
Hankkeen rahoittaa 

Suomen Akatemia 

(rahoitusnumero 346702)

Käyttäytymistieto
käyttöön

julkishallinnossa:
Ihmislähtöisyys
kompleksisessa
yhteiskunnassa

2.tapaaminen



• Käyttäytymistiedon perusteet
• Johdatus kompleksisuuteen

• Vinoumankestävä päätöksenteko
• Yleiskatsaus käyttäytymiseen vaikuttamisen toimien suunnittelun vaiheista, 

tehtävistä ja työkaluista

2. Toimien suunnittelu: 
yleiskatsaus

• Välineitä tunnistaa sopivat käyttäytymismuutoskeinot
• Muutoslogiikan muotoilu

4. Ratkaisujen 
suunnittelu

• Työkaluja ongelman hahmottamiseen käyttäytymisen näkökulmasta esim. 
käyttäytymisen esteiden ja mahdollistajien tunnistamiseen

3. Ongelmien 
hahmottaminen

• Koulutuksen oppien soveltaminen riskien ja kriisien hallintaan, niiden 
ennakointiin ja yhteiskunnallisen resilienssin kasvattamiseen

5. Käyttäytymistiedon 
hyödyntäminen 
riskinhallinnassa

Koulutuskokonaisuus

1. Käyttäytymistieto: 
mitä ja miksi? • Kertaus ja palautteidenne koonnit

• Ajattelun vinoumat ja vinoumankestävä päätöksenteko (Kaisa 
Saurio) 
• Vinoumat
• Ryhmän päätöksenteko (Nelli Hankonen)
• Ratkaisut vinouma-ongelmiin + ryhmäkeskustelu
• Välikysely

LYHYT TAUKO

• Johdatus toimien suunnitteluun: yleiskatsaus (Nelli) 
• Ongelman systeeminen hahmottaminen (Matti) 

• Kysely & keskustelua



Käyttäytymistieteen anti politiikkasykliin

Mikä on ongelma, tarve tai mahdollisuus?
Anti: Muovaa sitä, miten asia ymmärretään

Mitkä ovat mahdollisuudet ratkaista
ongelma?
Anti: Käyttäytymiseen vaikuttavien asioiden
tunnistaminen ja ymmärrys, logiikkamallinnus

Mikä olisi eri vaihtoehtojen vaikutus?
Anti: Mallintaminen, eri toimivaihtoehtojen pilotointi ja
arviointi, ml. hyväksyttävyys

Mikä on vaikuttavin tapa 
implementoida (toimeenpanna) haluttu
vaihtoehto?
Anti: Käytä käyttäytymistieteellisiä
viitekehyksiä toimeenpanon tukemiseksi

Onko politiikkatoimella haluttu
vaikutus, ja miten ja miksi?
Anti: Vaikuttavuus- ja prosessiarviointi

Miten politiikkatointa pitäisi
muovata näytön perusteella?
Anti: Vaikuttavuus- ja prosessiarviointi

Prof. Falko Sniehotta

Koulutuskerrat 2 & 3

Koulutuskerrat 3 & 4

Koulutuskerta 4



Toimien suunnittelemiseksi:
käyttäytymisteorioiden käyttö & 
monimenetelmäinen tutkimus



Käyttäytyminen

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Motivaatio



Toimien suunnittelun periaatteita:

Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

Hiilijalanjäljen pieneneminen

Koronaviruksen torjunta

Työmatkapyöräily

Kasvomaskin käyttö

• Suostuttelu/tiedotuskampanja
• Kouluttaminen (esim. osana 
koulun oppitunteja)
• Lainsäädäntö
• Sääntely (esim. sakot)
• Ympäristösuunnittelu (esim. 
kevyen liikenteen väylät)
• Verotus

ITERATIIVISUUSLUOVUUS OSALLISTAMINEN

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Tavoiteltu 
lopputulos

KäyttäytyminenTOIMEN-
PIDE

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

Sosiaaliset 
vaikutteet

Identiteetti

Tunteet

Taidot

Tottumukset

Asenteet

Taloudelliset 
resurssit

??



Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

OSALLISTAMINEN

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen



Nalukwago, Alaii, van den Borne, Bukuluki, & Crutzen
Frontiers in Public Health, 10.3389/fpubh.2018.00371

Osallistaminen
hyödyllistä!

