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Tässä  tutkielmassa  tarkastelen  sitä,  miten  kansalaisista  tulee  osallisia.  Ymmärrän  osallisuuden
toiminnallisessa  mielessä  eli  yksilön  mahdollisuutena  vaikuttaa  omalla  toiminnallaan  tärkeäksi
kokemiinsa  asioihin. Tutkin  osallisuuden  muodostumisprosessia  käyttäen  empiirisenä  esimerkkinä
asukastoimintaa  Espoon  kaupungin  omistamassa  vuokrataloyhtiössä.  Empiirisen  esimerkin  avulla
vastaan tutkimuskysymykseeni: Miten osallisuus muodostuu toiminnassa?

Tutkimukseni  on  laadullinen  tapaustutkimus,  jonka  aineisto  koostuu  11  väljästi  strukturoidusta
teemahaastattelusta.  Teoreettisina  työkaluina  käytän  kulttuurihistoriallista  toiminnan  teoriaa  ja
kehittävän  työntutkimuksen  toimintajärjestelmän  mallia.  Analyysimenetelmäni  on  teoriasidonnainen
sisällönanalyysi.  Analyysiprosessissani  tuotan  ensin  aineistosta  teemoittelun  avulla  asukasaktiivien
toimintaa  kuvaavan  luokittelujärjestelmän.  Sitten  annan  siihen  perustuen  tutkimuskohteesta
fenomenologisen  kuvauksen.  Lopuksi  tulkitsen  analyysini  aineistolähtöisiä  tuloksia  käyttäen  apuna
tutkimukseni teoreettisia työkaluja.

Vastaukseni  tutkimuskysymykseen  on,  että  osallisuuden  muodostuminen  on  siirtymistä  toiminnasta
yhteistoimintaan. Tässä prosessissa kansalaisten osallistumistoiminnasta  tulee osa samaan kohteeseen
pyrkivää  kollektiivista  toimintaa. Näin he  voivat  vaikuttaa  tärkeäksi  kokemiinsa  asioihin  toimimalla
yhdessä esimerkiksi poliittisten päättäjien kanssa. Asukastoimijoiden tapauksessa yhteistyötahoja olivat
toiset  asukkaat,  asukasaktiivit  sekä  kiinteistönhuoltoalan  ammattilaiset.  Osallistuminen  ja  osallisuus
voivat  myös  ruokkia  toinen  toistaan:  Aktiivinen  osallistumistoiminta  parantaa  kansalaisten  ja  eri
asiantuntijajärjestelmien  yhteistoiminnan  mahdollisuuksia.  Jouheva  yhteistoiminta  puolestaan  tekee
osallistumistoiminnasta entistä mielekkäämpää.

Tutkimuksellani  haluan  osallistua  kansalaisten  osallisuutta  koskevaan  keskusteluun.  Pelkkä
osallisuuden  edellytysten  luominen ulkoapäin  ei  riitä,  jos  kansalaiset  eivät koe  osallistumistoimintaa
mielekkääksi.  Toisaalta  osallistumistoiminta  ei  sekään  johda  osallisuuteen,  jos  sitä  ei  päästä
toteuttamaan osana kollektiivisia prosesseja. Silloin osallistumistoiminta jää marginaalissa tapahtuvaksi
yksinäiseksi puurtamiseksi.

Asiasanat: Osallisuus, kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria, toimintajärjestelmä, sisällönanalyysi
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1 JOHDANTO

Tutkimukseni  sai  alkunsa  osana  ”4V:  Välitä,  Vaikuta,  Viihdy  ja  Voi  hyvin”  hanketta.  Helsingin,

Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhteisessä hankkeessa

kehitettiin  mahdollisuuksia  kestävään,  viihtyisään  ja  vastuulliseen  kaupunkiasumiseen  yhdessä

kiinteistöyhtiöiden, asukkaiden, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli

”edistää  ja  tukea yhteisöllisyyttä, osallistumista oman  elinympäristön viihtyisyyden  ja  turvallisuuden

lisäämiseen sekä kestävää ja ympäristövastuullista elämäntapaa.” (4Vhanke 2010a; 4Vhanke 2010b.)

Omaksi tutkimuskohteekseni valikoitui hankkeen toiveesta ympäristöeksperttitoimintamallin arviointi

ja  kehittäminen.  Ympäristöeksperttitoimintamallissa  otetaan  aktiivinen  vuokralainen  mukaan

asuinkiinteistönsä  energia  ja  jäteasioiden  suunnitteluun  ja  seurantaan  sekä  neuvomaan  muita  talon

asukkaita  energiatietoisessa  asumisessa.  Näin  pyritään  saamaan  aikaan  säästöjä  asumisesta

aiheutuvassa energiankulutuksessa ja yhdyskuntajätteessä. Ympäristöeksperttitoimintamallin kehittivät

vuokrataloyhtiö  VVO  ja  asiantuntijayritys  Motiva  Oy  yhteisessä  ”Energiatietoinen  asuminen”  

kehityshankkeessaan.  Kehityshankkeen  jälkeen  toimintamalli  on  levinnyt  myös  muihin

vuokrataloyhtiöihin sekä omistusasumisen piiriin. (Motiva Oy 2002, 3–5; VVO Yhtymä & Motiva Oy

1997, 2–3.) Hankkeelle tekemäni raportti  (Kaakinen 2010) julkaistiin hankkeen verkkosivuilla  ja  sen

tulokset olivat mukana toimintamallin kehittämistyössä.

Haasteet  asuinkiinteistöjen  energia  ja  jätehuollon  saralla  ovat  merkittäviä.  Euroopassa  yksin

rakennuskannan  osuus  kokonaisenergiakulutuksesta  on  40  prosenttia.  Rakennusten  käyttämästä

energiasta kuluu kotitalouksissa kaksi kolmasosaa. Suomen tapauksessa suurimmat kulujen aiheuttajat

ovat  lämmitys,  lämmin  vesi,  ilmanvaihto  ja  valaistus.  Pelkkä  rakennusten  lämmitys  aiheuttaa  noin

kolmasosan  Suomen  kasvihuonepäästöistä.  (Ympäristöministeriö  2009,  2.)  Valtioneuvoston  2008

hyväksymässä  valtakunnallisessa  jäteohjelmassa  ”Kohti  kierrätysyhteiskuntaa”  puolestaan  asetetaan

tavoitteeksi  saada  yhdyskuntajätteen  määrä  kääntymään  laskuun  vuoteen  2016  mennessä.  Tämän

lisäksi  tavoitteena  on  saada  80  prosenttia  yhdyskuntajätteestä  kierrätyksen  piiriin  ja  näin  vähentää

kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää. (Ympäristöministeriö 2008, 3–4.)

Tutkimussuunnitelmaa  laatiessani  jouduin  pohtimaan  sitä,  miten  sosiaalitieteellinen  tai

sosiaalipsykologinen  tutkimus  voi  olla  mukana  kehittämässä  kiinteistöjen  energia  ja  jätehuollon

kysymysten  parissa  askaroivaa  toimintaa.  Lopulta  tutkimukseni  lähestymistavaksi  valikoitui
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kulttuurihistoriallinen  toiminnan  teoria ja siihen perustuva kehittävä työntutkimus, joka on Suomessa

kehitetty työn ja organisaatioiden tutkimisen ja kehittämisen metodologia (kts. Engeström 1995). Tästä

näkökulmasta  ympäristöeksperttitoiminta  on  tutkimuksen  ja  kehittämisen  kohteena  nimenomaan

toimintana  ja  yhteistoimintana.  Vaikka  esimerkiksi  asuinkiinteistön  ilmastointijärjestelmä  ei  olisi

aiheena sosiaalitieteellinen, siihen tähtäävä toiminta on.

Tutkimukseni  lähtökohta  oli  ympäristöeksperttitoimintamallin  arviointi  ja  kehittäminen,  joten  aluksi

tutkimusintressini  oli  praktinen.  Käsittelin  tutkimusta  ja  sen  avulla  tuottamaani  tietoa

kehittämistoiminnan välineenä. Tutkimukseni  edetessä  jouduin  kuitenkin miettimään  tarkemmin  sitä,

mistä  tutkimukseni  lopulta  kertoo.  Mistä  ilmiöstä  ympäristöeksperttitoiminta  on  esimerkki?

Pohdinnassani  päädyin  lopulta  tarkastelemaan  ympäristöeksperttitoimintaa  osallisuuden

näkökulmasta.

Kansalaisten  osallisuus  ja  aktiivinen  kansalaisyhteiskunta  alkoi  1900luvulla  nousta  vilkkaan

keskustelun kohteeksi ja osaksi poliittisia ohjelmia (Kettunen & Kiviniemi 2000, 52–55; Rättilä 2001,

190–191).  Kansalaisten aktiivisuuden  ja osallisuuden edistämistä on pidetty  sekä oikeistolaisena että

vasemmistolaisena politiikkana. Oikeiston thatcherilaisesta näkökulmasta tavoitteena on ollut supistaa

julkista  sektoria,  kun  taas  vasemmistolaisissa  puheenvuoroissa  osallisuus  on  näyttäytynyt  liberaalin

demokratian instituutioiden ruohonjuuritason täydentäjänä. Muita perusteluja kansalaisten osallisuuden

edistämiseen  ovat  olleet  esimerkiksi  edustuksellisen  demokratian  legitimaatio,  sosiaalisen  koheesion

lisääminen sekä paikallistalouden elvyttäminen ja elinympäristöjen kehittäminen. (Kettunen ym. 2000,

45.) Viimevuosien ehkä näkyvin kansalaisten osallisuutta korostava agenda on IsoBritannian nykyisen

hallituksen ”Big Society”idea. Sen ajatuksena on  lisätä kansalaisten  ja yhteisöjen vastuuta,  valtaa  ja

vaikutusmahdollisuuksia  paikallisissa  asioissa  ja  palveluiden  tuottamisessa.  (Berlin  2011,  459–460.)

Suomessa  taas  on  keskusteltu  esimerkiksi  nykyisen  hallituksen  kaavaileman  kuntauudistuksen

vaikutuksesta  lähidemokratiaan  ja  kuntalaisten  osallisuuteen  (Tuimala  &  Sallinen  2011,  A1).

Kansalaisten  osallisuudelle  on  myös  lainsäädännöllinen  perusta.  Perustuslain  lisäksi  kansalaisten

osallisuus on kirjattu kuntalakiin ja hallintomenettelylakiin sekä sektorilainsäädännössä muun muassa

maankäyttö ja rakennuslakiin ja ympäristönsuojelulakiin (Valtioneuvosto 2002, 5–8).

Tutkimusongelmani  muotoutui  ja  täsmentyi  tutkimusprosessin  aikana,  mikä  onkin  tyypillistä
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laadullisessa  tutkimuksessa  (Alasuutari  1993,  211).  Osallisuuden  teemaan  perehtymisen  myötä

huomasin,  että  käsitteellä  on  kirjallisuudessa  erilaisia  määritelmiä  (vrt.  Koskiaho  2002,  36  ja

Mönkkönen 2005, 277–278). Lisäksi osallisuutta on tutkittu eri sosiaalitieteiden parissa, mutta se ei ole

jäsentynyt  yhtenäiseksi  tutkimusalueeksi  (Kettunen  ym.  2000,  52).  Kun  sosiaalityön  piirissä  on

keskitytty  esimerkiksi  siihen,  miten  asiakkaiden  osallisuus  toteutuu  kohtaamisessa  sosiaalityön

ammattilaisten kanssa (Myllärinen 2011) tai miten osallisuutta voidaan edistää kaupunkisosiaalityössä

(Nylund  2004),  ollaan  politiikan  ja  hallinnon  tutkimuksessa  tutkittu  yhteiskunnan  instituutioiden

merkitystä  kansalaisten  osallisuuden  kannalta  (Kettunen  ym.  2000,  52–55).  Tutkimuksen  aikana

mielenkiintoni  alkoi  kohdistua  siihen,  miten  osallisuus  muodostuu  käytännön  toiminnassa.  Toisin

sanoen  millainen  on  se  prosessi,  jossa  yksilöstä  tulee  osallinen  jossain  asiassa.  Ympäristöekspertti

toiminta tarjosi tähän pohdintaan empiirisen esimerkin.

Tutkimukseni  etenee  seuraavasti:  Lähden  liikkeelle  katsauksella  osallisuuden  käsitteeseen  ja

osallisuuden  toimintakenttään.  Sitten  esitän  tutkimuskysymykseni.  Tämän  jälkeen  tarkastelen

tutkimukseni  teoreettisena  perustana  kulttuurihistoriallista  toiminnan  teoriaa  ja  kehittävän

työntutkimuksen  toimintajärjestelmän  mallia.  Sitten  käyn  läpi  tapaustutkimustani  sekä  sosiaalisen

vuokraasumisen  erityispiirteitä.  Kuvaan  myös  tutkimusaineistoani  sekä  sisällönanalyysiä

tutkimusmenetelmänä ja analyysissä sen avulla  tuottamani luokittelujärjestelmän rakentamisprosessia.

Käyn  läpi  rakentamani  luokittelujärjestelmän  ja  annan  näin  tutkimuskohteesta  fenomenologisen

kuvauksen. Sitten tulkitsen aineistolähtöisiä tuloksia valitsemieni teoreettisten mallien avulla. Lopuksi

teen  yhteenvedon  tutkimustuloksista  ja  pohdin  sitä,  miten  ne  suhteutuvat  osallisuudesta  käytyyn

keskusteluun.  Tämän  lisäksi  pohdin  tutkimusprosessiani  ja  hahmotan  mahdollisia  aiheita

jatkotutkimukselle.
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2 OSALLISUUS

Tämän osan alussa käyn  läpi sitä, miten osallisuus on ymmärretty ja määritelty kirjallisuudessa ja

tutkimuksessa.  Haluan  tuoda  esiin  sen,  miten  osallisuus  käsitteenä  mahdollistaa  monenlaisia

näkökulmia. Osallisuus myös toteutuu aina jossain yhteiskunnallisessa toimintaympäristössä. Osan

lopussa  tarkastelenkin  osallisuutta  suhteessa  demokratiaan,  hyvinvointivaltioon  ja  poliittis

hallinnollisiin prosesseihin.

2.1 Osallisuuden määrittelyä kirjallisuuden pohjalta

Osallisuudella  viitataan  usein  kokemukselliseen  ilmiöön,  jolloin  se  on  yksilön  kokemus

”jäsenyydestä  yhteisössä  ja  mahdollisuudesta  olla  vaikuttavasti  ja  rakentavasti  mukana

yhteisöllisissä  tai  laajemmin  yhteiskunnallisissa  prosesseissa”.  (Anttiroiko  2003,  16–17.)  Yksilö

tuntee  siis  esimerkiksi  kuuluvansa  osaksi  työyhteisöään,  tai  abstraktimmin  suomalaista

yhteiskuntaa,  ja  että  hänellä  on  mahdollisuus  vaikuttaa  yhteisössä  tärkeinä  pidettyihin  asioihin.

Syvimmillään osallisuus  sisältää sitoutuneisuuden ja sopimuksellisuuden elementit. Tällöin yksilö

tuntee,  että  yhteisössä  tietyt  tehtävät  tai  tehtäväkokonaisuudet  kuuluvat  hänelle  ja  hänen

osallisuudentunteensa on suhteellisen pysyvä. (Koskiaho 2002, 36.)

Englanninkielisessä kirjallisuudessa osallisuutta on tutkittu kokemuksellisesta näkökulmasta social

inclusion sekä social engagement termien avulla.  Kokemus sosiaalisesta liittymisestä toisiin (social

inclusion) on keskeinen inhimillinen tarve ja tärkeä tekijä sosiaalisen identiteetin muodostumisessa

(Bernstein & Sacco & Young & Hugenberg & Cook 2010, 999). Kokemuksella osallisuudesta onkin

positiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin, kun taas kokemuksella ulkopuolisuudesta vaikutus on

kielteinen. Koetun osallisuuden  ja ulkopuolisuuden vaikutus hyvinvointiin on sitä  suurempi, mitä

merkittävämpi  yhteisö  on  yksilölle.  (Mt.,  1003–10041.)  Sosiaalinen  osallisuus  samoin  kuin

syrjäytyminen  tai  ulkopuolisuus  (exclusion)  rakentuvat  sosiaalisen  elämän  monenkirjavissa

suhteissa. Koemme kuuluvamme ja meidät sijoitetaan osaksi erilaisia ryhmiä aina perheestä etnisten

ja ammattikuntien kaltaisiin tilastollisiin kategorioihin. Eri ryhmien välillä on rajoja, jotka jakavat

ihmiset ryhmän jäseniin ja ulkopuolisiin. Ryhmien välisiä rajoja voidaan myös kyseenalaistaa. Yksi

osoitus osallisuuden ja ulkopuolisuuden sääntelyn tarpeesta ovat muurien, aitojen ja juoksuhautojen

1   Bernsteinin, Saccon, Youngin, Hugenbergin ja Cookin tutkimuksessa verrattiin sisä ja ulkoryhmien taholta koetun
hyväksynnän ja torjunnan vaikutusta yksilön hyvinvointiin. Hyvinvoinnin mittarin perustana olivat  neljä
inhimillistä perustarvetta: yhteenkuuluvuus, havaittu kontrolli, itsetunto jaolemassaolon  merkityksellisyys.
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kaltaiset sosiaalisten rajojen materiaaliset osoittajat, joita ihmiskunta on aina rakentanut. (Abrams,

& Hogg & Marques 2005, 1–2.) Termiä social engagement käytetään, kun tarkastellaan yhteisöjen

jäsenten  välisiä  sosiaalisia  ja  emotionaalisia  siteitä.  Esimerkiksi  sosiaalisella  tuella  ja  yhteisössä

ilmenevillä vastavuoroisilla suhteilla on havaittu olevan myönteinen vaikutus yksilön hyvinvointiin.

(Park 2009, 462, 474–475.)

Osallisuus  voidaan  määritellä  myös  suhteessa  rinnakkaiskäsitteisiinsä,  joita  ovat  osallistuminen,

vaikuttaminen,  osallistaminen  sekä  valtaistaminen.  Tällöin  osallisuuden  rinnakkaiskäsitteet

valaisevat  sen  eri  ulottuvuuksia  (Koskiaho  2002,  36).  Anttiroiko  puhuu  tässä  yhteydestä

osallisuuden käsitekentästä (Anttiroiko 2003, 13, 19).

Osallistuminen  on  käsitteenä  toiminnallinen,  ja  se  viittaa  kansalaisiin  subjekteina,  joilla  on

mahdollisuus  olla  vapaaehtoisesti  ja  omaehtoisesti  mukana  toimimassa  tärkeäksi  kokemiensa

asioiden eteen.  Sosiaalinen ulottuvuus on tärkeä osallistumisen käsitteessä, sillä se edellyttää, että

mukana  toiminnassa  on  myös  muita  ihmisiä.  (Koskiaho  2002,  37;  Anttiroiko  2003,  14–16.)

Kansalaisten  osallistuminen  voi  olla  suoraa  tai  välillistä.  Suoraa  osallistuminen  on  silloin,  kun

kansalaiset  pääsevät  mukaan  prosessiin,  jossa  päätöksiä  tehdään  tai  toimeenpannaan  (Anttiroiko

2003, 15.)

Osallistuminen ei vielä takaa sitä, että yksilön toiminnalla olisi myös vaikutusta toiminnan kohteena

olevaan  prosessiin. Vaikuttaminen  tarkoittaa  sitä  muutosta  tai  tulosta,  jonka  yksilön  toiminta  saa

kohteessaan  aikaan.  Toisin  sanoen  kun  osallistuminen  viittaa  kansalaisten  toiminnan

mahdollisuuksiin,  tarkoitetaan  vaikuttamisella  kykyä  muuttaa  asiaintiloja.  Osallistumisen  ja

vaikuttamisen leikkauspisteessä on vaikuttava osallistuminen, jossa toiminnalla on myös todellinen

vaikutus. Tämä on tärkeää toiminnan mielekkyyden kannalta. (Anttiroiko 2003, 17.)

Osallistuminen ja vaikuttaminen ilmentävät kansalaisten näkökulmaa osallisuuteen. Osallistamisen

ja valtaistamisen käsitteet taas lähestyvät osallisuuden teemaa instituutioiden näkökulmasta eli siitä,

miten  institutionaalisten  toimijat  voivat  vaikuttaa  kansalaisten  osallisuuteen.  Osallistamisella

tarkoitetaan hallinnon pyrkimystä  lisätä kansalaisten osallistumista. Esimerkkejä tästä ovat valtion

ja kuntien käynnistämät osallisuushankkeet. Vaikka osallistamisessa osallistumisen tarve ja puitteet

eivät  saakaan  alkuaan  kansalaislähtöisesti,  voivat  ne  kuitenkin  olla  heidän  etunsa  mukaisia.

Valtaistaminen  viittaa  yleensä  hallinnon  tai  muiden  instituutioiden  pyrkimykseen  parantaa

valtarakenteissa heikossa asemassa olevien kansalaisten tai ryhmien vaikutusmahdollisuuksia. Sillä
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voidaan  kuitenkin  tarkoittaa  myös  kansalaisten  tai  ryhmien  omalähtöistä  toimintaa  oman

vaikutusvallan lisäämiseksi. Omaa asemaa valtarakenteissa voidaan pyrkiä parantamaan esimerkiksi

painostuksella,  kansalaistottelemattomuudella  tai  mobilisaatiolla.  Valtaistaminen  onkin  käsitteenä

sukua emansipaatiolle. Osallisuuden käsitekentän avulla voidaan sanoa, että osallistaminen pyrkii

kansalaisten  osallistumisen  mahdollisuuksien  ja  valtaistaminen  vaikutusmahdollisuuksien

lisäämiseen. (Anttiroiko 2003, 18–19; Koskiaho 2002, 33–38.)

Osallisuuden  käsitteellä  on  myös  toiminnallinen  merkitys.  Tällöin  osallisuus  lähestyy

yhteiskuntatieteissä käytettyä käsitettä toimijuus, joka tarkoittaa yksilön mahdollisuutta päättää itse

omasta toiminnastaan ja käyttää siinä hyödykseen kokemustaan sekä tietojaan ja taitojaan. Toiminta

on  itseohjautuvaa  ja  sillä  pyritään  mielekkääksi  koettuun  päämäärään.  Se  perustuu  erilaisiin

toimintavaihtoehtoihin ja mahdollisuuteen valita niiden väliltä. Toimijana yksilö ei ole ympäristönsä

armoilla  vaan  vuorovaikutuksessa  sen  kanssa.  Tekeminen  ja  käyttäytyminen  taas  ovat  yksilön

ulkopuolisten ärsykkeiden ja pakkojen ohjaamia. (Mönkkönen 2005, 277–278, 282–283.2)

Jotta  yksilö  voi  olla  osallinen  toimijuuden  tarkoittamassa  mielessä,  hänen  täytyy  olla  kykenevä

päättämään  itse  omasta  toiminnastaan  ja  hänelle  täytyy  olla  kulloisessakin  tilanteessa  tarjolla

erilaisia  vaihtoehtoja.  Yksilö  määrittelee  itse  toimintansa  mielen  ja  tarkoituksen,  mutta  ne

kumpuavat  ympäröivästä  sosiaalisesta  maailmasta  ja  yhteisössä  tärkeänä  pidetyistä  asioista.

(Mönkkönen 2005, 279–283; Weckroth 1988, 74 – 80).

Toimijuuden  käsite  saa  erilaisia  sisältöjä  riippuen  siitä,  tarkastellaanko  sitä  sosiaalisen

konstruktionismin vai kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian perinteestä käsin (Pirkkalainen 2003,

33–42).  Sosiaalisen  konstruktionismin  mukainen  käsitys  toimijuudesta  perustuu  sosiaalisten

suhteiden  ja  niissä  diskursiivisesti  rakentuvien  toimijuuksien  tarkasteluun.  Yksi  tämän  perinteen

mukainen  analyyttinen  väline  on  Rom  Harrén  positioinnin  käsite.  (mt.,  34;  Korhonen  2010, 95.)

Positio  kuvaa  yksilön  asemoitumista  suhteessa  toisiin  toimijoihin  ja  tuon  aseman  toiminnalle

asettamia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Positioinnin kautta yksilöt neuvottelevat itselleen ja toisille

vuorovaikutuksessa erilaisia toimijaidentiteettejä. (Harré & van Langenhove 1999, 1–9.)

Mönkkönen (2002) tutki väitöstutkimuksessaan sitä, miten asiantuntijan ja asiakkaan välinen suhde

vaihteli  sosiaalialan  asiakastyön  vuorovaikutuksessa.  Hänen  mukaansa  asiakastyön

2    Mönkkönen käyttää Klaus Weckrothin Toiminnan psykologiassa (1992) esittelemiä käsitteitä toiminta ja tekeminen
(Weckroth 1988, 37–41).
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vuorovaikutusorientaatiot  voitiin  jakaa  asiantuntijakeskeiseen,  asiakaskeskeiseen  ja  dialogiseen.

