskeytyksiltä sekä ympäröivältä melulta. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja niiden 

pohjalta haastattelut litteroitiin eli kirjoitettiin auki tutkimuksen kannalta olennaisella 

tarkkuudella. Litteraateteista jätin pois tämän tutkimuksen kannalta epäolennaista puhetta, 

kuten haastatteluissa mainittujen organisaatioiden toiminnan kuvailua. Haastatteluissa 

mainittujen yritysten nimet sekä puhujan tunnistettava puhetyyli häivytettiin 

aineistokatkelmista pois. Puhetyylillä tarkoitetaan esimerkiksi puhujan aksenttia. Muuten 

litterointi suoritettiin sanatarkasti. 

Haastattelut ovat yksi käytetyimmistä laadullisista metodeista sosiaalisten 

representaatioiden tutkimisessa, sillä siinä ollaan kiinnostuneita nimenomaan sosiaalista 

ilmiötä koskevasta arkitiedosta. Tämän vuoksi onkin luonnollista kysyä tutkittavilta eli 

palvelumuotoilijoilta suoraan, mitä he ilmiöstä ajattelevat. (Flick ym., 2015, s.66.)  
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Välitin kolmelle haastateltavalle haastattelupyynnön sisäisen kanavan kautta yrityksessä, 

jossa itse työskentelen, ja loput viisi haastateltavaa valitsin Facebook-ilmoituksen sekä 

suoran sähköpostiyhteydenoton pohjalta. Yksi haastateltavista perui osallistumisensa 

sairastumisen vuoksi. Haastattelukutsussa kerrottiin lyhyesti pro gradu -tutkielman aihe, 

haastattelun suorittamiseen vaadittava aika ja anonymiteetin turvaaminen. Tuloksia 

käsiteltiin siten, ettei niistä ole mahdollista tunnistaa haastateltavaa. 

 

5.1 Haastateltavien esittely 

Valitsin haastateltaviksi palvelumuotoilijan nimikkeellä työskenteleviä asiantuntijoita 

(Service designer / Business designer). Haastateltavat olivat pääasiassa yksityisen puolen 

yrityksistä, jotka tarjoavat palvelumuotoilua eri organisaatioille. Yksi haastateltavista toimi 

freelancer-palvelumuotoilijana. Useimmat heistä olivat tehneet palvelumuotoiluprojekteja 

julkisen ja kolmannen sektorin toimijoille. Projektit koskivat sekä digitaalisen 

palveluympäristön kehitystä että fyysisten palveluiden kehitystä. Aineistosta pystyy 

tarkastelemaan palvelumuotoilun kenttää hyvin laajasti. 

Haastateltavien anonymiteetti suojataan, joten heidän taustoistaan ei kerrota tarkempia 

tietoja, kuten sukupuolta tai ikää. Opintotaustan sekä työskentelyvuosien esittelyyn 

kysyttiin erikseen lupa suullisesti haastattelun aluksi. Tarkempien taustatietojen avaaminen 

ei ole tutkimuskysymysten kannalta relevanttia. 

Haastateltavien kokemus palvelumuotoilun parissa vaihteli noin vuodesta yli kymmeneen 

vuoteen. Keskimäärin haastateltavat olivat työskennelleet palvelumuotoilijoina kuusi 

vuotta. Oman kokemuksen määrittelyn teki osittain haastavaksi se, että palvelumuotoilija- 

nimike on suhteellisen uusi. Opintotaustaltaan haastateltavien taustat olivat vaihtelevia. 

Monet olivat suorittaneet useita eri korkeakoulututkintoja, mutta kaikki haastateltavat olivat 

kuitenkin suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon, ja viidellä heistä oli suoritettuna 

tutkinnot palvelumuotoilua opettavista ohjelmista (mm. Aalto, Laurea YMAK, esitelty 

luvussa 3.3).  
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Lähestyin haastateltavia palvelumuotoilun asiantuntijoina eli tutkimuksen lähtökohtana 

hyödynsin asiantuntijahaastatteluiden olettamuksia (Alastalo ym., 2017). Näiden 

olettamusten mukaan asiantuntija on henkilö, jolla on sellaista erityistä tietämystä ja 

ymmärrystä jostakin aihealueesta, jota maallikolla ei ole. Asiantuntijuuden nähdään myös 

määrittyvän vuorovaikutuksessa ja toiminnassa. Asiantuntijoille on ominaista tietynlainen 

kielenkäyttö, kuten ammattitermien ja lyhenteiden hyödyntäminen. (Mt.) Koska aihepiiri 

oli tuttu minulle jo entuudestaan, oli mahdollista hyödyntää palvelumuotoilun 

terminologiaa haastattelutilanteessa. Tarkentavien kysymysten esittäminen 

haastattelutilanteessa helpotti yhteisen ymmärryksen syntymistä ja aihepiirin tietämys 

auttoi myös aineiston analyysissa. 

Lähestymistapana sosiaalisten representaatioiden teorian on kuvattu sopivan erityisesti 

arkiajattelun tarkasteluun. Tässä tutkielmassa tarkastelen kuitenkin samanaikaisesti 

palvelumuotoilijoiden jakamaa sekä professionaalista tietoa että ammattikunnan 

keskuudessa jakamaa arkitietoa. Täysin uudenlainen sovellus sosiaalisten 

representaatioiden teorian hyödyntäminen asiantuntijatiedon tarkastelussa ei suinkaan ole. 

Aikaisempia sovelluksia asiantuntijatiedon ja arkitiedon tutkimisesta 

asiantuntijatyöskentelyssä on tehty esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden keskuudessa 

(Walmsley, 2014). Kyseisessä tutkimuksessa korostettiin erityisesti sitä, kuinka teorian 

avulla pystyttiin kuvaamaan ja tunnistamaan useita erilaisia arkiajattelun muotoja, joita 

sosiaalityöntekijät hyödynsivät käytännön työskentelyssä. Asiantuntijatyöhön vaikuttivat 

tieteellisen ajattelun ohella myös asiantuntijoiden arkikäsitykset. (Walmsley, 2014.) 

Aikaisemmin esitelty Renedon ja Jovchelovitchin (2007) sosiaalisten representaatioiden 

tutkimus toimii myös hyvänä esimerkkinä järjestösektorilla työskentelevien 

asiantuntijoiden jakaman tiedon tutkimisesta. 

5.2 Haastattelutilanteen kuvaus 

Kysyin ensimmäiseksi lupaa haastattelun nauhoittamiseen litterointitarkoitusta varten. 

Suostumuksen jälkeen kuvailin haastateltaville ensin lyhyesti tutkimusaiheen ja 

haastattelun etenemisen. Haastattelun aluksi korostin kysymysten ja väittämien 

vapaamuotoista kommentointia ja painotin, ettei kysymyksiin ole olemassa oikeita tai 
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vääriä vastauksia. Ennen varsinaisia aiheeseen liittyviä kysymyksiä kerroin tulosten 

esittelyn anonymiteetista ja pyysin lupaa opintotaustan ja kokemuksen esittelyyn. Kaikki 

haastateltavat suostuivat sekä nauhoitukseen että taustakysymysten käsittelyyn. 

Kolme haasteltavaa työskentelee kanssani samassa organisaatiossa, joten tunsin heidät jo 

entuudestaan. Pyrin kuitenkin haastattelutilanteessa suhtautumaan haastateltaviin 

mahdollisimman neutraalisti. Olen koko tutkimusprosessin ajan, laadulliselle tutkimukselle 

ominaisesti, reflektoinut omaa asemaani suhteessa tutkimukseen. Olen myös pyrkinyt 

asettumaan aiheeni ulkopuolelle, mikä on yksi Bauerin ja Gaskellin (1999) sosiaalisten 

representaatioiden tutkimuksen periaatteista. Sen tarkoituksena on välttyä siltä, että 

tutkimusta ajaisi oma innostus toteuttaa vain tutkijan omaa agendaa. Toisin sanoen tutkijan 

omat mielipiteet tai kiinnostukset eivät saa vaikuttaa tutkimukseen. 

Haastattelu koostui neljästä suullisesti esitetystä varsinaisesta pääkysymyksestä ja neljästä 

yksitellen paperilla esitetystä väittämästä. Muodostin kysymykset siten, että haastateltavien 

oli mahdollisimman luonteva ja helppo vastata niihin. Haastattelun loppua kohden 

kysymysten sisältö tarkentui tämän tutkielman aiheen ympärille. Oletin kysymysten 

tuottavan perustietoa aiheesta, ja väittämien tarkoitus oli innostaa haastateltavia 

perustelemaan kantojaan. Tavoitteena oli laadullisen aineiston rikkaus. 

Kysymykset: 

K1: Kuvaile lyhyesti alkuun, mitä työnkuvaasi palvelumuotoilijana kuuluu. 

K2: Mitä ihmislähtöinen suunnittelu sinulle tarkoittaa? 

K3: Muistele edellistä projektiasi ja kerro, miten ihmislähtöinen suunnittelu näkyi työssäsi. 

K4: Määrittele vielä palvelumuotoilun ihmiskäsitys. 

 

Väittämät: 

V1: Ihmiskeskeinen lähestymistapa on palveluiden suunnittelun lähtökohta ja se heijastuu 
hyvin käytettävissä palvelumuotoilun menetelmissä. 

V2: Minulla on palvelumuotoilijana loistavat valmiudet toimia ihmisten tarpeiden 
välittäjänä. 
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V3: Ennakko-oletukset ihmisistä ohjaavat työtäni palvelumuotoilijana. 

V4: Palvelumuotoilijana muodostan palvelun käyttäjälle raamit oman ihmiskäsitykseni 
pohjalta. 

 

Neljään varsinaiseen kysymykseen olin myös suunnitellut esitettäväksi alakysymyksiä, 

mikäli haastateltava ei tuonut varsinaisten kysymysten teemoja itsenäisesti esille 

haastattelun edetessä. Haastattelun lopuksi haastateltavilla oli mahdollisuus vapaasti lisätä 

kommentteja kysymyksiin tai väittämiin, jotka levitettiin kaikki yhtä aikaa näkyville. 

Rohkaisin haastateltavia myös tuomaan esille asioita, joita ei haastatteluissa ollut käsitelty 

tai kysytty. Koko haastattelurunko on nähtävillä tämän tutkielman liitteenä. (Liite 1.) 

Aineistokatkelmissa H=haastateltava sekä AA: haastattelija. 

Ensimmäisen haastattelun jälkeen keskustelimme haastateltavan kanssa siitä, tulisiko 

joitain haastattelurungon kysymyksiä muokata. Olin kysynyt haastateltavalta etukäteen, 

voisiko hän antaa palautetta haastattelurungosta. Päätin kuitenkin ottaa haastattelun mukaan 

analyysiin, sillä kysymykset säilyivät samanlaisina muidenkin haastatteluiden osalta. 

 

5.3 Laadullinen sisällönanalyysi ja sosiaaliset representaatiot 

Valitsin tämän tutkielman analyysimenetelmäksi laadullisen sisällönanalyysin, jonka avulla 

ensiksi luokittelin aineistoa aineistolähtöisesti ja seuraavaksi analysoin tulokset 

teoriaohjaavasti. Kuvaan seuraavaksi analyysiprosessin etenemistä. 

Sisällönanalyysi kuvastaa yleisesti laadullista menetelmää, jonka perusteella aineistosta 

tehdään systemaattisia luokitteluja. Näiden luokittelujen pohjalta edetään kohti aineiston 

tulkintaa. Analyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä 

muodossa, johon päästään esimerkiksi etsimällä aineistosta yhtenäisyyksiä ja 

eroavaisuuksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) Tavoitteena on järjestää aineistoa selkeämpään 

muotoon, jolla helpotetaan aineistosta tehtyjä johtopäätöksiä (mts. 108). 
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Aloitin aineiston analyysin lukemalla haastattelut useaan kertaan ja perehdyin niiden 

sisältöön perusteellisesti. Hahmottelin ensiksi haastatteluissa esitettyihin kysymyksiin ja 

väittämiin liittyvää keskustelua yleisimpien teemojen alle saadakseni kokonaiskuvan 

aineiston sisällöstä. Tämän pohjalta tarkensin myös tutkimuskysymyksien muotoiluja. 

Alustavan aineistoon tutustumisen jälkeen palasin tekemään tarkempaa aineiston analyysia. 

Analysoin aineistoa tarkemmin kuvattuna laadullisella teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, 

joka antoi mahdollisuuden edetä ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla 

aineistolähtöisesti. Teoriaohjaavassa analyysissa analyysiyksiköt eli käsiteltävät 

haastattelukatkelmat valitaan samaan tapaan kuin aineistolähtöisessä analyysissa mutta 

kuitenkin tiedostetaan aiemman tiedon vaikutus. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–96.) 

Teoriaohjaavan analyysin lähtökohtana toimi sosiaalisten representaatioiden teoria eli pyrin 

etsimään aineistosta yhtenäisiä jaettuja ihmiskäsityksen puhetapoja. Tässä tutkimuksessa 

korostan kuitenkin sitä, ettei aikaisempaa sosiaalista representaatioiden tutkimusta ole 

aiheesta tehty. Tämän kaltainen aineistolähtöinen analyysin alku on sen vuoksi hyvin 

perusteltua. En myöskään lähtenyt liikkeelle siitä olettamuksesta, että aineistosta varmasti 

löytyisi yhtenäisiä sosiaalisia representaatioita palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksestä.  