Sidosryhmä-
kategoria

Tärkeimmät aivoriihisessiossa esille tuodut näkökohdat

Nuoret • Ryhmäpaine
• Transaktionaalinen seksi
• Elämän tutkiskelu
• Ei ole moraalisesti hyväksyttävää olla useita

seksikumppaneita samanaikaisesti
• Puutteellinen viestintä vanhempien ja nuorten välillä

Yhteisön johtajat
ja 
päätöksentekijät

• Vanhempien löyhä kuri lapsille
• Huono perhetausta luo sopimattoman ympäristön

nuorten seksuaaliselle käyttäytymiselle
• Osa vanhemmista voi näyttää huonoa esimerkkiä

nuorille
• Perheväkivalta
• Kirkot tarjoavat mahdollisuuksia riskialttiille nuorten

seksuaaliselle käyttäytymiselle
• Puutteellinen viestintä vanhempien ja nuorten välillä
• Riittämätön nuorten seksuaalista toimintaa

rajoittava politiikka

Muut 
asiantuntijat eri
aloilta
(käyttäytymistie-
teilijät, terveyden
edistämisen am-
mattilaiset, 
sosiologit)

• Uskomus, että on ok, että on monia kumppaneita
• Nuoret uskovat, että on hyvä tehdä MCSP*-kokeiluja
• MCSP nähdään merkkinä maskuliinisuudesta,
• rohkeudesta ja miehenä olemisesta
• Nuoret ja vanhemmat eivät näe riskejä MCSP:ssa
• Köyhyys
• Vähäinen ja epäjohdonmukainen kondomin

käyttö MCSP:ssa
*MCSP=Multiple Concurrent Sexual Partnerships

• Yhteisön osallisuus:
+Sillä, ketä päätös koskee ja joka kokee
päätöksen seuraukset, on yleensä
motivoitunein harkitsemaan asian
olennaiset puolet tarkimmin
+Elämän ainutkertaiset olosuhteet ovat
tutuimmat niille, jotka niissä elävät

• Myös muut sidosryhmät olennaisia

• Aivoriihi yhtenä mahdollisena
keinona ongelman
hahmottamisvaiheessa
• Luova prosessi, vapaat assosiaatiot

• Miten valita, keitä mukaan?

https://doi.org/10.3389/fpubh.2018.00371


Apukysymyksiä sidosryhmien valintaan

Asian-
tuntijuus

Monenlaiset 
näkökulmat 
ja yhteisön 
osallisuus

Vastuu ja 
auktoriteetti

Vaikutus
Sitoutuminen 

asiaan

Kuka tietää 
ongelmasta ja 

sen syistä?

Kuka pystyy auttamaan 
tieteen, sosiaalisen ja 

kulttuurillisen relevanssin 
tasapainottamisesassa?

Kuka hallinnoi 
tarvearviointia ja 

kehitystyötä?

Kuka on 
työskennellyt 

samankaltaisessa
projektissa?

Ketä toimi 
valmistuessaan 

koskettaa (esim. 
asiakkaat, osallistujat 

tai muut hyötyjät)?

Kuka voi 
tuoda 

resursseja?

Ketkä ovat sellaisia 
mielipidevaikuttajia, 

joita aihe voisi 
kiinnostaa?

Ketkä 
politiikkatoimijat 

ovat työskennelleet 
tämäntyyppisten 

ongelmien parissa?

Kuka voisi 
tuoda luovaa 

energiaa 
projektiin?

Kuka voisi 
toimia 

arvioinnin ja 
kehitystyön 

puolesta-
puhujana?

Lähde: Intervention Mapping

Mitä suunnitteluryhmä tarvitsee?
Esimerkkikysymyksiä pohdinnan tueksi



Taulukko 4.1 Sidosryhmien 
rekrytointia ohjaavat kysymykset

Lähde: Questions to guide recruitment of stakeholders, Intervention Mapping (Bartholomew ym., 2016, p. 216; muokattu)

Suunnitteluryhmätarve Kysymyksiä pohdittavaksi sidosryhmien valintaan

Asiantuntijuus 
ongelmasta tai sen syistä

Kenellä on tietoa ongelmasta tai sen syistä?
Mitkä tieteenalat ovat hyödyllisimpiä kuvaamaan ongelmaa ekologisesta näkökulmasta?
Kuka tietää vastaavista ongelmista?
Ketä arvostetaan tiedostaan tämän terveysongelman tai sen kaltaisen parissa?
Kuka on työskennellyt samanlaisen tarvearvioinnin tai ohjelman parissa?