Vuorovaikutusorientaatiot  tuottavat  osallistujille  erilaisia  positioita  eli  odotuksia  siitä,  mikä  on

heidän osansa yhteisessä  toiminnassa. Asiantuntijalähtöistä vuorovaikutusta ohjaavat asiantuntijan

näkemykset  ja  tavoitteet. Asiakaslähtöinen vuorovaikutus  taas perustuu asiakkaan näkemyksiin  ja

kokemuksiin. Dialoginen vuorovaikutus on keskustelua,  jossa kumpikin vaikuttaa yhteistyöhön  ja

sen etenemiseen. Vuorovaikutusorientaatiot eivät ole pysyviä  ominaisuuksia,  vaan orientaatio  voi

vaihdella  samankin  keskustelun  aikana.  Sekä  asiantuntija  että  asiakaskeskeinen

vuorovaikutusorientaatio voivat olla uhka asiakkaan toimijuudelle, kun asiakas ja asiantuntija eivät

todellisuudessa kohtaa. (Mönkkönen 2002, 16, 53–60, 79–80.)

Toiminnan  teorian  mukainen  lähestymistapa  toimijuuteen  taas  korostaa  yksilön  mahdollisuuksia

tuottaa  oman  elämänsä  tapahtumia  ja  vaikuttaa  ympäristöönsä.  (Weckroth  1988,  19.)  Esimerkki

tällaisesta  näkökulmasta  toimijuuteen  on  Järventien  (1993)  väitöstutkimus.  Siinä  hän  käsitteli

itsemurhia  ihmisen  toimintana,  jonka  taustalla  on  aina  jokin  logiikka  eli  ”järki”.  (kts.  Järventie

1993.)  Itsemurha  on  yksilön  epätoivoinen  tapa  ylläpitää  omaa  toimijuuttaan  tilanteessa,  jossa

hänellä  ei  enää  ole  todellisia  toiminnanmahdollisuuksia.  Järventie  kutsuu  tällaisia  tilanteita

toiminnallisiksi  loukuiksi.  (Järventie  1993,  43.)  Myös  esimerkiksi  alkoholin  tuhoisan  käytön

kaltainen piittaamattomuus omasta parhaasta voi olla yksilön keino pitää yllä omaa  toimijuuttaan

tilanteessa,  jossa  sosiaaliset  ja  yhteiskunnalliset  säännöt  ja  pakot  ohjaavat  hänen  toimintaansa

(Weckroth  1991,  10).  Lopulta  alkoholin  käytöstä  tulee  kuitenkin  toiminnallinen  ansa,  kun  sen

käyttämistä ei pystytä lopettamaan (KoskiJännes 1992, 21). Nämä esimerkit kuvaavat inhimillisen

toiminnan  ääriilmiöitä,  mutta  samalla  ne  osoittavat,  miten  keskeistä  yksilölle  on  voida  tuottaa

elämäntapahtumiaan ja rakentaa elämänkulkuaan mielekkääksi katsomallaan tavalla.

Kaksi  erilaista  tapaa  ymmärtää  toimijuus  vaikuttavat  myös  siihen  millaisen  sisällön  osallisuuden

käsite  saa.  Sosiaalisen  konstruktionismin  perinteen  näkökulmasta  myös  osallisuus  on

vuorovaikutuksessa diskursiivisesti rakentuva asema, joka vaihtelee eri tilanteissa ja niiden aikana.

Toiminnan  teorian  mukainen  käsitys  toimijuudesta  taas  on  yksilön  mahdollisuutta  tuottaa  oman

elämänsä tapahtumia ja vaikuttaa omalla toiminnallaan ympäristöönsä. Tutkimukseni  teoreettisena

viitekehyksenä on kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja sen tapa jäsentää toimijuus.
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2.2 Osallisuuden toimintakenttä

Liberaali  demokratiakäsitys  on  ollut  hallitseva  ajattelusuuntaus  nykyisten  demokraattisten

yhteiskuntajärjestelmien  kehittymisessä.  Liberaalin  demokratian  keskeinen  periaate  on

edustuksellisuus,  jonka  mukaan  hallinnon  ammattilaisten  ja  vaaleilla  valittujen  päättäjien  tulee

vastata  poliittishallinnollisen  järjestelmän  toiminnasta.  Näin  kansalaisten  osallisuudelle

poliittisessa  toiminnassa  ei  aina  jää  kovinkaan  isoa  roolia.  (Rättilä  2001,  190,  194.)

Edustuksellisuuden merkitys yleisessä demokratiakäsityksessä on niin merkittävä, että kansalaisten

tarvetta osallisuuteen  saatetaan pitää  jopa merkkinä poliittisen  järjestelmän ongelmista  (Koskiaho

2002,  41).  Liberaali  demokratia  on  myös  haastettu.  Esimerkkejä  tästä  ovat  Berberin  vahvan

demokratian  teoria  ja  Habermasin  kommunikatiivisen  rationaalisuuden  käsitteeseen  pohjaava

deliberatiivinen demokratiateoria.

Barberin  (1984)  mukaan  liberaali  demokratiakäsitys  ei  ole  taustaoletuksiltaan  kovinkaan

demokraattinen.  Hänen  mukaansa  se  edustaakin  niin  sanottua  heikkoa  demokratiaa.  Heikossa

demokratiassa  politiikka  on  ensisijaisesti  instrumentti  yksilöiden  vapauksien  ja  oikeuksien

suojaamiseen.  Yhteisöjen  edun  tai  kansalaisten  osallisuuden  sijaan  liberaali  demokratia  korostaa

individualismia  ja  yksityistä  etua.  Se  pyrkii  pitämään  ihmiset  turvallisesti  erossa  toisistaan,  ei

saattamaan  heitä  yhteen  hedelmällisellä  tavalla.  (Barber  1984,  3–4.)  Vahva  demokratia  taas  on

osallistuvaa  demokratiaa,  joka  perustuu  itseään  hallitseviin  kansalaisten  yhteisöihin,  julkiseen

keskusteluun  ja  osallisuutta  tuottaviin  instituutioihin.  Demokratia  on  tästä  näkökulmasta

enemmänkin osa kansalaisten elämää kuin yhteiskuntajärjestelmä tai instrumentti. (Mt., 117 & 150–

151.)

Habermasin  kommunikatiiviseen  rationaalisuuteen  perustuvassa  deliberatiivisessa  demokratia

teoriassa  annetaan  keskeinen  rooli  argumentatiiviselle  julkiselle  keskustelulle  yhteisten  asioiden

hoitamisessa  ja  ristiriitaisten  intressien  yhteensovittamisessa.  Julkinen  keskustelu  myös  kehittää

osallistujien  näkemyksiä  ja  preferenssejä.  (Raisio  &  Ollila  &  Vartiainen  2010,  92–93.)

Kommunikatiivisen  rationaalisuuden  mukaan  yhteiskunnallisessa  keskustelussa  kyetään

tavoittelemaan  yhteistä  hyvää,  kun  ensin  päästään  yli  yksityisten  intressien  ajamisesta.  Tämä

tapahtuu  rajoittamattomassa  keskustelussa,  jossa  osallistujat  esittävät  argumentteja  ja  pyrkivät

niiden pohjalta yhteisymmärrykseen. (Habermas 1984, 10.)

Berberin  vahvan  demokratian  ja  deliberatiivisen  demokratian  peräänkuuluttaman  kansalaisten
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suuremman  osallisuuden edellytys on  toimiva  kansalaisyhteiskunta.  Se on  kansalaisten  vapaan  ja

vapaaehtoisen  toiminnan  kenttä,  joka  erottuu  esimerkiksi  keskushallinnon  ja  markkinoiden

toiminnasta  erillisenä  kolmantena  sektorina.  Sen  piirissä  kansalaiset  voivat  julkisella  toiminnalla

ajaa yhteisiä arvojaan, päämääriään ja intressejään  ilman voiton tavoittelua tai ulkoista kontrollia.

(Konttinen  &  Ruuskanen  &  Siisiäinen  2010,  21.)  Kansalaisyhteiskunta  on  vuorovaikutuksessa

keskushallinnon  ja markkinoiden kanssa  erilaisten  rajapintojen  ja välittävien mekanismien kautta.

Tällaisina  rajapintoina  voidaan  nähdä  vaikkapa  puolueorganisaatiot  tai  liiketoimintaa  harjoittavat

säätiöt. (Konttinen ym. 2010, 20–21.)

Jälkimodernille  yhteiskunnalle  tyypillinen  yksilöllistyminen  on  nähty  ongelmana

kansalaisyhteiskunnan  kannalta.  Tästä  näkökulmasta  yksilöllistymisen  myötä  ihmiset  vetäytyvät

pois yhteisöistä, eivätkä kollektiivisesti  jaetut  arvot  ja  intressit  ole  enää mahdollisia. Tällä  tavoin

fragmentoituneessa  yhteiskunnassa  yhteinen  korvautuu  oman  tai  taustaryhmän  edun  ajamisella.

(Suvanto  1997,  603,  612–614.)  Toisaalta  kaikki  eivät  ole  nähneet  yksilöllistymisen  merkitsevän

yleistä  juurettomuutta  tai  ihmisten  eriytymistä  ja  yksinäisyyttä.  Ulrich  Beckin  (1995)  mukaan

yksilöllistyminen  tarkoittaa  yksilön  pakkoa  muodostaa  itse  omat  elämäkertansa  tilanteessa,  jossa

teollisen  yhteiskunnan  kollektiiviset  elämäntavat  menettävät  merkitystään.  Tähän  elämäkerran

tuottamiseen  kuuluvat  kuitenkin  myös  siihen  liittyvät  sitoumukset,  sosiaaliset  verkostot  ja  uudet

yhteiset  totuudet.    (Beck  1995,  27–31.)    Näin  yksilöillä  voi  yhä  olla  jaettuja  identiteettejä  ja

intressejä, ne vain eivät määräydy enää samalla tavalla kuin teollisessa yhteiskunnassa.

Osallistuessaan  poliittishallinnolliseen  prosessiin  kansalaiset  ovat  mukana  toiminnassa  ainakin

kolmen  muun  tahon  kanssa:  yhteiskunnan,  poliittisten  päättäjien  ja  asiantuntijoiden.  Tässä

yhteistyössä yhteiskunta tarkoittaa passiivista lakien, normien ja reunaehtojen tarjoajaa ja päättäjät

puolestaan  lopullisten  ratkaisujen  tekijöitä. Asiantuntijoilla  taas  on  yhteistyössä  tarvittava  teknis

taloudellistoiminnallinen  tieto  ja  tuntemus.  (Horelli  &  Kukkonen  2002,  250–2513.) Arjessamme

annamme  eri  asiantuntijoiden  huolehtia  useista  yhteisistä  ja  jopa  omista  asioistamme  kuten

asuinympäristömme  suunnittelusta  tai  terveydestämme.  Näitä  tiettyjä  tehtäviä  hoitamaan

erikoistuneita  asiantuntijatahoja  kutsutaan  asiantuntijajärjestelmiksi  (Bäcklund  &  Häkli  &

Schulman 2002, 11). Luottamus asiantuntijajärjestelmiin saattaa laskea kansalaisten kiinnostusta eri

osallisuuden  muotoja  kohtaan,  kun  yksilöt  luottavat  siihen,  että  asiat  hoituvat  ilman  heidän

panostaankin.  Tässä  tapauksessa  kiinnostus  yhteisiä  asioita  kohtaan  herää  yleensä  vasta,  kun  ne

3   Horelli ja Kukkonen käsittelevät artikkelissaan kansalaisten osallistumista yhdyskuntasuunnitteluun, mutta heidän
erittelemänsä tahot ovat mukana myös muissa poliittishallinnollisissa prosesseissa.
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koskettavat konkreettisesti omaa arkea. (Bäcklund & Kurikka 2008, 12.)

Osallistuessaan kansalaiset ovat siis yhteistyössä asiantuntijajärjestelmien kanssa. Yhteistyön haaste

on  se,  millaiseksi  vapaaehtoisten  ja  ammattilaisten  välisen  työnjaon  tulisi  muodostua.  Kummalle

kuuluvat  eri  vastuut  ja  velvollisuudet?  Millainen  rooli  vapaaehtoisuudelle  annetaan?  (Nylund  &

Yeung  2005,  9–10,  13.)  Kansalaisten  ja  hallinnon  yhteistyö  tarvitsee  tuekseen  paikallisia

vuorovaikutteisia  käytäntöjä  ja  yhteisiä  päämääriä  hallinnon  ja  kansalaisten  välille  (Kohonen  &

Tiala  2002,  7).  Kansalaisten  osallisuuden  toteutuminen  onkin  usein  kiinni  siitä,  millä  tavoin  eri

asiantuntijat  ja  poliittishallinnollinen  koneisto  siihen  suhtautuvat.  Hallinto  voi  esimerkiksi  olla

haluton  ottamaan  kansalaisia  mukaan  toimintaan  tai  toisaalta  osallisuudelle  ei  välttämättä  osata

hahmottaa  sopivaa  roolia.  (Rättilä  2001,  193–194;  Kettunen  2002,  21.)  Mäntysalo  (1999)  kuvaa

tällaista  ilmiötä  patologisen  vallan  käsitteellä.  Patologinen  valta  pyrkii  estämään  hallinnon

totuttujen  toimintamallien  muutokset.  Toiminta  on  legitiimiä  vain  silloin,  kun  se  tehdään

vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. Vastaavasti kaikki niistä poikkeava koetaan ongelmalliseksi.

(Mäntysalo 1999, 19–20.)

Kansalaisosallisuuden  työnjakoon  vaikuttaa  myös  kehityssuunta,  jossa  maallikoiden  ja

vapaaehtoistoimijoiden työ alkaa ammatillistua. Esimerkiksi yleinen koulutustason nousu ja monien

ammatillisten  käsitteiden  leviäminen  asiantuntijajärjestelmien  ulkopuolelle  ovat  muuttaneet

maallikoiden  toimintaa  ja  retoriikkaa  ammatillisempaan  suuntaan.  Samalla  vapaaehtoistoiminnan

tavoitteellisuus on lisääntynyt. Vapaaehtoistoimijoiden on usein osattava nimetä, kirjata ja jäsentää

toimintansa  erilaisiksi  toimenkuviksi,  tulostavoitteiksi  ja  osatekijöiksi.  Ammatillinen  ja

vapaaehtoistoiminta  onkin  joskus  käytännön  toiminnassa  vaikea  erottaa  toisistaan.  (Mönkkönen

2005, 286–288, 291.)

Ammattimaistuvan vapaaehtoistoiminnan yhteydessä on alettu puhua asiantuntijakansalaisista, jotka

hankkivat  itse  tietoa  tärkeiksi  kokemistaan  asioista  sekä  vaativat  päättäjiltä  ja  virkamiehiltä

vastauksia  päätöksiä  koskien. Asiantuntijuus  ei  näin  ole  pysyvä  asema  tai  harvojen  kyvykkyyttä,

vaan  jokainen  voi  olla  asiantuntija  jossain  asiassa.  Siitä,  mikä  tieto  on  olennaista  missäkin

tapauksessa,  käydään  jatkuvaa  kamppailua.  (Bäcklund  &  Paavola  2003,  53.)  Asiantuntijat  eivät

enää  olekaan  tiedon  tai  yhteisen  edun  yksiselitteisiä  määrittelijöitä,  vaan  niistä  tulee  julkisen

keskustelun ja sosiaalisen määrittelyn kohde (Puustinen 2002, 233).

Osallisuus  tarjoaa kansalaisille uudenlaisia poliittisia  toimijuuksia. Rättilä  (2001) hahmottaa näitä
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toimijaasemia demoeliittien ja arkipolitikoijien (everyday makers) käsitteiden avulla4. Demoeliitit

viittaavat  kansalaistoimijoihin,  jotka  ovat  saavuttaneet  vakiintuneen  aseman  niin  sanotuissa

governanceverkostoissa.  Governanceverkostot  ovat  usein  projektiluontoisia  ja  vapaamuotoisesti

organisoituneita  yhteenliittymiä,  joissa  eri  tahot  aina  kansalaisjärjestöistä  talouselämän  ja

julkishallinnon  toimijoihin  neuvottelevat  tiettyjen  julkisten  tehtävien  hoitamisesta.  Governance

verkostot  ovat  merkittäviä  vallankäyttäjiä,  ja  niinpä  mukanaolo  niissä  takaa  kansalaistoimijoille

vahvan aseman poliittisessa toiminnassa. Arkipolitikoijat  taas ovat itsenäisesti  ja epämuodollisesti

toimivia  kansalaisia,  jotka  ottavat  henkilökohtaisesti  vastuuta  tärkeäksi  kokemistaan  asioista.

Toiminta  on  paikallista  ja  sen  motivaationa  on  ongelmalähtöisyys  sekä  halu  osallistua.

Arkipolitikointi  ei  pohjaudu  ideologiaan  eikä  tapahdu  osana  järjestäytyneiden  kansalaisliikkeiden

tai  järjestöjen  toimintaa.  Se  on  tilannekohtaista  ja  pienimuotoista  toimintaa,  joka  voidaan  nähdä

vastauksena  yhteiskunnallisten  liikkeiden  ammattimaistumiselle  ja  sulautumiselle  osaksi

hallintoeliittiä. (Rättilä 2001, 203–204.)

Keskustelussa kansalaisten osallisuudesta ja suhteesta poliittishallinnolliseen järjestelmään ei aina

huomata pohtia sitä, mikä on osallisuuden merkitys kansalaisten elämässä. Kettusen ja Kiviniemen

(2000)  mukaan  osallisuustutkimuksen  haaste  onkin  vahvistaa  kansalaisten  näkökulmaa.  Tällöin

kiinnostavaa  on  juuri  osallisuuden  suhde  kansalaisten  elämänpiireihin  ja  osallisuutta  edistävät  ja

rajoittavat  tekijät.  Ovatko  eri  osallisuusmahdollisuudet  ylipäätään  mielekkäitä  kansalaisten

kannalta? Mitä kansalaiset siis osallisuudelta odottavat ja mitä sillä halutaan saada aikaan?  Tarve

osallistua  ei  ole  staattinen  ominaisuus,  vaan  se  kumpuaa  arjen  erilaisista  tarpeista  ja  toiminnan

mahdollisuuksista. (Kettunen ym. 2000, 46, 53; Peltonen 2002, 174.)

Osallisuushankkeissa  ja  projekteissa  osallisuuden  esteeksi  on  usein  nähty  kansalaisten  todellisen

vallan  ja  vastuun  puute  (Salmikangas  2002,  93).  Muita  kansalaisten  osallisuuden  haasteita  ovat

ainakin rajallinen aika, tarvittavan tiedon puute tai sen tulva sekä erilaiset vaikeasti ymmärrettävät

asiantuntijakielet,  joilla  asioita  käsitellään.  Kansalaiset  eivät  myöskään  välttämättä  tunne  heille

tarjolla olevia toiminta ja osallistumistapoja. (Kettunen ym. 2000, 48; Horelli ym. 2002, 252–253.)

Bäcklundin  ja  Kurikan  (2008)  demokratiaselontekohankkeelle5  tekemästä  selvityksestä  kävi  ilmi,

että vain reilu kolmannes pääkaupunkiseutulaisista ajatteli saavansa riittävästi tietoa kotikunnassaan

4  Rättilän käyttämä lähde on: Bang, Henrik & Eva Sörensen (1998) Teh Everyday Maker: A New Chalenge to
Democratic Governance. COSrapport nr. 3.

5  Demokratiaselontekohanke oli osa Oikeusministeriön ja Sisäasiainministeriön Kansalaisvaikuttamisen
politiikkaohjelmaa, jota koordinoi Suomen Kuntaliitto. Sen tavoite oli kehittää mittaristo kuvaamaan
kuntademokratian tilaa. (Bäcklund 2008, 7.)
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valmisteluvaiheessa olevista asioista. Samoin vain noin neljäsosa oli sitä mieltä, että oman kunnan

päätöksentekoa  on  helppo  seurata.  Toisaalta  vain  noin  viidennes  kyselyyn  vastanneista  oli  sitä

mieltä, ettei hänellä ole aikaa paneutua kotikuntansa kehittämiseen.  (Bäcklund ym. 2008, 14–16.)



13

3 TUTKIMUSKYSYMYS

Osallisuutta  voidaan  tutkia  monesta  näkökulmasta.  Kettusen  ja  Kiviniemen  (2000)  mukaan

kansalaisten osallistumisen6 tutkimus ei ole jäsentynyt selkeästi yhtenäiseksi tutkimusalueeksi. Sen

sijaan  sen  piirissä  on  erilaisia  tutkimussuuntauksia,  joista  jokaisella  on  oma  näkökulmansa

osallisuuden teemoihin. Osallistuvan demokratian teorian ja mallien tutkimus keskittyy demokratian

ja osallistumisen väliseen suhteeseen. Poliittisten järjestelmien tutkimus taas on kiinnostunut siitä,

miten  poliittiset  prosessit  ja  rakenteet  vaikuttavat  kansalaisten  osallistumiseen  ja  päinvastoin.

Kansalaisuuden  tutkimus  taas  käsittelee  osallistumista  kansalaisuuden  elementtinä.

Kansalaisyhteiskunnan  tutkimuksen  piirissä  ollaan  kiinnostuneita  kansalaisten  osallistumisen

organisoitumisen  eri  muodoista.  Kansalaisten  osallistuvan  toiminnan  tutkimus  taas  käsittelee

osallistumista kansalaisten tavoitteellisena toimintana. Keskeistä ilmiön tutkimisessa on ymmärtää,

millaista  on  kansalaisten  osallistumiseen  tähtäävä  toiminta  ja  millaisia  merkityksiä  toiminnalle

annetaan.  Osallistuva  toiminta  voi  suuntautua  niin  poliittishallinnolliseen  järjestelmään  kuin

kansalaisyhteiskuntaan,  ja  niissä  kummassakin  on  erilaisia  osallistumismuotoja  ja

käytäntöjä.  (Kettunen ym. 2000, 52–55.)

Yksi  esimerkki  kansalaisten  osallistuvan  toiminnan  tutkimuksesta  on  Salmikankaan  (2004)

väitöstutkimus.  Siinä  hän  tutki  kansalaistoimijoiden  osallistumisen  ja  osallisuuden  muutosta

alueellisessa  yhteissuunnittelussa  kajaanilaisen  NakertajaHetteenmäen  alueella  1900luvun  alusta

2000luvun alkuun. Tutkimuksen mukaan alun perin talkoomuotoinen kansalaistoiminta laajeni ajan

myötä  aktiiviseksi  kyläyhdistystoiminnaksi,  jonka  kautta  alueen  asukkaat  pääsivät  mukaan

vaikuttamaan  asuinaluettaan  koskevaan  päätöksentekoon.  Näin  aluksi  lähinnä  vallankäytön

kohteina olleista kansalaistoimijoista kehkeytyi aktiivisia toimijoita alueellisessa päätöksenteossa ja

yhteissuunnittelussa.  Lopulta  kyläyhdistys  toteutti  itsenäisesti  erilaisia  EUrahoitteisia

kehityshankkeita  ja  tuotti  erilaisia palveluita  koko  maakunnan  alueella.  (Salmikangas 2004, 212–

213; Salmikangas 2002, 101–104.)

Salmikankaan  mukaan  kansalaisten  osallisuuden  kehitys  edellytti  alueellista  yhteistoiminnan

perinnettä  sekä  vuorovaikutuksellista  yhteistyötä  kansalaisten  ja  julkisen  vallan  välillä.

Vuorovaikutuksellisessa yhteistyössä julkinen valta ja kansalaistoimijat löysivät jaettuja kohteita ja

6    Antiroikon  (2003)  mukaan  osallistaminen  ja  osallisuus  ovat  käsitteinä  osittain  päällekkäisiä  silloin,  kun
osallisuudesta puhutaan toiminnallisessa mielessä. Tällöin myös niitä koskevat tarkastelut ja luokittelut ovat helposti
toistensa  toisintoja.  (Anttiroiko  2003,  15.)  Ymmärrän  tämän  niin,  että  Kettusen  ja  Kiviniemen  mainitsemia
osallistumisen tutkimuksen suuntaukset voidaan käsitellä myös osallisuuden tutkimuksen suuntauksina.
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tavoitteita  yhteissuunnittelulle.  Vuorovaikutteisessa  yhteistyössä  myös  julkisen  vallan  edustajat

muuttivat  omia  toimintakäytäntöjään  huomioidakseen  paremmin  kansalaisten  osallisuuden.

Kansalaistoimijoiden  osallistumisen  kannalta  tärkeitä  välineitä  olivat  yhteissuunnittelu  ja  siinä

tarvittava  asiantuntijuus  sekä  hyvät  yhteydet  muihin  yhteissuunnittelun  osapuoliin.  (Salmikangas

2004,  196,  218–220,  224–226.)  Myös  oma  tutkimukseni  edustaa  kansalaisten  osallistuvan

toiminnan tutkimuksen suuntausta.