Ensimmäisenä tutkimustehtävänä luokittelin aineistoa tutkimuskysymyksen (Miten 

ihmiskäsitys muotoutuu palvelumuotoilijoiden puheessa?) kannalta oleellisiin kohtiin. Sen 

lisäksi ryhmittelin ihmiskäsityksiin ja ihmisiin liittyviä ilmauksia. Näistä pelkistetyistä 

ilmaisuista muodostin yhtenäisiä alaluokkia, joiden tavoitteena oli tiivistää aineistoa. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108–111.) Käytännössä alaluokkien muodostamiseen 

hyödynsin pääasiassa Wordissa värikoodausta, jonka avulla poimin aineistosta kuvaavat 

aineistokatkelmat. Ohessa taulukko 1, jonka on tarkoitus havainnollistaa analyysin kulkua 

yhden teeman osalta.  

Taulukko 1. Ote analyysin etenemisestä ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla: Miten 

ihmiskäsitys muotoutuu palvelumuotoilijoiden puheessa? 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
H2: et oman 
ihmiskäsitykseni ettei 

Esimerkki: omalla 
ihmiskäsityksellä ei merkitystä 
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sen ei minun 
ihmiskäsitykselläni 
tulisi olla merkitystä  

 
H1: on joku 
omanlainen käsitys 
jostain ennen ku 
tiedät paremmin mut 
sitten täytyy 
suunnitelmia muuttaa 
jos jos on jotain 
vääriä olettamuksia 
ollut 
 
H3: ku se 
ihmiskäsitys tulee 
meidän jokaisen 
meidän 
elämänhistoriasta 
kaikist niist ihmisist 
et niinku se on niin et 
voiko olla jotain 
geneeristä 

suunnittelussa 
 
 
 

 
Esimerkki: On olemassa jokin 
subjektiivinen ihmiskäsitys 

 
 
 

 
 
 
 
 
Esimerkki: ihmiskäsitykset ovat 
erilaisia 

 
 
 
 
 
 

"Se mun oma 
ihmiskäsitys" 

 
Yläluokka: 
Henkilökohtainen 
ihmiskäsitys 

  

 

Ensimmäisen analyysivaiheen jälkeen siirryin teoriaohjaavaan aineiston analyysiin eli 

aineiston pohjalta muodostettujen yläluokkien analysointiin teoreettisten käsitteiden avulla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 117–118). Analysoin ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

vastauksia ja lähdin tulkitsemaan aineistosta sosiaalisten representaatioiden teorian 

käsitteiden (ks. luku 2) avulla sitä, miten ihmiskäsitys muodostuu. 

Toisena tutkimustehtävänä siis tulkitsin Moscovicin (1984) sosiaalisten representaatioiden 

muodostumisprosesseja eli ankkurointia ja objektivointia. Ankkuroinnin kannalta 

tavoitteena on ymmärtää, millaisiin jo ennestään tuttuihin kategorioihin palvelumuotoilijat 

puheessaan ihmiskäsityksen kytkevät ja millaisia merkityksiä ihmiskäsitykselle annetaan. 

Objektivoinnin avulla tulkitsin, miten ihmiskäsitys konkretisoitui haastateltavien puheessa. 
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Analyysissa hyödynsin jo ensimmäisen tutkimustehtävän aikana tekemääni aineiston 

pelkistämistä, jolloin pelkistettyä aineistoa oli helpompi lähteä tarkastelemaan teorian 

käsitteitä apuna käyttäen. Poimin alkuun analyysista ankkuroinnin ja objektivoinnin 

kannalta mielenkiintoiset kohdat. Ohessa taulukot 2 ja 3, joiden tarkoitus on havainnollistaa 

ankkuroinnin ja objektivoinnin analysoimisen etenemistä. 

Taulukko 2. Ote analyysin etenemisestä ankkuroinnin osalta. 

 Alkuperäisilmaus Alaluokat Yläluokat 
Ankkuroinnit H2:asiakkaat on 

myös ihmisiä 
niinkun niinä 
monipuolisine 
tarpeineen 
 
H2:käyttäjiä tai 
asiakkaita vaan et 
ne on niitä ihmisiä 
ihmisinä 
 
H2:ihmiskeskeisyys 
taas voi olla se 
keino ikään kuin 
sivuuttää nää 
tämmöset 
tarkemmat 
käsitemäärittelyt 
 
H4:nähään ihmiset 
käyttäjäjinä eikä 
ihmisinä 
 
H3:ollaan ihmisiä 
syvimmissään 
 
H6:ihmiset on 
erilaisii ihmisil on 
erilaisii tarpeit 

Ihminen, käyttäjä, 
kuluttaja, asiakas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käsitteet 

 H5:käyttäjän tai 
ihmisen tarpeineen 

Tarvehierarkia, 
kaupallisuus, 

Tieteenala 
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niinku sosiaalisine 
ehkä sen niinku 
aikalailla sen 
tarvehierarkian 
kautta 
 
H3:rankka 
kaupallinen 
ihmiskäsitys 
 
H2:esimerkiks ne 
on ihan tällasia 
tutkittuja 
psykologisia 
 
H7:ihmisillä 
tyypillisesti on 
vinouma 
 
H7:tämmönen 
habit design 

psykologiset 
käyttäytymismallit 

 

Taulukko 3. Ote analyysin etenemisestä objektivoinnin osalta. 

Objektivoinnit H5:ihmislähtöinen 
on enemmän sitten 
et se on se oikeesti 
lähdetään 
perinpohjin 
 
H7:pitäisi käsittää 
ihmiset 
kokonaisuutena 
 
H1:ihmislähtöisyys 
vois koskee vähän 
kaikkee ja 
asiakaslähtöisyys 
sit vois koskee 
jotain tiettyjä 
 
H3:ihmislähtösempi 

Holistinen, 
luonnollinen, 
yksinkertainen 

Ihmislähtöinen ja 
asiakaslähtöinen 
suunnittelu 
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mindsetti tai se on 
jotenkin 
luonnollista 

 H1: -- et millanen 
tyyppi se on -- 
 
H4:alan 
olemassaolevia 
työkalupakkeja ää 
tosi harvassa 
oikeesti työstetään 
sitä niinku 
monimutkasuutta 
 
H6:niinku alussa se 
on vaan persoona 
mut sit sille 
keksitään vähän 
niinku tarinoita 
mitä tapahtuu ja 
mitä kaikkea vois 
tapahtua 
 
H3:ihmiskeskeisyys 
näkyy ainakin ku 
mä pyrin tekee 
profiilit ja 
persoonat - - mut 
kylhän ne tuo sen 
heti ihmisen 
lähemmäksi 

Kohderyhmän 
kuvaaminen, 
yksinkertaistavat, 
toiminta, 
ihmisyyden 
kuvaaminen 

Palvelumuotoilun 
työkalut 

 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaaminen seurasi analyysin osalta samaa kaavaa 

toisen tutkimuskysymyksen kanssa. Kognitiivisen moninaisuuden käsitteen (Moscovici, 

1961/2008, s. 190) ohjaamana olin kiinnostunut poimimaan erityisesti moninaiset tavat 

puhua ihmiskäsityksestä. Analyysissa kiinnitettiin erityisesti huomiota haastateltavien 

esittämiin ristiriitaisiin ilmauksiin. Moninaista puhetta analysoidessa hyödynsin 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen pohjalta nostettuja tapoja puhua ihmiskäsityksestä sekä 

syvennyin vielä tarkemmin ristiriitaisiin ilmauksiin ryhmien sisällä. Tulkitsin kantateemat 

(Markova, 2000) eli vastinparit moninaisten ilmaisujen pohjalta.  
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa vastaan edellä esitettyihin tutkimuskysymyksiini. Aloitan esittelemällä, 

miten ihmiskäsitys muotoutui palvelumuotoilijoiden puheessa. Toiston välttämiseksi 

käsittelen samassa yhteydessä ihmiskäsityksen muodostumisprosessia käyttämällä 

sosiaalisen representaation teorian ankkuroinnin ja objektivoinnin käsitteitä. Lopuksi 

esitän, kuinka moninaisesti palvelumuotoilijat puheessaan ihmiskäsitystä rakentavat. 

Tarkoitus on edetä konkreettisemmasta tulosten esittelystä kohti abstraktimpaa eli 

teoreettisen viitekehyksen ohjaamien käsitteiden analyysin tuloksiin. Tuloksiin on nostettu 

haastateltavien puhetta ihmiskäsityksestä haastattelun eri vaiheista. Haastateltavien osalta 

puhe ihmiskäsityksestä vaihteli siten, että osa oli selkeästi pohtinut etukäteen tutkimuksen 

aihetta enemmän. Jo entuudestaan aihetta pohtineet toivat aktiivisesti esille ihmiskäsityksen 

muotoutumista ja sen vaikutuksia omaan työskentelyyn. Toisaalta moni koki 

ihmiskäsityksen pohtimisen haastavaksi, sillä he eivät olleet tehneet vastaavanlaista 

pohdintaa aikaisemmin. Käytettävien aineistoesimerkkien avulla havainnollistetaan 

analyysin avulla muodostettuja puhetapojen ryhmiä, eli vaikka esitän vain yhden 

aineistonäytteen, se havainnollistaa laajemmin jaettua käsitystä.  

Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava tuo selkeästi esille, miten hän ymmärsi eri 

ihmiskäsitysten ohjaavan suunnittelua ja kuinka erilaiset käsitykset voivat vaikuttaa työn 

lopputulokseen.  

H3:     no viimesempi isompi projekti oli mielenkiintonen ku mä sillon 
hoksasin et mulla ja mun työparilla on ihan eri ihmiskäsitys ja mä varmaan 
sanoinkin sen kotona kiroten et siinä se myötätunto mut sil oli semmonen 
mekaaninen ihmiskäsitys et laitetaan ihmiset kyse oli siis fasilitoinnista ja 
sen kautta tiedon keräämisestä toisella oli käsitys et ihminen onku kone et 
silt otetaan se tieto ja käytetään se sit suunnittelussa ku mä näin sen et mä 
saisin heidät itse oivaltamaan ajattelua 

 

Haastateltava nimeää kaksi erilaista palvelumuotoilijan käyttämää ihmiskäsitystä, joista 

toinen näkee ihmisen mekaanisena ("ihminen onku kone et silt otetaan se tieto") ja toinen 
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käsittää ihmisen aktiivisena tiedon tuottajana ("heidät itse oivaltamaan ajattelua"). Hän 

pohtii millainen ristiriita niiden välillä vallitsee. Tähän aineistokatkelmaan kiteytyy koko 

tutkielman merkitys. Se myös osoittaa ihmiskäsityksen pohtimisen tärkeyden. Meillä on 

siis olemassa erilaisia ihmiskäsityksiä, jotka ohjaavat toimintaamme. Näin ollen 

ihmiskäsitykset vaikuttavat tapaan lähestyä tutkittavaa ilmiötä tai asiaa. Siirryn tämän 

aineistokatkelman johdattelemana varsinaiseen tutkimuskysymyksen tulosten esittelyyn. 

 

Aineistosta löytyy seuraavat kaksi eri tapaa puhua ihmiskäsityksestä suunnittelutyössä: 

palvelumuotoilijan ihmiskäsitys ja henkilökohtainen ihmiskäsitys. Nämä pääluokat on 

suhteellisen helppo tunnistaa ja ryhmitellä aineistosta, sillä haastateltavat tekevät 

puheessaan eroa näiden kahden välillä. Palvelumuotoilijan työssä muotoutuva ihmiskäsitys 

tulee näkyväksi käytettävien palvelumuotoilun menetelmien, suunnitteluprosessin ja eri 

tieteenalojen ohjaaman ihmiskäsityksen pohjalta. Henkilökohtainen ihmiskäsitys 

muotoutuu oman kokemuksen ja henkilökohtaisten piirteiden pohjalta.  

Seuraavaksi avaan aineistokatkelmien avulla tarkemmin, miten haastateltavat muotoilevat 

suunnittelua ohjaavaa ihmiskäsitystä. 

 

6.1 Palvelumuotoilijan ihmiskäsitys 

Palvelumuotoilijan ihmiskäsitys muotoutuu kolmen erillisen teeman kautta: 

palvelumuotoilua ohjaavan suunnitteluprosessin, palvelumuotoilun menetelmien ja eri 

palvelumuotoilun taustalla vaikuttaneiden tieteenalojen ohjaaman ihmiskäsityksen kautta. 

  

6.1.1 Prosessi 

Useissa puheenvuoroissa ihmiskäsitys nähtiin muotoutuvan palvelumuotoilun 

suunnittelunprosessin eri vaiheiden kautta. Haastateltavat painottavat eri vaiheiden 

merkitystä siinä, miten ihmistä tulee kussakin vaiheessa lähestyä. Palvelumuotoilun 

suunnitteluprosessi koostuu neljästä eri vaiheesta: tutkimisesta, luomisesta, reflektoinnista 
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ja toteutuksesta (Stickdorn, 2011, s. 124). Näihin haastateltavat peilasivat suunnittelussa 

käyttämäänsä ihmiskäsitystä. 

Haastateltava 1 kuvaa seuraavassa aineistokatkelmassa, kuinka olennaista on edetä 

suunnittelussa valitun palvelumuotoilun suunnitteluprosessin mukaisesti. Tässä 

haastateltava korostaa, että ihmiskäsitykseen liittyy vahvasti se, että varmistetaan palvelun 

käyttäjän äänen kuuluminen suunnittelun kaikissa eri vaiheissa.  

