
Kukaan joka ei ole 
koskaan tehnyt virhettä 
ei ole yrittänyt mitään 
uutta. 
Lupa epäonnistua on tuloksellisen kehittämistyön ehto 
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”Jos	minulla	olisi	yksi	tun/	aikaa	pelastaa	maailma,	käy4äisin	59	
minuu7a	ongelman	määri4elyyn	ja	yhden	minuu/n	ratkaisun	

löytämiseen.”	

-	Albert	Einstein	
 



Varmin	tapa	epäonnistua	on	unohtaa	kohderyhmä	
(oppilaat),	määri7ää	ongelma	yhden	siilon	näkökulmasta	ja	
siirtyä	ratkaisun	suunni7eluun.				



Yleinen	virhe		
•  Päätetään		e7ä	haaste	ja	ratkaisu	
paikantuvat	tänne	perehtymä7ä	
asiakaan	maailmaan		



Oppilaitos:	”Keskey4ämisprosen7	on	
suuri.	Pitääköhän	meidän	parantaa	

meidän	kampuspalveluita?”		

1.	vuoden	opiskelija:	”Monet	
keskey4ävät,	koska	niille	tulee	
yllätyksenä,	e4ä	restonomit	
työskentelevät	kei7össä.		

1.	vuoden	opiskelija:	”Eniten	kyllä	
aloi4amisen	jälkeen	kokemusta	

heikentää	innoton	opetus.		

1.	vuoden	opiskelija:	
”He/	alussa	pitäisi	
päästä	tapaamaan	
valmistuneita	ja	
työllistyneitä	
opiskelijoita”		



Epäonnistumisen kulmakivet kehittämistyössä 

•  Pidetään kiinni hankesuunnitelmasta: kiinnitytään yhteen 
ratkaisuun ja ratkaistaan liian huolellisesti väärää ongelmaa 

•  Löysät tavoitteet: ”olemassa malli eri toimijoiden yhteistyölle” 

•  Yläpilvestä ei päästä maantasolle: ”asiakasta voimauttava 
monialainen tiimityö oikeaan aikaan yksilöllisesti asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti, ennaltaehkäisevällä työottella ”  

•  Ei suunnitella kenellekään: ”tää on kaikille” 



Onko selkeä kohderyhmä? 

Kohderyhmä: Brittiläinen 1948 syntynyt mies, miljonääri, juo 
päivittäin kello viiden teen, pitää koirista, asuu isossa talossa.   



Segmentoin7	(makrodatasta)	
•  16-18	vuoCaat		
•  Yli	25-29	vuoCaat		
•  Aloi7avat	opiskelijat	
•  Nuoret		

Profiloin7	(laadullinen	ymmärrys)	
•  Ymmärrys	käy7äytymismallien	

eroista	samoissa	Clanteissa			
•  Käy7äytymismallien	ääripäät	

Kenelle?		

Ensimmäiset	
alustavat	ideat,	mitä	
ja	miten?		

Käyttäjäymmärryksen oltava segmenttitietoa 
syvempää ja kontektuaalisempaa



AMMATTILAINEN	
LAIHDUTTAJA	
RAAKA-ARSKA/RAIJA	
10-OTTELIJA	
HIMOLIIKKUJA	

TANDEM-LIIKKUJA	
BODAUSRINKILÄINEN	
PARISKUNTALAINEN	
HENGAILIJA	
KOTOA	KARUSSA	

ARASTELIJA	
SESONKITAPAUS	
JUNIORI	
KUNTOUTUSPOTILAS	
ENSIKERTALAINEN	

VAKIKALUSTE	
KAHVITTELIJA	
RANTALEIJONA	
JUMPPABARBI	
SALIJULKKIS	

SOSIAALINEN	

SUORITTAJA	

EPÄVARMA	

NÄYTTÄYTYJÄ	

ASIAKAS	

Palvelun	ohjurit	johdetaan	käy7äytymisprofiileista	
Case:	Kuntokeskus	



SEIKKAILIJA SUUNNITTELIJA  

SINNITTELIJÄ PUURTAJA  

Heikko pystyvyysusko / ulkoinen motivaatio 

Oikeassa junassa Määränpää avoin tai hukassa

Hyvä pystyvyysusko / sisäinen motivaatio

”I CAN” ”I WANT” 

”I NEED TO” ”I HAVE TO” 



Suunnanetsijä Liikkeellelähtijä Innostunut 

Liikkeellelähtijä ei suunnittele elämää 
pitkällä tähtäimellä, koska luottamus omiin 
voimavaroihin on heikko. Hän arvostaa lyhyen 
tähtäimen suunnitelmia ja pieniä askelia. Hän 
välttelee uusia ”epäonnistumisen” kokemuksia ja 
toteutumattomia suunnitelmia.  Puolen vuoden 
päähän menevät suunnitelmat ahdistavat, eivätkä 
motivoi. Pinnan alla voi olla pidemmän aikavälin 
haaveita, mutta nyt ei ole aika edistää näitä, vaan 
pitää katse huomisessa ja seuraavassa viikossa. 