Tutkimuskysymykseni  on  seuraava: Miten  osallisuus  muodostuu  toiminnassa?  Hahmotan

osallistumista  ja  osallisuutta  sekä  niiden  välistä  suhdetta  toiminnallisena  prosessina,  jossa  yksilö

pyrkii vaikuttamaan ympäristössään tärkeiksi kokemiinsa asioihin.
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4 YHTEISTOIMINTA

Kuten  aiemmin  totesin,  osallisuus  on  lähtökohtaisesti  yhteistoimintaa.  Se  perustuu

vuorovaikutuksesta  kumpuavaan  kuuluvuuden  kokemukseen  ja  toimintaan,  jonka  mielekkyys

kumpuaa  sosiaalisista  suhteista.  Osallisuus  myös  edellyttää  yhteistyötä  eri  tahojen  kanssa  aina

vertaisista  asiantuntijajärjestelmiin.  Eskola  (1982)  on  määritellyt  yhteistoiminnan  yhdeksi

vuorovaikutuksen  tutkimisen,  ja  siten  sosiaalipsykologian,  lähtökohdaksi.  Vuorovaikutuksen

hahmottaminen  yhteistoimintana  juontaa  hänen  mukaansa  juurensa  marxismin  klassikoiden

ajattelusta.   Siinä on ollut keskeistä  työn pitäminen olennaisena  ihmisen, yksilön  ja yhteiskunnan

kehityksessä  sekä  työn  yhteistoiminnallisen  muodon  korostaminen.  (Eskola  1982,  84–90.)

Seuraavaksi  käsittelen  tarkemmin  yhteistoimintaa  kulttuurihistoriallisen  toiminnan  teorian

toiminnan käsitteen ja kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän mallin avulla.

4.1 Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria

Kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria on neuvostoliittolaisten psykologien ajatuksille rakentunut

teoreettinen  suuntaus,  joka  perustuu  Lev  Vygotskin  ja  hänen  seuraajiensa  ajatuksille.  Vygotskin

lisäksi suuntauksen keskeisinä kehittäjinä voidaan pitää ainakin Aleksandr R. Lurijaa ja Aleksei N.

Leontjevia.  (Eskola  1982,  139–153;  Engeström  1995,  41–42.)  Kulttuurihistoriallisen  toiminnan

teorian  mukaan  ihminen  sekä  sopeutuu  ympäristöön  että  muuttaa  sitä  toiminnan  välityksellä.

Voidakseen  toimia  osana  ulkoista  todellisuutta  yksilön  tulee  sisäistää  se.  Sisäistämisen  myötä

ulkoinen todellisuus ja siihen kohdistuva toiminta representoituvat toimijan mielessä kartaksi, joka

taas ohjaa ulkoista  toimintaa. Yksilö myös pyrkii muuttamaan ympäristöään sisäisten käsitystensä

mukaiseksi7.  (Weckroth  1988,  79;  kts.  Järventie  2011.)  Ympäristön  ärsykkeet  eivät  siis  vaikuta

yksilöön  suoraan  vaan  toiminnan  välityksellä.  Samoin  ihmisen  vaikutus  ympäristöön  välittyy

toiminnan kautta. (Leontjev 1977, 76–77.) Toiminnan välittämä ihmisen ja ympäristön suhde näkyy

kuviossa 1.

7   Mahdollisuutta toteuttaa oma elämänsä sisäisen kartan mukaisesti voidaan pitää jopa elintärkeänä. (Järventie 2011.)



16

Kuvio 1: Toiminnan välittämä ihmisen ja ympäristön suhde (Järventie 2011)

Weckroth (1988) puhuu toiminnan kahdesta suunnasta: psyykkisestä ja praktisesta. Psyykkinen on

sisäistä  toimintaa,  jonka  prosessit  edellyttävät  nykyisyyden  havaitsemista,  menneisyyden

muistamista  ja  tulevaisuuden  ajattelemista  sekä  tahtomista.  Praktinen  taas  viittaa  ulospäin

suuntautuvaan toimintaan, jota voi olla niin kielten puhuminen kuin fyysinen työ. Nämä toiminnan

suunnat  ovat  keskenään  vuorovaikutuksessa.  Monien  psyykkisten  toimintojen  on  ensin  tultava

tutuksi  praktisessa  toiminnassa  kokeilujen  ja  harjoittelun  muodossa,  ennen  kuin  ne  voivat  tulla

sisäistetyksi osaksi sisäistä  toimintaa. Kun vaikkapa tietyn työkalun käyttö on opittu, sitä voidaan

alkaa  käyttää  ajattelun  välineenä.  Toisaalta  psyykkiset  toiminnassa  tehdyt  suunnitelmat  voidaan

ulkoistaa praktiseksi toiminnaksi. Usein käytännössä tapahtuvassa ulkoisessa toiminnassa paljastuu

sellaisia  asioita,  joita  suunnittelussa  ei  osattu  ottaa huomioon.  Näin  praktinen  toiminta  täydentää

psyykkistä toimintaa. (Weckroth 1988, 47–52, 54–63.)

Yksilölle  mahdollisten  praktisten  toimintojen  määrä  on  niin  suuri,  että  ongelmaksi  hänen

toimintansa  kannalta  muodostuu  valinnan  tekeminen  erilaisten  näennäisesti  tasaarvoisten

vaihtoehtojen  väliltä.  Jotta  yksilö  voisi  päättää  tulisiko  hänen  opiskella  yliopistossa,  purjehtia

maailman ympäri vai muuttaa luostariin, hän tarvitsee toiminnalleen juonen, joka tarjoaa logiikan

valintojen  perusteeksi. Toiminnan  juoni  sitoo  alun  perin  toisistaan  erilliset  toiminnot  osaksi  yhtä

mielekkääksi koettua kokonaisuutta. Näin esimerkiksi luostariin muuttaminen on looginen valinta,

jos  yksilön  toiminnan  juoni  on  noudattaa  hengellistä  kutsumusta.  (Weckroth  1988,  69–73.)

Weckrothin teoretisointiin perustuen ihmisen toiminnan juonet sijoittuvat neljälle tasolle, joita ovat

biologinen,  psykologinen,  sosiaalinen  ja  yhteiskunnallinen.  Ihminen  on  biologisella  tasolla

tarkasteltuna  organismi,  joka  pyrkii  aineellisten  elinolojen  puitteissa  pitämään  yllä  biopraktisia

toimintojaan. (kts. Järventie 2011.) Psykologisella tasolla ihminen on subjekti. Subjektina ihminen
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tuottaa oman elämänsä tapahtumia ja saa aikaan muutoksia ympäristössään. Tämä on mahdollista

vain toiminnassa, sillä “toiminta on subjektin olotila”. (Weckroth 1988, 19, 31.)

Organismina ihminen noudattaa toiminnassaan biologista järkeä ja subjektina psykologista järkeä.

Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  biologisesti  jokin  toiminta  on  perustellumpaa  kuin  toinen.  Samoin

psykologiselta kannalta jokin toiminta on toista mielekkäämpää. Tästä huolimatta ihmiset toimivat

myös  biologisen  tai  psyykkisen  parhaansa  vastaisesti  esimerkiksi  tekemällä  kuormittavaa  työtä.

Weckrothin  mukaan  biologisesti  ja  psyykkisesti  järjenvastainen  toiminta  selittyy  ihmisen

”kolmannella parhaalla” eli sosiaalisella logiikalla. (Weckroth 1988, 89.) Vaikka yksilö määrittelee

itse toimintansa mielen ja tarkoituksen, on toiminta kuitenkin perimmiltään sosiaalista. Toiminnan

päämäärät ja mielekkyys kumpuavat ympäröivästä sosiaalisesta maailmasta ja heijastavat yhteisössä

tärkeänä  pidettyjä  asioita.  Samoin  yksilön  toiminta  kietoutuu  osaksi  yhteistä  toimintaa  sekä

yhteiskunnallisia  ja  sosiaalisia  suhteita.  (Weckroth  1988,  74–80).  Ihmisen  ”kolmas  paras”  on

toiminnan juonen lähteenä sosiaalisella ja yhteiskunnallisella tasolla.

Toiminnan  sosiaalisella  tasolla  ihminen  on  persoonallisuus.  Persoonallisuuden  perusta  on

henkilökohtaisesti  tärkeissä  motiiveissa,  joiden  mukaan  yksilö  pyrkii  suuntaamaan  elämänsä.

Subjektin  kehittyminen  persoonallisuudeksi  on  kuitenkin  mahdollinen  vasta,  kun  yksilön

motiiveihin pohjautuvasta  toiminnasta  tulee osa  sosiaalisia  suhteita  eli  “meitä”8.  (Leontjev, 1977,

143–150; Weckroth 1988, 80–92; Järventie 2011.) Tämä edellyttää tietoisuutta eli kykyä hahmottaa

toisten  ihmisten  toiminta  ja  sijoittaa  oma  toiminta  osaksi  sitä.  (Weckroth  1988,  86–87;  Leontjev

1977, 36–40.)

Weckroth  (1988)  valaisee  tietoisuuden  perustaa  alun  perin  Leontjevin9  käyttämän

metsästäjäesimerkin  avulla. Siinä  joukko  metsästäjiä  ajaa  saalistaan  takaa. Toiminta  on  kuitenkin

tehotonta, sillä ryhmä ei yhdessä välttämättä pysty sen parempaan suoritukseen kuin sen yksittäinen

jäsen  kykenisi.  Metsästystoiminta  muuttuu  luultavasti  tuottoisammaksi,  kun  metsästäjien  joukko

jakautuu  suorittamaan  kahta  eri  tehtävää:  osa  piiloutuu  lähistölle odottamaan,  kun  loput  pyrkivät

ajamaan  saaliseläimet  heitä  kohti.  Kumpikaan  näistä  tehtävistä  ei  luultavasti  yksinään  riitä

onnistuneeseen  saalistamiseen.  Metsästäjästä  piileskely  tai  saaliin  ajaminen  itsestään  poispäin  on

kuitenkin mielekästä, kun he hahmottavat oman toimintansa lisäksi toisten toiminnan. Toisin sanoen

8  Leontjev  ymmärtää  persoonallisuuden  eri  tavoin  kuin  esimerkiksi  persoonallisuuspsykologian  piirreteorioista  on
tapana.  Toisaalta  itsen  littymistä  muihin  pidetään  tärkeänä  vaiheena  monissa  persoonallisuusteorioissa.  Esimerkkejä
tästä ovat Meadin yleistynyt toinen ja Freudin yliminä. (Eskola 1985, 136,148–149.)
9 Leontjev, A.N (1964) Probleme der Entwicklung des Psychischen. Berlin: Volk und Wissen.
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he  tietävät  osallistuvansa  yhteistoimintaan.  (Weckroth  1988,  86–87.)  Yhteistoiminnan  tarjoama

juoni tuo siis järjen toimintaan, joka organismin tai subjektin näkökulmasta ei olisi mielekästä.

Ihmisen toiminta tapahtuu myös yhteiskunnallisessa kontekstissa, jossa hän on kansalaisena osana

tuotannon  tai  demokraattisen  päätöksenteon  kaltaisissa  prosesseissa.  Weckrothin  (1991)  mukaan

kehitymme  subjektiksi  osana  yhteiskunnallista  todellisuutta,  josta  myös  keinomme  tuottaa  omat

elämäntapahtumamme ovat peräisin. Esimerkiksi autolla ajaminen voi  jossain yhteiskunnassa olla

tärkeä  elämäntapahtumien  tuottamisen  keino,  kun  taas  jossain  muussa  se  voisi  olla  vaikkapa

loitsujen  lukeminen.  (Weckroth  1991,  7.)  Yhteiskunnallinen  todellisuus  vaikuttaa  kansalaisen

toiminnan juoniin eri tavoin kuten vaikkapa normien ja lakien tai kulttuurin kautta (Weckroth 1988,

80–86).  Esimerkiksi  liikennevalon  vaihtumisen  odottaminen  tyhjässä  risteyksessä  voidaan  kokea

järkevänä, sillä se noudattaa kansalaisten liikennekäyttäytymistä koskevia lakeja.

Jokainen toiminnan juonellinen taso edellyttää edellisten tasojen olemassaoloa. Ihminen ei voi olla

subjekti, jos hän ei kykene organismina ylläpitämään biopraktisia toimintojaan. Samoin sosiaalisen

logiikan  mukainen  toiminta  edellyttää,  että  ihminen  on  elämäntapahtumiaan  tuottava  subjekti.

(Eskola 1985, 148–153.) Jokainen  toiminnan juoni myös edellyttää, että yksilöllä on sen vaatimia

toiminnan  mahdollisuuksia.  Tällaisia  ovat  biologisella  tasolla  aineelliset  elinolot  kuten  riittävä

ruoka.  Psykologisella  tasolla  toiminnan  mahdollistavat  hallittavissa  olevat  elämänkäytännöt.

Esimerkiksi  eristyksessä oleva  vanki  ei  juuri voi  hallita oman elämänsä  tapahtumia. Sosiaalisella

tasolla yksilön toiminta edellyttää mahdollisuuksia olla mukana yhteistoiminnassa muiden kanssa.

Yhteiskunnallisella  tasolla  yksilön  taas  on  oltava  osa  jotain  yhteiskunnallista  todellisuutta.  (kts.

Järventie 2011.)

Keskeistä kulttuurihistoriallisessa  toiminnan teoriassa on sen tapa ymmärtää  inhimillinen  toiminta

välittyneenä ja kohteellisena. Toiminta välittyy erilaisten välineiden kautta, jotka ovat ympäristön ja

kulttuurin tarjoamia ja voivat olla konkreettisia työkaluja, käsitteitä tai ajattelutapoja. Inhimillisellä

toiminnalla  on  myös  tyypillisesti  kohde,  johon  sen  avulla  pyritään.  (Engeström  1995,  41–42.)

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin näitä inhimillisen toiminnan ominaisuuksia.

4.1.1 Toiminnan välittyneisyys

Yksilöiden käyttäytymistä on psykologiassa usein kuvattu tiettynä reaktiona tiettyyn ärsykkeeseen.

Näin ajateltuna ihmisten havaittava käyttäytyminen on seurausta ympäristön ärsykkeistä. (Vygotsky
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1979,  39.)  Vygotskyn  (1979)  välittyneen  toiminnan  malli  tuo  tähän  kaavaan  välittävän  tekijän  –

merkin (sign). Se välittää yhteyttä ärsykkeen ja reaktion välillä vaikuttamalla siihen, miten ärsyke

ymmärretään  ja  miten  siihen  reagoidaan.  Merkit  mahdollistavat  tietoisen  suhtautumisen  ulkoisen

maailman  ärsykkeisiin  ja  psyykkisten  toimintojen  ohjaamisen.  Merkit  mahdollistavat  myös

psyykkisen  toiminnan  laadullisen  kehittymisen.  Ne  ovatkin  keskeisiä  ihmislajin  ja  yksilön

kehityksessä. (Mt., 39–40; Hänninen 2001, 86–92.) Välittyneen toiminnan malli näkyy kuviossa 2.

Siinä kirjain S tarkoittaa ärsykettä  ja R reaktiota. Niiden suhdetta välittävä merkki X toimii  ikään

kuin uutena keinotekoisena ärsykkeenä, johon yksilö reagoi.

Kuvio 2: Välittyneen toiminnan kaava

Välittyneen  toiminnan  mallissa  merkkien  lisäksi  toimintaa  välittävät  työkalut  (tool).  Työkalut

välittävät yksilön ulkoista  toimintaa,  jonka avulla pyritään vaikuttamaan ympäristöön  ja luontoon.

Merkit  taas  välittävät  sisäistä  toimintaa,  joka  pyrkii  hallitsemaan  ”ihmisen  omaa  luontoa”  eli

psyykkistä  toimintaa.  Sisäinen  toiminta  mahdollistaa  oman  toiminnan  hallinnan  ja  näin

kehittyneemmät  psyykkiset  toiminnot. (Vygotsky  1979,  40,  52–55.)  Esimerkki  työkalusta  on

vaahtosammutin, jolla sammutetaan tulta. Merkkien kautta välittynyt sisäinen toiminta taas voi olla

vaikkapa  ymmärrystä  siitä,  että  sankka  savu  huoneistossa  viittaa  tulipaloon.  Tämä  ymmärrys  ei

kuitenkaan sinänsä sammuta tulipaloa. Merkkejä ja työkaluja yhdistää sisäistämisen prosessi. Tämä

tarkoittaa sitä, että ne esiintyvät aluksi yksilön ulkopuolella ja ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Sisäistämisen  myötä  yksilö  alkaa  kuitenkin  käyttää  niitä  sisäisesti  mielessään  ohjatessaan

toimintaansa.  (Mt.,  55–57.)  Vygotskyn  ajattelussa  välittyminen  on  toiminnan  mekanismi.  Merkit

siis välittävät sisäistä toimintaa eivätkä tiettyä sisältöä. Kuitenkin merkkien kautta myös välitetään

merkityksiä.  (Pirkkalainen  2003,  28.)  Weckrothin  jaottelua  psyykkiseen  ja  praktiseen  toimintaan

voitaneen  tässä  yhteydessä  tulkita  siten,  että  merkit  VÄLITTÄVÄT  psyykkistä  toimintaa.

Praktisessa toiminnassa taas merkkien avulla VÄLITETÄÄN merkityksiä.
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4.1.2 Toiminnan kohteellisuus

A.  N.  Leontjev  (1977)  piti  toiminnan  tärkeimpänä  tunnusmerkkinä  sen  esineellisyyttä,  eli

kohteellisuutta.  Hänen  mukaansa  “inhimillisen  toiminnan  esihistoria  alkoi  siten,  että  elämän

prosessit  muuttuivat  esineellisiksi”.  Esineellisessä  toiminnassa10  ihminen  on  suhteessa  ulkoiseen

todellisuuteen  ja  sen  vaatimuksiin.  Näin  subjekti  siirtyy  osaksi  esineellistä  todellisuutta  ja

esineellinen  todellisuus  osaksi  subjektiutta.    (Leontjev  1977,  79–80,  85.)  Esineellisen  toiminnan

kohteita  ohjaavat  motiivit,  jotka  saavat  alkunsa  ihmisen  tarpeista.  Vaikka  ihmisellä  onkin  jo

syntyessään tarpeita, niitä ei ole vielä sidottu mihinkään kohteeseen. Toisin sanoen tarve ei  tiedä,

mikä sen tyydyttää, ennen kuin se on ensimmäisen kerran tyydytetty. Kun tarve lopulta saa kohteen,

siitä tulee toimintaa herättävä ja suuntaava motiivi. (Mt., 156–157.)

Ihmisen toiminnalla on aina motiivi. Silloinkin kun toiminta vaikuttaa motiivittomalta, sen takana

olevaa  motiivia  ei  vain  tiedosteta.  (Leontjev  1977,  95.)  Biologisten  tarpeiden  lisäksi  ihmiselle

kehittyy  korkeampia  esineellistoiminnallisia  tarpeita,  jotka  esiintyvät  ainoastaan  tietoisuuden

tasolla. Tällaisia ovat esimerkiksi tarve luoda ja tehdä työtä. Ihmisen tarpeiden kehityslinja kulkee

niin,  että  ensin  hän  toimii  täyttääkseen  biologiset  tarpeensa.  Lopulta  korkeammista  tarpeista  voi

tulla biologisia tärkeämpiä, jolloin ”ihminen tyydyttää elintarpeensa voidakseen toimia”. (Mt., 160.)

Motiivit muodostavat hierarkkisen järjestelmän, sillä osa niistä on persoonallisesti tärkeämpiä kuin

toiset (kts. myös Järventie 2011).

Leontjev  kuvasi  esineellisen  toiminnan  kokonaisuutta  niin  sanotun  yleisen  rakenteen  avulla

(Leontjev,  1977,  91–96).  Weckroth  tarkentaa  edelleen  toiminnan  yleisen  rakenteen  kuvaavan

praktisen  toiminnan  hierarkkista  järjestelmää.  Myös  psyykkinen  toiminta  muodostaa  oman

hierarkkisen järjestelmänsä. (Weckroth 1988, 66.) Kun yksilöiden praktista  toimintaa tarkastellaan

empiirisesti  sekä Leontjev että Weckroth puhuvat  toiminnan  sijasta  toiminnoista. Toiminta viittaa

laajemmin  yksilön  psykologiseen  elämään,  joka  ei  sinänsä  selity  millään  tietyllä  kohteella.

Toiminnoilla subjekti pyrkii tiettyyn kohteeseen, joka vastaa hänen tarpeitaan. (Leontjev, 1977, 91–

92; Weckroth 1977, 66.)

10   Weckroth (1988) käyttää tässä yhteydessä praktisen toiminnan käsitettä.
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Toiminnot realisoituvat tekojen kautta. Teot ovat toiminnon osasuorituksia, joilla pyritään johonkin

tietoiseen tavoitteeseen11. Nuo tavoitteet ovat edellytys toiminnon kohteen saavuttamiselle, mutta ne

eivät  vielä  itsessään  tyydytä  toiminnon  takana  olevia  tarpeita.  Toiminnon  toteuttaminen  tekojen

ketjuna  edellyttääkin  subjektilta  ymmärrystä  siitä,  että  tekojen  joukko  lopulta  vastaa  noihin

tarpeisiin, vaikka yksittäinen teko ei niin vielä tekisikään. (Leontjev 1977, 92–93; Weckroth 1988,

66.) Toiminnot ja teot ovat itsenäisiä realiteetteja. Tietty teko voi olla osana erilaisia toimintoja ja

samoin jokin tietty toiminto voi realisoitua erilaisten tekojen kautta. (Leontjev 1977, 94.)

Teot  tapahtuvat aina  jossain konkreettisessa  (tai esineellisessä kuten Leontjev  sanoisi)  tilanteessa,

joka asettaa ehtoja niiden  toteuttamiselle. Tekoja määrittävätkin sekä niille asetettu  tavoite että ne

mahdolliset  keinot,  joilla  teot  voidaan  toteuttaa.  Mahdolliset  keinot  kiinnittävät  teot  ja  niiden

tavoitteet  ympäristön  ehtoihin.  Leontjev  kutsuu  tekojen  toteuttamisen  keinoja  toiminnan  yleisen

rakenteen  mallissaan  operaatioiksi. Aivan  kuten  teot  realisoivat  toimintoja,  operaatiot  toteuttavat

tekoja. Jos ympäristön ehdot muuttuvat, myös tekojen mahdolliset keinot eli operaatiot muuttuvat.

Sen sijaan teko ja sen tavoite pysyvät samana, niihin vain on uusissa oloissa pyrittävä eri  tavalla.

Toisaalta sama operaatio voi olla osa eri tekoja. Työkalut ovat konkreettinen esimerkki  tekojen ja

operaatioiden  itsenäisestä  suhteesta,  sillä  niissä  esineellistyvät  mahdolliset  operaatiot  mutta  eivät

teot.  Työkalu  mahdollistaa  tietyn  menetelmän  eli  operaation  teon  suorittamiseen,  jos  sitä  vain

osataan käyttää  ja se on saatavilla. Työkalu ei  kuitenkaan määritä  sitä, missä kaikissa  teoissa  sitä

voidaan käyttää. (Leontjev 1977, 95–96.)

Toiminnan  kehityskulussa  yleisen  rakenteen  osat  ovat  liikkeessä.  Ensinnäkin  yleisen  rakenteen

osaset saattavat muuttua toisikseen. Jos toiminto menettää itsenäisen motiivinsa, se saattaa muuttua

teoksi,  joka  realisoi  uusia  toimintoja.  Samoin  teosta  voi  tulla  toiminto,  jos  se  saa  itsenäisen

motivoivan  voiman. Teko  taas  voi  muuttua operaatioksi,  jolloin  siitä  tulee  keino  toteuttaa  muita

tekoja. Toiminnan rakenteen osasia voidaan myös jakaa edelleen osiin, jolloin esimerkiksi yksi teko

jakautuu välitavoitteiksi. Toisaalta aiemmin erotetut yksiköt voivat yhdistyä, jolloin subjekti ei enää

tiedosta  niitä  erillisinä  vaiheina.  (Leontjev  1977,  98.) Toiminnan  yleinen  rakenne  ja  sen  osat  on

esitetty kuviossa 3.

11   Weckroth (1988, 66) puhuu tavoitteiden sijaan päämääristä tekojen vastinparina.
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Kuvio 3: Leontjevin toiminnan yleinen rakenne

4.2 Kehittävä työntutkimus ja toimintajärjestelmän malli

Kehittävä työntutkimus on suomessa kehitetty kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan perustuva

lähestymistapa  organisaatioiden  ja  niissä  tapahtuvan  työtoiminnan  tutkimiseen  ja  kehittämiseen

(Engeström 1995, 11–12).   Engeström (1995)  toteaa, että vaikka kulttuurihistoriallinen  toiminnan

teoria tarjoaakin erinomaisen näkökulman toiminnan tutkimiseen, se ei tee selvää analyyttistä eroa

yksilöllisen  ja  yhteisöllisen  toiminnan  välillä.  Niinpä  Engeström  lisääkin  Vygotskin  välittyneen

toiminnan kolmioon (kuvio 2) kollektiivisen tason eli yhteisön, työnjaon ja säännöt. Näin syntyvää

toiminnan yksikköä kutsutaan kehittävän  työntutkimuksen  termistössä  toimintajärjestelmäksi. Sen

avulla  voidaan  analysoida  yhteisön  kulttuurillisesti  välittynyttä  yhteistoimintaa.  (Mt.,  44–45.)