H1:   hmm se on varmaan tää niinku palvelumuotoilun ydin että pitäis pitäis 
tota pitää nimenomaan se asiakas tai ihmislähtöisyys siinä mieles koko sen 
prosessin läpi ja se tarkottaa just sitä et tehdään tutkimusta ja tehdään 
iteratiivisesti ja testataan ja ja ja varmistetaan et ollaan sillä ihmislähtöisellä 
tiellä kokoajan et se on oikeesti sitä mitä ne tarvitsee tai niiden tarpeiden 
mukaista 

 

Haastateltava nostaa ihmiskäsityksen työn ytimeksi, mutta esittää myös jonkinlaista 

varauksellisuutta ("pitäis", "varmistetaan"). "Ihmislähtöisellä tiellä" on melko visuaalinen 

metafora, ja tästä voi tulkita, että ihmislähtöisyyden muistaminen ei ole suunnittelussa 

aivan itsestäänselvyys. Ihmislähtöisen suunnittelun tärkeys tunnistetaan, mutta sen 

painottamista eri suunnittelun vaiheissa tulee jatkuvasti uudelleenarvioida. Kuten esitin 

luvussa 3, palvelumuotoilun suunnittelua ohjaa näkemys työskentelyn iteratiivisesta 

luonteesta. Palvelumuotoilija lähestyy suunnittelua prosessin eri vaiheiden kautta. 

Haastatteluista voidaan tulkita se, että nämä prosessin eri vaiheet myös ohjaavat 

ihmiskäsitystä ja että edellä kuvattu ihmislähtöinen suunnittelu tulisi olla osana jokaisessa 

eri suunnittelunvaiheessa. (Stickdorn, 2011, s. 124). Palvelumuotoilijalle on siis tärkeää 

jatkuvasti arvioida ja testata valittuja toimenpiteitä, joihin edellisen aineistokatkelman 

varauksellisuus ja uudelleenarviointi liittyivät.  

Useimmat haastateltavat korostavat erityisesti suunnitteluprosessin tutkimusvaiheen 

tärkeyttä. Haastateltava 1 kertoo ihmiskäsityksen rakentuvan tutkimuksen aikana kerätyn 

tiedon pohjalta. Hän antaa painoarvoa erityisesti tutkimusvaiheen aikana muodostetulle 
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ihmiskäsitykselle. Myös haastateltava 5 katsoo, että prosessin aikana muodostettu tieto 

ihmisestä ohjaa hänen suunnitteluaan.  

Molemmissa aineistokatkelmissa ihmiskäsityksen sanotaan rakentuvan tutkimuksen kautta 

("tutkimuksen aikana kerätty") ja ("välitän sitä ymmärrystä ja tietoa"). Näiden pohjalta 

voidaan todeta, että ihmiskäsitys nähdään tutkimusprosessin aikana rakentuvana tietona. 

H1:   en muodosta oman ihmiskäsitykseni pohjalta vaan ehkä sit sen 
ymmäryksen pohjalta mitä on siin tutkimuksen aikana kerätty 

H5:   mä en oo tavallaan se kaikkitietävä vaan mä nimenomaan välitän sitä 
ymmärrystä ja tietoa nimenomaan 

 

Haastateltavat 4 ja 7 korostavat seuraavissa aineistokatkelmissa myös omaa rooliansa 

tutkimusprosessin aikana kerätyn tiedon välittäjinä. He ikään kuin pyrkivät asettumaan 

ulkopuolisiksi ("mahdollisimman objektiivisesti"), jotta ihmiskäsitys muodostuisi 

tutkimusprosessin kautta ("tiedon pohjalta"). Tavoitteena on muodostaa käsitykset 

ihmisestä kerätyn tiedon pohjalta, mutta oman roolin vaikutusta siinä välissä ei kuitenkaan 

täysin kielletä ("liittyy aina omaa tulkintaa") ja ("rakentuu semmonen tietty ihmiskäsitys"). 

H4:   et yrittää sillee mahdollisimman objektiivisesti näyttää et mitä sielt on 
tullut vaik tottakai siihen liitttyy aina omaa tulkintaa 

H7:   käytän sitä käsitystä tai ymmärrystä mikä syntyy et kyl sen pitää lähtee 
tiedon pohjalta – – tietysti aina kun sä hyvänä tutkijana teet tulkintoja 
tulkintaa nii miten ihmiset käyttäytyy ja miksi nii kyl sul pitää tietty rakentuu 
semmonen tietty ihmiskäsitys ja malli malli päässä et miksi ihmiset käyttäytyy 

 

Haastateltava 7 tuo myös esille seuraavassa aineistokatkelmassa palvelumuotoilun 

perusperiaatteisiin kuuluvan ajatuksen sen vuorovaikutuksellisesta suhteesta: kohderyhmä 

on mukana suunnitteluprosessissa. Tulkitsen hänen arvottavan ihmislähtöisen suunnittelun 

paremmaksi suhteessa muihin suunnittelun lähtökohtiin. "Oikee ihmislähtönen" viittaisi siis 

siihen, että muut lähestymistavat ovat suppeita. Ihmiskäsitystä ohjaa siis näkemys siitä, että 
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palvelun kohderyhmän ihmiset tulee ottaa osaksi palvelun suunnittelua ja heidät tulisi 

nähdä aktiivisina toimijoina. 

H7:   kyl se oikee ihmislähtönen on sitä et me osallistetaan heidät siihen 
suunnitteluun 

 

Haastateltavan yllä esittämä suunnittelun lähestymistapa on hyvin linjassa väitöskirjassa 

palvelumuotoilun menetelmiä arvioineen Wetter-Edmanin (2011) kanssa. Hän korostaa 

osallistavaa suunnittelua ja sen tärkeyttä. Yhteistoiminnassa tapahtuvaa suunnittelua 

pidetään olennaisena osana suunnitteluprosessia. (Mt.) 

Haastateltavat painottavat puheessaan tilanteen merkitystä suunnitteluprosessissa. 

Haastateltava 1 pohtii, ettei ole olemassa vain yhtä ihmiskäsitystä ("ei tuu mitään selkeetä 

visioo"), vaan se muodostuu tilanteen ja kulloisenkin projektin mukaisesti. Hän toteaa 

lopuksi, että palvelumuotoilua tehdään niin monesta eri lähtökohdasta käsin ("aina on 

erilaisia ihmisiä ja asiakkaita"), ettei voida määritellä vain yhdenlaista ihmiskäsitystä, joka 

ohjaisi suunnittelutyötä. Näin ollen ihmiskäsityksen voidaan tulkita olevan myös hyvin 

tilannekohtainen ja projektisidonnainen. 

H1:   nii no ku ei varmaan en mä ainakaan mä ajattelen et ei oo varmaan 
mitään tiettyä ihmiskäsitykstä ku mulle ei tuu mitään selkeetä visioo tästä ku 
se voi olla ku  palveluu tehään niin paljon erilaisia ja aina on erilaisia 
ihmisiä ja asiakkaita ja loppukäyttäjiä niin mm nii en mä sit osaa sitä 
spesifioida mitenkään sitä voi palvelumuotoilua käyttää niin laaja alaisesti  

 

6.1.2 Menetelmät ja työkalut 

Edellä kuvatun prosessin lisäksi palvelumuotoilijan ihmiskäsitys muotoutuu sen 

menetelmien kautta. Esittelen seuraavaksi, miten palvelumuotoilun menetelmät vaikuttavat 

palvelumuotoilijan ihmiskäsityksen muotoutumiseen. Sen lisäksi esittelen tässä alaluvussa, 

miten palvelumuotoilijat muodostavat ankkuroinnin ja objektivoinnin avulla 

ihmiskäsityksensä tuttujen menetelmien ja työkalujen kautta. Ankkuroinnin tavoitteena on 
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ymmärtää, millaisiin jo ennestään tuttuihin kategorioihin palvelumuotoilijat puheessaan 

ihmiskäsityksen kytkevät ja millaisia merkityksiä ihmiskäsitykselle annetaan. 

Objektivoinnin avulla tulkitsen, miten ihmiskäsitys konkretisoitui haastateltavien puheessa. 

(Moscovici, 1984.) 

 

Aikaisemmin esittelemäni tutkimukset hoitotyöstä (Järvikoski & Härkäpää, 2004, s. 32–34; 

Lindqvist, 1985) ja arkkitehtuurista (Luoma, 2015; Rauhala, 1977) osoittavat, että omaa 

työskentelyä ohjaa aina ihmiskäsitys eli jokin näkemys ihmisen olemassaolosta. Myös tässä 

tutkimuksessa haastateltavat kuvaavat ihmiskäsityksen muotoutuvan palvelumuotoilun 

menetelmistä, jotka ohjaavat tiettyyn tapaan lähestyä kohderyhmää suunnittelussa. 

Tarkemmin kuvattuna abstraktimpi ilmiö eli ihmiskäsitys muodostuu haastateltavien 

puheessa ankkuroimalla eli liittämällä suunnittelua ohjaavat käsitykset ihmisistä tutumpiin 

kategorioihin ja niitä koskeviin merkityksiin. Palvelumuotoilijat pyrkivät aktiivisesti 

rakentamaan käsitystä ihmisestä suunnitteluun valittujen menetelmiensä kautta. 

Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava 2 tuo kuvaavasti esille, miten eri 

ihmiskäsityksen olettamukset ("ihmisiä monipuolisine tarpeineen"), ("typistettäisi niiksi 

subjekteiksi"), ("ne ei ole vaan käyttäjiä tai asiakkaita"), ("ihmisiä ihmisinä") ankkuroituvat 

eri käsitteisiin. Käsitteiden valinta ohjaa suunnittelua tiettyyn suuntaan eli kyseinen "rooli", 

kuten asiakas, kuluttuja, käyttäjä tai ihminen, vaikuttaa siihen, miten kohderyhmää 

suunnittelussa halutaan lähestyä ja millaisia piirteitä ja ominaisuuksia heille annetaan.  

H2:    no mun mielest sanotaan et siitä niinku a käytännön arjesta ehkä niinku 
ihmiskeskeinen suunnittelu tai et se tuntuu vähän itse en sitä käsitettä niin 
paljon käytä vaikka pointtihan on aina se toinen puoli on mikä on myös ihan 
myös ymmärrettävää mikä on just öö sit tulee myös tulee kuluttaja on myös 
yks käsite jos halutaan käsitteitä määritellä et et onhan se siinä myös pointti 
et et joskus joskus taas sitä ihmiskeskeisyyttä halutaan ihan ihan niinku 
perustellusti korostaa sillä tavalla et just tuodaan esiin myös se et ne 
asiakkaat on myös ihmisiä niinkun niinä monipuolisine tarpeineen ja 
tavoitteineen eikä sillä tavalla että et ei niitä justiinsa niinku typistettäisi 
niiksi subjekteiksi et ne ei ole vaan niitä käyttäjiä tai asiakkaita vaan et ne on 
niitä ihmisiä ihmisinä et se on ehkä taas sitte se mikä on myös perusteluta ja 
puolustelua jos tuntuu että niinku ikään kuin alistetaan näiden käsitteiden 
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käyttäjät tai asiakas avulla sitten niinkun ikään kuin ihmisiä taas jotenkin 
liian tiettyyn rooliin tai pulloon 

 

Tulkitsen, että haastateltavan mukaan ihmiskeskeinen menetelmä ankkuroituu ihmisen 

monipuolisuuteen, jolloin kuvataan holistista ihmiskäsitystä. Asiakas- tai käyttäjä -

ihmiskäsitykset pusertavat ihmisen kuitenkin liian suppeaan muottiin. Ankkurointiprosessin 

avulla käsitteet asetetaan ikään kuin sosiaaliseen hierarkiaan, jossa arvioidaan minkä 

käsitteen käyttäminen nähdään hyväksi ja mikä huonoksi (Moscovici, 1984).  

Haastateltava 4 liittää "käyttäjärooliin" ("ihmistä tosi paljon bisneskeskeisempi") myös 

tiettyjä odotuksia ("nähään ihmiset käyttäjinä eikä ihmisinä"). Haastateltava siis tiedostaa 

käsitteeseen liittyvät muiden asettamat odotukset mutta erottaa ne kuitenkin omista 

oletuksistaan. Hän näkee suunnittelussa käyttäjä-roolin edustavan kokonaisvaltaista 

ihmistä, vaikka muut voivatkin tulkita sen eri tavalla ("jotkut siihen yhdistää"). 

H4:  se on ehkä vaan sanana semmonen joka on tulee pitkälti myös 
asiakkailta et sit sehän on ihmistä tosi paljon bisneskeskeisempi et me 
nähään ihmiset käyttäjäjinä eikä ihmisinä mut sit toisaalta mulle siin ei oo 
sellasta negatiivista sävytettä mitä oon kuullu et jotkut siihen yhdistää et ku 
sen muistaa et se käyttäjä on kaikissa mun suunnittelemista palveluista on 
tähän asti ollu ihmisiä 

 

Palvelumuotoilun olettamusten mukaan voidaan todeta, että valittu palvelumuotoilun 

menetelmä ohjaa suunnittelussa sitä, miten ihminen käsitetään. Esimerkiksi 

käyttäjäkeskeistä suunnittelua ohjaa se, että keskitytään niihin psykologisiin ja 

käyttäytymiseen liittyviin piirteisiin, jotka ovat relevantteja käytettävän palvelun kannalta 

(Turner & Turner, 2011, s. 31). Ihmislähtöisessä suunnittelussa ihminen otetaan 

kokonaisvaltaisesti huomioon osana ympäristöä (Wetter-Edman, 2011, s. 73–74). 