Suunnanetsijä kaipaa peilauspintaa omien 
vahvuuksien ja sisäisten kiinnostuksen kohteiden 
tunnistamiseen ja pidemmän aikavälin innostavan 
elämän suunnan kirkastamiseen. Suunnan puute 
ahdistaa ja vaikeuttaa tässä hetkessä tehtäviin 
ratkaisuihin sitoutumista. Taustalla voi olla 
aikaisempi kokemuksia ”väärin valituista poluista” 
ja työskentelyä itsetunnon vahvistamisen kanssa. 
Tällä hetkellä katse on asetettu tätä päivää 
pidemmälle, jotta seuraavat askeleet tuntuisivat 
mielekkäämmiltä.    


Innostunut on tunnistanut itseä innostavan 
suunnan johon haluaa edetä. Hän kaipaa selkeitä 
osa-tavoitteita, joiden kokee vievän kohti maalia ja 
sparrausta näiden tavoittamisessa. Hän kaipaa 
vierelläkulkijaa, joka auttaa konkretisoimaan 
seuraavia askeleita sekä tukea ja rohkaisua 
askelten ottamisessa. Hän arvostaa 
mahdollisuuksia, joissa pääsee vahvistamaan omia 
taitoja ja kuulemaan miten muut ovat päätyneet 
alan töihin. 



CASE:	Vamos	HDL,	eteenpäin	ponnistavien	nuorten	profiilit			
Miten	auJaa	työn	ja	koulutuksen	ulkopuolella	olevia	nuoria	työhön	tai	kouluun?		



"Suunnittelu"	

"Test"	

"OK!"	50%	

50%	

"Tutkimus"	

"Riittää!"	

"Suunnittelu"	

"Suunnittelu"	

"Suunnittelu"	

"Suunnittelu"	

"Suunnittelu"	

"Suunnittelu"	

"Test"	 "Test"	 "Test"	 "Test"	 "Test"	 "Test"	

"Ymmärrys"	

Helmasynty: liian hitaasti ulos



•  KonkreCsoi	varhain		
•  Aseta	ideat	vertailulle		
•  Pyydä	aja7elemaan	ääneen	



YHTEISSUUNNITTELU ON IDEOISTA LUOPUMISTA  
CASE TAMK 
HAASTATTELUT: PROFIILIT & 3 PÄÄONGELMAA  
TESTATTIIN 28 IDEAA 



IDEOIDEN PRIORISOIMINEN 
…JA VALITTIIN 14 PARASTA OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA  
JATKOPRIORISOINTI: VAIKUTTAVUUS &  TOTEUTETTAVUUS 
 



CASE: Maahanmuuttajanuorten Helsinki –hanke 
2015-2020 



Lähtökohta 
Nuoret koulutuksen ja työn 
ulkopuolella  
•  Kantaväestö 4 %  
•  Maahanmuuttajatausta 25 % 
Tavoite  
•  Uusia, pysyviä, skaalautuvia 

ratkaisuja, joilla vaikutus satojen 
nuorten arkeen  

•  Mitattu vaikutus 
Koko kaupungin hanke 
•  Ratkaisuja ei ole päätetty hankkeen 

alussa 
•  500 000 € / vuosi (yht. 2,2 

miljoonaa euroa) 

 



Pikakokeilut	

Nuorten	ja	sidosryhmien	haastaJelut	ja	yhteissuunniJelu	(yhteissuunniJelu7imit	ja	aamiaiset)		

Orientaa7ovaihe	
		

Hankkeen	suunnan	priorisoin7	ja	pilotoinnin	suunniJelu,	
ratkaisujen	kilpailutus		

11/	2015	 1/	2016	 3/	2016	 5/	2016		 8/	2016	

Pilotoin7	2017-2021	

12/	2016	

2016



Yhteissuunni)elu+imeihin haki 80 amma2laista



Haastatellaan erilaisissa elämän+lanteissa olevia nuoria 



Konkretisoidaan, törmäytetään, lupaavimmat pikakokeiluun



Haaste			
•  Heikot	luku	ja	matemaaNset	taidot	
•  Vanhemmat	eivät	osaa	au7aa,	mu7a	

odotukset	pärjäämiselle	ovat	kovat	
•  Aikuisille	ei	uskalleta	sanoa	e7ei	osaa	
•  Miten	onnistumisen	kokemuksia,	

joustavasC	ja	innostavasC	apua	niille	
joille	koulu	on	vaikeaa?			