Kuviossa 4 näkyy toimintajärjestelmän malliksi täydennetty välittyneen toiminnan kolmio.

Kuvio 4: Toimintajärjestelmän malli (Engeström 1987, 78).
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Mallissa  tekijällä  tarkoitetaan  tarkastelun  kohteena  olevaa  toimijaa.  Välineet  ovat  ympäristön  ja

kulttuurin tarjoamia ja voivat olla konkreettisia työkaluja tai abstrakteja käsitteitä tai ajattelutapoja,

jotka välittävät ihmisen kohteeseen suuntautuvaa toimintaa. Toiminnalla pyritään kohteeseen, jolla

puolestaan on  jokin  tulos  (tämä suhde näkyy kuviossa 4 nuolena kohteesta  tulokseen). Yhteisöllä

tarkoitetaan  niitä  kollektiiviseen  toimintaan  osallistuvia  toimijoita,  jotka  yhdessä  jakavat  saman

kohteen. Yhteisö pyrkii kollektiivisen  toiminnan kohteeseen  työnjaon avulla. Työnjako kuvaa sitä

tapaa,  jolla  yhteisö  jakaa  tehtävät,  toiminnasta  saadut edut  ja päätösvallan eri  toimijoiden välillä.

Toimintajärjestelmän  mallin  avulla  voidaan  tarkastella myös  yksilön  ja  yhteisön  välistä  suhdetta,

jota  säätelevät  sekä  eksplisiittiset  että  implisiittiset  säännöt.  Toimintajärjestelmässä  kaikki  sen

osatekijät ovat keskenään kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa. Tämä  tarkoittaa esimerkiksi  sitä,

että  samalla,  kun  säännöt  vaikuttavat  yksilön  toimintaan,  voi  yksilö  myös  muuttaa  tai  rikkoa

toimintajärjestelmän sääntöjä. (Engeström 1995, 41–42, 44–47.)

Toimintajärjestelmän  mallin  sisällä  näkyvät  osakolmioina  (kuvio  4)  keskeiset  prosessit  tuotanto,

jako, vaihto ja kulutus, joiden kautta organisaatiot jatkuvasti organisoivat, muovaavat ja uudistavat

itseään  (Engeström  1995,  44;  46–47).  Tuotanto  on  prosessi,  jossa  yhteistoiminnalla  pyritään

saamaan  aikaan  toivottu  lopputulos.  Jakoprosessi  kuvaa  toimintaa,  jolla  toimintajärjestelmä

organisoi  työnjakoaan  eli  tehtävien,  erilaisten  etuuksien  ja  päätösvallan  jakautumista  yhteisön

jäsenten  välillä.    Vaihtoprosessi  taas  kuvaa  toimintajärjestelmän  vuorovaikutustoimintaa,  jossa

yksilön suhdetta yhteisöön välittävät sosiaaliset säännöt. Kulutus on prosessi, jossa yhteisö käyttää

tarjolla olevia resursseja uusintaakseen itseään. Keskeiset prosessit eivät todellisuudessa ole tarkasti

toisistaan erottuvia  toimintoja. Esimerkiksi  tuotanto on samalla  työvoiman kuluttamista. Toisaalta

koko  toimintajärjestelmän  voidaan  ajatella  kuvaavan  kollektiivista  tiettyyn  kohteeseen  pyrkivää

tuotantoprosessia. (Engeström 1987, 78–82.)

Toimintajärjestelmässä  vallitsee  normaalitilassa  vakiintuneita  toimintatapoja  eli  käsikirjoituksia,

joiden  mukaan  sen  arkinen  toiminta  etenee.  Ne  eivät  aina  ole  täysin  tiedostettuja  tai  tietoisten

valintojen  tulosta.  Yksilöt  sisäistävät  käsikirjoituksien  mukaisen  toimintakulttuurin  kokemuksen

avulla.  Vallitsevia  toimintamalleja  ei  lähtökohtaisesti  kyseenalaisteta  ja  niistä  poikkeavia  tapoja

pidetään  lähinnä  yksilöllisinä  poikkeamina,  jolloin  niiden  takana  mahdollisesti  olevat  ristiriidat

jäävät  huomaamatta.  Kehittävässä  työntutkimuksessa  toimintajärjestelmän  vakiintuneista

käytännöistä  pyritään  saamaan  tutkimuksen  avulla  tietoa.  Niiden  analysointi  eli  käsitteellinen

hallinta auttaa organisaatiota pohtimaan vanhoja toimintamallejaan ja mahdollisesti luomaan uusia
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ekspansiivisessa  oppimisprosessissa.  Ekspansiiviseksi  oppimissykliksi  kutsutaan  koko

toimintajärjestelmää  koskevaa  oppimisprosessia,  jossa  vallitsevat  käytännöt  tulevat  tietoisen

ajattelun kohteiksi.  (Engeström 1995, 87–89.)

Toimintajärjestelmän  toiminnassa  esiintyy  aina  myös  normaalista  kulusta  poikkeavia  tapahtumia

kuten  häiriöitä,  innovaatioita  ja  toimintakatkoksia.  Kehittävä  työntutkimus  lähestyy  näitä

poikkeamia  järjestelmän  rakenteellisista  jännitteistä  johtuvina  ristiriitoina,  joita  on  eriasteisia.

Ensimmäisen  asteen  ristiriidat  ovat  koko  toimintajärjestelmän  läpäiseviä  perusristiriitoja  kuten

vaihto  ja  käyttöarvo  kapitalismissa. Toisen  asteen  ristiriidat  ovat  ristiriitoja  toimintajärjestelmän

osatekijöiden välillä kuten vaikkapa toiminnan sääntöjen ja  työnjaon epäsuhta. Kolmannen asteen

ristiriitoja  ilmenee,  kun  organisaatiossa  kehitetyt  uudet  toimintatavat  eivät  sovi  yhteen  vanhojen

kanssa.  Neljännen  asteen  ristiriidat  aiheutuvat  siitä,  että organisaation  muuttunut  toiminta  ei  sovi

yhteen  naapuritoimintajärjestelmän  kanssa.  Naapuritoimintajärjestelmät  ovat  sellaisia

toimintajärjestelmiä, jotka ovat jollain tavalla toisiinsa kytköksissä. (Engeström 1995, 53–58, 62–

63.)

Kehittävässä  työntutkimuksessa  analyysiyksikkönä  on  toimintajärjestelmä  (Engeström  1995,  41).

Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  tutkimuksessa  ei  eritellä  yksilöiden  ominaisuuksia  tai  toimintatapoja.

Vaikka  tutkimuksen  aineisto  koostuu  yksilöiden  antamista  kuvauksista,  tutkimuksessa  tuotetaan

niiden perusteella tietoa toimintajärjestelmästä. Silloinkin, kun aineistosta nousee esiin esimerkkejä

yksilöiden  erilaisista  kokemuksista  tai  toimintatavoista,  ne  kertovat  yksilöiden  sijaan  siitä

toimintajärjestelmästä,  jossa ne  ovat  relevantteja  tapoja  menetellä. Kehittävällä  työntutkimuksella

on  Engeströmin  (1995) mukaan  sekä  praktinen  että  tieteellinen  tiedonintressi,  kun  se pyrkii  sekä

tuottamaan  empiiristä  tietoa  organisaatioiden  kehittämistoiminnan  tueksi  että  kehittelemään

toiminnan teoriaa (Engeströn 1995, 73). Toimintajärjestelmän mallin avulla onkin tarkasteltu hyvin

erilaisia  organisaatioihin  ja  työtoimintaan  liittyviä  ilmiöitä  kuten  alioikeuksien  työskentelyä

(Engeström  &  Haavisto  &  Pihlaja 1992),  asuinalueen  kehittämistoimintaa  (Salmikangas  2004)  ja

sosiaalista pääomaa (Engeström & Ahonen 2005).

4.3 Valittujen teorioiden metodologia

Ihmisen  toimintaa  on  modernin  sosiaalitieteen  piirissä  usein  pyritty  selittämään  ärsykkeiden  ja

reaktioiden  välisenä  suhteena.  Tämä  on  tehty  jakamalla  ympäristö  erilaisiin  ärsykkeisiin  ja

taustatekijöihin.  Käyttäytyminen  taas  jaetaan  erilaisiin  reaktioihin.  Sitten  ihmisen  toiminnasta
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pyritään  löytämään  yhteyksiä  tiettyjen  reaktioiden  tiettyjen  ärsykkeiden  välillä.  (Weckroth  1988,

32–33.)  Eskola  puhuu  tästä  lähestymistavasta  mekanistisdeterministisenä  paradigmana.  Sen  on

tarkoitus  tuottaa  ihmisen  toimintaa  ennustavia  tieteellisiä  lakeja,  joissa  riippumattomat  muuttujat

määräävät tietyn ilmiön. (Eskola 1994, 23–28.)

Kulttuurihistoriallisessa  toiminnan  teoriassa  ihmisen  toimintaa  ei  ymmärretä  ärsykkeiden  ja

reaktioiden välisistä suorista yhteyksistä vaan toiminnan sisäisistä mekanismeista ja eri toimintojen

välisistä suhteista käsin (Weckroth 1988, 41–46). Näin on laita myös toiminnan teoriaan pohjaavan

kehittävän työntutkimuksen (Engeström 1995, 41). Sekä kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria että

kehittävä  työntutkimus  edustavat  lähestymistapaa,  jossa  ihmisen  toiminta  on  ymmärtämisen

keskiössä.  Inhimillistä  toimintaa  voivat  yhä  koskea  tietyt  lainalaisuudet,  mutta  ne  vaikuttavat

toiminnan  oman  logiikan  mukaisesti.  Näin  sosiaalitieteellisessä  tutkimuksessa  tilastollisen

yleistämisen  rinnalle  nousevat  esimerkiksi  etnografiset  havainnot  ja  osanottajien  omat  selonteot.

(Eskola 1994, 38–42.)

Sosiaalitieteissä  tutkimuskohde  voidaan  sijoittaa  neljälle  eri  todellisuuden  tasolle.  Todellisuuden

taso kuvaa sitä, millaiseksi  tutkimuksen kohteena oleva  ilmiö perimmiltään oletetaan. Neljä  tasoa

ovat maailmassa  vallitsevat  tosiseikat,  ihmisten  kokemus, kulttuuriset  rakenteet  ja  vuorovaikutus.

Maailmassa  vallitsevat  tosiseikat  ovat  tutkimuskohteena  silloin,  kun  koetetaan  saada  uutta  tietoa

vaikkapa  ihmisten  käyttäytymisestä.  Tästä  näkökulmasta  käyttäytymismallit  ovat  maailmassa

olemassa  olevia  faktoja,  joista  tutkimuksessa  päästään  selville.  Tuotettua  tietoa  taas  voidaan

arvioida  sen  todenperäisyyden  mukaan,  eli  käyttäytyvätkö  ihmiset  todella  niin  kuin  tutkimus

väittää.  Ihmisten  kokemuksien  tasolla  ollaan  kiinnostuneita  siitä,  mitä  ihmiset  tuntevat.  Voidaan

tutkia vaikkapa ihmisten kokemuksia sairaudestaan. Tällöin ei olla kiinnostuneita itse sairaudesta tai

sen  todenperäisyydestä  vaan  yksilöiden  siihen  liittyvistä  kokemuksista  ja  tunteista. Kun  tutkitaan

tietyn yhteisön vakiintuneita ajattelutapoja, ollaan kiinnostuneita kulttuuristen  rakenteiden  tasosta.

Tutkimuskohteena voi olla vaikkapa se, millaisia erotteluja kulttuurissa ilmenee miesten ja naisten

välillä ja miten ihmiset käyttävät niitä. Vuorovaikutuksen tasolla tutkitaan vuorovaikutusprosessia.

Tällöin  se  näyttäytyy  omalakisena  ilmiönä,  jolla  on  oma  toimintalogiikkansa.

Keskustelunanalyyttinen tutkimus on perinteisesti ollut kiinnostunut juuri tästä tasosta. Sen piirissä

on  tutkittu  esimerkiksi  sellaisia  ilmiöitä  kuin  vuorottelua  puhevuorovaikutuksessa  tai  eri

institutionaalisten  vuorovaikutustilanteiden  kuten  lääkärin  vastaanoton  ominaislaatua.  (Peräkylä

1995, 40 – 41.)
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Kulttuurihistoriallista  toiminnan  teoriaa  ja  kehittävää  työtutkimusta  ei  voida  yksiselitteisesti

sijoittaa edellä mainittuihin kategorioihin. Toisaalta niissä oletetaan, että on olemassa esineellinen

todellisuus,  jossa  toiminta  tapahtuu  (Engeström  1995,  125–126).  Tässä  mielessä

kulttuurihistoriallisen  toiminnan  teorian  ja  kehittävän  työtutkimuksen  voidaan  katsoa  edustavan

maailmassa  vallitsevien  tosiseikkojen  näkökulmaa.  Toisaalta  ne  korostavat  psyykkisessä

toiminnassa  rakentuvien  konstruktioiden  merkitystä.  Kehittävässä  työntutkimuksessa  puhutaan

myös  toimintajärjestelmän  moniäänisyydestä  eli  siitä,  että  toimijoilla  voi  olla  myös  omia  eriäviä

tulkintoja yhteistoiminnasta (Engeström 1995, 48).

Tutkimuksessani kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmän malli on tulkinnallinen työkalu.

Tulkinta on aktiivista toimintaa ja vaatii valintoja ja sen tulos on myös kiinni siitä, miten työkalua

käytetään. Eskola (1994) on puhunut tällaisten tulkinnallisten työkalujen yhteydessä konstruoiduista

tyypeistä. Tyypit  rakennetaan  osista,  jotka  vaikuttavat  tutkittavan  ilmiön  kannalta olennaisilta  tai

kiinnostavilta. Konstruoitujen  tyyppien ei  tarvitse esiintyä  todellisuudessa sellaisenaan. Sen sijaan

niiden  arvo  tieteelliselle  keskustelulle on  se, että  ne  tarjoavat  vertailumahdollisuuden havaintojen

välille.  Jokainen voi verrata oman  tutkimuksensa  tuloksia konstruoituun  tyyppiin  ja  jäsentää niitä

sen avulla. (Eskola 1994, 22–23.)

Toimintajärjestelmän  malli  on  konstruoitu  tyyppi  yhteistoiminnasta  ja  organisaatioista.

Konstruoidut  tyypit  ja  niiden  ominaisuudet  taas  ovat  muodostajiensa  valintojen  tulos.  Esimerkki

tästä  on  toimintajärjestelmän  mallin  sääntöjen  ja  työnjaon  välinen  ero.  Työnjaonhan  voitaisiin

ajatella  perustuvan  juuri  kollektiivista  toimintaa  sääteleviin  eksplisiittisiin  ja  implisiittisiin

sääntöihin.  Vaikkapa  lääkärin  vastaanoton  vuorovaikutuskäytännöt  voidaan  nähdä  sekä

vuorovaikutusta  koskevina  sääntöinä  että  lääkärin  ja  potilaan  välisenä  työnjakona.  Toisaalta

vastaanotto instituutiona on väline lääkärin toiminnassa. Yhteistoiminnan tietyn piirteen näkeminen

joko sääntönä tai työnjaollisena seikkana on konstruktiotoimintaa ja valitsemista. Yhteistoiminnassa

ei  tarvitse olla todellisuudessa toisistaan selvästi erottuvia sääntöjä ja työnjaollisia seikkoja, mutta

niiden analyyttinen erottaminen tarjoaa keinon jäsentää tutkimuskohteesta tuotettavaa tietoa.
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5 TAPAUSTUTKIMUS, AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄ

5.1 Tapaustutkimus

Tutkimukseni  on  laadullinen  tapaustutkimus.  Tapaustutkimus  tarkoittaa  rajatun  kokonaisuuden

tutkimista  sen  todellisessa  kontekstissa  (SaaranenKauppinen  &  Puusniekka  2006,  5.5).  Yhden

tapauksen valitseminen tutkimuskohteeksi mahdollistaa sen yksityiskohtaisen tarkastelun. Tämä on

olennaista  myös  kehittävässä  työntutkimuksessa,  joka  perustuu  toimintajärjestelmän

mahdollisimman  tarkkaan  kartoittamiseen  (Engeström  1987,  321–328).  Tapaustutkimuksessa

tutkimustiedon  yleistäminen  ajatellaan  eri  tavalla  kuin  tilastollisessa  analyysissä.  Tulosten

yleistettävyys  perustuu  juuri  yksittäistapauksen  yksityiskohtaiseen  tutkimiseen  eikä  niinkään

analyysiyksiköiden suureen määrään tai otannan satunnaisuuteen. Keskeinen kysymys on se, mitä

tutkitun  tapauksen  perusteella  voidaan  oppia?  (Metsämuuronen  2006,  214–216;  Peuhkuri  2007,

130–131;  SaaranenKauppinen  ym.  2006,  5.5.) Tähän  kysymykseen  palaan  tutkimuksen  tuloksia

pohtiessani.

Toinen  tapaustutkimuksen  keskeinen  kysymys  on,  ”mistä  tämä  tapaus  on  tapaus”.  Mistä

laajemmasta  ilmiöstä  tutkimani  rajattu  kohde  on  empiirinen  esimerkki?  (Laine  &  Bamberg  &

Jokinen  2007,  9–10.)  Tässä  tutkimuksessa  tapauksena  on  asukastoiminta  Espoon  kaupungin

omistamassa  vuokrataloyhtiössä.  Tutkimuksen  avulla  käsittelen  kuitenkin  laajempaa  osallisuuden

teemaa tai tarkemmin sitä, miten yksilön osallisuus omaan asumiseen ja asuinympäristöön rakentuu

toiminnassa.  Vastaus  kysymykseen  on  siis  seuraava:  ympäristöeksperttitoiminta  on

tapausesimerkki  yksilön  mahdollisuudesta  toiminnallaan  vaikuttaa  omaan  asumiseensa  ja

asuinympäristöönsä.

Tutkimani  asukastoimintamalli  on  ympäristöeksperttitoiminta.  Ympäristöekspertti  on

asukaskokouksen valitsema asukasaktiivi. Hän voi kuulua talon asukastoimikuntaan, mutta tämä ei

ole  välttämätöntä.  Hän  on  mukana  tukemassa  asuintalonsa  energiankulutuksen  ja  jätehuollon

seurantaa ja ohjaamista sekä toimii yhteyshenkilönä vuokrataloyhtiön ja asukkaiden välillä. Lisäksi

yksi  toiminnan  tavoite  on  muiden  asukkaiden  asumistaitojen  kehittäminen  niistä  tiedottamalla  ja

esimerkkinä toimimalla. (Motiva Oy 2002, 3–5.) Vuokrataloyhtiön mukaan ympäristöekspertit eivät

saa  toiminnastaan  varsinaista  korvausta,  mutta  heille  maksetaan  kokouspalkkio

koulutustilaisuuksiin  osallistumisesta.  Esimerkiksi  asukastoimikuntien  puheenjohtajille  maksetaan
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toiminnasta  vuosittainen  korvaus,  jonka  lisäksi  heillä  on  kulukorvausoikeus  toiminnassa

aiheutuneiden matka, puhelin ja postikulujen osalta.

Tutkimukseni  kontekstina  olevassa  vuokrataloyhtiössä  ympäristöeksperttitoiminta  aloitettiin

syksyllä 199612. Tosin tuolloin Espoon alueella oli vielä useampi alueellinen vuokrataloyhtiö, jotka

myöhemmin  yhdistyessään  muodostivat  nykyisen  vuokrataloyhtiön.  Vuokrataloyhtiön  tietojen

mukaan  noin  puolessa  kaikista  vuokranmääritysyksiköistä13  on  nimetty  ympäristöekspertti.

Vuokrataloyhtiön  omissa  energiankulutusten  ja  jätehuollon  seurannoissa  ei  ole  havaittu  selkeitä

eroja  sen  perusteella,  onko  kiinteistössä  nimetty  ympäristöekspertti  vai  ei.  Tämä  herättää

kysymyksiä.  Eikö  toiminnalla  todellakaan  ole  saavutettu  tuloksia?  Vai  vaihteleeko  toiminnan

tuloksellisuus eri kiinteistöjen välillä, jolloin keskiarvot eivät välttämättä kerro mitään mahdollisesti

saavutettavista  tuloksista?  Toisaalta  ympäristöeksperttitoiminta  ei  ole  ainoa  tapa  vaikuttaa

kiinteistön  energiankulutuksiin  tai  jätehuoltoon. Sen vaikutusta voikin olla vaikea  erottaa muiden

tekijöiden kuten vaikkapa taloteknisten ratkaisujen seasta.

Vuokrataloyhtiö  on  Espoon  kaupungin  omistuksessa.  Se  syntyi  2000luvun  alussa,  kun  silloisen

Espoon  kaupungin  omistamat  alueelliset  vuokrataloyhtiöt  yhdistyivät.  Vuokrataloyhtiöllä  on

Espoon  alueella  264  vuokranmääritysyksikköä.  Jokainen  vuokranmääritysyksikkö  on  itsenäinen

kustannuspaikka, jonka vuokra määrittyy omakustannusperiaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä,

että  kustannuspaikan  vuokralla  katetaan  sen  kiinteistönhoitomenot  ja  pääomamenot14.  Jokainen

kustannuspaikka  hoitaa  itsenäisesti  kiinteistön  hoitokulut,  joihin  kuuluvat  muun  muassa

energiakulut  ja  korjaukset.  Vuokrataloyhtiössä  Espoon  kaupungin  alue  on  jaettu  kolmeen

kiinteistöalueeseen, jotka edelleen jakautuvat kolmeen eli yhteensä yhdeksään kiinteistöpiiriin. Tätä

jakoa käytetään esimerkiksi asukastoiminnan sekä kiinteistönhoidon ja isännöinnin järjestämisessä.

Vuokrataloyhtiössä  on  käytössä  omistajan  ja  vuokralaisten  yhteishallinto,  joka  mahdollistaa

asukkaiden  vaikuttamisen  yhtiön  toimintaan  niin  talo  kuin  hallinnollisellakin  tasolla.

Vuokrataloyhtiöltä  saamieni  tilastojen  mukaan  seitsemää  lukuun  ottamatta  kaikissa

vuokranmääritysyksiköissä  on  nimettynä  joko  asukastoimikunta  tai  asukkaiden  yhteyshenkilö.

Asukkailla on myös edustajia vuokrataloyhtiön hallituksessa. Lisäksi vuokrataloyhtiössä toimii sen

12  Aluksi toiminta oli energiaeksperttimuotoista, eli siinä keskityttiin kiinteistöjen energiakysymyksiin. Se laajeni
myöhemmin ympäristöeksperttitoiminnaksi, kun mukaan otettiin myös jätehuolto.

13  Vuokranmääritysyksikkö tarkoittaa taloa tai taloyhdistelmää, jolle on määritetty yhteinen vuokra.
14  Pääomakuluilla tarkoitetaan niitä menoja, jotka aiheutuvat esimerkiksi kiinteistöyhtiön koko kiinteistökannan

lainojenhoitokuluista. Pääomakulut tasataan vuokranmäärityksessä eri kiinteistöjen kesken.
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johtoryhmän ja asukasedustajien välinen yhteistyöelin.

Kiinteistöjen  energia  ja  jätehuollosta  vastaavat  osaltaan  vuokrataloyhtiön  hallinto,  isännöitsijät,

alueen huoltoyhtiö ja jätehuoltoalan yritykset sekä osaltaan myös asukkaat ja asukasaktiivit. Tämä

on  se  ympäristö,  jossa  ympäristöekspertit  pyrkivät  työllään  vaikuttamaan  asuinkiinteistönsä

energian kulutukseen  ja  jätehuollon  tehokkuuteen. Kiinteistöjen  isännöinti on  järjestetty alueittain

vuokrataloyhtiön  toimesta.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  isännöitsijät  ovat  vuokrataloyhtiön

työntekijöitä  ja  hoitavat  tietyllä  maantieteellisellä  alueella  olevien  talojen  isännöinnin.  Isännöinti

jakautuu tekniseen ja hallinnolliseen. Kiinteistöjen huolto on ulkoistettu yksityisille huoltoyhtiöille,

jotka valitaan alueellisesti kilpailuttamalla säännöllisin väliajoin EU:n julkisia hankintoja koskevien

säännösten mukaisesti.

Vuokrataloyhtiön  asukastoiminnalla  on  tapaustutkimuksen  kontekstina  sellaisia  ominaispiirteitä,

jotka on hyvä ottaa huomioon tapaustutkimusta tehtäessä ja sen tuloksia pohdittaessa. Seuraavaksi

tarkastelen sosiaalista vuokraasumista ja sen suhdetta osallisuuteen. Tämän jälkeen käsittelen vielä

asukkaiden  ja  omistajan  välistä  yhteishallintoa,  sillä  näen  sen  pohjarakenteena  vuokralaisten

asukastoiminnalle ja asukasosallisuudelle.