Menetelmien ihmistä kuvaavien käsitteiden valinnalla on merkitystä, sillä ne ohjaavat 

siihen, millainen ihmiskuva suunnittelussa tuotetaan, kuten tämän tutkimuksen tulokset 

konkreettisesti osoittavat. 
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Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava 3 sanoo, että valitulla palvelumuotoilun 

menetelmällä on merkitystä suunnittelun etenemisen kannalta ("ohjaa harhaan"). 

Menetelmän valinnan perusteella voidaan päätellä, millainen ihmiskäsitys ohjaa 

suunnittelua ("joku jossain roolissa asiakas"), ("kaikki me ollaan ihmisiä syvimmissään").  

H3:   hmm mä en tykkää siitä asiakaslähtöinen sanasta et tietyllä tapaa se 
ohjaa harhaan mä sanon ihmislähtönen yleensä että se et mei ajateltas et joku 
on jossain roolissa asiakas tai tottakai niit roolei on hyvä tarkastella mutta et 
ymmärrettäs et kaikki me ollaan ihmisiä syvimmissään 

 

Haastateltavan 5 mukaan ihmislähtöinen suunnittelu kuvastaa holistisempaa ihmiskäsitystä 

("oikeesti lähdetään perinpohjin").  

H5:   hmm no tota mä oon itseasias miettinyt et mikä tota asiakaslähtöisellä ja 
ihmislähtöisellä että tota meniskö se asiakaslähtöinen enemmän sinne 
bisnesmaailmaan tietyllä tavalla sillä on niinku niitä bisnes elementtejä siinä 
myös mukana enemmän ja sitten niinkun ihmislähtöinen on enemmän sitten et 
se on se oikeesti lähdetään perinpohjin sieltä et se on ensimmäinen 
näkökulma mistä lähdetään tekemään sitä käyttäjätutkimusta 

 

Edeltävistä aineistokatkelmista tulkitsen, että ihmislähtöinen ja asiakaslähtöinen suunnittelu 

ovat ihmiskäsityksen objektivointeja. Ihmislähtöinen suunnittelu ankkuroituisi holistiseen, 

laajaan käsitykseen ihmisestä, kun taas asiakaslähtöisen suunnittelun tarkoitus olisi 

tarkastella ihmistä kapeammasta ihmiskäsityksestä käsin. Näissä suunnittelutavoissa 

ihmiskäsitys tulee konkreettisesti näkyviin. 

Menetelmien konkretisoimisen apuvälineinä toimivat palvelumuotoilun työkalut (kuten 

persoonat ja asiakaspolut). Tulkitsen niiden toimivan myös ihmiskäsityksen 

objektivoinnissa. Niiden avulla kuvataan visuaalisesti ja tekstin muodossa 

palvelumuotoilun ihmiskäsityksen ohjaama ihmiskuva, joka toimii palveluiden suunnittelun 

tukena. 



51 

 
Haastateltava 1 kuvaa, miten ihmisen piirteet ja käyttäytyminen ("toimintaa"), 

("persoonallisuus") heijastuvat palvelumuotoilun persoona- ja asiakaspolku-työkaluissa. 

Tämän perusteella voidaan päätellä, että nämä työkalut toimivat välineinä, joiden avulla 

ihmisen toiminta tehdään näkyväksi.  

H1:    joo just huh toimintaa ja sitten niinku persoonallisuutta et millanen 
tyyppi se on ja mikä sille no persoonat on aika hyvii siinä et tehdään pari eri 
persoonaa et voidaan katsoo parin eri tyyppisten ihmisten kantilta sitä 
asiakaspolkua vaikka 

 

Kuten haastateltava 7 tuo esille, persoonat (osa haastateltavista puhui profiileista) ja 

asiakaspolut yksinkertaistavat tarkoituksenmukaisesti annettua ihmiskuvaa 

("yksinkertaistaa maailmaa"). Haastateltava kuitenkin tähdentää, että ne kuitenkin toimivat 

tarkoituksenmukaisesti suunniteltaessa palveluita ("sinäänsä helppo työkalu"). 

H7:   näähän profiilitkin yliyksinkertaistaa maailmaa ja se on ehkä niinku 
myös hyöty vähän ku palvelupolut ku jos niitä on muutama ne on sinäänsä 
helppo työkalu mutta sitten kuinka tieteellisesti valideja ne on enää ku meil on 
maailma on niin monimutkanen 

 

Tässä ilmeneekin ristiriita suunnittelua ohjaavan ihmiskäsityksen ja toivotun ihmiskuvan 

välillä. Toisin sanoen, mikäli palvelun käyttäjää lähestytään ihmisen monipuolisista 

lähtökohdista käsin, persoona- ja asiakaspolku-työkalujen avulla esille tuotu ihmiskuva 

poikkeaa lähtökohtaisesti suunnittelua ohjaavasta ihmiskäsityksestä. Haastateltavat 

katsovat, että ihmiskäsitys muodostuu menetelmien kautta. Toisaalta käytettäviä työkaluja 

pidetään liian yksinkertaistavina holistisen ihmiskäsityksen kuvaamiseen. 

Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava 3 kyseenalaistaa persoonien (profiilien) 

luoman yksinkertaistetun ihmiskuvan ("semmonen liika kategorisointi"). Hän pohtii myös 

kohderyhmän luokittelun seurauksia ("puskee niit väkisin johonkin persoonaan"). 

Haastateltava tuo esille, kuinka yksinkertaistamiseen voi liittyä myös riski jonkin tietyn 

ryhmän luokittelussa. Vaarana on se, että luokittelun seuraus ei osoittaudu ryhmälle kovin 
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suotuisaksi ("tosi suuri riski et mitä sä"). Tästä hän esittää esimerkin mielenterveyteen 

("mielenterveyteen liittyvistä asioista") liittyvistä projekteista. Jatkossa haastateltava pyrkii 

suunnittelussa keskittymään käyttäytymisen kuvaamiseen ("miten asiakas reagoi"), 

ennemmin kuin esittämään persooniin liittyviä demografisia tekijöitä ("puskee niit 

väkisin") kuten ikää tai sukupuolta.  

AA:    miten esimerkiks niis profiileissa ku sul on vähän kyyninen 
suhtautuminen niihin mut miten se mitä sä tarkotat sillä 

H3:    ehkä semmonen liika kategorisointi myös ja no siin on se stigman pelko 
varsinkin jos puhutaan vaikka mielenterveyteen liittyvistä asioista ja niistä 
yritetään tehdä profiileja tai siin on se tosi suuri riski et mitä sä – – mä 
lähtisin jotenkin et mä pyrin jotenkin jatkossa et enemmän aattelee sitä ei 
niiden tarpeiden kautta vaan sen niinku tekemisen ja käyttämismallien kautta 
se on vaikeet mä en ihan vielä osaa sitä kauheen hyvin mutta et tarviiko siinä 
olla sitä naamaa ihmisen kuvaa nii mä mietin tosi paljon sitä tai et sais 
ihmiset ymmärtää et me käyttäydytään eri tilanteissa eri tavalla ja eri asiat 
trikkeröi meitä ja olis hyvä kartottaa et miten asiakas reagoi tietyssä 
tilanteessa eikä yrittää puskee niit väkisin johonkin persoonaan mis on ikä ja 
sukupuoli et mä nään siin sen et riskin mut toki se auttaa muistamaan niitä  

 

6.1.3 Eri tieteenalat 

Palvelumuotoilu koostuu eri tieteenaloilta poimituista käytännöistä ja teoreettisesta 

ymmärryksestä. Toisin sanottuna palvelumuotoilu on yhdistelmä useita eri 

lähestymistapoja. (Kimbell, 2011, s. 50.) Tämä tuli myös haastatteluissa esiin. Voidaan 

sanoa, että ihmiskäsityksen muodostumiseen vaikuttavat useat taustalla olevat eri 

tieteenalojen ja teorioiden olettamukset.  

Yhden psykologisen teorian asettamia olettamuksia esitellään seuraavassa 

aineistokatkelmassa. Haastateltava viittaa suoraan psykologiseen ihmiskäsitykseen 

("maslow niinku tarvehierarkia") ("peilannu sitä ihmiskäsitystä"), jonka avulla hän lähestyy 

kohderyhmää suunnittelussa. Hän kertoo käyttävänsä ihmiskäsitystä teorian ohjaaman 

olettamusten mukaisesti ("tietynlainen turvallisuus luotuna") 
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H5:    joo kyllä ehdottomasti näkee niinku sen niinku sen käyttäjän tai ihmisen 
tarpeineen niinku sosiaalisine ehkä sen niinku aikalailla sen tarvehierarkian 
kautta tietyl taval on monel taval peilannu sitä ihmiskäsitystä 

AA:   haluutsä vielä avata tarvehierarkiaa et mitä se tarkottaa  

H5:    se tarkottaa sitä niinku maslow niinku tarvehierarkia just että pitää olla 
tietyt niinku pohja tietynlainen turvallisuus luotuna jotta voidaan niinku tai 
että pitää niinkun nii liikkua oikealla tasolla oikei oikeiden haasteiden kanssa 

 

Haastateltava siis ankkuroi ihmiskäsityksen tietyn teorian ohjaamaan käsitykseen ihmisestä. 

Hän tarkoittaa tässä yksilöpsykologista Maslow’n tarvehierarkiaa, jonka mukaan ihminen 

motivoituu toimimaan, mikäli tietyt psykologiset tarpeet tulevat täytetyiksi hierarkkisessa 

järjestyksessä. Alimpana hierarkiassa ovat fysiologiset tarpeet ja ylimpänä myöhemmin 

lisätty itsensä toteuttamisen tarpeet. (Koltko-Rivera, 2006; Maslow, 1943.) Vaikka tässä 

tutkimuksessa ei suoranaisesti sanoitettu muita tietyn teorian ohjaamia ihmiskäsityksiä, 

vaikuttaa siltä, että palvelumuotoilun taustalla on kuitenkin joitain implisiittisiä 

ihmiskäsityksiä. Esimerkiksi palvelumuotoilun käytännön oppaissa esitelty 

itsemääräämisen teoria ohjaa tutkimaan ihmisen motivaatiota dynaamisena ja muokattavana 

(Bisset, 2011). Haastateltavien puhe yleisesti tarpeista, ihmisen motiiveista tai 

käyttäytymismalleista voidaan kuitenkin tulkita pohjautuvan johonkin ihmiskäsitykseen. 

Haastateltavat tunnistavat, että palvelumuotoilu on jatkuvasti kehittyvä ala. Haastateltava 4 

ottaa seuraavassa aineistokatkelmassa kantaa muotoilun muuttuvaan luonteeseen. Hän 

kyseenalaistaa ihmiskeskeisen lähestymistavan ("onks hyvä olla ihmiskeskeinen") ja tarjoaa 

tilalle suunnittelua ohjaavan toisenlaisen käsityksen ("vaik kestävyyskeskeinen tai jotain 

laajemminkin ajatella"). Haastateltavan puheesta on tulkittavissa tyytymättömyys 

ihmiskeskeisyyteen käytettävissä palvelumuotoilun menetelmissä ja työkaluissa 

("laastarityökalu"). Hän toivookin menetelmien kehittyvän entisestään ("aidosti enemmän 

ihmiskeskeiseen"). 

H4:     – – ihmiskeskeinen lähestymistapa on tosi usein nykyään ku ostetaan 
palvelumuotoiluu nii asiakaskin on ajatellut et se on se lähtökohta mutta öö 
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siit nyt voidaan olla montaa mieltä onks hyvä olla ihmiskeskeinen vai 
pitäiskö olla ylipäänsä vaik kestävyyskeskeinen tai jotain laajemminkin 
ajatella sitä ja mä niinku ku just sanoin nii kyl se niinku se haluaa heijastua 
näis menetelmissä ja se heijastuu sillä tasolla et siit on tullut semmonen 
liikkeen ja johdon konsultoinnin laastarityökalu et käytetään ja tehdään 
palvelupolkuja mietitään niitä ihmisiä ja tehdään muutama 
haastattelututkimus et joo mut se on aika kevyttä et se on parempi ku ei 
mitään mut sit toisaalta olis hienoo jos päästäs viel aidosti enemmän 
ihmiskeskeiseen tai käyttäjäkeskeiseen  

 

Tämä tutkimus on yksi esimerkki ihmisläheisten tieteiden hyödyntämisestä 

palvelumuotoilun kehittämisessä. Kuten Blomkvist ym. (2011) tähdentävät, 

palvelumuotoilun suunta liikkuu yhä enemmän ihmisläheisten tieteiden hyödyntämiseen, 

minkä haastateltavat myös puheessaan tunnistivat. 

 

6.2 Henkilökohtainen ihmiskäsitys 

Haastateltavat eivät esittäneet yhtä eksplisiittistä palvelumuotoilun ihmiskäsitystä, vaikka 

he tekivät silti erontekoa heidän henkilökohtaisen ihmiskäsityksensä ja palvelumuotoilun 

ihmiskäsityksen välille.  

Haastateltava 5 kieltää oman henkilökohtaisen ihmiskäsityksen vaikutuksen suunnitteluun 

("et sä luo oman käsityksen pohjalta") ja korostaa palvelumuotoilun ottavan huomioon 

monipuolisesti erilaiset kohderyhmät ("erilaisia ihmisiä ja näkökulmia"). Mikäli 

suunnittelussa haluaa onnistua, ei henkilökohtaista ihmiskäsitystä tule hyödyntää ("kun 

tehdään asioita hyvin nii se ei voi olla oman käsityksen pohjalta"). Tässä haastateltavan 

voidaan tulkita erottavan henkilökohtaisen ihmiskäsityksen ja antavan painoarvoa 

enemmän palvelumuotoilussa käytettävälle ihmiskäsitykselle. 

