
Hankkeen rahoittaa 

Suomen Akatemia 

(rahoitusnumero 346702)

Käyttäytymistieto
käyttöön

julkishallinnossa:
Ihmislähtöisyys
kompleksisessa
yhteiskunnassa

3.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 + mahdollisuus kysyä 15 min 

Kaisa & Matti
• Toimien suunnittelu: (2) Kohdekäyttäytymisten tunnistaminen

Nelli & Matti
• Välikysely

LYHYT TAUKO

• Toimien suunnittelu: (3) Käyttäytymisen ymmärtäminen: TDF 
Minttu
• Haastatteluharjoitus

• Kysely & keskustelua



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?

2. TAPAAMISEN PÄÄASIAT



• Kaikki ovat alttiita ajatteluvirheille ja –
vinoumille

• Vinoumien ja virheiden vaikutusta ei 
voi kokonaan välttää

• Ajatteluaan voi kehittää ja rakenteet 
voi suunnitella sellaisiksi, että ne 
kestävät virheitä paremmin

Virheenkestävä päätöksenteko



Vinoumien tunnistaminen ja korjaaminen

▪ Omassa ajattelussa ja päätöksenteossa

▪ Tuuppaukset

▪ Prosessien standardointi

▪ Tarkistuslistat

Omistajuus ja osallisuus

▪ Osallistaminen

Ulkopuolisen kritiikin hyödyntäminen

▪ Lausunnot

▪ Punainen joukkue (red team)

Virheenkestävä työskentelytapa

▪ Puheenvuorojen jakaminen

▪ Paholaisen asianajaja

▪ Arviointikysymykset

▪ Epätodennäköiset tapahtumat

Virheenkestävä päätöksenteko Tuhoisien virheiden välttäminen 
ja matkan varrella syntyviin

mahdollisuuksiin tarttuminen!



Vinoumien tunnistaminen ja korjaaminen

▪ Omassa ajattelussa ja päätöksenteossa

▪ Tuuppaukset

▪ Prosessien standardointi

▪ Tarkistuslistat

Omistajuus ja osallisuus

▪ Osallistaminen

Ulkopuolisen kritiikin hyödyntäminen

▪ Lausunnot

▪ Punainen joukkue (red team)

Virheenkestävä työskentelytapa

▪ Puheenvuorojen jakaminen

▪ Paholaisen asianajaja

▪ Strukturoitu itsekritiikki

▪ Epätodennäköiset tapahtumat

Virheenkestävä päätöksenteko Tuhoisien virheiden välttäminen 
ja matkan varrella syntyviin

mahdollisuuksiin tarttuminen!



Tärkein sisältö tai oivallus

Vinoumat

Keinot tuhoisien 
virheiden 

välttämiseksi

Ryhmä-
ajattelu

Ankkurointivaikutus

Nimet ja jäsennys jo 
aiemmin 

tunnistetuille asioille

Tarvitaan ja kannattaa 
hyödyntää useampia 

suojauskeinoja

Osa oli jo käytössä, 
osa uusia

- Paholaisen asianajaja 
- Puheenvuorojen 
jakaminen 
- Punainen joukkue



"Oivaltaa se, että kritiikki on lahja! Usein siihen 
suhtautuu varauksellisesti, itseään suojellakseen, 
mutta koska nyt tietää sen ehkäisevän ajattelun 

vinoumaa, niin siihen osaa suhtautua helpommin. 
Koulutuksenne sisältö tässä asiassa antoi ikään kuin 

'kilven' omaa haavoittuvuutta vastaan."



"Vinoumien 
'torjumisessa' vaikuttaa 

myös psykologinen 
turvallisuus"

"Ilmapiiriltään hyvässä 
porukassa tämä voisi 

toimia hienosti"

"Ja mietin esim. lausuntojen
käyttöä, olemmeko todella
halunneet osallistaa muita,
vai kysytty muodon vuoksi"

"Mutta entä he, jotka
'hiihtävät omaa latua'

ilman vastaanottavaisuutta
sille, että se voi viedä

upottavalle suolle.
Mikä siinä auttaisi?"