5.2 Sosiaalinen vuokraasuminen ja osallisuus

Sosiaalinen asuminen on osa hyvinvointivaltion  toimintaa. Se on tuettua asumista, jonka tarkoitus

on  parantaa  sosioekonomisesti  heikossa  asemassa  olevien  asukasryhmien  elinoloja  ja  vähentää

yhteiskunnallisia  jännitteitä  sekä  edistää  kansantalouden  toimintaa.  Huonosti  toimiessaan  sen

vaikutus  on  päinvastainen.  (Laine  2007,  6.)  Sosiaalisen  vuokraasumisen  aseman

asuntomarkkinoilla  voidaan  sanoa  yleisesti  heikentyneen  useissa  läntisen  Euroopan  maissa.

Asuntojen  rakentaminen  on  muun  muassa  vähentynyt  ja  niiden  väestö  on  marginalisoitunut.

Sosiaalisen  asumisen  ominaispiirteiden  lisäksi  kuntien  omistaman  vuokraasumisen  asemaa  on

heikentänyt omistusasumisen tuleminen mahdolliseksi yhä suuremmalle osalle väestöä esimerkiksi

edullisten lainojen ansiosta. Toisaalta esimerkiksi Helsingissä kaupungin vuokraasuntojen kysyntä

on  kuitenkin  yhä  tarjontaa  suurempi,  ja  kysyntä  on  kasvanut  entisestään  internetissä  tapahtuvan

hakemisen  myötä.  Kuitenkin  myös  asuntotarjouksista  kieltäytyminen  on  lisääntynyt,  ja  joihinkin

asuntoihin on ollut jopa vaikeaa löytää vuokralaisia. Kaupungin vuokraasumisella on tiivis yhteys

lähiöiden  kehitykseen,  sillä  vetovoimaiseksi  koetuissa  lähiöissä  viihdytään  paremmin.  (mt.,  5;

Korhonen & Takala 2007, 15, 25.)
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Helsingin kaupungin asukasviihtyvyysselvityksen mukaan kaupungin vuokraasujat halusivat saada

paremmin tietoa kiinteistöä koskevista suunnitelmista ja siitä, miten asukkaiden toiveet ja aloitteet

otetaan huomioon. Asukkaat myös toivoivat usein parempia mahdollisuuksia vaikuttaa asuinoloihin

ja esimerkiksi yleisten  tilojen hoidosta oltiin usein valmiita ottamaan enemmän vastuuta. Samoin

toivottiin kiinteistöyhtiöiden sekä huolto ja siivousalan työntekijöiden parempaa tavoitettavuutta ja

tiiviimpiä kontakteja asukkaisiin. Korhonen ja Takala (2007) huomauttavat, että asukkaiden toiveet

on  syytä  ottaa  vakavasti,  sillä  epätietoisuus  oman  asuintalon  asioista  ja  koettu

vaikutusmahdollisuuksien puute voivat aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta. Samalla kärsii asumisen

kodinomaisuus  ja  oman  elämän  ennakoitavuus  ja  suunniteltavuus.  Asukkaiden

vaikutusmahdollisuuksia lisäämällä ja palautteen paremmalla huomioimisella saataisiin myös talon

käyttäjien asiantuntemus paremmin käyttöön. (Korhonen ym. 2007, 62–65.)

Kettunen  ja  Kiviniemi  (2000)  huomauttavat,  että  pohjoismaisessa  hyvinvointivaltiojärjestelmässä

on ominaispiirteitä, jotka rajoittavat kansalaisten osallisuutta. Hyvinvointivaltion poliittiset ohjelmat

ovat  kansallisia  ja  universaaleja  ja  niitä  toteuttavat  verorahoitteiset  julkiset  palvelut,  jotka  ovat

julkisten organisaatioiden hallinnassa. Palveluita koskeva päätöksenteko tapahtuu keskushallinnon,

etujärjestöjen  ja  virkamiesten  yhteistyössä.  Tähän  yhteistyöhön  yksittäisen  kansalaisen  ei  ole

helppoa päästä osalliseksi. (Kettunen ym. 2000, 47.)

Hyvinvointivaltion julkiset palvelut tarjoavat kansalaisille usein vain asiakkaan tai kuluttajan roolia.

Asiakkuus  tarkoittaa  yksipuolista  suhdetta,  jossa  viranomainen  lopulta  tietää  yksilön  parhaan.

Kuluttaja taas tarkoittaa markkinoilla tarjolla olevien palveluiden väliltä vapaasti valitsevaa yksilöä.

Julkisten  palveluiden  kohdalla  kuluttajalla  on  kuitenkin  rajoituksia. Tarjolla  voi  olla  esimerkiksi

vain  yksi  julkisesti  tuotettu hyödyke  eikä vaihtoehtoihin  voi  vaikuttaa.  (Kettunen  ym.  2000,  48.)

Korhosen  ja  Takalan  (2007)  mukaan  Suomessa  sosiaalisen  asumisen  yhteydessä  asukkaita

kohdellaan  usein  avustuksen  saajina  (clients)  eikä  asiakkaina  tai  toimeksiantajina  (customers).

Suomalainen vuokraasumisjärjestelmä edustaakin niin  sanottua dualistista mallia15,  jossa asunnot

on  tarkoitettu  pienituloisille  ja  erityisryhmille  ja  valtiolla  ja  kunnilla  on  vahva  rooli  asumisen

säätelyssä. (Korhonen ym. 2007, 16–18.) Osana hyvinvointivaltion toimintaa sosiaalisella vuokra

asumisella tuntuisi siis myös olevan kansalaisten osallisuutta rajoittava vaikutus.

15  Dualistinen vuokraasumisjärjestelmä tarkoittaa vuokramarkkoiden jakautumista yksityiseen sekä valtion ja kuntien
vuokraasuntotarjontaan, joiden välillä ei ole juurikaan samaa asiakaskuntaa tai kilpailua. Korhosen käyttämä
alkuperäislähde on: Kemeny Jim (2006). Corporatism and housing regimes, Housing Theory and Society, 1/2006.
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Pakarisen (2002) mukaan asumista ei useinkaan ajatella toimintana. Päinvastoin asuminen nähdään

tekemisenä  kuten  arkisten  rutiinien  pyörittämisenä  ja  olosuhteisiin  mukautumisena.  Toimija  sen

sijaan  ei  käyttäydy  vain  arjen  ja  ympäristön  vaatimusten  mukaan,  vaan  hänellä  on  valtaa  ja

mahdollisuuksia suhtautua asioihin eri tavoin ja muuttaa niitä. Jos asukkaita ei ajatella toimijoina,

myös erilaiset yritykset  lisätä heidän osallisuuttaan jäävät helposti  tyhjiksi  rituaaleiksi. (Pakarinen

2002, 89–90.)

Asuminen  voidaan  nähdä  myös  toimintana,  jonka  avulla  yksilö  pyrkii  saamaan  ympäristönsä

vastaamaan  tarpeitaan  ja  hänelle  tärkeitä  pyrkimyksiä.  Tuo  vastaavuus  on  tärkeää  ihmisen

ympäristösuhteen  toimivuuden  kannalta.  Ihminen  säätelee  suhdettaan  ympäristöönsä  sisäisen  ja

ulkoisen  toiminnan avulla. Sisäisen  toiminnan kautta hän säätelee ympäristöä  ja  itseään koskevia

mielikuvia,  ajatuksia  ja  tunteita.  Ulkoinen  toiminta  taas  on  suoraan  ympäristöön  kohdistuvaa

toimintaa, joka tapahtuu sosiaalisessa, rakennetussa ja luonnon ympäristössä. Näin esimerkiksi oma

asunto  näyttäytyy  asukkaalle  tärkeänä  psykologisena  ympäristönä  ja  toiminnan  tilana.  Oman

toiminnan  lisäksi  myös  kulttuuri  ja  yhteiskunta  vaikuttavat  ihmisten  ympäristösuhteeseen  ja

ympäristössä toimimisen reunaehtoihin. (HorelliKukkonen 1993, 174–184; Horelli ym. 2002, 245–

247.)  Näin  asukkaan  osallisuus  edellyttää  mahdollisuutta  osallistua  oman  ympäristösuhteensa

säätelyyn myös kollektiivisissa prosesseissa.

Vuokralla  asujien  osallisuutta  omassa  asumisessa  ja  asuinympäristössään  on  yritetty  parantaa

vuonna 1991 voimaan asuneella lailla yhteishallinnosta vuokrataloissa (649/1991). Sen tarkoitus on

”antaa asukkaille päätösvaltaa  ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa  asioissa  sekä

lisätä asumisviihtyvyyttä ja edistää vuokratalojen kunnossapitoa ja hoitoa” (§ 1). Lakia sovelletaan

sellaisissa vuokrataloissa,  joiden  rakentaminen  tai korjaaminen on  rahoitettu  aravalainalla, mutta

yhteishallinto  voidaan  ottaa  omistajan  päätöksellä  käyttöön  myös  muissa  vuokrataloissa.

Yhteishallinto  takaa  vuokralaisille  valmistelu,  valvonta  ja  päätösvaltaa  asumistaan  koskevissa

asioissa ja se pyrkii lisäämään asukkaiden aktiivisuutta ja tietoisuutta niihin liittyen. (Siikanen 1994,

10, liite 1.)

Yhteishallintolaki määrittää yhteishallinnon perusvälineet eli eri toimijat ja niiden välisen työnjaon.

Nämä  toimijat voidaan  jakaa perus  ja hallintotasolle.  (Viirkorpi 2007, 8; Siikanen 1994, 13, 21–

23.)  Perustaso  tarkoittaa  toimintaa  talon  tai  taloryhmien  tasolla  ja  niiden  asioihin  liittyen.

Talotasolla yhteishallinnon peruselin on vähintään kerran vuodessa pidettävä asukkaiden kokous. Se
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päättää  siitä,  mitä  lain  mukaisia  toimielimiä  tai  luottamustehtäviä  asukastoiminnassa  otetaan

käyttöön. Asukkaiden kokouksessa ovat äänivaltaisia kaikki talon tai vuokranmääritysyksikön täysi

ikäiset  asukkaat  sekä  liike  ja  toimistotilojen  varsinaiset  haltijat.  (Asumisen  rahoitus  ja

kehittämiskeskus  2008a,  11–17;  Asumisen  rahoitus  ja  kehittämiskeskus  2008b,  16–17.)

Asukkaiden  kokous  nimittää  perustason  toisen  keskeisen  toimijan  eli  asukastoimikunnan.  Se

osallistuu  esimerkiksi  vuokranmääritysyksikön  talouteen  ja  huoltoon  liittyvien  asioiden

valmisteluun,  antaa  niistä  lausuntoja  ja  neuvottelee  vuokrataloyhtiön  kanssa.  Tämän  lisäksi

asukastoimikunta  päättää  itsenäisesti  kiinteistöjen  järjestyssäännöistä  ja  yleisten  tilojen  käyttöön

liittyvistä asioista. (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 2008a, 19–22.)

Hallintotasolla  vuokralaisilla  on  oikeus  muun  muassa  saada  edustajansa  vuokrataloyhtiön

hallitukseen.  Tämä  tapahtuu  siten,  että  yhtiökokous  valitsee  eri  kiinteistöjen  asukaskokousten

nimittämistä  ehdokkaista  hallitukseen  tietyn  määrän  asukkaiden  edustajia.  (Siikanen  1994,  21.)

Suuremmissa vuokrataloyhtiöissä voidaan ottaa käyttöön omistajan  ja asukastoimikuntien välinen

yhteistyöelin, joka antaa suosituksia ja ohjeita yhteishallinnon piiriin kuuluvissa asioissa omistajan

koko asuntokantaa koskien. (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus 2008b, 21–22.)

Yhteishallinnon hyvä toimiminen edellyttää yhteistyötä. Sekä asukkaiden että vuokrataloyhtiöiden

edustajien  suhtautuminen  yhteishallintoon  on  tärkeää  ja  yhteydessä  sen  toimivuuteen.  Yhteistyö

henkilöityy  usein  tiettyihin  toimijarooleihin  kuten  asukastoiminnan  vetäjään,  joka  koordinoi

toimintaa  ja  innostaa  toisia  mukaan,  ja  yhteishallintoon  perehtyneeseen  ja  siihen  työaikaansa

käyttävään  vuokrataloyhtiön  edustajaan.  Asukastoiminnan  vetäjä  on  yleensä  asukastoimikunnan

puheenjohtaja.  Vuokrataloyhtiön  työntekijöistä  puolestaan  isännöitsijät  ovat  yleensä  parhaiten

perillä  yhteishallintotoiminnasta.  (Viirkorpi  2007,  59–60.)  Viirkorpi  (2007)  puhuu

Ympäristöministeriölle  tekemässään  yhteishallintoselvityksessä  asukasdemokratian  hyvästä

kierteestä. Tällä hän kuvaa sitä, miten yhteishallinto vaatii työtä ja panostuksia päästäkseen alkuun.

Kun  toiminnan  aktiivisuus  on  päässyt  riittävälle  tasolle,  se  alkaa  ruokkia  itse  itseään.

Yhteishallinnon  toiminta  alkaa  kertyä  eräänlaiseksi  yhteistoimintapääomaksi,  joka  edelleen  tukee

aktiivisuutta  ja uusien toimintamuotojen kehittymistä. Yhteistoimintapääomaa ovat eri  toimijoiden

keskinäinen  tuntemus,  vaivattomat  henkilökohtaiset  yhteydet  ja  tarvittaessa  aktivoitavat

suhdeverkot.  Toimijoiden  välillä  on  yhteisymmärrystä,  yhteistoimintakykyä  ja  talkoohenkeä.

Yhteistoimintapääoman  myötä  myös  vuokralaisten  kokemus  osallisuudesta  vahvistuu.  Asukkaat

uskovat  omiin  kykyihinsä  toimia  ja  siihen,  että  aktiivisuus  kannattaa.  Samoin  vahvistuu  tunne

kuulumisesta yhteisöön, jonka yhteisen edun puolesta toimitaan.  (Mt., 59–60.)
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5.3 Tutkimusaineiston keruu

Ennen  varsinaisen  tutkimusaineiston  keräämistä  perehdyin  ympäristöeksperttitoimintamalliin

syksyn  2009  ja  kevään  2010  aikana.  Kutsun  tätä  vaihetta  esitutkimukseksi.  Sen  aikana  kävin

keskusteluja  vuokrataloyhtiön  henkilöstön,  asukasaktiivien  sekä  toimintakonseptia  kehittäneiden

VVO:n  ja  Motiva  Oy:n  edustajien  kanssa.  Lisäksi  kartutin  ennakkotietojani  tutkimuskohteesta

lukemalla  ympäristöeksperttitoimintaan  liittyviä  esitteitä  ja  asiakirjoja  sekä  aiempia  selvityksiä

asukashallinnosta  (Motiva  Oy  2002  &  2006;  Soimakallio  1992;  Antere  1991).  Kävin  läpi  myös

vuokrataloyhtiön  järjestämän  ympäristöeksperttien  koulutuksen,  joka  käsitti  syksyn  ja  kevään

aikana  kolme  tilaisuutta:  syysseminaarin,  alkukoulutuksen  uusille  ympäristöeksperteille  ja

alueellisen koulutustilaisuuden.

Syksyisin ympäristöeksperteille järjestetään syysseminaari. Siellä käsitellään ajankohtaisia energia

ja  jätehuollon  aiheita.  Syysseminaarissa,  jossa  itse  olin  paikalla,  käsiteltiin  muun  muassa

kierrätyskysymyksiä  ja  vesihuollon  muutoksia  pääkaupunkiseudulla.  Koulutuksessa  oli  myös

sosiaalipsykologi  luennoimassa  viestinnästä  ja  vuorovaikutuksesta.  Uusille  ympäristöeksperteille

suunnatussa  koulutuksessa  osallistujille  pyritään  antamaan  toimintaan  tarvittavia  perustietoja  ja

käsitys  ympäristöeksperttitoimintamallista. Aiheina  olivat  muun  muassa  talotekniset  järjestelmät

kuten  ilmastointi  ja  lämmitys.  Keväisin  vuokrataloyhtiö  järjestää  alueellisen  koulutustilaisuuden

jokaiselle  kiinteistöalueelleen.  Niissä  käydään  yksilöllisesti  läpi  alueen  kiinteistöjen  energian  ja

veden  kulutukset  yhdessä  ympäristöeksperttien  sekä  vuokrataloyhtiön  isännöitsijöiden  ja

huoltoyhtiöiden  edustajien  kanssa.  Koulutuksen  muita  aiheita  olivat  muun  muassa  vuokra

asuntoyhteisöjen  energiatehokkuussopimus  sekä  ilmastomuutoksen  ja  säätilojen  vaikutukset

asumisen  energiankäyttöön.  Koulutuksissa  oli  keskusteleva  ilmapiiri  ja  ympäristöekspertit

esittivätkin  aktiivisesti  kysymyksiä  ja  kertoivat  omista  kokemuksistaan.  Koulutustilaisuuksissa

minulla oli oiva mahdollisuus seurata toimintaan liittyvää keskustelua ja ottaa siihen osaa.

Esitutkimus auttoi minua muodostamaan käsityksen empiirisestä tutkimuskohteestani. Sen lisäksi se

oli  tukena  haastattelurunkojen  suunnittelussa  (liitteet  1  ja  2)  ja  tutkimuskysymysten

hahmottamisessa.  Siitä  oli  myös  hyötyä  tehdessäni  tulkintoja  analyysin  tuloksista.  Lisäksi

perehtymisvaiheessa  solmin  kontakteja,  jotka  olivat  korvaamaton  apu  tutkimusaineistoa

hankkiessani.

Tutkimusaineistoni  koostuu  yhdestätoista  väljästi  strukturoidusta  teemahaastattelusta.  Niissä
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haastattelin  viittä  ympäristöeksperttiä,  yhtä  asukastoimikunnan  varapuheenjohtajaa,  neljää

vuokrataloyhtiön  työntekijää,  jotka  työskentelivät  joko  ympäristöeksperttitoiminnan,

asukashallinnon  tai  isännöinnin  parissa,  sekä  yhtä  huoltoyhtiön  edustajaa.  Haastatelluista

ympäristöeksperteistä  kolme  toimi  myös  asukastoimikunnan  puheenjohtajana.  Kahdessa

haastattelussa  oli  mukana  kaksi  haastateltavaa.  Ensimmäiseen  osallistuivat  ympäristöekspertti  ja

asukastoimikunnan  varapuheenjohtaja  ja  toiseen  kaksi  isännöitsijää.  Muuten  haastattelut  olivat

yksilöhaastatteluja.  Haastattelujen  kestot  vaihtelivat  noin  neljästäkymmenestä  minuutista  lähes

kahteen tuntiin. Haastattelut tehtiin keväällä 2010.

Valitsin  haasteltavat  tutkimukseeni  niin  sanotun  harkitun  otannan  perusteella.  Tämä  on

kvalitatiiviselle  tutkimukselle  tyypillistä  ja  tarkoittaa  sitä,  ettei  haastateltavia  valita  satunnaisesti

vaan  tietystä  joukosta  tutkijan  oman  harkinnan  perusteella  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002,  88–89).

Haastateltavien valintaan vaikuttivat myös käytännön haasteet. Vuokrataloyhtiöllä ei ollut oikeutta

antaa minulle automaattisesti ympäristöeksperttien yhteystietoja, sillä niiden luovuttamiseen ei oltu

kysytty  lupaa.  Hankin  yhteystietoja  muun  muassa  kierrättämällä  yhteystietolistaa  ympäristö

eksperttien koulutustilaisuuksissa. Lisäksi käytin haastateltavien valintaan niin sanottua lumipallo

otantaa.  Siinä  haastateltavat  suosittelevat  tutkijalle  muita  mahdollisia  informantteja

(Metsämuuronen 2006, 55). Yhteyshenkilönäni vuokrataloyhtiössä oli ympäristöeksperttitoiminnan

koordinoinnista  vastaava  työntekijä.  Hänen  apunsa  oli  merkittävässä  osassa,  kun  aloin  kerätä

haastatteluaineistoa. Uskon, että otantamenetelmäni vaikutti aineistoni laatuun. Nyt haastateltavaksi

valikoitui  suhteellisen kokeneita ympäristöeksperttejä  ja  toimintaan perehtyneitä vuokrataloyhtiön

ja huoltoyhtiön edustajia. Tämä on varmasti hyvä asia siinä mielessä, että näin tutkimukseen saatiin

mukaan  paljon  kokemusperäistä  tietoa.  Toisaalta  kokemattomammat  tai  vähemmän  perehtyneet

toimijat  olisivat  voineet  tuoda  mukaan  tutkimukseen  erilaista  näkökulmaa.  Aineiston

sukupuolijakauma painottuu miehiin, sillä haastatelluista vain kolme oli naisia.

Tutkimusaineistoni  oli  hyvin  heterogeeninen,  mitä  pidin  lopulta  hyvänä  asiana.  Heterogeenisyys

johtuu  luultavasti  ensinnäkin  siitä,  että  haastattelemani  henkilöiden  joukossa  oli  sekä

asukasaktiiveja että vuokrataloyhtiön ja huoltoyhtiön edustajia. Toisaalta osalla asukasaktiiveista oli

useita  luottamustehtäviä,  joten  he  eivät  puhuneet  pelkästään  ympäristöekspertin  näkökulmasta.

Kaikki  haastateltavat  eivät  käsitelleetkään  samoja  teemoja.  Väljästi  strukturoiduissa

haastatteluissani aiheena oli omakohtainen kuvaus ympäristöeksperttitoiminnasta, joten haastatellut

puhuivat  omasta  näkökulmastaan  tai  toiminnan  niistä  ulottuvuuksista,  jotka  olivat  heille  tuttuja.

Heterogeenisyydessään aineisto tarjoaa monipuolisen kuvan tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä
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ja tuo esiin erilaisia ääniä. Tutkimuskohteenani on kollektiivinen toimintajärjestelmä, joten on hyvä,

että  mukana  on  eri  näkökulmia.  Lisäksi  eri  asemassa  olevien  haastateltavien  antamat  kuvaukset

täydensivät toisiaan ja näin antoivat kattavamman näköalan koko toimintajärjestelmästä.

5.4 Etnografinen ote

Vaikka  tutkimukseni  ei  ehkä  olekaan  puhtaasti  etnografinen,  sitä  sävyttää  etnografinen  ote.

Etnografisen tutkimuksen juuret ovat antropologiassa, jossa sen avulla on tehty havaintoja vieraista

kulttuureista  ja  sitten  kuvattu  niitä  havaintoihin  perustuen.  Etnografia  termin  alkuosa  viittaakin

kreikankieliseen kansaa tarkoittavaan sanaan ethnos ja sen loppuosa grafia taas viittaa saman kielen

sanaan  graphein  eli  kirjoittaa.  Näin  se  viittaa  ”toisista  kirjoittamiseen”.  Antropologian  lisäksi

etnografista  tutkimusta on  tehty myös sosiologian piirissä,  jolloin  sen  tutkimuksen kohteena ovat

olleet valtakulttuurin sisällä olevat alakulttuurit. (Tuomi ym. 2002, 44–45.) Etnografinen  tutkimus

on  perinteisesti  perustunut  osallistuvaan  havainnointiin  ja  ajallisesti  pitkäkestoiseen  tutkittavan

kulttuurin piirissä elävien ihmisten arkeen osallistumiseen (SaaranenKauppinen ym. 2006, 5.3).

Etnografia  ei  ole  yhtenäinen  tutkimussuuntaus.  Itse  asiassa  se,  millä  perustein  tutkimus  voidaan

lukea etnografiseksi, on itsessään sosiaalitieteellisen keskustelun kohde. (Agar 2006, 1–4.) Michael

Agarin (2006) mukaan on olemassa erilaisia etnografioita. Tästä huolimatta mikä tahansa tutkimus

ei  voi  olla  etnografinen.  Hän  määrittelee  etnografisen  tutkimuksen  tilaksi,  jonka  sisällä  on

mahdollista liikkua eri tavalla, kunhan pysyy sen sisällä. Hänen mukaan etnografian tilaa määrittää

ensinnäkin sille tyypillinen abduktiivinen logiikka, joka kurkottaa meille ennestään tuttujen faktojen

ja käsitteiden tuolle puolen16. Näin etnografinen tutkimus tuottaa tutkimastaan ilmiöstä uudenlaisen

käsityksen sen sijaan, että  tarkastelisi sitä vain ennestään  tiedetyn perusteella. Toinen etnografista

tilaa  määrittävä  tekijä  on  sen  suhde  kontekstiin  ja  merkityksiin.  Etnografisessa  tutkimuksessa

pyritään  ymmärtämään  tutkimuksen  kohteena  olevien  henkilöiden  toiminnan  konteksti  ja

toiminnalleen antama merkitys. (Mt., 5–6,  7–18.)