H5:   – – no siis ehkä lähtökohtasesti mä sanon et ei missään tilanteesssa et sä 
luo oman käsityksen pohjalta jokatapauksessa palvelumuotoilun ominainen 
piirre on myös se että on erilaisia ihmisiä ja näkökulmia luomisprosessissa 
mukana eli silloin se ei koskaan voi olla kun tehdään asioita hyvin nii se ei voi 
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olla oman minkään käsityksen pohjalta luotu – – 

 

Haastateltava 1 erottaa myös henkilökohtaisen ihmiskäsityksen ("mun oma ihmiskäsitys") 

palvelumuotoilijan ihmiskäsityksestä. Hän ymmärtää ihmiskäsityksen olevan etukäteen 

muodostettuja ennakkokäsityksiä ("ennakkoluulot"), joita hän haluaa suunnittelussa välttää. 

Hän vielä lopuksi selventää, etteivät omat käsitykset ohjaa suunnittelua ("en muodosta 

oman"). 

H1:   mmm mmm niinkun mä saas mietin et mun oma ihmiskäsitys se on 
niinku mun oma ehkä just ne mun ennakkoluulot ja näin niin niin en 
muodosta oman ihmiskäsitykseni – – 

 

Kuten Lindqvist (1985) esittää, ihmiskäsitys ei synny tyhjiössä, vaan ympäröivä 

yhteiskunta ja henkilön omat kokemukset vaikuttavat sen muodostumiseen. Oman 

ihmiskäsityksen ymmärtäminen on työssä avainasemassa, jolloin sitä voidaan käyttää oman 

työskentelyn työkaluna. Oman ihmiskäsityksen tunteminen myös vaikuttaa itsensä 

kehittämiseen. Myös Rauhala (2005) erottelee jaottelussaan henkilökohtaisemman 

ihmiskäsityksen, jolla hän tarkoittaa väljempää lähestymistapaa. Siinä ihmiskäsitys on 

omien kokemusten muokkaama.  

Vaikka haastateltavat yleisesti erottavat henkilökohtaisen ihmiskäsityksen käsitteellisesti 

työskentelyä ohjaavasta ihmiskäsityksestä, on kuitenkin kyseenalaista, voiko 

henkilökohtainen ihmiskäsitys pysyä täysin erillään palvelumuotoilun ihmiskäsityksestä.  

Haastateltavat toteavat seuraavissa aineistokatkelmissa, ettei ihmiskäsitystä voida täysin 

erottaa omista kokemuksista tai persoonallisuudesta. Sen vaikutus myös hyväksytään ja 

koetaan vahvuudeksi. Haastateltava 3 arvioi ihmiskäsityksen muodostuvan aikaisemmista 

kokemuksista ("meidän elämänhistoriasta"). Hänen mukaansa palvelumuotoilijan 

ihmiskäsitys on kunkin henkilökohtaisesti määrittelemä ("alitajuinen asia"). 

H3:   vitsi ku missään kirjas ei oo varmaan lukenut mikä se on vaan se on just 
niin tieks alitajunen asia palvelumuotoilijan ihmiskäsitys tosi vaikee 
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määritellä kyllä mä en tiedä voiko sellasta edes määritellä yhtä ku riippuu ku 
se ihmiskäsitys tulee meidän jokaisen meidän elämänhistoriasta kaikist niist 
ihmisist 

 

Haastateltava 2 tähdentää, kuinka olennaisesti työskentely kietoutuu omiin piirteisiin 

("onha se myös persoonallisuuspiirrekkin") ja kykyihin tuoda ihmisten tarpeita esille 

suunnittelussa. Haastateltava 7 laittaa painoarvoa oman kokemuksen kautta kerättyyn 

tietoon ("oon tehny elämässä") ja sitä kautta muodostuneeseen arkitietoon ihmisten 

käyttäytymisen ymmärtämisestä ("mä ymmärrän ihmisten käyttäytymismallit"). 

H2:   onha se myös persoonallisuuspiirrekkin se että et et niinku kuinka tai 
monistakin asiasta kiinni et kuinka selkeästi tai kuinka vahvasti ne 
asiakkaiden tarpeet vaikka sitten välittyvät 

H7:   hei mä oon nyt tehny elämässä tuhansia haastat- niinku 
syvähaastatteluja nii mä oon aika syvällä mä ymmärrän ihmisten 
käyttäytymismallit ja varmaan onkin niin  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan tulkita, että haastateltavat korostavat palvelumuotoilijan 

ammattitaidon, ihmistuntemuksen sekä persoonan merkitystä suunnittelussa. Vaikka osa 

haastateltavista kieltää jonkin ulkopuolisen ihmiskäsityksen vaikuttavan suunnitteluun, ei 

tämän tutkimuksen perusteella henkilökohtaista ihmiskäsitystä voida sulkea täysin 

ulkopuolelle. Sosiaalisten representaatioiden teoria korostaa sitä, että yksilöt ja ryhmät ovat 

yhteiskunnassa muun muassa vallitsevien ideologioiden ja tieteellisen ajattelun vaikutuksen 

alla (Moscovici, 1981; 1984). Teoria korostaa arkitiedon merkitystä ja arvioi sen 

tieteellisen tiedon kanssa samanarvoiseksi. Omat kokemukset ovat yhtä arvokkaita kuin 

tieteellisen tiedon ohjaamat käsitykset.  

Käsittelen seuraavaksi näitä ristiriitaisia tapoja puhua samasta ilmiöstä kognitiivisen 

moninaisuuden käsitteen avulla. 
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6.3 Ihmiskäsityksen moninaisuus 

Kolmas tutkimuskysymykseni Miten eri tavoin ihmiskäsityksen moninaisuutta rakennetaan 

puheessa? kiteyttää tämän tutkimuksen päälöydöksen. Haastateltavat käyttävät moninaisia 

tapoja puhua ihmiskäsityksestä eli he tuovat esille samanaikaisesti useita eri näkökulmia. 

He rakentavat puheessaan kilpailevia näkemyksiä siitä, minkä ihmiskäsityksen pohjalta 

palvelumuotoilijan tulisi suunnittelua toteuttaa. Sosiaalisten representaatioiden teorian 

kognitiivinen moninaisuus (polyphasia) selittää sitä, miten palvelumuotoilijat ns. vaihtavat 

ihmiskäsitystä tai ottavat erilaisia näkökulmia suunnitellessaan palveluita. 

Sosiaalisten representaatioiden teorian kognitiivisen moninaisuuden käsite (Moscovici, 

1961/2008, s. 190) toimi tulosten analyysin apuvälineenä. Tämänkin kysymyksen osalta 

moninaista tapaa puhua ihmiskäsitystä tarkastellaan ryhmätason ilmiönä, eli valitut 

aineistokatkelmat kuvastavat analyysissa muodostettuja kokonaisuuksia. 

Haastateltavien puheesta on tulkittavissa kaksi erilaista ihmiskäsityksen kantateemaa 

(Marková, 2000). Nämä ihmiskäsitykseen liittyvät vastinparit ovat 

"holistisuus/yksinkertaisuus" ja "subjektiivisuus/objektiivisuus". Vastinparien sisällä ja 

niiden välillä esiintyy ristiriitaisuutta siitä, millainen ihmiskäsitys palvelumuotoilijan 

työskentelyä tulisi ohjata. Näin ollen ne myös tuottavat erilaisen näkemyksen palveluiden 

suunnitteluun käytettävästä ihmiskuvasta. Käytän näitä kahta vastinparia jäsentämään 

moninaista tapaa puhua ihmiskäsityksestä. 

 

6.3.1 Holistisuus/yksinkertaisuus 

Suurin ristiriita palvelumuotoilijan ihmiskäsityksessä kulminoituu eroon holistisen ja 

yksinkertaistavan ihmiskäsityksen välillä. Haastateltavat kuvaavat työskentelyn ideaaliksi 

holistisen ihmiskäsityksen, jossa ihminen nähdään monipuolisena tarpeineen. 

Kohderyhmän ihmiset haluttaisiin ottaa suunnittelussa huomioon yksilöinä. Seuraava 

aineistokatkelma havainnollistaa tätä tavoitetta. 

Haastateltava 2 kertoo aineistokatkelmassa, kuinka ihmisten monipuolisuutta ("ihmiset ovat 
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monimuotoisia") kuitenkin lähtökohtaisesti korostetaan palvelumuotoilussa. Haastateltavat 

korostavat siis palvelumuotoilun holistista ihmiskäsitystä. Haastateltava kertoo, että ihmistä 

tuli lähestyä sen monipuolisista ("rikasta ihmiskäsitystä") lähtökohdista käsin. Toisaalta 

haastateltava kuitenkin jatkaa, että käytännön työskentelyssä joudutaan tekemään 

yksinkertaistuksia ("käytännössä joudutaan tekemään niitä yleistyksiä"). 

H2:   et kylhän sitä korostetaan just sitä toista puolta että et ihmiset ovat  
monimuotoisia et ihmiset eivät ole sellaisia strereotyyppejä vaan et kyllä 
palvelumuotoilussa pyritään korostamaan sitä että jokainen ihminen on 
yksilö ja jokaisella on erilaisia puolia ja erilaisia piirteitä ja ne vaihtelevat 
tilanteesta toiseen et mun mielestä pyritään kuitenkin korostamaan ikään 
kuin sitä rikasta ihmiskäsitystä vaikka sitten käytännössä joudutaan 
tekemään niitä yleistyksiä siinä käytännön arjen työssä 

 

Ristiriitaisuutta esiintyy siis holistisen lähtökohdan ja suunnittelussa käytettävän 

yksinkertaistamisen välillä. Haastateltavat ikään kuin ottavat etäisyyttä palvelumuotoilijan 

työhön ja katsovat muotoilun ihmiskäsitystä ulkoa päin.  

 

Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava 4 esittää, kuinka tietyn projektin tarkoitus 

voi olla myös lähtökohtaisesti ristiriidassa palvelumuotoilijan ihmiskäsityksen kanssa. 

Haastateltava kuvaa, että holistista ihmiskäsitystä haluttaisiin toteuttaa ("työstetään sitä 

niinku monimutkaisuutta"), mutta sitä kuitenkin joudutaan yksinkertaistamaan ("tehdään 

yksinkertaistuksia") osittain projektin asettamien rajoitusten vuoksi ("projektit on lyhyitä"), 

("rajallinen budjetti") ("kiire"). Ihmisen monimuotoisuus koetaan myös hankaluutena 

("ihmiset on hankalia olentoja"). 

 
H4:   jos vaikka kattoo vaikka jotain ideon metodikortteja tai jotain alan 
olemassaolevia työkalupakkeja ää tosi harvassa oikeesti työstetään sitä niinku 
monimutkasuutta et et hirmu paljon tehdään yksinkertaistuksia eli joihin itekin 
sortuu usein koska projektit on lyhyitä ja rajallinen budjetti ja kiire ja pitää saada 
jotain johtopäätöksiä aikaan et niinku kyl täl alalla yks isoimmista ongelmista on se 
et miten me osataan niiku sekä myydä niitä projekteja ja tehdä sitä työtä niin et me 
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pystytään käsittelee sitä et ihmiset on hankalia hankalia olentoja ei oo olemassa 
yksiä oikeita vastauksia asioihin 

 
 

Haastateltavien puheesta on tulkittavissa, että palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut 

("ideon mediakortteja") ("työkalupakkeja") edustavat suppeampaa ihmiskäsitystä, vaikka 

holistiseen ihmiskäsitykseen tulisi suunnittelussa pyrkiä. Todellisuudessa suunnittelussa 

joudutaan kuitenkin tekemään yksinkertaistuksia. 

 

6.3.2 Subjektiivisuus/objektiivisuus 

Toinen ihmiskäsityksen ristiriitainen kantateema muodostuu subjektiivisuuden ja 

objektiivisuuden välille. Haasteltavat arvioivat puheessaan näiden kahden suhdetta: miten 

henkilökohtainen ihmiskäsitys vaikuttaa suunnitteluun ja miten tärkeää on kuitenkin 

lähestyä ihmisiä objektiivisesti. 

 

Kuten toin esille ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla, haastateltavat arvioivat 

henkilökohtaisen ihmiskäsityksen samanaikaisesti sekä myönteiseksi (omat kokemukset) 

että kielteiseksi (ennakkokäsitykset). Osa haastateltavista kielsi kokonaan henkilökohtaisen 

ihmiskäsityksen vaikutuksen, osa taas piti myönteisenä asiana oman kokemuksen kautta 

kertynyttä ymmärrystä ihmisen käyttäytymisestä. Haastateltavat kuvasivat myös 

suunnittelun ideaalitilannetta. Palvelumuotoilijan tuli asettua suunnitteluprosessin aikana 

ulkopuoliseksi, jolloin hänen rooli oli toimia objektiivisena tiedon välittäjänä. Tässä 

tilanteessa haastateltavat ymmärsivät ihmiskäsityksen tietona, joka rakennetaan 

tutkimusprosessin aikana. Tuon vielä esille seuraavissa aineistokatkelmissa, miten tämä 

ristiriitaisuus ilmenee puheessa. 