Monimuotoiset 
näkökulmat ja yhteisön 
osallisuus

Kenellä on ongelmaan liittyviä tarpeita ja näkökulmia?
Kun tarpeisiin ja ongelmiin liittyviä ohjelmia kehitetään, ketkä ovat mahdollisia asiakkaita, osallistujia tai edunsaajia?
Kuka työskentelee jo mahdollisten edunsaajien kanssa?
Kuka voi auttaa suunnitteluryhmää selventämään tarpeiden arviointiin ja toimen kehitykseen liittyviä arvoja?
Kuka voi auttaa suunnitteluryhmää tasapainottamaan tieteen sekä sosiaalista ja kulttuurista merkitystä?
Ketkä ovat toimen mahdollisia arvostelijoita?

Vastuu ja auktoriteetti Kuka vastaa tarpeiden arvioinnista ja ohjelmakehityksestä?
Kuka on rahoittaja?
Kenestä voi tulla kumppani arvioinnissa ja toimen kehittämisessä?
Kuka voi tuoda resursseja hankkeeseen?

Vaikutus Kuka on toiminut resurssina yhteisön jäsenille tässä ongelmassa tai siihen liittyvissä?
Mitkä poliittiset päättäjät ovat työskennelleet tämäntyyppisten ongelmien parissa?
Ketkä ovat mielipidejohtajia, jotka saattavat olla kiinnostuneita tämäntyyppisistä ongelmista?
Kuka voi auttaa suunnitteluryhmää saamaan pääsy yhteisön asiantuntemukseen ja muihin resursseihin?
Kuka voi saada tukea ja sisäänostoa projektiin?

Sitoutuminen asiaan Kuka haluaa auttaa tarvearviointiryhmää kehittämään ja levittämään johtopäätöksiään?
Kuka voisi toimia arvioinnin ja toimen kehittämisen puolestapuhujana?
Kuka on työskennellyt ongelman parissa käytännön näkökulmasta?
Kuka on työskennellyt ongelman parissa tutkimuksen näkökulmasta?
Kuka voisi tuoda luovaa energiaa projektiin?



Yleiskatsaus toimien suunnitteluun

TOIMEN-
PIDE

Käyttäytymiseen 
vaikuttavat 
tekijät

Käyttäytymisen 
muutostekniikat

ONGELMAN HAHMOTTAMINENRATKAISUN LUONTI

(1) Mikä on 
ongelma? Ilmiön ja 
kontekstin 
hahmottaminen

(2) Mitkä ja kenen 
käyttäytymiset  tähän 
liittyvät?
Kohdekäyttäytymis(t)en 
valinta

(3) Mikä vaikuttaa 
tähän 
käyttäytymiseen?
Kohdekäyttäytymiseen 
vaikuttavien asioiden 
ymmärtäminen

(6) Ratkaisu-
vaihtoehtojen 
vaikutusten 
kartoitus

Miten muuttaa 
käyttäytymistä?
(4) Ideoiden generointi: 
Yhteissuunnittelu, teoriat
(5) Ratkaisuvaihtoehtojen 
logiikan muotoilu 

Kerta 2Kerta 3Kerta 4

OSALLISTAMINEN

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen



Näin tämän kerran työkaluja 
käytäntöön!
1. Virheenkestävä päätöksenteko ja itsensä huijaamisen välttäminen

Jatka pienryhmäkeskustelussa aloitetun pohtimista: Mitä virheidenhallinta-
keinoja sinä/tiimisi jo käytätte, ja mitä haluaisitte ottaa käyttöön omassa 
työssä, ja miten?

2. Osallistettavien sidosryhmien kartoitus ja valinta
Valitse jokin työhösi liittyvä ongelma, jonka käsittelemisessä/ 
ratkaisemisessa on tarkoituksenmukaista kuulla eri sidosryhmiä: 
Käy läpi annettu lista ”Kysymyksiä pohdittavaksi 
sidosryhmien valintaan”. Mistä kysymyksistä on sinun työssäsi 
hyötyä sidosryhmien valitsemiseksi? 

3. Ilmiöön liittyvien asioiden laaja hahmottaminen
Valitse jokin ongelmakokonaisuus, jonka tiimoilta haluat hahmottaa ilmiötä 
laajemmin. Piirrä ilmiöön liittyvät asiat yhdessä työryhmän kanssa. 
Löydätkö toimijoita, käyttäytymisiä, narratiiveja tai muita asioita, 
joita et aiemmin ollut tullut ajatelleeksi? Missä määrin 
harjoitus auttoi hahmottamaan ongelmaa uudella tavalla?