Agarin määritelmää voitaneen lukea niin, että etnografia on tutkimusta, joka lähestyy tutkimaansa

ilmiötä  sisältä  päin  ja  tuottaa  uutta  ymmärrystä  tulkitsemalla  sitä17.  Tällä  tavoin  ymmärrettynä

16  Abduktiivinen logiikka eroaa ennestään  tunnetuista premisseistä uutta päättelevästä deduktiivisesta logiikasta sekä
induktiivisesta logiikasta joka tarkastelee sitä, miten uusi ilmiö sopii jo ennestään tunnettuihin käsitteisiin. Agarin
lähde:  Peirce, Charles (1906). Collected papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge, MA: Harvard University
Press.

17  Agarin määritelmä herättää kysymyksen, miten etnografia eroaa muista laadullisen tutkimuksen suutauksista. Rothin
(2006) mukaan Agarin määritelmä epäonnistuu siinä, että se yrittää erottaa etnografisen tutkimuksen ei
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etnografisen  tutkimuksen  tekijän  ei  tarvitse  perustaa  tutkimustaan  esimerkiksi  osallistuvaan

havainnointiin. McCoyn (2006) mukaan etnografista tutkimusta voidaankin tehdä myös esimerkiksi

haastatteluaineistoon perustuen.   Tällöin  tutkija muodostaa haastateltavista ”paneelin”,  joka antaa

kokemukseensa perustuen kuvauksia tutkimuksen kohteesta. (McCoy 2006, 109–110.)

Etnografinen  tutkimusasetelma  on  alkanut  yleistyä  myös  organisaatiotutkimuksessa.  Etnografisen

tutkimuksen  avulla  on  tutkittu  esimerkiksi  organisaatiokulttuureja.  (Juuti  1992,  132.)  Myös

organisaatioiden  arjessa  tapahtuvat  käytännöt  ovat  alkaneet  nousta  yhä  enemmän  tutkimuksen

kohteeksi.  Onkin  puhuttu,  kielellisen  käänteen  tapaan,  käänteestä  kohti  käytäntöjä.  (Miettinen  &

SamraFredericks  &  Yanow  2009,  1310–1311.)  Tällä  tavoin  suuntautuneessa

organisaatiotutkimuksessa ollaan kiinnostuneita siitä, miten esimerkiksi organisaation oppiminen tai

strategiat  esiintyvät  käytäntöinä  (Em.,  1309).  Tutkimuksessa  keskitytään  siihen,  mitä

organisaatioissa  todella  tapahtuu  ja millaisia  toimintaympäristöjä ne ovat. Tutkimuksen  tavoitteita

ovat  olleet  esimerkiksi  organisaatioiden  jokapäiväisen  toiminnan  tarkka  kuvaaminen  ja

työtilanteissa tapahtuva ongelmanratkaisu. (Em., 1315–1317.)

Yksi  organisaatioiden  käytännöistä  kiinnostunut  tutkimussuuntaus  on  kehittävä  työntutkimus.

Kehittävän  työntutkimuksen  tutkimusprosessin  vaiheet  seuraavat  ekspansiivisen  oppimisen  sykliä

(Engeström 1987, 323). Sen ensimmäistä vaihetta Engeström (1995) kuvaa ongelmien etnografiaksi

(Engeström 1995, 128). Tämän vaiheen on tarkoitus hahmottaa organisaation toiminnan nykytila ja

siihen  mahdollisesti  liittyvät  ongelmat18.  Siinä  organisaation  toiminnasta  tuotetaan  ensin

fenomenologinen  kuvaus19  toimintaan  osallistuvien  omiin  kokemuksiin  perustuen.  (Engeström

1987, 32.) Tämän jälkeen fenomenologista analyysiä käytetään toimintajärjestelmän käsitteelliseen

kuvaamiseen.  Näin  tutkija  etnografisen  lähestymistavan  mukaisesti  ensin  uppoutuu  tutkimuksen

kohteena  olevaan  toimintaan  (fenomenologisen  analyysi)  ja  sitten  tulkitsee  sitä  käsitteellisesti

(toimintajärjestelmän  malli).  Ensimmäisessä  vaiheessa  aineistoa  voidaan  hankkia  monilla  eri

menetelmillä.  Haastattelujen  ja  kyselyjen  lisäksi  aineistoa  voidaan  hankkia  esimerkiksi  olemassa

olevista  dokumenteista  tai  seuraamalla  ja  taltioimalla  työsuorituksia.  Aineistoon  on  myös  syytä

saada  mahdollisimman  paljon  erilaisia  näkökulmia.  Ekspansiivisen  oppimisen  syklin  toisessa

vaiheessa  keskitytään  toiminnan  kehityshistorian  ja  nykyisten  ristiriitojen  kuvaamiseen

etnografisesta käyttämällä etnografian sisäisiä kriteerejä (Roth 2006, 4). Samaan ongelmaan törmätään hänen
mukaansa esimerkiksi yritettäessä erottaa tiedettä muista intellektuaalisista toiminnoista.

18  Koska  tutkimuksen  tavoite  on  myös  kehittää  toimintajärjestelmää,  keskitytään  ensimmäisessä  vaiheessa
rutiinitoiminnan lisäksi erityisesti toiminnan häiriöihin ja poikkeamiin (Engeström 1995, 130–134).
19   Fenomenologinen kuvaaminen on menetelmä, jonka avulla kuvataan jotain tiettyä ilmiötä mahdollisimman tarkkaan

ilman tutkimusta edeltäviä käsityksiä sellaisena, kuin tutkittavat sen kokevat (Perttula 1995, 43).



37

historiallisen  ja  aktuaaliempiirisen  analyysin  avulla.  Syklin  kolmannessa  vaiheessa  tutkimuksen

perusteella  tuotetaan  toimintajärjestelmään  uusia  toimintamalleja,  joilla  pyritään  vastaamaan  sen

ongelmiin  ja  ristiriitoihin.  Neljännessä  vaiheessa  uusien  toimintamallien  soveltamista

toimintajärjestelmään  seurataan  ja  tuetaan.  Lopulta  viidennessä  vaiheessa  uusien  toimintamallien

käyttöönoton  onnistumista  arvioidaan.  (Engeström  1987,  321–337;  Engeström  1995,  128,  130–

134.)

Omassa  analyysissäni  keskityn  kehittävän  työntutkimuksen  ensimmäiseen  etnografiseen

vaiheeseen. Ensin  kuvaan  fenomenologisesti  tutkimuksen  kohteena  olevaa  yhteistoimintaa.  Sitten

tulkitsen  sitä  käsitteellisesti  toimintajärjestelmän  mallin  kautta.  Tutkimusaineistoni  siis  koostuu

haastatteluista eikä esimerkiksi osallistuvasta havainnoinnista, mutta kuten McCoy (2006, 109–110)

esittää,  ovat  myös  haastattelut  etnografian  kannalta  käypää  aineistoa.  Tutkimustani  myös  edelsi

etnografiselle  tutkimukselle  tyypillinen  ”kenttätyöhön”  valmistautuminen,  joka  Vaarasen  (2002)

mukaan  ”merkitsee  runsasta  lukemista,  etsimistä,  kontaktien  solmimista  ja  romanssia  maailman

kanssa”  (Vaaranen  2002,  18).  Romanssi  on  ehkä  voimakas  ilmaus  kuvaamaan  suhdettani

tutkimuskohteeseen, mutta aito kiinnostus sitä kohtaan on varmasti tärkeä tekijä etnografisen otteen

kannalta.

5.5 Tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysi

Käytän  työssäni  analyysimenetelmänä  sisällönanalyysiä.  Sisällönanalyysin  avulla  aineistosta

tuotetaan  tiivistetty kuvaus. Aineistoa  tarkastellaan eritellen  ja etsien  siitä eroja  ja  yhtäläisyyksiä.

Sisällönanalyysissä laaja aineisto tiivistyy tiettyihin luokkiin ja edelleen niiden kattokategorioihin.

(SaaranenKauppinen  ym.  2006,  7.3.2.)  Tuomi  ja  Sarajärvi  (2002)  esittävät  yhdysvaltalaisen

laadullisen  tutkimuksen perinteeseen perustuen, että  tutkimuksen metodologisia valintoja voidaan

tehdä  sen  mukaisesti,  mistä  siinä  ollaan  kiinnostuneita.  Sisällönanalyysiin  voidaan  päätyä  tällä

tavalla ainakin kahdenlaisen valinnan tuloksena. Ensimmäinen valinta koskee sitä, suhtaudutaanko

kieleen  kommunikaation  välineenä  vai  kulttuurina.  Sisällönanalyysi  tulee  kyseeseen  silloin,  kun

kieltä pidetään kommunikaation välineenä ja ollaan kiinnostuneita juuri kommunikaation sisällöstä

eikä  kommunikaatioprosessista  sinänsä.  Toinen  valinta  koskee  inhimillisen  kokemuksen

säännönmukaisuuksia. Jos  säännönmukaisuuksien  takana halutaan  tunnistaa kategorioita  ja niiden

välisiä suhteita, on yksi mahdollinen metodi sisällönanalyysi. (Tuomi ym. 2002, s. 47 – 48.)

Sisällönanalyysi  on  aina  jonkinlaisessa  suhteessa  tutkimusta  edeltäviin  teoreettisiin  käsitteisiin.
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Tämä  suhde  voidaan  esittää  seuraavan  kolmijaon  avulla:  aineistolähtöinen,  teoriasidonnainen  ja

teorialähtöinen  analyysi  (Eskola  2001,  162).  Aineistolähtöisessä  sisällönanalyysissä  ei  anneta

mitään  sijaa  tutkimuksen  kohteesta  aiemmin  tehdyille  havainnoille  tai  tutkimukselle.  Teoria

muodostetaan  aineiston  perusteella.  Tutkija  ei  siis  tuo  missään  tutkimuksen  vaiheessa  mukaan

teoreettista  mallia  sen  ulkopuolelta,  vaan  teoriaosuus  muodostetaan  aineistossa  ilmenneiden

kategorioiden  pohjalta.  Tällöin  tutkijan  edeltävät  teoreettiset  sitoumukset  ovat  lähinnä

metodologisia. Yksi tällainen tutkimussuuntaus on grounded theory. Voidaan kuitenkin kysyä, onko

edes olemassa täysin teoriasta tai tutkimuskohteesta aiemmin tiedetystä riippumattomia havaintoja.

Teoriasidonnaisessa  analyysissä  aikaisemman  tiedon  vaikutus  on  hyväksyttyä  ja  tuodaan  esiin

tutkimuksessa.  Analyysi  voi  edetä  aineistolähtöisesti  siten,  että  teoria  toimii  apuna  sen

etenemisessä. Tämä tarkoittaa sitä, että aineistosta nostetaan esiin  tiettyjä kategorioita, joita sitten

käsitellään  tietyn  teoreettisen  mallin  avulla.  Tällaisessa  tapauksessa  aiempi  tieto  tulee  mukaan

varsinaiseen  analyysiin  vasta  sen  loppupuolella.  Analyysissä  tuotettuja  kategorioita  voidaan

tarkastella  myös  useamman  kuin  yhden  teoreettisen  mallin  kautta.  Teorialähtöinen  analyysitapa

lähtee liikkeelle teoriasta ja palaa empiirisen osuuden jälkeen siihen takaisin. Tutkimuskysymykset

siis  asetetaan  aiemman  teorian  pohjalta  ja  analyysin  tuloksia  tarkastellaan  sitä  vasten.  Näin

aikaisempi teoria määrittää koko tutkimuksen etenemisvaiheet eikä sen ulkopuolisista tekijöistä olla

kiinnostuneita. Tämä analyysitapa on käytössä esimerkiksi, jos halutaan koetella jonkin teorian tai

se pohjalta esitetyn hypoteesin paikkansa pitävyyttä. (Tuomi ym. 2002, 97–100; Eskola 2001, 162–

163.)

Aineiston  analyysi  voidaan  jakaa  sisällönanalyysissä  kolmeen  osaan:  aineiston  redusointiin,

klusterointiin ja abstrahointiin. Aineiston redusoinnilla tarkoitetaan sen saattamista tekstimuotoon ja

tutkimuksen kannalta olennaisen aineksen erottamista raakamateriaalista. Tekstimuotoon saatetusta

raakamateriaalista  siis  valitaan  tutkimuskysymysten  kannalta  olennaisia  alkuperäisilmauksia

analysoitavaksi. Tässä  vaiheessa  tulee  määrittää  aineiston  analyysiyksikkö. Tällä  tarkoitetaan  sen

päättämistä, minkä muotoisia yksiköitä aineistosta poimitaan tutkimusta varten20. Analyysiyksikkö

voi  olla  vaikkapa  yksittäinen  sana,  lause  tai  useita  lauseita  sisältävä  ajatuskokonaisuus.  Tämän

jälkeen  alkuperäisilmauksen  keskeinen  ajatus  tiivistetään  typistettyyn  ilmaukseen.

Klusterointivaiheessa  analyysiyksiköiden  typistetyistä  ilmauksista  etsitään  yhdenmukaisuuksia  ja

eroja.  Samankaltaiset  ilmaukset  muodostavat  alaluokan,  jolle  annetaan  nimi  ilmausten  sisällön

20  Aiemmin toimintajärjestelmän yhteydessä käytin myös käsitettä analyysiyksikkö, jolloin sillä tarkoitettiin sitä
kohdetta todellisuudessa, josta tutkimuksen avulla halutaan saavuttaa tietoa. Tässä yhteydessä käsitteen merkitys on
siis toinen.
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perusteella. Näin syntyneet alaluokat yhdistetään vielä mahdollisesti osaksi yleisempiä kategorioita.

Tässä  prosessissa  aineisto  tiivistyy  ja  sen  abstraktiotaso  nousee,  kun  alun  perin  yksittäiset

alkuperäisilmaukset  tulevat  osaksi  yleisempiä  kategorioita.  Aineiston  abstrahointi  tarkoittaa

teoreettisen  käsityksen  muodostamista  redusoidusta  ja  klusteroidusta  aineistosta  eli  tutkimuksen

kannalta oleellisen tiedon poimimista ja sen käsitteellistämistä. Siinä raakamateriaalin alkuperäisistä

ilmauksista on edetty lopulta niiden ryhmittelyn kautta  teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin.

Aineistolähtöisessä  analyysissä  teoreettiset  käsitteet  muodostetaan  aineiston  pohjalta.

Teorialähtöisessä  ja  teoriasidonnaisessa  analyysissä  taas  aineistosta  nostetut  kategoriat  liitetään

tutkimuksesta  edeltäviin  teoreettisiin  käsitteisiin.  (Tuomi  ym.  2002,  110  –  116.)  Tässä

tutkimuksessa olen valinnut menetelmäksi teoriasidonnaisen sisällönanalyysin.

Analyysiprosessini  eteneminen  voidaan  jakaa  neljään  vaiheeseen:  redusointiin,  klusterointiin,

fenomenologiseen  kuvaukseen  ja  abstrahointiin.  Ensimmäisessä  redusointivaiheessa  ja  sitä

seuraavassa  klusterointivaiheessa  tuotan  aineistosta  luokittelujärjestelmän  poimimalla  siitä

tutkimukseni  kannalta  relevantteja  aineistootteita  ja  sitten  ryhmittelemällä  ne  ala  ja  yläluokkiin

sekä lopulta kahden pääluokan alle (Kuvaan näitä vaiheita tarkemmin seuraavassa osassa 4.6). Näin

tuotan haastateltujen kuvauksista tiivistetyn mallin. Kolmannessa vaiheessa käyn läpi rakentamani

luokittelujärjestelmän  nostamalla  samalla  esiin  havainnollistavia  esimerkkejä  aineistosta.  Kutsun

tutkimuksen  kolmatta  vaihetta  fenomenologiseksi  kuvaukseksi,  sillä  siinä  kuvaan  ihmisten

maailmasuhdetta  heidän  omiin  kokemuksiinsa  perustuen  (Tuomi  ym.  2002,  34).  Neljännessä

abstrahointivaiheessa  integroin  kuvauksen  yhteen  teoriasta  esiin  nostamani  toimintajärjestelmän

mallin  kanssa.  Analyysini  eteneminen  näkyy  kuviossa  5.  Seuraavaksi  kuvaan  analyysin  kahta

ensimmäistä vaihetta, eli luokittelujärjestelmän rakentamista aineiston redusoinnin ja klusteroinnin

avulla.
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Kuvio 5: Empiirisen analyysin eteneminen (kts. Liite 3)

5.6 Luokittelujärjestelmän rakentaminen

Aloitin  analyysin  redusointivaiheen  kuuntelemalla  väljästi  strukturoidut  ympäristöekspertti

toimintaa  käsittelevät  tutkimushaastatteluni  läpi  kahteen  kertaan.  Toisella  kerralla  litteroin  ne

kirjalliseen  muotoon.  Tässä  vaiheessa  jätin  materiaalista  pois  sellaiset  kohdat,  joita  en  selvästi

tarvitsisi analyysissä. Tällaisia kohtia olivat muun muassa haastattelujen alussa käydyt keskustelut

haastattelun  etenemisestä.  En  siis  kuitenkaan  vielä  juurikaan  rajannut  sitä,  mikä  materiaali  olisi

relevanttia tutkimukseni kannalta, vaan  litteroin haastattelut  lähes kokonaan alusta  loppuun. Tämä

oli  hyödyllistä  jo  siksikin,  että  näin  tutustuin  aineistoon  kokonaisuudessaan  perusteellisemmin.

Litteroidut haastattelut muodostivat analyysini raakamateriaalin. Pyrin säilyttämään litteraatioissani

alkuperäisen  puheen  ominaisuudet  tiettyyn  rajaan  asti.  Uskon,  että  lukijalla  on  näin  parempi

mahdollisuus arvioida haastateltavan ajatuksen kulkua. Puheeseen on jätetty sille tyypillinen toisto,

ja selvät  tauot puheessa on  ilmastu merkinnällä  (… ). Koko alkuperäispuheen  ilmaisukirjo ei  toki

litteraatioissani  näy.  En  esimerkiksi  merkinnyt  niihin  puheen  taukojen  pituutta  tai  puheen

päällekkäisyyttä.  En  kokenut,  että  tarkempi  litteraatio  olisi  ollut  tarpeellista,  sillä  analyysini
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kohteena on kommunikaation sisältö eikä esimerkiksi vuorovaikutusprosessi.

Luin  analyysini  raakamateriaalin  läpi  kahteen  kertaan.  Toisella  kerralla  valitsin  aineistosta

ympäristöeksperttitoimintaa ja sille annettuja merkityksiä käsitteleviä alkuperäisilmauksia. Siirsin

valitut otteet  tekstinkäsittelyohjelman taulukkoon. Analyysiyksiköksi valitsin ajatuskokonaisuudet,

joiden  pituus  vaihteli  yhdestä  useisiin  virkkeisiin.  En  halunnut  valita  alkuperäisilmaisuja  niiden

pituuden mukaan. Pitkät otteet olivat usein hyviä jo senkin takia, että niissä ajatuksen rakentuminen

näkyi  selkeästi  ja  ne  sisälsivät  paljon  informaatiota. Toisaalta  lyhyissäkin  yhden  lauseen  otteissa

saattoi olla olennaista sisältöä. Rajasin otteet siten, että niissä käsitelty ajatus tuli hyvin esille. Tässä

kohtaa minun oli tehtävä valintoja sen suhteen, mistä kohtaa katsoin ajatuskokonaisuuden alkavan

ja mihin vastaavasti päättyvän.  Jätin lisäksi joissain tapauksissa pois puhetta ajatuskokonaisuuden

keskeltä,  jos  katsoin,  että  se  oli  keskeisen  ajatuksen  kannalta  epäolennaista.  Litteraatioissa  nämä

poistot  on  ilmaistu  merkinnällä  [… ].  Jos  otteessa  itsessään  ei  näy  jokin  sen  tulkinnan  kannalta

merkittävä seikka, olen lisännyt sen sulkeisiin kirjoitettuna.

Aineistootteita  valitessani  raakamateriaalista  karsiutui  jo  enemmän  pois.  Tosin  palasin

alkuperäisiin  litteraatioihini  myöhemmin  vielä  useampaan  kertaan.  Joissain  tapauksissa  päädyin

vielä  ottamaan  mukaan  kohtia,  jotka  olin  aluksi  jättänyt  pois  analyysin  tässä  vaiheessa.  Lopulta

analyysini  varsinainen  aineisto  koostui  299  alkuperäisilmauksesta.  Tiivistin  jokaisen  valitun

alkuperäisilmauksen keskeisen ajatuksen niin sanottuun typistettyyn ilmaukseen. Lisäsin typistetyt

ilmaukset taulukkoon valittujen alkuperäisilmausten viereiseen sarakkeeseen.

Redusointia  seuraavassa  klusterointivaiheessa  etsin  typistettyjen  ilmausten  avulla  aineistosta

sellaisia  alkuperäisilmauksia,  jotka  saatoin  yhdistää  saman  alaluokan  alle.  Alaluokat  voidaan

muodostaa  eri  perustein  joko  luokittelemalla,  tyypittelemällä  tai  teemoittelemalla.  Luokittelu

tarkoittaa  yksinkertaisimmillaan  sitä,  että  aineistosta  määritellään  erilaisia  luokkia  ja  sitten

katsotaan minkä verran mikäkin luokka saa mainintoja aineistossa. Tyypittelyssä aineistosta etsitään

nimensä  mukaisesti  tyypillisiä  kokonaisuuksia  kuten  puhetapoja.  Teemoittelu  tarkoittaa

kategorioiden  luomista  sen  perusteella, mitä  erilaisia  aiheita  tai  teemoja  aineistosta  nousee  esiin.

(Tuomi ym. 2002, 95.)

Käytin  analyysissäni  ryhmittelyperusteena  teemoittelua  eli  etsin  aineistootteiden  joukosta  samaa

teemaa  käsitteleviä  ilmauksia  ja  yhdistin  ne  saman  alaluokan  alle.  Merkitsin  alaluokkien  nimet

aineistootetaulukkoon  typistettyjen  ilmausten  tilalle.  Aineiston  abstraktiotaso  alkoi  nousta
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klusterointivaiheessa,  kun  samaa  teemaa  käsittelevät  yksittäiset  alkuperäisilmaukset  yhdistettiin

osaksi  yleisempää  alaluokkaa.  Nimesin  ryhmitellyt  alaluokat  niiden  käsittelemän  teeman

perusteella. Muodostin  ryhmittelyn perusteella  lopulta 35  alaluokkaa. Muodostamani  alaluokat  ja

kaikki niiden sisältämät alkuperäisilmaukset näkyvät liitteessä 3.

Jatkoin  analyysiäni  edelleen  etsimällä  eroja  ja  yhtäläisyyksiä  muodostamieni  alaluokkien  väliltä.

Lopulta  yhdistin  35  alaluokkaa  kuudeksi  yläluokaksi,  jotka  käsittelivät  kukin  jotain

ympäristöeksperttitoiminnan yleisempää ulottuvuutta. Kuusi muodostamaani yläluokkaa olivat: 1.

Osallistumisella  pyritään  vaikuttamaan  energia  ja  jätehuoltoon  2. Vapaaehtoisen

ympäristöekspertin  toiminta  on  itseohjautuvaa  3. Ympäristöekspertti  tarvitsee  osallistumiseen

valmiuksia  ja  välineitä  4. Ympäristöekspertti  tekee  yhteistyötä  muiden  asukkaiden  kanssa  5.

Ympäristöekspertti  tekee yhteistyötä asukasaktiivien kanssa 6. Ympäristöekspertti  tekee yhteistyötä

ammattilaisten  kanssa.  Jatkoin  analyysiäni  vielä  yhdistämällä  yläluokat  kahden  pääluokan  alle,

jotka olivat Ympäristöeksperttien toiminta ja Ympäristöekspertit osana yhteistoimintaa. Kuviossa 6

näkyy sisällönanalyysin avulla  rakentamani  luokittelujärjestelmä. Pääluokat on nimetty  ylimmälle

riville,  ja  niiden  alle  olen  sijoittanut  niiden  sisältämät  yläluokat.  Yläluokkien  alle  olen  edelleen

sijoittanut niiden sisältämät alaluokat.
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6 TOIMINNAN FENOMENOLOGINEN KUVAUS

Seuraavaksi  käyn  läpi  analyysin  redusointi  ja  klusterointivaiheissa  rakentamani

luokittelujärjestelmän.  Näin  annan  tutkimuskohteesta  haastateltujen  kokemuksiin  perustuvan

fenomenologisen  kuvauksen.  Luokittelujärjestelmän  kuvaaminen  etenee  kuvion  6  mukaisesti.

Kuvaan  erikseen  kuvion  esittämän  luokittelujärjestelmän  kaksi  pääluokkaa,  jotka  ovat

ympäristöeksperttien  toiminta  ja ympäristöekspertit  osana  yhteistoimintaa.  Pääluokat  kuvaan

käymällä läpi niiden sisältämät yläluokat kuvion 6 mukaisessa järjestyksessä vasemmalta oikealle.