 

Seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava 3 arvioi subjektiivisen kokemuksen 

vaikutusta suunnitteluun. Hänen voidaan tulkita myös arvioivan varauksellisesti omaa 

asemaansa suhteessa suunnittelun etenemiseen. Haastateltava vastaa väittämään neljä: 

palvelumuotoilijana muodostan palvelun käyttäjälle raamit oman ihmiskäsitykseni 
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pohjalta. Hän pohtii, mitä merkitystä henkilökohtaisella ihmiskäsityksellä on suunnittelussa 

("mitä silt käyttäjält kysytään"). Henkilökohtaisen ihmiskäsityksen voidaan tulkita tulevan 

näkyviin esimerkiksi tutkimusvaiheen kysymysten asettelussa ja valinnassa ("asettaa raamit 

et mitä me ollaan tekemässä"). Hän arvioi sitä, missä määrin omalle subjektiiviselle 

näkemykselle tulee antaa painoarvoa ja vaikuttaako oma arvio liikaa suunnittelua ohjaavana 

tekijänä ("nähääks me sitä kaikkee potentiaalia").  

H3:   no jos jonku ongelma halutaan ratkasta tosi niinku konkreettinen nii 
kylhän siihen on pakko asettaa raamit et mitä me ollaaan tekemässä ja mitä 
siihen palveluun tulee mitä silt käyttäjält kysytään mitä se klikkaa miten se 
sen polku vaikka menee no kyllä mä oon ton kanssa samaa mieltä mutta se 
miten mä sanoisin siinä on riskinsä et nähääks me sitä kaikkee potentiaalia 
ensinnäkin mitä se käyttäjä vois itse tehdä haluta tehdä 

 

Rauhala (2005, s. 19) tähdentää, että tutkijalle on merkityksellistä perehtyä 

ihmiskäsitykseen, sillä virheellisellä tai rajoittuneella ihmiskäsityksellä voi olla kielteisiä 

vaikutuksia soveltamaansa ihmisryhmään. Oma näkemys jostakin kohderyhmästä on siis 

läsnä suunnittelutyöskentelyssä. Floyd ym. (2008, s. 24–25) esittävät tutkimuksessaan, että 

suunnittelija saattaa tietoisesti välttää jotakin kohderyhmää leimaavan käsityksen 

esittämistä, vaikka kielteisiä oletuksia olisi tullut aineistosta esille. 

Haastateltava 1 arvioi myös omia ennakkokäsityksiään kohderyhmästä. Hän olettaa 

suunnittelun kohderyhmällä olevan erilaisia tarpeita, jotka tulee ottaa suunnittelussa 

huomioon ("erityyppinen tietämys") ("osaaminen") ja ("erilainen maailmankatsomus"). 

H1:   nii no tossakin keississäkin se oli jos puhutaan tommosesta seniori 
käyttäjäprofiilista heillä on hyvin eri tyyppiset tarpeet ku vaikka jollain 
nuoremmalla sitten et kyl niillä sit aina selkeesti on aina eri tyyppinen tietämys 
vaikka jostain teknologiasta ja osaaminen ja ja erilainen maailmankatsomus 
pikkasen verrattuna sit vaik ((tauko)) nuorempiin 
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Toisaalta seuraavassa aineistokatkelmassa haastateltava pyrkii suhtautumaan suunnitteluun 

objektiivisesti eli suunnittelussa lähdetään liikkeelle siitä, että ihmiskäsitys rakentuu 

kerätyn tiedon kautta.  

 

Haastateltava 4 sanoo pohtineensa omia ennakkokäsityksiään kohderyhmästä ("ihmiset on 

sellasii snobeja"). Hän kuitenkin korostaa sitä, kuinka tärkeää palvelumuotoilijan on ottaa 

huomioon omat ennakkokäsitykset ("osaa ite olla herkkä sille ja kyseenalaistaa omia 

ajatuksia") ja päästää niistä irti suunnitellessaan palveluita.  

AA:    millasii ennakko oletuksii sä teet sitten 

H4:    ja jos vaik silleen tietty et tiettyihin käyttäjäryhmiin et mikähän olis 
hyvä esimerkki mä tein kerran arkkitehtitoimistolle sellasta projektia jossa 
tutkittiin ihmisiä jotka tilaa heiltä oman kodin suunnittelun ja minkälaisii 
tarpeita ja ajatuksii on ja se oli ehkä sellanen tilanne ku mä ite havahduin 
siihen et kuin ylimielisesti mä tavallaan ajattelen et ne ihmiset on sellasii 
snobeja ja aattelin et kuka nyt oikeesti tilaa arkkitehdilta kamala ((naurua)) 
ja se kyl tosi nopeesti romuttu se oma ajattelu se oli jännä et miten se sit oli 
silleen nii huomas et se oli ollut semmonen ajatus niinku se et osaa ite olla 
herkkä sille ja kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja nii se on varmaan yks 
tärkeimmistä asioista täs työssä et ei oo liian kiinni omissa ajatuksissa 

 

Haastateltavat suhtautuivat ihmiskäsityksen vaikutukseen myös hyvin joustavasti, eivätkä 

kaikki kieltäneet subjektiivisen ja objektiivisen näkemyksen yhteisvaikutusta. Omalla 

kokemuksella nähtiin olevan myönteinen vaikutus suunnittelutyössä onnistumiseen, mutta 

kaikkia ennakkokäsityksiä ei suljettu ulkopuolelle. Haastateltavan 2 mukaan se käsitys, 

jonka pohjalta palvelumuotoilija muodostaa tutkimuskysymykset tai päätyy tiettyihin 

menetelmiin, on palvelumuotoilijan omien käsitysten ohjaama ("sellast niinku 

henkilökohtaista") ("sellast kokemukseen"). Haastateltava kuitenkin jatkaa, että menetelmät 

ohjaavat sitä, miten suunnittelussa edetään ("miten sitä konkreettisesti sit tehdään"), ja että 

suunnittelussa pyrkimyksenä on yhdistää menetelmien ohjaama ihmiskäsitys, johon 

vaikuttaa oma tausta ("kombinaatio molempia").  

H2:   menetelmän käyttäminen edellyttää sitä et sun pitää tehdä sun pitää 
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suunnitella ja valita ne menetelmät sun pitää niinku menetelmät on monesti 
sellasia ylä raameja varsinkin niinku tutkimusosassa sun pitää itse muokata 
ne suorat tutkimuskysymykset niitten muotoilut mitkä aina tietysti vaikuttaa 
siihen et siihe eli esim just se päätavoitteiden määritteleminen ja 
ymmärtäminen se fokuksen hakeminen onhan hyvin vahvasti sellast niinku 
henkilökohtaista ja just sellast kokemukseen tai tai niinkun koulutukseen tai 
mitkä kaikilla niinku vaikuttaa siihen et millä tavalla sitä asiaa lähdetään 
työstämään ja että menetelmät ovat merkittäviä taas apuvälineitä kyllä sitten 
siihen miten sitä konkreettisesti sit tehdään mut kyl mä näkisin et on 
kombinaatio molempia et just sitä omaa ajattelua et sitä mihin sit niinku 
vaikuttaa kaikki mahdolliset taustat ja sitten taas menetelmistä tulevien ne 
tavallaan mahdollisuuksien yhdistämistä siihen 

 

Kognitiivisen moninaisuuden kannalta edelliset aineistokatkelmat tuovat esille sen, miten 

palvelumuotoilijat esittävät puheessaan henkilökohtaisen ihmiskäsityksen vaikutukset 

suunnitteluun niin myönteisen kuin kielteisenkin vaikutuksen kautta. Palvelumuotoilijat 

joutuvat aktiivisesti puntaroimaan oman henkilökohtaisen ihmiskäsityksen suhdetta ja 

vaikutusta eri suunnitteluprosessin vaiheissa. Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat 

aikaisemman tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan erilaiset tietämisen tavat ovat yhtä aikaa 

olemassa (Jovchelovitch & Priego-Hernandez, 2015). 

 

Tarkemmin sanottuna haastateltavien puhuessa ihmiskäsityksistä he tasapainottelevat 

subjektiivisen ja objektiivisen lähestymistavan välillä. Eri tilanteissa painoarvoa annetaan 

enemmän omalle kokemukselle, kun taas joissain tilanteissa haastateltavat pyrkivät 

asettumaan tarkastelemaan tilannetta ulkopuolelta, objektiivisesti kohderyhmään 

suhtautuen. Peilaamalla eri kognitiivisen moninaisuuden muotoihin eri tietämisen tavat 

ovat haastateltavien puheessa yhtä aikaa olemassa ja niitä käytetään joustavasti eri 

tilanteissa hyödyksi (Jovchelovitch & Priego-Hernandez, 2015). Voidaan siis tulkita, että 

edellä kuvattu valikoiva yleisyys (selective prevelance) toimi tässä tutkimuksessa 

moninaisena tietämisen tapana. Tällainen asiantuntijoiden esittämä puhetapa on myös 

linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan tieto kodittomuudesta ja 
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kodittomista oli monimuotoista ja sisälsi samanaikaisesti ilmeneviä ristiriitaisia teemoja 

(Renedo & Jovchelovitch, 2007). 

 

Alla on kuvio yhteenvetona tässä luvussa esitetyistä tutkimuksen tuloksista. 

Kuvio 1. Palvelumuotoilijoiden ihmiskäsitysten muotoutuminen 

 
 

 

 

 

 

 

7 DISKUSSIO 

Tarkastelin edellisessä luvussa aineistosta tunnistamiani palvelumuotoilijoiden 

ihmiskäsityksiä ja peilasin tuloksia samalla aikaisempiin tutkimuksiin. Lähdin liikkeelle 

ihmiskäsitysten muotoutumisen ja sosiaalisten representaatioiden teorian ohjaaman 

ihmiskäsityksen muodostumisprosessin kuvaamisesta. Lopuksi kuvasin kolmannen 

tutkimuskysymyksen avulla moninaiset tavat ajatella ihmiskäsityksestä. Analyysi on tuonut 

esille monia erilaisia näkökulmia siihen, miten ihmiskäsitykset tulevat näkyväksi 

palvelumuotoilijoiden suunnittelussa. Se on selventänyt, millaisia ihmiskäsityksiä 
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suunnittelun taustalla ylipäätään on. Tässä viimeisessä luvussa esitän kokoavasti 

tutkimuksen päälöydökset, reflektoin tutkimusprosessia sekä pohdin tulosten 

hyödyntämistä ja jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

7.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Aloitin tämän tutkielman esittelemällä johdannossa, kuinka ihmis- ja asiakaslähtöisyys on 

olennainen lähtökohta palveluiden kehittämiselle. Toin esille, että nykyään on suosittua 

käyttää apuna palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja, kun tavoitteena on parantaa tai 

suunnitella palveluja ihmis- ja asiakaslähtöisyys edellä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli 

kirkastaa näkemystä siitä, mitä ihmis- ja asiakaslähtöisellä suunnittelulla oikeastaan 

tarkoitetaan, nostamalla tarkastelun kohteeksi palvelumuotoilijoiden jakamat sosiaaliset 

representaatiot ihmiskäsityksistä. Tutkimusta ohjasi konkreettinen tavoite selkeyttää kuvaa 

siitä, miten palvelumuotoilijat työssään käsittävät ihmisen. Millaisen ihmiskäsityksen 

ohjaamina palvelumuotoilijat suunnittelevat palveluita, kun he puhuvat ihmis- ja 

asiakaslähtöisestä suunnittelusta? Ymmärtääkseni paremmin näitä suunnittelua ohjaavia 

tavoitteita oli luontevaa haastatella nimenomaan palvelumuotoilijoita, jotka omassa 

työssään toteuttavat ihmis- ja asiakaslähtöisyyttä. Kuten tämän tutkielman teoreettinen 

viitekehys selventää, sosiaaliset representaatiot eivät synny satunnaisesti, vaan ne 

kietoutuvat eri ryhmien intresseihin ja tavoitteisiin (Bauer & Gaskell, 1999). 

Palvelumuotoilijat rakentavat ihmiskäsitystä omista lähtökohdistaan käsin. 

 

Lähdin tutkimuksessa liikkeelle siitä olettamuksesta, että palvelumuotoilijoille muodostuu 

väistämättä jonkinlainen käsitys palveluiden käyttäjistä, siitä kohderyhmästä ihmisiä, joille 

palveluita ollaan suunnittelemassa. Ihmiskäsityksellä viitattiin siis palvelumuotoilijan 

muodostamiin käsityksiin ihmisen olemuksesta, piirteistä ja käyttäytymiseen vaikuttavista 

tekijöistä. Hyödynsin aikaisempien tutkimusten tuloksia, joissa oli osoitettu, että niin 

arkkitehtien suunnittelutyössä kuin hoitajien hoitotyössäkin työskentelyä ohjaa aina jokin 

ihmiskäsitys (Järvikoski & Härkäpää, 2004; Luoma, 2015; Rauhala, 1977). Hoitajan ja 
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arkkitehdin tulee käyttää työskentelyssään holistista ihmiskäsitystä, jonka mukaan ihmistä 

lähestytään kokonaisvaltaisesti. 