Ratkaisuidea	opeJajilta	ja	nopea	törmäytys	
oppilaisiin	
•  Luodaan	enemmän	Clanteita	jossa	saa	

apua	toisilta	oppilailta		
•  Ensimmäiset	oletukset	toteutustavoista	

oppilaiden	haasta7eluissa	
	



Kokeilu  ja nopea oppiminen kahdessa 
koulussa ennen pilotointipäätöstä 

• OpiNin	e7ä	idea	oikeasC	innostaa	oppilaita	
ja	miten	pitää	yllä		

• Voi	toteu7aa	eri	tavoin	eri	kouluissa	
• OpiNin	mitä	toteutus	tarkoi7aa	rehtorin	ja	
ope7ajien	näkökulmasta		

• Skaalauksen	haasteiden	tunnistaminen		



Hankkeen suunnan priorisointi

• Asiakasarvo	ja	vaiku7avuus	
• Nuoret	akCivisina	toimijoina		
• Skaalautuvuus		
• Ratkaisujen	mita7avuus		
• Uutuus:	miksi	juuri	tämä	hanke?		



Ongelma: Miten lisätä itsenäistä koulutusvaihtoehtoihin tutustumista  
ja au)aa perustelemaan valintoja vanhemmille? 
 
Idea: opinto-ohjausverkossa 

Kokeilu:	yhden	oppialan	kääntäminen	
verkkosivuksi	osoiX		
-  Tekeminen	työläämpää	kuin	oleteNin	
-  Käännösten	tekeminen	haastavampaa	kuin	

oleteNin		
-  Ei	järkevää	omistajaa	näkököpiirissä	à	ei	

kaadeta	hankerahaa		

Jatkossa	mahdollises7	
-  Ostetaan	opintoneuvonta	palvelua	

vanhemmille	omalla	kielellä	
-  Viedään	muulla	tapaa	palvelu	ja	Ceto	sinne,	

missä	vanhemmat	vie7ävät	aikaa			
-  Viedään	verkkosisältöjä	olemassa	oleviin	

kanaviin,	esim.	youtube		



Luovuus	vs.	empa/a	



LUOVUUS 
MUUTOS 



Ryhmätyö

1.   Työstö	oman	ryhmän	kanssa		
•  Valitkaa	haaste,	joka	on	

mielestänne	ratkaisemisen	
arvoinen		

•  Kehystäkää	haaste7a	lomakkeen	
apukysymysten	avulla	

	

2.	Kahvitaukokeskustelut		
•  Valitse	pari	toisesta	ryhmästä		
•  Haasta7ele	toisen	ryhmän	
edustajaa	heidän	haasteestaan		

•  Kysy	paljon	”miksi”	-kysymyksiä	
•  Pyydä	konkre+soimaan	
/lanteita:		”miten	näy4äytyy	
arjessa”	

	
•  Valmistelkaa	esitykset	

keskustelujen	jälkeen	
	

3.	Esitykset	ja	keskustelu	oman	
huoneen	ryhmien	kanssa				
•  3	min	esitys	per	ryhmä	
•  5-7	min	keskustelu	ja	kysymykset	
per	ryhmä				

	

KLO	12.30		 KLO	13.55-14.45			



v	

v	

v	

v	

1.   ALKUONGELMA.	Haaste,	joka	pitäisi	ratkaista.	Jatka	alla	olevaa	lauseJa	
		
Miten…	________________________________	

NYKYTILA	ERI	NÄKÖKULMISTA		 TULEVAISUUS	JA	TAVOITELTU	MUUTOS	
2.	Oppilaiden	kokemus	ja	näkökulma.	Oletuksenne	oppilaiden	näkökulmista	aiheeseen?			

3.	AmmaXoppilaitoksen	resurssit:	raha,	henkilökunta	ja	muut	resurssit	

4.	Sidosryhmät:	koulun	ulkopuoliset	tahot?	

5.	Muutostrendit:	esim.	rahoitusperustan	muutos,	digitalisaaCo,	työelämän	muutos	

	6.	KulJuuri	ja	strategia	-taso:	virallinen	ja	epävirallinen		

7.	Tekeminen:	mitä	nyt	tehdään,	miten	haaste7a	ratkaistaan	tällä	hetkellä?		



Esittäjän ohje: ”myy kehitysprojekti”
•  Kuvaa alkuongelma  

•  Kerro oleellinen eri näkökulmista (lomake)  

•  Anna konkreettinen esimerkki siitä, miten haaste ilmenee tällä hetkellä  

•  Kuvaa tavoitteesi muutoksen suhteen, minkälaisia tuloksia ja missä ajassa ne tulee 
saavuttaa 

•  Kuva kolme osa-ongelmaa, joiden ratkaisemiseen uskotte törmäävänne  

•  Mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, kuka johtaa projektia?  

 
Reunaehdot		
•  Esityksen	aika	3	min	
•  Vältä	jargonia,	puhu	niin	e7ä	10-vuoCaskin	ymmärtää		
•  KehitysprojekCn	tavoite	tai	edellytys	ei	ole	lainsäädännön	muutos		
•  Ulkopuolista	rahoitusta	ei	ole	saatavilla	