Yläluokat  kuvaan  edelleen  käymällä  läpi  niiden  sisältämät  alaluokat  ylhäältä  alas.  Tämä

etenemistapa johtuu siitä, että  luokittelujärjestelmässä ylempi luokka saa aina sisältönsä alempien

luokkien kautta. Pääluokkia ei  siis voi kuvata kuvaamatta sen sisältämiä yläluokkia,  samoin kuin

yläluokkien  kuvaaminen  edellyttää  niiden  sisältämien  alaluokkien  läpi  käymistä.  Nostan

kuvauksessani  esiin  mahdollisimman  kattavasti  aineistoesimerkkejä,  jotta  haastatellut  pääsisivät

ääneen. Kaikki aineistootteet ovat liitteenä työn lopussa (kts. liite 3).

6.1 Osallistuminen toimintana

Ympäristöeksperttitoiminta  on  nimensä  mukaisesti  toimintaa.    Sillä  pyritään  vaikuttamaan

kiinteistön  energiankulutukseen  ja  jätehuoltoon  niin,  että  niiden  aiheuttamat  kustannukset

vähenisivät.  Ympäristöekspertin  toiminta  on  itseohjautuvaa  ja  hän  harkitsee  itse,  mitä  tehtäviä

kiinteistössä  haluaa  toiminnassaan  toteuttaa.  Toiminta  vaatii  ympäristöeksperteiltä  myös  erilaisia

valmiuksia  ja  välineitä,  jotta  he  pystyvät  vaikuttamaan  asuinkiinteistönsä  asioihin.  Seuraavaksi

kuvaan tarkemmin ympäristöeksperttien osallistumistoimintaa.

6.1.1 Osallistumalla pyritään vaikuttamaan energia ja jätehuoltoon

Ympäristöekspertit  pyrkivät  omalla  toiminnallaan  saamaan  aikaan  säästöjä  kiinteistön

energiankulutuksessa,  johon  lasketaan  lämmityksestä,  kiinteistösähköstä  ja  vedestä  aiheutuva

kulutus.  Säästämiseen  tähtäävä  toiminta  voi  olla  yleistä  kiinteistön  tilanteen  tarkkailua,  jolloin

pyritään  puuttumaan  esimerkiksi  sellaisiin  asioihin  kuten  huonosti  sulkeutuviin  ulkooviin  tai

tyhjiin  väleihin  saunavuoroissa. Toisaalta  ekspertti  tarkkailee  kiinteistön  kulutuslukemia  ja  pyrkii

selvittämään, mistä mahdolliset poikkeamat johtuvat.

H8: “No, me (vuokrataloyhtiössä) ollaan kyllä koitettu,  ja ehkä täytyy siinä vielä terästäytyä, että saatais
se  mahdollisimman konkreettiseksi  tämä asia.  Eli  ihan näin yksinkertasia asioita,  kun  että  onko  talvella
ikkunat  auki,  jolloin viittaa  siihen,  että  on ylilämmitystä.  Juurtuuko  talvella  ikkunat,  joka viittaa  siihen,
että ilmastoinnissa on ongelmia. Ihan tämmösiä niinku, meneekö ulkoovet kunnolla kiinni. Siis tämmöstä
aivan konkreettista asiaa. Ja siihen suuntaan me ollaan sitä niin kun ajamassa.“
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H1: “Ja  samoin  sitten,  jos huomaa,  että  vedenkulutus  on,  on  talossa  korkealla, niin  ensimmäisenä  sitten
pitäis (… ) pitäis ottaa, ja (… ) huolehtia siitä, että asunnoissa ei ole mitään vessanpytyssä vesivuotoja, eikä
hanan tiivisteet ei vuoda, eikä tällä tavalla. Niin eksperttikin voisi sitten tämmöstä tiedustelua asukkailta.
(… ) Elikkä kysellä asukkailta sitten.”

Ympäristöekspertit pyrkivät myös kehittämään kiinteistön jätehuoltoa. Tämä tarkoittaa jätehuollon

tehostamista  siten,  että  kiinteistössä  tuotettu  jäte  ensinnäkin  lajitellaan  oikein  ja  toisaalta

jätteenkeräysastioita  on  sopiva  määrä  suhteessa  tuotettuun  jätteeseen.  Ekspertit  ovat  esimerkiksi

tarkkailleet  sitä,  onko  jätteille  varattuja  jäteastioita  tarpeeksi  tai  liikaa  ja  tyhjennetäänkö  ne

sopimusten  mukaisesti.  Ympäristöekspertit  ovat  myös  ohjeistaneet  muita  asukkaita  jätteiden

lajittelussa tai saattaneet korjata jätepisteillä muiden asukkaiden puutteellista lajittelua.

H3:  “Se  (ekspertin  toimenkuva)  koostuu  ensinnäkin  jätepuolen  hallinnasta  kokonaisuudessaan.  Eli  sillä
tarkotetaan sitte tätä sekäjätteiden, biojätteiden ja sitten kierrätyskartongin ja paperin ja näitten toiminnan
seuraamista.”

H8: “(Ekspertti  tarkkailee) Onko jäteastiat täysiä sillon, kun niitä tyhjennetään, vai onko siellä varaa niin
kun poistaa jotain jäteastioita. Tarvitaanko jotain (… ) muita jätekeräyksiä järjestää ja niin poispäin.”

H5:  “Joo  tiedottamista  kierrättämisestä  ja  vähän  (roska)katoksen  siistimistä  sitten.  Et  jos  siellä  on
vääränlaisia roskia, niin laittaa niitä sitten oikeisiin paikkoihin.“

Silmiinpistävää  aineistossa  oli  se,  että  vaikka  kaikki  haastateltavat  puhuivatkin  jollain  tavalla

energian säästämisestä ja jätehuollon tehostamisesta, toiminnan varsinaiseksi tavoitteeksi asetettiin

niiden  avulla  saavutettavat  rahalliset  säästöt.  Vain  yksi  haastatelluista  mainitsi  motivaatiokseen

ympäristöarvot ja asumisen kuormituksen vähentämisen sinänsä. Toiminnalla haettiinkin pääasiassa

säästöjä  vuokrassa  tai  edes  mahdollisuutta  vaikuttaa  vuokratasoon.  Kuten  aikaisemmin  totesin,

vuokrataloyhtiön  yksittäiset  kiinteistöt  ovat  itsenäisiä  kustannuspaikkoja.  Näin  ollen

ympäristöekspertti  toiminnalla  saavutetut  mahdolliset  säästöt  näkyvät  myös  kiinteistön  vuokrissa.

Nousevat  kustannukset  esimerkiksi  sähkössä  ja  kaukolämmössä  nostavat  entisestään  tarvetta

kulutuksen vähentämiseen.

H8:  ”Ja  ja  sitten,  se  on niin kun  yhteiseksi hyväksi  sekä niin  kun  taloudellisesti heidän  kannaltaan, kun
meillähän  (vuokrataloyhtiössä)    määräytyy  nää  kustannuspaikkakohtaisesti  nää  budjetit  aina,  ja  ja,  mitä
vähemmän kulutetaan, sitä vähemmän kulutetaan rahaa ja se näkyy niinku tavallaan suoraan vuokrissa. Eli
se tulee ihan yhteiseksi hyväksi suoraan. (… ) Se on varmaan se tärkein asia.”

H1:  ”Se,  että  onko  mitään  mahdollisuuksia  sitten  tätä  jätteen  määrää  vähentää,  niin  se  on  vähän
kyseenalaista sitten että kun. Mutta ehkä siinäkin saattais sitten olla jotain. Ainakin se lajittelu, se on niin
kun  (… )  sitten  joka  tapauksessa  kustannuksia  alentava.  Jos  kaikki  jäte  menis  sekajätteenä,  niin  se  olis
huomattavasti korkeampi ne kustannukset.”

H2:  ”Se  on  justiin  se,  että,  mä  edelleenkin  väitän,  tää  on  ainoo  millä  taloyhtiö  säästää.  Tää  on
yksinkertasesti  rahallinen  kuvio.  Tässä  sulla  on  järkevällä  toiminnalla,  järkevillä  ratkaisuilla  päästä
suuriinkin  säästöihin.  [… ]  Se  on  näin,  mä  tiedän,  kun  mä  itsekin  isännöin.  Niin  tuota,  sieltä  on  äkkiä
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haettavissa,  koska  kaikki  kustannukset  nousee  koko  ajan  sillä  saralla.  Lämpö  nousee,  sähkö  nousee,
jätekustannukset nousee ihan hirvittävää vauhtia. Vesi kyllä pysyy samana tasolla vielä vähän aikaa. Kohta
sekin rävähtää.”

Vaikka toiminnalla pyritään vähentämään energiankulutusta ja tehostamaan jätehuoltoa, ne eivät ole

päämääriä  sinänsä.  Pyrkimys  kustannussäästöihin  saattaa  kuitenkin  joissain  tilanteissa  olla

ristiriidassa  esimerkiksi  energiansäästötavoitteiden  kanssa.  Seuraavassa  aineistootteessa

haastateltava  kertoo,  että  talossa  on  ylilämmitystä,  joka  siis  nostaa  energiankulutusta.  Asian

korjaaminen  maksasi  kuitenkin  niin  paljon,  etteivät  sillä  saatavat  säästöt  luultavasti  korvaisi

aiheutuneita kustannuksia.

H3: ”Täällä on muutama kuuma asunto, mut ne on niin alhaalla, että tota, virtaamasäädön pystys tietysti
tekemään  koko  kiinteistöön.  Mut  se  taas  sitten  maksaa  aikalailla,  jos  koko  kiinteistön  virtaamiseen
tehdään.”

Rahallisten säästöjen ohella ympäristöeksperttien toimintaa saattaa motivoida yleinen sitoutuminen

talon  asioihin.  Tällöin  ekspertit  kokevat  tehtäväkseen  esimerkiksi  kiinteistön  siisteydestä  ja

viihtyisyydestä huolehtimisen, vaikka siitä ei sinänsä koituisikaan säästöjä. Näin toiminnan avulla

saavutettavien säästöjen lisäksi eksperttien toimintaa motivoisi halu huolehtia kiinteistön yhteisistä

asioista.

H4:  “Kyl  mä  tiedän  semmosia  eksperttejä, mitkä  tuota kerää.  Kyl  mäkin  teen  sen  saman asian,  kun mä
tuun  esimerkiksi  tuohon  meidän  postilaatikoille.  Kun  meille  jaetaan  Länsiväylä,  niin,  meillä  on  noi
vaakapostilaatikot, niin jengi nostaa Länsiväylät ja mainokset siihen postilaatikoiden päälle. Niin monena
torstaiaamuna mä tuun ja mä kerään ne siitä postilaatikoiden päältä. Ja kun mä meen roskiksien ohi, niin
mä vien ne sinne sit saman tien. Niin tuuli ei vie. Koska jos ne tuuli vie, niin ei niitä huoltokaan enää kerää
tuolta pitkin pihoja, sitte enää juokse perässä. Koska ei se nyt niinku vaadi, semmosta, sen enempää, jos
mä otan sen kasan siitä ja vien roskikseen.”

H2: “Ja sitten tosiaan, että tuolla kaikki on ilmotustaululla niinku pitää, ja ja, valot toimii joka suunnassa.
Kaikkee tämmöstä pientä.”

6.1.2 Vapaaehtoisen ympäristöekspertin toiminta on itseohjautuvaa

Ympäristöeksperttitoiminta on  asukkaiden  tekemää  vapaaehtoistyötä. Tämä  tarkoittaa  ensinnäkin

sitä, etteivät ekspertit saa toiminnastaan palkkaa tai palkkiota. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa tapa,

jolla  toiminnan  vapaaehtoisuus  näkyy  sen  luonteessa.  Haastatteluissa  mainittiinkin,  että

vapaaehtoistoiminnan  tulee  olla  omaehtoista,  jolloin  ympäristöeksperttejä  ei  voida  myöskään

velvoittaa  hoitamaan  mitään  tiettyjä  tehtäviä.  Kun  eksperteille  ei  aseteta  sitovia  tehtäviä,

mahdolliset työohjeet ja suositukset ovat luonteeltaan neuvoa antavia.

H8: ”Elikkä mehän (vuokrataloyhtiö) ei voida määrätä heille mitään tehtäviä tai muutakaan. Tää perustuu
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vapaaehtoistoimintaan.”

H5: ”Lähinnä neuvoa antavina niitä (työohjeita) voi lukea, mutta ei niitä saa liian tarkkaa ottaa. Just ku on
kyse  vapaaehtoistoiminnasta,  ja  siihen  vähän  pakotetusti  ihminen  tulee  valittua,  niin  ei  sieltä  saa  liian
tarkkoja neuvoja tulla. Mutta toki (...) toki vinkkiä toimintatavoista aina oon valmis ottaan vastaan.”

Ympäristöeksperttejä  ei  siis  velvoiteta  hoitamaan  mitään  tiettyjä  tehtäviä,  vaan  toiminnan

suunnittelu ja sisältö jää jokaisen oman harkinnan varaan. Näin yksittäisen ympäristöekspertin oma

aktiivisuus  korostuu.  Seuraava  aineistoote  kertoo  tilanteesta,  jossa  ympäristöeksperteille

määritettiin  hoidettavaksi  tietty  tehtävä.  Tässä  tapauksessa  tuloksena  oli  se,  että  vain  aktiiviset

ympäristöekspertit  hoitivat  suunnitellun  tehtävän.  Oma  aktiivisuus  korostuu  myös  toiminnan

ongelmatilanteissa, jolloin hankalassa paikassa pyritään löytämään ratkaisuja omaaloitteisesti.

H7:  ”Me  (vuokrataloyhtiössä)  tehtiin  semmosia  esitteitä  muistaakseni  (… )  muistaakseni  lähes
kymmenentuhatta  kappaletta  erilaisia  esitteitä,  jotka  tähtäs  niinku  (… )  lämmön,  sähkön  ja  veden
säästöihin.  Ja  niitä  jaettiin  sitten  eksperteille,  että  ne  jako  niitä  ihmisten  asuntoihin.  Ja  tuota  sillä  oli
huomattava vaikutus varsinkin vedenkulutukseen. Mutta se tarkoitti sitä, että ekspertit joutu jalkautumaan.
Ja siinä oli sitten eroavaisuuksia. Toiset jotka ei jalkautunu ja toiset, jotka teki sitä, niin siinä oli ihan selvä
merkitys. [… ] Mut se vaati meiltä paljon, se vaatii eksperteiltä paljon. Että se sitten todettiin, että se (… )
se ei toiminu kaikissa taloissa, ei suinkaan. Ehkä puolessa se saatto toimia. Ja sitten kun me hankittiin niitä
isännöitsijätoimistoihin silloin, silloin kun oltiin vielä yheksänkytluvulla, niin niitä oli sitten siellä lattioilla
röykkiöittäin. Että kaikki ekspertit ei niitä hakeneet. Ja se koettiin vähän niinku sillä tavalla turhauttavaksi
osittain, että siitä luovuttiin.”

 H1:  ”Ja  sitten  niin,  että  (… )  ellei  ekspertti  siihen  tehtäväänsä  tarvittavaa  tietoa  muuten  saa,  niin  hän
lähtee  sitä  sitten  aktiivisesti  hakemaan,  jotta  hän  voi  sen  tehtävänsä  hoitaa.  Ja  hakee  niitä  yhteyksiä
sitten.”

Haastatteluissa  tuotiin  esiin  se,  miten  ympäristöeksperttien  vaihteleva  aktiivisuus  vaikuttaa

toimintaan.  Aktiivisten  eksperttien  toiminnan  kerrottiin  tuottavan  myös  tulosta.  Passiiviset

ympäristöekspertit taas jäivät huomaamattomiksi  ja heidän vaikutuksensa kiinteistössä vähäiseksi.

Kuten jälkimmäisessä aineistootteessa todetaan, myös saman henkilön aktiivisuus voi vaihdella ei

aikoina.  Esimerkiksi  juuri  toimintansa  aloittanut  ympäristöekspertti  saattaa  aloittaa  innokkaasti

mutta passivoitua ajan kuluessa.

H8: ”Että siellä on ihan nimellisiä eksperttejä, jotka ei toimi millään tavalla. Ja sit on aktiivisia, jotka sitten
joistain  taloista  esimerkiksi  ihan  omaaloitteisesti  (… )  suorittavat  näitä  lämpötilamittauksia  ja  lähettää
meille  (vuokrataloyhtiöön)  tilastoja,  että  tämmösiä  tuloksia  on  saatu  ja,  ja  (lämpö)käyrää  voisi  vähän
laskea.”

H9:  ”Se  on,  joissakin  tapauksissa  huomaa  sen,  että  se  on  alkuinnostus.  Käydään  se  kurssi,  ja  sitten  se
lässähtää. Mä en siten tiiä, mitä meidän (huoltoyhtiön) puolelta pitäs tehä, että se säilys se kipinä. En osaa
sanoa, mutta on semmosta alkuinnostusta, ja sitte se lopahtaa se homma.”

Kun ympäristöeksperttitoiminta ei perustu ulkopuolelta määritettyihin tehtäviin tai toimenkuvaan,

vuokrataloyhtiön  järjestämällä  koulutuksella  on  tärkeä  osa  asukasaktiivien  toiminnan

suunnittelussa.  Toimintamalli  voikin  jäädä  huonosti  hahmottuneeksi  sellaisille  ympäristö
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eksperteille,  jotka  eivät  jostain  syytä  voi  osallistua  koulutuksiin.  Jotkut  haastatellut  kokivat,  että

koulutuksista ja niistä saadusta materiaalista sai ideoita omaan toimintaansa. Koulutuksen tarjoama

yleiskäsitys  toimintamallista sekä erilaiset ohjeet ja ehdotukset voivat siis  toimia perustana,  jonka

ympärille toiminta rakentuu.

H4: ”Mä [… ] kävin tuolla tämmösessä, kun vuokrataloyhtiö järjestää näitä ympäristöeksperttikoulutuksia,
niin semmosessa olin mukana, ja siellä sitten selvis aika pitkällekin nää asiat.”

H5:  ”Kyllä  mää  ainakin  kaipaisin  jotain  selkeyttämistä,  että  mitä  minulta  odotetaan,  jos  mää  lupaudun
ympäristöekspertiksi. Kaipais ehkä jotain selkeyttämistä siihen. No oiskin varmaan niissä koulutusilloissa.
Mutta senki nyt vois vaikka postittaa niille, jotka ei koulutuksiin pääse tai jaksa mennä.”

H1:  ”Kyl  se  välillä  kun  on  pitkään  aikaan  ollut  kattomatta  näitä  papereita  (koulutuksessa  saatuja
työohjeita), niin sitten kun niitä selailee, niin sit siellä tuleekin vastaan jokin asia, jonka sitten ottaa ja (… )
paremmin sitten taas sillä tavalla hyrräämään. Että tuota täytyykin sitten ruveta taas ottamaan esille ja sillä
tavalla. Että se kannattaa aina näitä papereita sillon tällön ottaa ja selata.”

Jokainen  ympäristöekspertti  käyttää  toimintaan  aikaa  ja  voimavaroja  oman  harkintansa  mukaan.

Aineistosta  käy  ilmi,  ettei  siihen olla  valmiita käyttämään  kumpaakaan  loputtomasti. Toiminta  ei

saa  käydä  ympäristöeksperteille  tai  vuokrataloyhtiölle  liian  vaativaksi.  Toimintaa  tehdään  muun

elämän  ehdoilla,  ja  se  kilpailee  ajankäytöstä  esimerkiksi  työn  ja  vapaaajan  toiminnan  kanssa.

Toisaalta vuokrataloyhtiökään ei ole valmis sijoittamaan toimintaan pohjattomasti resursseja.

H5  ”Jos  tekee  normaalin  työviikon  et  sää  jaksa  välttämättä  osallistua  niihin  koulutuksiin.  Ja  varsinkin
lapsiperheillä on lasten menoja, jotka vaatii läsnäoloa tai kuljettamista.”

H8:  ”No  (… )  jos  lähdetään  siitä,  että  mielestäni  kaikkia  tavoitteita  ei  oo  tietysti  saavutettu,  niin  siinä
mielessä  se  ei  oo  riittävää.  Mutta  toisaalta  ei,  ei  juurikaan  enempää  annostusta  ehkä  voi  laittaa.  Sit  se
menee  niin  kun  työlääksi  sekä  meidän  (vuokrataloyhtiön)  puolelta,  että  myöskin  sitten  eksperttien
puolelta. Tossa on kuitenkin aika hyvin tuota ohjelmaa.”

Ympäristöeksperttien  omat  kiinnostuksen  kohteet  ja  valmiudet  vaikuttavat  siihen,  minkälaiseksi

heidän  toimintatapansa  lopulta muodostuu.  Eksperteillä  on  erilaisia  taustoja  ja  taitoja,  ja  he  ovat

lähteneet  mukaan  toimintaan  eri  lähtökohdista.  Esimerkiksi  kierrätyksestä  kiinnostunut

ympäristöekspertti  saattaa  keskittyä  työssään  siihen.  Toisaalta  toiminnan  muotoutumiseen

vaikuttavat  myös  valmiudet.  Joillekin  on  luontevaa  lukea  vaikkapa  seurantaraportteja  kiinteistön

energiankulutuksista, kun toiset kokevat ne vieraiksi. Kun sitovaa tehtävänkuvaa ei ole määritelty,

ekspertit voivat valita itselleen luontevia tehtäviä.

H8:  ”No  sitten  vaikuttaa  tietysti  se,  että  porukka  on  todella  heterogeenista.  Elikkä  on  ihan  osaavia,
huoltomiestyyppisiä,  henkilöitä,  jotka  tuntee  tekniikat  ja  on  kiinnostuneita  niistä  asioista.  [… ]  Ja  sitten
tietysti jotku on kiinnostuneempia jätejutuista, jotku on kiinnostuneempia jostain muusta.”

H5: ”Ehkä  edelleen  valistaminen  on  se  mikä nousee  omassa  toiminnassa  esiin, kun  on vähän  opettajan
vikaa, heh. Muistaakseni, sillon jo ku tulin valituksi, sanoinki, että mä keskityn aika lailla varmaan tuohon
jäteongelmaan.  Että  en  oo  sitten  niistä  muista  niin  tietonen,  tai  halukaskaan  (...)  informoimaan.  Mutta
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kyllähän sitä olis fiksua laajentaa.”

Osa  haastatelluista  kertoi,  että  heidän  toimintansa  on  muuttunut  ajan  myötä  rutiiniksi.  Näissä

tapauksissa omia  toimintatapoja ei välttämättä osata pukea sanoiksi, kun niistä on  tullut  itsestään

selviä rutiineja. Rutiinit voivat olla esimerkiksi tiettyinä aikoina automaattisesti toistuvien tehtävien

hoitamista  tai  sitten  tavaksi  muodostuneita  tapoja  reagoida  kiinteistössä  havaittuihin  ongelmiin.

Haastatellut  kokivat,  ettei  rutiiniksi muodostunutta  työtä  tarvitse varsinaisesti  suunnitella. Samoin

kuin ympäristöeksperttikoulutuksen tarjoama käsitys toimintamallista myös rutiiniksi muodostunut

toimintamalli jäsentää ympäristöekspertin toimenkuvaa.

H2: ”Extempore, heh, ei vaan kyllä se menee niin tuota, se on jotenkin tuolla ytimessä. Ei niitä ajattele
silleen. [… ] Kyllä se, määrättyinä vuodenaikoina tekkee määrättyjä juttuja, jotka on niinku (… ) talvella on
tää lämpötilajutut ja muut melekeen sijottuu sitten kuivaan aikaan.”

H4: ”Vaikee laskee sillä tavalla. En mä oo, kuule mä oon (… ). Sitä täytyy käyttää kato sitä vanhan kansan
sananlaskua, että vie mennessäs  ja  tuo  tullessas. Niin, et  sä  laske olleenkaan sitä niinku,  (… ) et mitä  sä
teet,  vaan  kun  sä näät  jonkin asian, niin  sä  otat  ja  sä  teet. Että  sun  ei  tarvi  erikseen  sillä  tavalla  miettiä
sitä.”

6.1.3 Ympäristöekspertti tarvitsee osallistumiseen valmiuksia ja välineitä

Ympäristöekspertti  tarvitsee  toiminnassaan  tiedollisia  ja  taidollisia  valmiuksia  sekä  erilaisia

välineitä.  Vuokrataloyhtiö  järjestää  eksperteille  alkukoulutuksen  ja  säännöllisiä  jatkokoulutuksia,

joiden  tarkoitus  on  taata  asukasaktiiveille  valmiudet  toimia  tehtävässään.  Koulutuksissa  uusille

eksperteille  jaetaan  informaation  lisäksi  Energiaekspertin  työkirja  (Motiva  Oy  2006),  jossa  on

ohjeita ympäristöeksperttitoimintaan. Tämän lisäksi he saavat eksperttisalkun, jossa on toimintaan

tarvittavia  välineitä  kuten  lämpö  ja  vedenvirtaamamittarit.  Eksperteille  annetaan  myös

vuokrataloyhtiön työohjeet, jossa kerrotaan, minkälaisia tehtäviä kiinteistöissä olisi hyvä hoitaa eri

aikoina.  Muissa  koulutustilaisuuksissa  ympäristöeksperteille  tarjotaan  lisäkoulutusta  energia  ja

jätehuollon asioista sekä muuta ajankohtaista toimintaan liittyvää tietoa.