 

Ensimmäiseksi lähestyin kerättyä aineistoa tutkimalla, miten ihmiskäsitys muotoutuu 

palvelumuotoilijoiden puheessa. Analysoin aineistoa käyttäen teoriaohjaavaa 

sisällönanalyysia. Sen tuloksena aineistosta oli mahdollista tunnistaa kaksi eri päätapaa 

puhua ihmiskäsityksestä suunnittelutyössä: palvelumuotoilijan ihmiskäsityksen sekä 

henkilökohtaisen ihmiskäsityksen kautta. Palvelumuotoilijoiden jakama ihmiskäsityksen 

sosiaalinen representaatio sisälsi kaksi erillistä elementtiä, joiden suhdetta suunnitteluun he 

arvioivat aktiivisesti puheessaan. 

 

Jaoin palvelumuotoilijan ihmiskäsityksen kolmen erillisen teeman alle, joiden kautta 

tulkitsin heidän muotoilevan käyttämäänsä ihmiskäsitystä. Nämä teemat olivat 

palvelumuotoilua ohjaava suunnitteluprosessi, palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut 

sekä palvelumuotoiluun vaikuttaneet eri tieteenalat. Tulosten perusteella voidaan sanoa, 

että ihmiskäsitys rakentui suunnitteluprosessin aikana. Palvelumuotoilijan roolina oli 

suhtautua mahdollisimman objektiivisesti kohderyhmäänsä. Tämän lisäksi 

suunnitteluprosessi ohjasi joissain tilanteissa korostamaan ihmistä aktiivisena toimijana. 

Kohderyhmä nähtiin silloin osana palveluiden suunnittelua ja palvelumuotoilijan kanssa 

yhdenvertaisena. Yleisesti suunnitteluprosessi ohjasi ottamaan huomioon tilanteen, jossa 

palveluita tehdään. Näin ollen prosessin aikana korostui myös sen kontekstisidonnaisuus, 

mikä korosti entisestään ihmiskäsityksen rakentumista tietyssä tilanteessa.  

 

Erotin toiseksi teemaksi palvelumuotoilun menetelmät ja työkalut, koska ne ohjasivat 

muotoilijoita lähestymään kohderyhmää tietyn ihmiskäsityksen, holistisen tai suppeamman, 

mukaisesti. Menetelmän tarjoamat käsitteet paljastivat, millainen ihmiskäsitys suunnittelua 

ohjaa. Ihmiskäsitys ankkuroitui näin ollen tiettyihin käsitteisiin, ns. rooleihin, kuten 

asiakas, käyttäjä, kuluttaja tai ihminen. Näiden roolien avulla tehtiin selkoa siitä, miten 

ihmistä tulee suunnittelussa lähestyä. Palvelumuotoilijoilla ei kuitenkaan ollut yhtenäistä 

käsitystä näiden eri käsitteiden sisällöstä, vaan ankkuroituminen tapahtui kunkin 
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haastateltavan omien käsitysten mukaisesti. Yhteistä oli kuitenkin se, että aineiston 

ankkuroinnit liittyivät menetelmien tarjoamiin, kohderyhmää koskeviin käsitteisiin. 

Käsitteiden (käyttäjä, kuluttaja, ihminen, asiakas) kautta ihmiskäsitys sai merkityksensä.  

 

Ihmislähtöinen ja asiakaslähtöinen suunnittelu toimivat ihmiskäsityksen objektivoinnissa, 

eli ne kertoivat konkreettisesti siitä, mitä asioita ihmisestä tuli ottaa huomioon palveluita 

suunnitellessa. Palvelumuotoilun työkalut (persoonat ja asiakaspolut) konkretisoivat 

ihmisen toiminnan eli objektivoivat kohderyhmän. Työkalujen avulla tehtiin näkyväksi 

kunkin palvelumuotoilun menetelmän ihmiskuva. Se tuli esille esimerkiksi kuvan 

muodossa tai demografisten tekijöiden kautta ("persoonaan mis on ikä ja sukupuoli"). 

 

Kolmanneksi teemaksi erotin eri tieteenalojen ohjaamat käsitykset. Kuten luvussa 3 toin 

esille, palvelumuotoilu koostuu useista eri tieteenalojen ohjaamista tieteellisistä 

lähtökohdista. Voidaan myös todeta, että se selittää osittain sitä, miksi ihmiskäsityksen 

sisällä ilmeni kuitenkin suhteellisen paljon variaatiota. Sosiaalisten representaatioiden 

teorian muodostumisprosessin naturalisointivaiheessa abstraktista kohteesta tulee osa 

sosiaalista todellisuutta (Moscovici, 2008, s. 68–69). Se tarkoittaa siis sitä, ettei 

representaatiota enää kyseenalaisteta. Palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksen sosiaalista 

representaatiota ei voida pitää naturalisoituneena, koska puheessa ikään kuin neuvotellaan 

siitä, mitä palvelumuotoilun ihmiskäsitys voisi tarkoittaa. 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat puhuivat kuitenkin yhtenä esimerkkinä psykologian 

ohjaamasta ihmiskäsityksestä, joka ohjasi tarkastelemaan ihmistä hänen tarpeidensa 

hierarkkisuuden kautta (Maslow, 1943). Ihmiskäsitystä ankkuroitiin tässä yhteydessä 

tiettyyn teoreettiseen lähestymistapaan.  

 

Palvelumuotoilu on jatkuvasti kehittyvä ala, ja haastateltavat myös kyseenalaistivat 

tämänhetkisen ihmislähtöisyyden korostamisen. Myös se, ettei palvelumuotoilulle ole 

olemassa yksiselitteistä määritelmää, asettaa haasteita yhtenäisen ihmiskäsityksen 

luomiselle. Palvelumuotoilun moninaisen taustan vuoksi siitä voidaan puhua yhtäaikaisesti 

lähestymistapana, prosessina, ajattelutapana, menetelmänä, työkalupakkina tai tieteenalana. 
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Tämäkin voi osaltaan viitata siihen, miten ihmiskäsitys muotoutui niin monen eri teeman 

ympärille.  

 

Palvelumuotoilijoiden suunnittelua ohjasi lisäksi henkilökohtainen ihmiskäsitys, jonka 

vaikutusta suunnitteluun joko korostettiin tai se kiellettiin kokonaan. Omalle kokemukselle 

annettiin painoarvoa esimerkiksi palvelumuotoiluprosessin tutkimusvaiheessa. 

Aikaisemmista haastattelukokemuksista koettiin olevan suunnittelussa hyötyä, koska niiden 

kautta oli muodostunut jonkinlainen käsitys ihmisestä esimerkiksi eri 

käyttäytymismalleista. Kielteisistä kohderyhmää koskevista ennakkokäsityksistä pyrittiin 

pääsemään suunnittelussa eroon. Sosiaalisten representaatioiden teoria tähdentää, ettei 

arkikäsityksen merkitystä tulisi kuitenkaan sivuuttaa, vaan se on yhtä arvokasta tietoa 

tieteellisen tiedon kanssa (Moscovici, 1981). Vaikka Rauhala (2005) ja Lindqvist (1985) 

erottelevat ihmiskäsityksestä henkilökohtaisemman lähestymistavan, ei sitä kuitenkaan 

tarvitse sulkea niin tiukasti palvelumuotoilun menetelmien ulkopuolelle.  

 

Tämä tutkimus osoittaa, kuinka ammattilaistieto ja arkitieto voivat myös toimia 

työskentelyssä toisiaan täydentäen. Myös sosiaalisten representaatioiden tutkimus 

sosiaalityöntekijöiden arkitiedon hyödyntämisestä käytännön työssä vahvistaa tätä 

olettamusta (Walmsley, 2014). Palvelumuotoilijoiden tieto esimerkiksi vallitsevasta 

kulttuurista tai Rauhalaa (2005, s. 41–42) mukaillen olemassa olevasta ympäristöstä, 

situaatiosta, voidaan lukea yhtä merkittäväksi tiedoksi. Tätä arkitietoa voidaan hyödyntää 

suunnittelussa yhtä lailla kuin palvelumuotoilijan muodostamaa ihmiskäsitystä.  

 

Viimeisenä tutkimustehtävänä tutkin, miten moninaisesti palvelumuotoilijat käyttivät ja 

puhuivat ihmiskäsityksestä suunnitellessaan palveluita. Sosiaalisten representaatioiden 

teorian mukaan ihmisen arkiajattelulle on luonnollista, että samasta ilmiöstä ajatellaan 

moninaisesti (Moscovici, 1961/2008, s. 190). Sen vuoksi oli myös luontevaa valita 

kognitiivisen moninaisuuden käsite aineiston analyysiin. Palvelumuotoilijat toivat esille 

puheenvuoroissaan erilaisia näkökulmia, joiden pohjalta muodostin ihmiskäsitykseen 

liittyvät vastinparit. Nimitin nämä kantateemat (Marková, 2003), holistisuus ja 
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yksinkertaisuus sekä subjektiivisuus ja objektiivisuus, vastinpareiksi, joita käytin apuna 

tulosten tulkinnan jäsentämisessä.  

 

Tutkimuksesta oli tulkittavissa eri puhetapojen sisällä ja niiden välillä ilmeneviä kilpailevia 

näkemyksiä siitä, missä määrin valittu ihmiskäsitys ohjasi omaa suunnittelua tai missä 

määrin tietty ihmiskäsitys sai ohjata suunnittelua. Puheessa holistisen ja yksinkertaisen 

ihmiskäsityksen välillä ilmeni selkein ristiriita. "Henkilökohtaisessa minässään" 

palvelumuotoilijat jakoivat holistisen ihmiskuvan, mutta "työminässään", jossa holismi 

pitäisi ottaa huomioon, he jakoivatkin suppean ja yksinkertaistavan palvelumuotoilun 

menetelmien ja työkalujen muodostaman ihmiskuvan. Ihmiskuva oli joko monipuolinen tai 

yksinkertaistettu, vaikka lähtökohtana suunnittelussa saattoi olla pyrkimys ihmisen 

kokonaisvaltaisuuden huomioimiseen. Tämän ristiriidan lisäksi palvelumuotoilijat 

tasapainottelivat subjektiivisen ja objektiivisen lähestymistavan välillä: nähdäänkö 

ihmiskäsityksen muodostuvan omien kokemusten kautta vai tutkimuksen kautta 

rakentuvana tietona? 

 

Aikaisempi sosiaalisten representaatioiden tutkimus (Renedo & Jovchelovitch, 2007) on 

osoittanut, että terveys ja kodittomuus ilmiöinä rakentuivat sen kautta, miten asiantuntijat 

nämä ilmiöt rakensivat puheessaan. Tämän yhteyden osoittaminen vahvistaa myös tämän 

tutkimuksen tuloksia: palvelumuotoilijan muodostamalla ihmiskäsityksen representaatiolla 

voi olla erilaisia konkreettisiakin vaikutuksia suunniteltaviin palveluihin ja tätä kautta 

palveluiden kohderyhmiin. Sen, miten ihmis- tai asiakaslähtöisyys ymmärretään ja 

millaisen ihmiskäsityksen pohjalta palvelumuotoilija työskentelee, voidaan tämän 

tutkimuksen perusteella sanoa vaikuttavan siihen, miten palvelun käyttäjä tullaan 

huomioimaan. Tutkimus tarjoaa myös ymmärrystä ihmiskäsityksen muodostumisprosessiin 

ja sen eri vaiheisiin. 
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7.2 Tutkimuksen arviointi 

Aikaisempaa sosiaalisten representaatioiden tutkimusta palvelumuotoilun ympäriltä ei ole 

tehty. Tämä tutkimus tarjoaakin tieteellisesti uutta tietoa sekä palvelumuotoilusta että 

sosiaalisten representaatioiden teorian hyödyntämisestä sen yhteydessä. Kuten olen 

aiemmin todennut, sosiaalisten representaatioiden tutkimusta on totuttu soveltamaan 

pääasiassa uusien ilmiöiden tarkastelussa. Teoriaa on kuitenkin hyödynnetty myös 

aikaisemmin vakiintuneiden ilmiöiden tutkimiseen (Esim. Sakki, 2016), jota tämäkin 

tutkimus edustaa.  

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että teorian avulla pystytään tarkastelemaan 

onnistuneesti sitä, miten palvelumuotoilijat rakentavat puheessaan jaetun näkemyksen 

ihmiskäsityksestä. Palvelumuotoilijoiden ihmiskäsitystä oli mielekästä lähestyä  

sosiaalisena representaationa, vaikka abstraktin ilmiön pohdinta koettiinkin haastatteluissa 

haastavaksi. Analyysin pohjalta oli mahdollista tunnistaa joitain yhtenäisiä jaettuja 

palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksiä, vaikka he muodostivat ja kommunikoivat jaettua 

käsitystä hyvin moninaisesti. Sosiaalisten representaatioiden ajatellaan rakentuvan 

dialogissa (Marková, 2003), ja tätä lähtökohtaa hyödynnettiin onnistuneesti myös tässä 

tutkimuksessa. 

Laadullisen tutkimuksen arviointiin liittyy erityisesti jatkuva tutkijan tekemien ratkaisujen 

pohdinta tutkimuksen eri vaiheissa (Eskola & Suoranta, 1998, s. 211). Tutkimuksen 

luotettavuutta on pyritty lisäämään läpinäkyvyyden avulla. Aineistokatkelmat toimivat 

tulkinnan perusteluina, jolloin lukija voi myös itse arvioida tutkijan tekemää tulkintaa. 

(Mts. 218.) Relativistisen näkemyksen mukaan luotettavuuden arvioinnin perustana on 

tutkimusteksti itsessään. Tutkimusteksti ei varsinaisesti heijasta sosiaalista todellisuutta 

vaan tutkimusteksti toimii itsessään arvioinnin mittana. Näkökulma korostaa sosiaalisen 

todellisuuden kielellistä rakentumista, joka on tässä tutkimuksessa ollut yksi kantavista 

teoreettisista lähtökohdista. (Mts. 220-221.) 