Toiveita 

• Konkreettisia esimerkkejä 
vinoumista

• Lisätietoa riskien arvioinnista

https://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-red-teaming

https://www.gov.uk/government/publications/a-guide-to-red-teaming


KotiKauppa

Varautumista 
koskeva 

infotilaisuus

Kotitalouden 
aikuinen

Työ-
paikka

Puoliso

Alaikäiset lapset

Myyjä

Omistaja

72h-
kouluttaja

Muut 
osallistujat

Ystävät

Työkaverit

Esihenkilöt

Henkilö (toimija)

Konteksti tai paikka

Tehtävä:
Mitkä käyttäytymiset 

kuuluvat kotivaran 
hankkimiseen ja 

ylläpitoon? 
Listatkaa 

mahdollisimman 
monta!

Yhteiskunnallinen 
resilienssi vaatii 
varautumista. 

Mitkä asiat liittyvät 
kotivaran 

hankkimisen ja 
ylläpidon ilmiöön?



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

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen



Esimerkki: Townsville Residential
Energy Demand Program (TRED)
▪Energian kysynnän vähentämiseen tähtäävä ohjelma

▪Tunnisti 240 erillistä käyttäytymistä
▪ Sähkönkulutuksen vähentäminen
▪ Kuumavesijärjestelmät - 24
▪ Keittiökoneet - 53
▪ Viihde-elektroniikka - 18
▪ Pyykinpesu ja kylpyhuone - 28
▪ Kylpyammeet, uima-altaat ja saunat - 7
▪ Lämmitys ja ilmastointi - 40
▪ Valaistus - 17
▪ Energiatehokkuustoimintojen täydentäminen - 7
▪ Talonrakennus ja korjausmahdollisuudet - 24
▪ Muut käyttäytymiset liittyen talonrakennukseen - 13

• Vaikuttaminen on 
tehokkaampaa, kun 
systemaattisesti pilkotaan 
ongelma konkreettisiin 
osasiin

• Voidaan tunnistaa 
olennaisimmat 
käyttäytymiset toimen 
kohteiksi

• Auttaa myös tunnistamaan 
vaikuttavia asioita (osin 
samoja, osin eri)



Kohdekäyttäytymis(t)en valintakriteereitä:
Apukysymyksiä toiminnan kohteeksi 
otettavan käyttäytymisen valintaan

Lähde (muokaten): UCL / Behaviour Change Wheel, sekä 
OECD Basic Toolkit, https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/BASIC-Toolkit-web.pdf

Käyttäytyminen 
osana 

käyttäytymisten 
systeemiä!

• Vaikutus (impact): Jos tämä käyttäytyminen saataisiin muuttumaan, olisiko 
käyttäytymisen muutoksella vaikutus tavoiteltuun lopputulokseen? 
(Tähän liittyy esiintymistiheys)

• Muutoksen mahdollisuus: Kuinka helppoa tätä käyttäytymistä on muuttaa, eli 
kuinka todennäköistä muutos on?

• Sivuvaikutukset (spillover): Jos tätä käyttäytymistä muutetaan, onko sillä 
läikkymisvaikutuksia (spillover effect) muihin käyttäytymisiin (huonoja tai hyviä)?

• Eettisyys ja yhdenvertaisuus: Onko tähän käyttäytymismuutokseen pyrkimisellä 
potentiaalisia riskejä? Jakautuvatko hyödyt epätasaisesti (esim. positiiviset 
seuraukset enemmistölle mutta haittaa vähemmistöryhmille)?

• Myös pohdittavaksi:
• Datan saatavuus: Jos toimen vaikutuksia halutaan arvioida, onko aineistoa mahdollista 

kerätä?
• Toteutettavuus: Onko poliittisesti toteutuskelpoinen? Onko resursseja? 

Tavoiteltu 
lopputulos

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/BASIC-Toolkit-web.pdf


Nuori aikuinen käyttää maskia / FFP2-suojainta 
säännöllisesti julkisissa tiloissa

Terveys-
virano-

maiset / 
hallitus

Julkisista 
tiloista 
vastaa-

vat

Perhe

Ystävät / 
läsnä-
olevat

henkilöt

Maskin 
hankinta

Maskin 
mukaan 

ottaminen

Maskin päälle 
pukeminen



Yhteenveto:
(2) Kohdekäyttäytymisen 
valinta

• Kohdekäyttäytymisen valinta 
kriteerejä pohtien 
• Erittele ongelman ratkaisemisen 

kannalta keskeiset käyttäytymiset: 
Näitä voi olla yllättävän monia

• Voit käyttää valintakriteereitä/ 
apukysymyksiä harkitessasi, mi(t)kä
näistä valitaan toimen kohteeksi

