
Hankkeen rahoittaa 

Suomen Akatemia 

(rahoitusnumero 346702)

Käyttäytymistieto
käyttöön

julkishallinnossa:
Ihmislähtöisyys
kompleksisessa
yhteiskunnassa
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Kiitos, kun osallistutte
tutkimukseen

• Kaikille osallistujille: Alkukysely, 
kurssikertakohtaiset kyselyt, 
loppukysely

• Osalle: Haastattelututkimus
• Kiitos ilmoittautumisista, otamme

pian yhteyttä!

• Saamamme tiedon pohjalta
koulutusta kehitetään
paremmaksi

https://unsplash.com/@carolynchristine?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lamp?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Mikä käyttäytymisessä askarruttaa
julkishallinnon toimijoita?
• Miten saadaan ihmiset päättämään muuttaa käyttäytymistään ja 

sitouttaa heidät siihen?
• Miten saada joku muuttamaan tottumuksen ohjaamaa käytöstään?
• Miksi tieto ei riitä käyttäytymisenmuutokseen?
• Miten saadaan viestittyä ja motivoitua ihmiset osallistumaan kunnan

toimintaan?
• Miten koulutusaineisto muotoillaan, jotta saadaan ihmiset motivoitua

toimimaan?
• Miksi on niin vaikea myöntää, että on tehnyt väärin tai on väärässä?
• Miksi ihminen tekee oman (ja muiden) edun vastaisia asioita?

Lähde: Suomalaisten virkahenkilöiden
haastattelut, kevät 2022 

(CitizenShield-projekti)



Koulutuskokonaisuus
Kurssikerroilla ryhmätehtäviä, 

keskusteluja ja esimerkkejä 
julkishallinnosta!

• Käyttäytymistiedon perusteet
• Johdatus kompleksisuuteen

1. Käyttäytymistieto: 
mitä ja miksi?

• Vinoumankestävä päätöksenteko
• Yleiskatsaus käyttäytymiseen vaikuttamisen toimien suunnittelun vaiheista, 

tehtävistä ja työkaluista

2. Toimien suunnittelu: 
yleiskatsaus

• Käyttäytymismuutoksen keinot
• Muutosteoria

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



• 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? • Kurssikäytännöt ja tutustuminen (8.30-8.45)

• Käyttäytymistieto: Mitä ja miksi? (Nelli Hankonen) (8.45-
9.10)
• Käyttäytymiset vs tavoitellut lopputulokset? (Minttu Palsola)
• Miten käyttäytymistietoa on alettu hyödyntää julkishallinnossa?
• Millaiset asiat vaikuttavat käyttäytymiseen?
• Välikysely

TAUKO 9.15-9.20

• Johdatus kompleksisuuteen (Matti Heino) (9.20-9.55)

• Kysely & keskustelua (9.55-10.00)



Koulutuksen osaamistavoitteet

1. Hahmotat, miten maailma koostuu järjestelmistä, joista toisissa ns. koneiden logiikka 
toimii (jäsentyneet kontekstit, mm. koneet), ja toisissa tarvitaan myös muita keinoja 
(kompleksiset kontekstit, mm. ihmisyhteisöt ja yhteiskunnat)

2. Ymmärrät, miten "ajatteluvinoumien" hyödyllisyys tai haitallisuus riippuu 
kontekstista ja miten hallita niitä omassa päätöksenteossa

3. Osaat käyttää käyttäytymistieteellisiä viitekehyksiä käyttäytymisongelman 
hahmottamiseksi ja toimien suunnittelemiseksi, järjestelmänäkökulma huomioiden

4. Tunnet hyödyllisiä työkaluja esim. käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden/esteiden 
kartoittamiseksi tai ratkaisuehdotusten vertailemiseksi

5. Osaat kuvata käyttäytymiseen vaikuttamisen keinoja

6. Tunnistat käyttäytymiseen vaikuttamisen toimien arvioinnin keskeisiä menetelmiä

7. Tiedostat käyttäytymisnäkökulman annin kriisinhallinnassa

Mitkä osaamistavoitteet
kiinnostavat 

sinua eniten?



Koulutuksen vetäjät

Nelli Hankonen Matti Heino Kaisa Saurio Minttu Palsola
VTM, 

sosiaalipsykologi
BBA, VTM, 

sosiaalipsykologi
PsM, laillistettu 

psykologi
Sosiaalipsykologian 

professori

Kurssiavustajat: Sarmite Puukko, 
VTM

Meri Pietilä,
VTK



Koulutuksen 
taustalla mm.

• Aiemmat hankkeemme

• Taustatutkimukset (kyselyt, 
haastattelut)

• Kansainväliset 
vastaavat koulutukset ja -
materiaalit (esim. OECD, 
EU)

• VNK:n KETTU



Lisätietoa
tarvittaessa:
beha@tuni.fi

Perustietoa koulutuksen käytännöistä

• Koulutuskerroilla läsnäolo välttämätöntä seuraavan kerran 
ymmärtämiseksi
• JOS et pääse paikalle, ilmoita beha@tuni.fi
• Slidet ja nauhoitukset miniluennoista tulevat saataville

• Miniluennot + ryhmäkeskustelut + yksilöharjoitukset
• Lisäksi vinkkejä lisälukemiseen ja harjoitteluun
• Zoom:

• Chattiin saa aktiivisesti kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä
• Voit pyytää puheenvuoroa kesken alustuksen myös Raise hand -toiminnolla

• Oppimisen tehostamiseksi:
• Miniluentojen jälkeen pikakyselyjä, joita hyödynnetään kurssilla jatkossa
• Kertaustehtäviä

• Kurssidiplomi koko kurssin suorittaneille

mailto:beha@tuni.fi
mailto:beha@tuni.fi


Pienryhmäkeskustelu (5 min)

1. Keskustelu:
• Kuka olet? Nimi & organisaatio
• Miksi käyttäytyminen on kiinnostavaa? Mitä

tulit hakemaan kurssilta?

2. Kirjoittakaa Flingaan jokin nosto (tai 
nostoja) keskustelustanne!
• Linkki chatissa
• Aakkosissa ensimmäinen toimii kirjurina

Aikaa 5 minuuttia

Puhelimella



Tämän kurssiryhmän osallistujien taustaa



• 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? • Kurssikäytännöt ja tutustuminen

• Käyttäytymistieto: Mitä ja miksi? (Nelli Hankonen)
• Käyttäytymiset vs tavoitellut lopputulokset? (Minttu Palsola)
• Miten käyttäytymistietoa on alettu hyödyntää julkishallinnossa?
• Millaiset asiat vaikuttavat käyttäytymiseen?
• Välikysely

TAUKO 

• Johdatus kompleksisuuteen (Matti Heino)

• Kysely & keskustelua

Antoisaa kurssia! 
Jos käytännöistä on kysyttävää, kirjoita kysymyksesi chattiin.