Reliabiliteetin eli menetelmien luotettavuuden varmistamiseksi kuvasin käyttämäni 

menetelmät, eri vaiheet ja miten päädyin esittämiini tutkimustuloksiin luvussa 5. Kävin läpi 
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aineistonkeruun vaiheet sekä analyysiprosessin. Luvusta löytyy myös taulukot 

luokittelemastani aineistosta. 

Vaikka tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin yksilöhaastatteluilla, voidaan kuitenkin 

puhua sosiaalisista representaatioista, jotka palvelumuotoilijat ryhmänä jakavat. 

Sosiaalisten representaatioiden teorian oletuksiin kuuluukin, ettei yksilöllistä ja sosiaalista 

voida erottaa toisistaan. Teorian oletusten mukaan sosiaalisuus on siten nähtävissä myös 

yksilön puheessa (Sakki ym., 2014, s. 319). Flick ym. (2015, s. 67) tuovat esille 

artikkelissaan, että fokusryhmähaastatteluilla päästäisiin yksilöhaastatteluita paremmin 

käsiksi representaatioiden vuorovaikutukselliseen luonteeseen. Käytännön syistä ja aiheen 

abstraktin luonteen vuoksi päädyin tutkielmassa kuitenkin yksilöhaastatteluihin.  

Tutkimuksen kohderyhmä muodostui haastateltavien asiantuntijuuden perusteella, eli heille 

yhteistä oli palvelumuotoilijan ammatti. Valinnassa pyrittiin toteuttamaan yhtä Bauerin ja 

Gaskellin (1999) sosiaalisten representaatioiden tutkimuksen periaatteista, ns. luonnollisten 

ryhmien tutkimista. Haastatteluissa kuitenkin nousi esille palvelumuotoilija-nimikkeeseen 

liittyviä haasteita. Osa haastateltavista koki palvelumuotoilijan olevan hyvin väljä yhdistävä 

tekijä. He perustelivat väljyyttä muun muassa sillä, että projektit vaihtelevat suuresti alan 

sisällä esimerkiksi siinä, tehdäänkö digitaalista vai fyysistä palvelun suunnittelua. Nimike 

on sen verran uusi, ettei sen käyttöön ole myöskään vakiintunut yhtenäisiä periaatteita. 

Tähän tutkimukseen oli tavoitteena valita palvelumuotoilijoita eri taustoista. Tutkimukseen 

olisi voitu valita kohderyhmän palvelumuotoilijat vielä tarkempien kriteerien mukaisesti 

esimerkiksi saman työskentelytiimin sisältä tai samalta toimialalta. Tarkempi kohderyhmän 

valinta olisi voinut tuoda erilaisen näkemyksen palvelumuotoilijoiden jakamaan 

ihmiskäsitykseen. Kohderyhmää olisi voinut lähestyä myös sen perusteella, miten vahvasti  

identifioivat itsensä palvelumuotoilijoiksi, ryhmänsä edustajiksi.  

Valitsin palvelumuotoilun taustoitukseen tämän tutkimuksen kannalta relevantit teemat. 

Sen vuoksi jouduin jättämään tutkielman ulkopuolelle runsaasti palvelumuotoilussa 

käytettäviä menetelmiä ja työkaluja. Tutkittava ilmiö eli ihmiskäsitys määritteli osittain 

sitä, miten palvelumuotoilua lähestyttiin. Tutkielmassa käsitelty palvelumuotoilun osuus 

onkin pintaraapaisu palvelumuotoilun moninaiseen kenttään. Palvelumuotoilua käsittelevät 
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vertaisarvioitujen tieteellisten julkaisujen löytäminen osoittautui haastavaksi. Erityisesti sen 

teoreettisen taustan arviointia ja pohdintaa ei ole juurikaan tehty. 

Yksi tutkimuksen haasteista oli tutkijana pyrkiä asettumaan oman aiheensa ulkopuolelle. 

Täysin ei voida sulkea ulkopuolelle sitä, millainen oma ihmiskäsityksen representaatio on 

tai miten sosiaalipsykologinen näkökulma vaikutti tulosten tulkintaan. Laadulliselle 

tutkimukselle ominaisesti tutkija on aina osa itse tutkimusta (Eskola & Suoranta, 1998, s. 

211). Olen kuitenkin aktiivisesti reflektoinut omia näkemyksiäni tutkielman eri vaiheissa ja 

tiedostanut esimerkiksi oman taustani vaikutukset palvelumuotoiluprojekteissa 

työskentelyssä.  

Oman reflektoinnin lisäksi tässä pro gradu -tutkielmassa noudatettiin laadullisen aineiston 

keräämiseen liittyviä tutkimuseettisiä ohjeistuksia. Haastatteluun pyydettiin tutkittavien 

suostumus, jolloin tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. Tutkittava aihe avattiin 

lyhyesti tutkittaville ja haastatteluaineiston analysoinnissa suorista lainauksista asetettiin 

selkeät raamit anonymiteetin takaamiseksi. Tutkittavien kanssa sovittiin myös 

henkilötietojen piilottamisesta ainakin osittaisen anonymiteetin takaamiseksi, jolloin 

tutkimuksessa säilytettiin muutama epäsuora tunniste: opintotausta sekä työkokemus 

palvelumuotoilijana. Tunnistamiseen liittyvistä asioista mainittiin haastattelun yhteydessä. 

Tutkimusaineiston säilytän itselläni, enkä luovuta sitä tutkimuksen ulkopuoliseen käyttöön. 

Huomioin kuitenkin sen, että tutkimusaineisto tulee arkistoida siten, että aineistoon voi 

mahdollisesti palata esim. epäselvän tilanteen vuoksi. (TENK, 2018.) 

Mäkelän (2005) ohjeistusta mukaillen pidin myös mielessä, että tutkimusta tehdään tieteen 

vuoksi, ei tutkittavia varten. Tämän lisäksi varmistin, että tutkimustulokset esitellään 

asiallisesti argumentoiden ja kirjoitustyyli on kunnioittava. Tutkimustulokset analysoitiin 

totuudenmukaisesti, mutta kuten edellä mainittu, myös kunnioittavasti. 

 

7.3 Tutkimustulosten hyödyntäminen ja jatkotutkimus 

Analysoin tässä tutkielmassa palvelumuotoilijoiden ihmiskäsityksen sosiaalisia 

representaatioita ja painotin puheessa esiin tulleita teemoja. Haastatteluista olisi kuitenkin 
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mahdollista jatkaa analyysia myös teemoihin, joita yksittäiset haastateltavat mainitsivat, tai 

teemoihin, joita haastatteluissa ei mainittu ääneen. Flick ym. (2015, s. 69) korostavatkin, 

että haastatteluista tulisi arvioida myös sitä, mitä haastateltavat eivät onnistu tai pysty 

sanomaan. Yksi näistä teemoista oli sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan, 

jota ei käsitelty haastatteluissa juuri lainkaan. Haastatteluissa saatettiin mainita kulttuuri ja 

konteksti, mutta niissä ei pohdittu esimerkiksi ihmisten ryhmäjäsenyyksiä tai niiden 

merkitystä ihmislähtöisen suunnittelun yhteydessä. Sosiaalipsykologinen pohdinta siitä, 

miten yksilö samaistuu tai ei samaistu joihinkin ryhmiin, miten yksilö kokee itsensä 

suhteessa ryhmään tai miten sosiaalinen ympäristö vaikuttaa yksilöön, voisi syventää 

palvelumuotoilua lähestymistapana entisestään. Tarvetta olisi pohtia kokoavasti esimerkiksi 

systemaattisen katsauksen avulla, miten eri menetelmät oikeastaan käsittävät ihmisen ja 

miten ne suhteutuvat toisiinsa. Näin ollen tieteellisen tiedon lisäksi tutkimuksen pohjalta 

saatuja tuloksia on myös mahdollista hyödyntää palvelumuotoilijoiden ammatilliseen 

kehittämiseen. 

 

Tulosten perusteella ihmiskäsitystä tulisi lähestyä sekä henkilökohtaisena että 

palvelumuotoilijan muodostamana. Nämä molemmat ihmiskäsitykset olisikin hyvä 

huomioida suunnittelussa. Palvelumuotoilijan on hyvä keskustella tiimin kanssa 

suunnittelun aluksi ihmiskäsityksestä yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi. Yhteisesti 

tiimin kanssa jaettu ihmiskäsityksen sosiaalinen representaatio auttaa yhteisten tavoitteiden 

toteutumisessa ja ristiriitaisuuksien välttämisessä. Yhteisen käsityksen muodostaminen 

auttaa ymmärtämään, millaiset ovat ne suunnittelua ohjaavat ihmiskäsityksen lähtökohdat, 

joiden kautta ihmistä olisi hyvä lähestyä kunkin suunniteltavan palvelun kohdalla. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan pohtia nykyisten palvelumuotoilun työkalujen 

toimivuutta yhä monimutkaistuvien palvelukokonaisuuksien suunnittelussa. Tukevatko 

palvelumuotoiluun vaikuttaneiden nykyisten tieteenalojen ja menetelmien pohjalta luodut 

työkalut tämän päivän palveluiden kehittämisen tarpeita ja erityisesti niiden avulla 

kuvattavaa ihmislähtöisyyttä? Ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen tutkimus on 

laajentunut yhä monimutkaisempien vuorovaikutussuhteiden alueelle. Palvelut ovat yhä 
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useammin yhdistelmä digitaalisuutta ja arkielämän toimintaa. Blomkvistia ym. (2011) 

mukaillen, tulevaisuuden palvelumuotoilu tulee liikkumaan yhä enemmän kohti 

ihmisläheisten tieteiden ja niiden tarjoamien menetelmien hyödyntämistä. Tämä tutkimus 

vastaa osaltaan tähän tarpeeseen ja ainakin herättää jatkokysymyksiä siitä, miten 

palvelumuotoilun työkaluja voisi lähteä kehittämään. 

 

Mielenkiintoisena jatkotutkimusmahdollisuutena voisi tarkastella implisiittisten 

ihmiskäsitysten vaikutusta suunnitteluun. Tässä tutkimuksessa voitiin olettaa, että 

palvelumuotoilijoilla on Maslow’n (1943) tarvehierarkian lisäksi ihmisistä joitakin muita 

teoriaohjaavia käsityksiä, joita ei suoranaisesti tuotu esille. Tätä aluetta voisi jatkossa tutkia 

esimerkiksi etnografian avulla tai palvelumuotoilun oppikirjoja tutkimalla. Tutkimuksessa 

palvelumuotoilijat myös kyseenalaistivat ihmiskeskeisyyden korostamisen suunnittelussa. 

Jatkotutkimusmahdollisuutena olisi kiinnostava tutkia palvelumuotoilijoiden käsityksiä 

palvelumuotoilun tulevaisuudesta.  

Kuten olen aiemmin esittänyt, palvelumuotoilu on hyvin laaja lähestymistapa ja siinä riittää 

vielä runsaasti tutkittavaa sosiaalipsykologisesta näkökulmasta käsin. Toivonkin 

tutkimukseni herättävän uusia ajatuksia ja näkökulmia, joilla perehtyä syvemmin 

palvelumuotoilun kenttään. 
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LIITTEET 

Liite 1 

Haastattelurunko: 

Taustakysymykset: Kerro, kauan alalla ja opintotausta. 

1. Kuvaile lyhyesti alkuun, mitä työnkuvaasi palvelumuotoilijana kuuluu? 
a. Millaisia ovat lemppariprojektisi? Millaisista ei tykkää? Mistä tykkää 

työssään? Mikä työssä stressaa? 
b. Miten määrittelisit palvelumuotoilun? 

 

2. Mitä ihmislähtöinen suunnittelu sinulle tarkoittaa? 
a. Millaisia haasteita olet kohdannut asiakaslähtöisyyden toteuttamisessa? 
b. Millaisia palvelumuotoilun menetelmiä käytät usein työssäsi? Miten niissä 

käsitetään ihminen? (Menetelmien toimiminen empatian välineenä) 
 

3. Muistele edellistä projektiasi ja kerro, miten ihmislähtöinen suunnittelu näkyi 
työssäsi? 

a. Miten palveluiden käyttäjien tarpeet, ominaisuudet huomioitiin? 
b. Tehtiinkö asiakkaista oletuksia projektin eri vaiheissa? Mitä oletuksia 

asiakkaista tehtiin ja miksi?   
 

VÄITTÄMÄT (esitetään yksitellen paperilla) 

1. Ihmiskeskeinen lähestymistapa on palveluiden suunnittelun lähtökohta ja se 
heijastuu hyvin käytettävissä palvelumuotoilun menetelmissä. 

2. Minulla on palvelumuotoilijana loistavat valmiudet toimia ihmisten tarpeiden 
välittäjänä. 

3. Ennakko-oletukset ihmisistä ohjaavat työtäni palvelumuotoilijana. 
4. Palvelumuotoilijana muodostan palvelun käyttäjälle raamit oman ihmiskäsitykseni 

pohjalta. 
 

4. Määrittele vielä palvelumuotoilun ihmiskäsitys.  
 

Haluako vielä lisätä johonkin väittämään jotain tai tuleeko vielä mieleesi jotain muuta 
mitä en kysynyt/ tai mitä haluaisit vielä nostaa esille? 

 