• Osakäyttäytymisten erittely 
• Valitun käyttäytymisen osalta, pohdi mistä osakäyttäytymisistä se koostuu: näihin 

vaikuttavien tekijöiden kartoitus myös hyödyllistä (vaihe 3)
• Älä jää jumiin yksilöön: Toimien ei välttämättä kannata 

kohdistua suoraan kohdehenkilöön vaan muihin toimijoihin, 
jotka vaikuttavat yksilöön

→ Kohderyhmän ympäristöön vaikuttavien toimijoiden käyttäytymiseen vaikuttamisessa voi myös 
hyödyntää käyttäytymistietoa



Välikysely



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

Tavoiteltu 
lopputulos

Käyttäytyminen



Käyttäytyminen

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Motivaatio



Käyttäytymisymmärrys auttaa 
kohdentamaan toimia

Kyvykkyys

Tilaisuudet

Motivaatio

Ympäristön olosuhteet ja resurssit

TietoFyysiset taidot

Käyttäytymisen säätely

Muisti-, päätöksenteko-
ja havaitsemisprosessit

Sosiaaliset 
vaikutteet

Identiteetti

Omia kykyjä 
koskevat käsitykset

Optimismi

Käyttäytymisen seurauksia koskevat käsitykset

Aikomukset

Tavoitteet

Vahvistaminen Tunteet

Käyttäytyminen

Mitä prosesseja 
toimen ajatellaan 

aktivoivan?



Käyttäytyminen

Kyvykkyys

Tilaisuudet

MotivaatioTOIMI

Esimerkki: Tavoitteena lisätä vihannesten syömistä

TOIMI: Kokkauskurssi; vihannesreseptien ohjekirja



Esimerkki: 
Tavoitteena lisätä
vihannesten syömistä



Käyttäytyminen

Kyvykkyys

Tilaisuudet

MotivaatioTOIMI

Esimerkki: Tavoitteena lisätä vihannesten syömistä
TOIMI: Kampanja auttaa löytämään itselle merkitykselliset syyt 
lisätä vihanneksia ruokavalioon



Käyttäytyminen

Kyvykkyys

Tilaisuudet

MotivaatioTOIMI

Esimerkki: Tavoitteena lisätä vihannesten syömistä
TOIMI: Henkilöstöruokailun tukijärjestelmä suosii salaattipöytiä



Käyttäytyminen

Kyvykkyys

Tilaisuudet

MotivaatioTOIMI

Esimerkki: Tavoitteena lisätä vihannesten syömistä
TOIMI: Henkilöstöruokailun tukijärjestelmä suosii salaattipöytiä



Näin tämän kerran työkaluja 
käytäntöön! Harjoitusideoita
Valitse jokin käyttäytymisongelma, jota pohdit seuraavissa harjoituksissa.

1. Kohdekäyttäytymisen valinta kriteerejä pohtien
Ongelman ratkaisemiseksi, täytyy pohtia, kenen täytyy tehdä mitä eri tavalla missä kontekstissa? Mitkä 
kriteerit ovat olennaiset eri ongelmia käsitellessä? 

2. Osakäyttäytymisten erittely
Millaisista osista kohdekäyttäytyminen koostuu? Onko jotain edeltäviä
käyttäytymisiä, joiden tulee toteutua varsinaisen käyttäytymisen toteutumiseksi? 

3. TDF-viitekehys käyttäytymiseen vaikuttavien asioiden ymmärtämiseksi
Silmäile TDF-viitekehystä ja pohdi sen avulla, millaisia kohdekäyttäytymisen 
toteuttamista helpontavia asioita ja esteitä kohderyhmällä on. 

4. Haastattelu käyttäytymisymmärryksen lisäämiseksi
Kertaa hyvän haastattelun perusohjeet ja haastattele työkaveriasi kartoittaen 
kohdekäyttäytymiseen vaikuttavia asioita TDF-viitekehystä hyödyntäen. 
Voisiko organisaatiosi hyödyntää varsinaista haastattelututkimusta 
käyttäytymisymmärryksen saavuttamiseksi toimien suunnittelun pohjaksi?