H3: ”Ja sitten tosi tärkeitä on nää koulutustapahtumat että, ja energiapäivät, että kaikki nää tämmöset asiat.
[… ] Ja mä itse nään sen, että osallistumalla niihin, pysyy päivän tasalla, pysyy siinä ajan hermolla hyvin.”

H4: ” Mulla on tuolla veden virtaamiseenkin tarvittavat laitteet ja lämmön mittaamiseen olevat laitteet on
ja. Se on se energiaeksperttisalkku. Ja sit siellä on se ohjekirja, missä annetaan ne oletusarvot, missä niiden
pitäs olla.”

Ympäristöekspertit  tarvitsevat  toiminnassaan  perustietoja  talotekniikasta  kuten  lämpö  ja

vesihuollosta.  Näin  ekspertit  osaavat  tarvittaessa  neuvoa  talon  muita  asukkaita  sekä  tehdä

yhteistyötä  ammattilaisten  kanssa.  Toisaalta  haastatellut  olivat  myös  sitä  mieltä,  ettei  toiminta
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kuitenkaan  vaadi  valtavasti  teknistä  tietoa.  Vaikka  perusasioiden  hallinta  onkin  hyödyllistä,  ovat

esimerkiksi ympäristöekspertin oma aktiivisuus ja yhteistyötaidot kuitenkin tätä tärkeämpiä.

H1: ”No vähän sen täytyy sitten tietää,  tietää näistä  (… ) näistä, miten  (… ) kun  ihmiset  (… ) sanoo, että
heillä on patteri  ihan kylmä esimerkiksi. Niin sen pitää sitten pystyä niinku selvittämään se hänelle, että
miksi  se  on kylmä.  Ja  se  on kylmä  tietysti  siksi,  että asunnossa  on riittävä  lämpö,  ja  sitten  termostaatti
tietysti  katkasee  sen  lämpimän veden  tulos.  Ja  se  on niin kauan kylmä  kunnes asunnon  lämpötila  sitten
laskee, niin  sit  se  alkaa  taas  lampenemään.  Ja  tietysti  sitten noiden vesikalusteiden  osalta kanssa  sitten,
sitten virtaamat.  Jos ne virtaamat  (… ) on kovin suuret, niin sitä vettähän sitten kuluu sitten  (… ) tuppaa
kulumaan sitten paljon enemmän, kun se että ne virtaamat on säädetty niihin tuota optimiarvoihin.”

H2: “Sitten  lämpötilat  ja  vedenvirtauksen mittaus  on niin yksinkertasia  juttuja,  että  sen ossaa.  Saa  vaan
itsensä liikkeelle ja viemään ne, tai se homma etenee.”

H10: ”Ei se hirveesti, kunhan sulla on sitä vuorovaikutustaitoo ja sitten ehkä pientä teknistä ymmärrystä.
Se  on  se  koulutus  kuitenkin  niin  (… )  helppo  ne  perusteet.  [… ]  Niin  kyl  se,  ei  siinä  oo  kovinkaan
kummoset. Totta kai se on eduksi meille (huoltoyhtiö), jos on alalta jonkin näköstä (… ) tietotaitoo. Ettei se
sit mee siihen, et me yritetään selittää, ja asukas tai ekspertti ei ymmärrä vaan mistä on kyse.”

Ajantasainen tieto kiinteistön energiankulutuksesta on tärkeää ympäristöeksperttitoiminnassa. Yksi

tapa  hankkia  tietoa  kiinteistön  energiankulutuksesta  on  suorittaa  itsenäisesti  lämpö  ja

vedenvirtaamamittauksia. Tällä tavalla havaitaan esimerkiksi, onko talossa ylilämmitystä tai ovatko

vesihanojen  virtaamat  niin  kovat,  että  vettä  kuluu  tavallista  enemmän.  Mittauksia  tehdessään

ympäristöeksperttien  täytyy  toimia  yhteistyössä  muiden  asukkaiden  kanssa.  Toisaalta  asukkaat

saattavat myös pyytää eksperttiä suorittamaan mittauksia.

H8:  ”Elikkä  (… )  tarkoitus  olisi,  että  niitä  lämpöjä  siellä  mitattais  silloin  tällöin  eri  asunnoissa,  ja  siitä
saatais palautetta tänne. Jotkut on tehneet erittäin hyvin, hyvää työtä siinä. Ne on mitanneet kaikki asunnot
ja suurin piirtein kerran vuodessa ja, ja antanu siitä tietoo.”

H2  ”No  on  se  tietenkin  etukäteinen  informaatio  (ennen asukkaiden huoneistoon menemistä). Eihän  sitä
tarvi kaikkiin asuntoihin mennäkään mittaamaan, kun saman tyylisiin samassa ketjussa olevia, niin (… ) se
riittää  ihan  täysin.  Ja  jos  jollakin  on  tosiaan  kylmä,  niin  kyllä  se  soittaa.  (… )  Ja  yleensä  siellä  on  ihan
oikeesti joku hajonnu.”

H4: ”Ykskin asukas tuli valittaan, että kun heillä on vettä menny niin hirveesti. Mä (ympäristöekspertti)
sanoin,  että  mitataan  ne  vedenkulutukset.  Ja  katotaan  mittarit  ja  otetaan,  mä  otan,  ämpärit  ja  mittarit
mukaan ja mitataan ne veden kulutukset. [… ] Joo ja sit lopulta mä sanoin et selvä. Sit me mennään tuonne
kylppäriin,  ja  katot  peiliin, niin  sielt näkyy  vika.  (… )  Ja nyt  täytyy  kulutustottumuksia muuttaa.  Mitään
muuta vikaa ei oo. ”

Huoltoyhtiö  jakaa  ympäristöekspertille  kerran  kuukaudessa  kulutusseurantaraportin,  johon  on

koottu  kiinteistön  veden,  sähkön  ja  lämmön  kulutus.  Ympäristöeksperteille  tämä  on  omien

mittausten  ohella  väline  seurata  energiankulutusta  kiinteistössä.  Kulutusseurantaraportti  antaa

ekspertille  tietoa  numeromuodossa,  ja  suhteuttaa  kulutuksen  sekä  saman  kiinteistön  aikaisempiin

kulutuslukemiin  että  vuokrataloyhtiön  muuhun  kiinteistökantaan.  Saadun  palautteen  perusteella

ympäristöekspertit voivat arvioida kiinteistön tilannetta ja myös suunnitella omaa toimintaansa.
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H3:  ”Se  energiaraportti  on  tämmönen  kirjallinen  julkaisu,  missä  kerrotaan,  mikä  on  kiinteistön
lämpötalous, sähkötalous, vedenkulutus ja niin poispäin. Ja sitä seurataan sen takia, että nähdään tuleeko
muutoksia.  Jos  muutoksia  tulee,  ja  ne  on  negatiivisia,  niin  niihin  puututaan  välittömästi.  Ja  kuitenkin
samanaikaisesti  yritetään näiden  raporttien pohjalta  tehdä  yhä uusia  ja  uusia  sellaisia  ratkaisuja, mitä  ei
olla vielä huomioitu ja jotka vähentää energian kulutusta.”

Ympäristöekspertit  kertoivat,  että  kulutusseurantaraportin  puutteet  hankaloittivat  heidän

toimintaansa.  Ekspertit  eivät  esimerkiksi  aina  saaneet  raporttia  sovitusti.  Tämä  hankaloitti

toimintaa,  kun  tarvittavaa  tietoa  kiinteistön  energian  kulutuksen  tilanteesta  ei  ollut  saatavilla.

Toisaalta  kulutusseurantaraportteja  pidettiin  liian  suurpiirteisenä.  Raportit  kertovat  kiinteistön

energiankulutuksen  kuukauden  aikana.  Jotkut  haastateltavat  olivat  sitä  mieltä,  että  näin  pitkä

aikaväli  ei ollut  tarpeeksi  tarkka.  Kun  tieto  esimerkiksi  lisääntyneestä  vedenkulutuksesta  saadaan

vasta näin pitkällä viiveellä, ei akuutteihin ongelmiin kuten putkivuotoihin voida reagoida ajoissa.

Haastatteluissa oli mainintoja myös raporteissa ilmenneistä virheistä. Ympäristöekspertit tarvitsevat

työssään  tarkkaa  ja  ajankohtaista  tietoa  kiinteistön  tilanteesta  ja  kulutusseurantaraportti  on  tärkeä

väline sen saamisessa. Näin kulutusseurantaraportin puutteiden aiheuttamia ongelmia voidaan pitää

todisteena se tärkeydestä.

H3:  ”Esimerkiksi  joka  kuukausi  pitäis  tulla  energiaraportti.  Tää  raportti  kiinteistön  energiasta  tulla
ympäristöekspertille, joka edelleen toimittaa sen asukastoimikunnan tietoon. Niin ei se toimi meillä. [… ]
Se  ei  tule.  Mä  jouduin  nytkin  hakemaan  sen  porraskäytävästä.  Et  se  tulee  tänne  käytännössä  kerran
kolmessa  kuukaudessa,  mutta  oikeasti  sen  pitäis  tulla  ympäristöekspertille  kerran  kuukaudessa.  Ja
porraskäytävään kerran kolmessa kuukaudessa. [… ] Eli sen on minusta aikamoinen miikka, koska se taas
sitten häiritsee vastaavasti talon tilanteen arviointia ja tarpeellisten toimenpiteiden käynnistämistä.”

H1:  “Tää  (ekspertin  omat  kulutustilastot)  on  ihan  meidän  omista  mittareista,  omista  mittareista
kuukausittain  aina  otettu  tää.  Ja  (… )  vedenkulutusta  mä  siellä  käyn  katsomassa  sitten,  sitten  melkein
viikoittain. Lähinnä sen takia (… ), että pystyn arvioimaan sitä vähän, että onko jossain vuotoja, kun meillä
nyt on vanhoja putkistoja ja tämmösiä. (… ) Niin tuota (… ) varmaan tarpeen, tarpeen nyt vähän tiheämmin
niitä  seurata  sitten  että.  Kuukaudessa  ehtii  mennä  paljon  vettä  hukkaan,  jos  se  saa  lorottaa  siellä  (… )
vapaasti, ettei kukaan huomaa sitä.”

Vuorovaikutustaidot nähtiin tärkeiksi ympäristöeksperttien toiminnan kannalta. Toimintaan kuuluu

yhteistyötä  eri  tahojen  kanssa  ja  ekspertin  valmiudet  tähän  ovat  tärkeitä.  Kun  ekspertti  on

tekemisissä talon erilaisten asukkaiden kanssa, voi sanoman perille saaminen olla haastavaa. Tässä

asiassa  auttaa,  jos  ympäristöekspertti  osaa  olla  luontevasti  tekemisissä  ihmisten  kanssa  ja  on

helposti  lähestyttävä.  Asukkaiden  lisäksi  vuorovaikutustaitoja  tarvitaan  myös  yhteistyössä

asukastoimikunnan  ja  energia  ja  jätehuollon  ammattilaisten  kanssa.    Hyvinkin  asioista  perillä

olevan  ekspertin  voi  olla  hankala  tehdä  yhteistyötä,  jos  hän  ei  saa  tuotua  kantaansa  esiin

rakentavasti.

H8: “No kyllä se toiminta vaatii sosiaalisia taitoja eteenkin ja tämmöstä positiivista asennetta. Se että, että
jos tuota noin, jos asukkaille joutuu, pitäis saada jotain viestiä menemään perille, niin se on aika vaativaa.
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Meilläkin  (vuokrataloyhtiössä)   asukaskunta on hyvin heterogeenistä  ja,  (… )  ja hyvin paljon saattaa olla
ulkomaalaistaustaista väkeä ja tällä tavalla. Siinä on kyllä haastetta siinä puolessa.”

H3: “Ja sitten  tietysti,  tota, ympäristöekspertin hommissa  tietysti  täytyy sitten sitä esitystaitoa olla myös
asukastoimikunnan kokouksessa, jotta saa aiansa esitettyä. Se on tärkeää.”

H2: “Ennen kaikkea se edellyttää sosiaalista taitoa, että pystyy keskusteleen ja informoimaan ihmistä. [… ]
Ja sitten tuntee, on todella hyvässä suhteessa huoltoliikkeeseen. (… ) Samoin kun siivousliikkeeseen."

Toisten tiedot ja kokemukset voisivat olla avuksi ympäristöeksperttien toiminnassa. Haastateltavat

kertoivat, kuinka omaa työtä voisi tukea ja motivoida mahdollisuus jakaa kokemuksia ja tarvittaessa

kysyä  muilta  neuvoa.  Osa  kertoikin  keskustelleensa  toisten  eksperttien  kanssa  työhön  liittyvistä

asioista.  Joihinkin  ympäristöekspertteihin  taas  oli  otettu  yhteyttä0  ja  kysytty  neuvoa  toimintaan

liittyen. Esimerkiksi koulutustilaisuudet tarjoavat mahdollisuuden kokemusten vaihtoon.

H5:  ”Kyllä  varmaan  pitäs  jotenki  säännöllisesti  pystyy  kokoontumaan.  Ainakin  kerta  vuoteen  näiden
muidenki ympäristöeksperttien kanssa. Että se motivois, ku kuulis muitten taloyhtiöiden toiminnasta.”

H4: ”Muilta eksperteiltä saa tietysti (neuvoa), jos kyselee sillon, kun on tuolla eksperttikoulutuksessa,  ja
sitten juttelee niiden muiden kanssa.”

H1: “Kyllä näissä jäteasioissa on muut ekspertit ottaneet niin yhteyttä. Jäteasioissa ja lähinnä sen jätteen
osalta, että mistä saa semmosta (… ) semmosta sopivaa tietoa asukkaille sitten lähinnä jätteenlajittelusta ja
semmosesta. Semmosta on kysytty. Ja oli jotain muutakin.”

Ympäristöeksperttien välistä kokemusten vaihtoa häiritsi se, ettei siihen ollut tarjolla vakiintuneita

kanavia. Koulutustilaisuuksien  lisäksi ympäristöeksperteillä  ei  ole  juuri muita yhteyksiä  toisiinsa.

Eksperteille ei esimerkiksi  jaeta  toistensa yhteystietoja. Näin yhteydenpito toisiin ekspertteihin on

lähinnä jokaisen oman toiminnan ja aktiivisuuden varassa.

H1: “No tuota (… ) mä oon nyt pyytäny vuokrataloyhtiöltä aina vuosittain tämän meidän piirin eksperttien
nimilistan,  että  mulla  on  sitten  ollu  mahdollisuus  ottaa  yhteyttä.  Tai  ainakin  tiedän  sitten,  että  missä
taloissa on ekspertti ja missä ei. Mutta se ei välttämättä nyt oikein kyllä sitten sillä tavalla toimi, että (… ),
että  kaikki  eivät  nyt  sitten  välttämättä  tiedä,  tiedä  mihin  nyt  sitten  ottais  yhteyttä,  jos  hakee  niin  kun.
Tietysti  naapuritalon  ekspertin  saattaa  tuntea  ja  tietää.  Mutta  tuota  (… )  sitä  nyt  ei  ole  millään  tavalla
listattu, listattu, eikä automaattisesti toimitettu kuhunkin taloon, että mitkä on nyt sitten lähimpien talojen
eksperttien yhteystiedot eikä tämmösiä, jos haluaa niin kun ottaa yhteyttä. ”

H7:  “Että  kyllä  se  (eksperttien  välinen  yhteydenpito)  perustuu  aika  paljon  näihin  koulutustilaisuuksiin,
miten siellä ajatuksia vaihdetaan. Ja siellähän tulee aina näitä hyviä ja huonoja uutisia. Ja sitten, jotka ovat
aktiivisia, niin ne saavat, saavat siitä tietoa. Muita ei kai nyt sitten oikein oo.”

6.2 Ympäristöekspertit osana yhteistoimintaa

Ympäristöeksperttien osallisuus  asuinympäristönsä asioihin  toteutuu yhteistoiminnassa eri  tahojen

kanssa.  Yhteistyössä  kaikki  osapuolet  saavat  tukea  omaan  toimintaansa.  Ympäristöekspertit

toimivat  ensinnäkin  yhdessä  talon  muiden  asukkaiden  kanssa  kiinteistön  energian  ja  jätehuollon
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kuluttajina.  He  toimivat  myös  yhdessä  talon  muiden  asukasaktiivien  kanssa.  Tämän  lisäksi

ympäristöekspertit  ovat  mukana  yhteistoiminnassa  kiinteistöjen  energia  ja  jätehuollon

ammattilaisten kanssa. Seuraavaksi kuvaan tarkemmin noita erilaisia yhteistoiminnan muotoja.

6.2.1 Ympäristöekspertti tekee yhteistyötä muiden asukkaiden kanssa

Yhtenä talon asukkaista ympäristöekspertillä on mahdollisuus olla tekemisissä muiden asukkaiden

kanssa.  Talon  asukkaille  voikin  olla  ongelmatilanteissa  luontevampaa  ottaa  yhteyttä

ympäristöeksperttiin  kuin  esimerkiksi  vuokrataloyhtiön  isännöitsijöihin.  Tästä  näkökulmasta

asuminen  kiinteistössä  ei  ole  vain  saman  fyysisen  tilan  jakamista  vaan  myös  mahdollinen

sosiaalisesti  yhdistävä  tekijä.  Joissain  haastatteluissa  kiinteistössä  asuminen  nähtiinkin  ekspertin

toimintaa edistävänä tekijänä.

H5: ”Sää tunnet niitä ihmisiä pihapiiristä,  ja uskallat lähestyy heitä paremmin kuin joku (...) viranhaltija.
Että semmonen luonteva kanssakäyminen on mun mielestä se paras, mitä siinä vois hyödyntää.”

H4: “Se oli  sillon kun ruvettiin puhumaan täälläkin, niin kun, että  säästetään lämpöä,  sähköä, vettä, niin
siitä se lähti. Et jos sillä pystyy tekemään, et jos on joku semmonen talossa,  jolta pystyy tulla kysymään.
Koska  ihmiset  kyl  paljon  haluais  tehdä,  mutta  keltäs  kysyy.  Niin  jos  tonne  soittaa  jonnekin
vuokrataloyhtiöön tai huoltoon, niin se on eriasia sieltä saada vastaukset, kun saada ihan suoraan.”

Ympäristöekspertit  pyrkivät  neuvomalla  sekä  tietoa  jakamalla  lisäämään  asukkaiden  tietoisuutta

energia  ja  jätekysymyksistä  ja  näin  saamaan  aikaan  säästöjä. Asukkailla  ei  aina  välttämättä  ole

tietoa  esimerkiksi  siitä,  miten  säästää  energiaa  asumisessaan  tai  minkä  verran  kiinteistössä

ylipäätään  kulutetaan  energiaa.    Ympäristöekspertti  voi  siis  tarjota  erilaisia  välineitä  energiaa

säästävään  asumiseen.  Toisaalta  jaettu  tieto  toimii  asukkaille  palautteena  siitä,  minkälainen  on

kiinteistön nykyinen tilanne vaikkapa veden tai sähkön kulutuksen osalta.

H4: ”No se on lähinnä semmosta opastusta. Neuvomista ja opastusta ja kertoa mitä voidaan niinku tehdä
että.  Koska  ihmiset  ihan  oikeesti  ei  niinku  tiedä,  että  miten  säästää  vettäkään.  Ei  ne  ajattele  sitä
olleenkaan.”

H1: ”Sillon kun me alotettiin tämä homma, niin me (… ) monta   kertaa vuodessa asukkaille tiedotettiin,
tiedotettiin melkein kuukauden välein, että minkälainen vedenkulutus nyt oli tänä kuukautena. Ja (… ) ja se
ensimmäinen vuosi käytiin jotakuinkin sillä tavalla läpi. [… ] Että kyl se on niinku aika hyvin (… ) hyvin
kolahtanu tonne asukkaille se. Et kulutustottumukset on nyt sellasia, ettei sitä hanaa siellä omia aikojaan
pidetä auki, eikä  loroteta vettä. Se on sitte toiminu.  Ja on asukkaille  tiedotettu, että  jos nyt niinku lähtee
(… ) lähtee kohoamaan, niin siihen puututaan heti. Että se tiedotetaan heti, jos tulee sellanen tilanne, että se
lähteekin nousemaan sitten säännöllisesti.”

Talon asukkaat ottivat yhteyttä ympäristöeksperttiin, jos havaitsivat kiinteistössä ongelmia energia

tai  jätehuollossa.  Ympäristöekspertti  taas  toimitti  tarvittaessa  tiedon  eteenpäin.  Näin  ekspertit

toimivat yhteyshenkilöinä asukkaiden ja vaikkapa huoltoyhtiön välillä. Asukkailta saamansa tiedon
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perusteella  he  myös  pysyivät  ajan  tasalla  kiinteistön  tilanteesta.  Ympäristöekspertti  saattoi  jopa

kokea  itsensä  sivuutetuksi,  jos  asukas  oli  ottanut  yhteyttä  suoraan  esimerkiksi  huoltoyhtiöön.

Toisaalta  taas  jotkut  ekspertit  saattoivat  kokea  asukkaiden  yhteydenotot  turhiksi,  jos  asiat  olivat

vaikkapa selvästi huoltoliikkeelle kuuluvia.

H2:  ”Joo,  täältä  aika  harvoin  otetaan  huoltoon  yhteyttä  mistään  asiasta.  Koska  mää  oon  oikeestaan
sellanen  huollon  yhteyshenkilö.  Ne  soittaa  ensiksi  mulle.  [… ]  Huolto  on  tyytyväinen  vaan,  mitä
vähemmän sinne tulee yhteydenottoja.”

H1: “No siinä ehkä oli syksyllä, syksyllä sitten niin, että (… ) en nyt ole varma, mutta ehkä joku asukas oli
sitten soittanut, että oli niin kun (… ) pimeetä. [… ] Mutta sitten kun mä kävin, niin siellä huomaisin vaan,
että noita valopisteitä oli pimeänä siellä nyt sitten. Että niissä oli niinku lamput palaneet, että niitä ei ollu
vaihdettu. Ja niitä oli aika paljon. Niitä oli jopa viitisenkymmentä kappaletta niinku pimeänä. Ja se ehkä
oli aiheuttanut  sen asukkaan ilmotuksen sinne. Ja ilmeisesti ollu  joku uus asukas  joka ei  sitten, oli vaan
automaattisesti  soittanu sitten sinne (huoltoon).  [… ] Ja tuota  jos se olis  soittanu suoraan mulle, niin mä
oisin sitte voinu sen (… ) todeta ja kattoo.”

H5: “Mutta ehkä välistä tuntuu, että on vaan semmosena kanavana. Että asukkaat ei oikeen haluu ite ees
ottaa yhteyttä  (huoltoon), vaikka pystyis puhelimitse  tai lähes  jokainen netin kautta ottaan yhteyttä. Niin
melkeen  lykkää  (...)  lykkää  semmoset  huoltoakin  koskevat  asiat  asukastoimikunnan  puoleen.  Ei
välttämättä ympäristöeksperttien puoleen, mutta  ikäänkuin kuin asukastoimikunnan  jäsen ois velvollinen
hoitamaan heidänki yksityisiä huoltoilmotuksia ja muita.”

Kiinteistön energia ja jätehuollon kysymykset vaikuttavat suoraan talon asukkaiden elämään, joten

myös heidän tukensa on oleellista ympäristöekspertin toiminnan kannalta. Haastatteluissa kerrottiin

esimerkkejä siitä, kuinka asukkaat hyväksyvät ympäristöekspertin toiminnan ja sen tavoitteet. Tämä

puolestaan  helpottaa  ympäristöekspertin  työtä.  Seuraavassa  aineistootteessa  asukkaat  ovat

hyväksyneet  kiinteistön  asunnoissa  lasketun  lämpötilan,  vaikka  ovat  aluksi  kokeneet  muutoksen

epämiellyttäväksi.  Tämä  onkin  ymmärrettävää,  sillä  energiakulut  näkyvät  kaikkien  asukkaiden

vuokrassa.

H1: “No  tuota  ihan,  ihan  täytyy  niin  sanoa,  että  ei,  ei  ole mitään  tämmöstä,  että  olis hankaluuksia  tullu
asukkaiden kanssa. Vaikka nyt asioita on sitten (… ) toitotettu, ja painotettu sitä, että tulee toimia niin, että
(… ) säästetään. Ja lämmönkin osalta, lämmönkin osalta niin (… ) kun on pyritty ja on saavutettukin se, että
se  asunnon  lämpötila  nyt  sitten  (… )  olisi  se  optimi,  niin  se  kakskytyks  astetta.  Ja  sitten  se  voi  olla  se
yhdeksäntoista  ja  puoli,  että  ei  ruveta  vielä  mitään  toimenpiteitä,  että  se  on  se  alaraja  nyt  siellä  sitten
olemassa. Vaikka tuota (… ) kyl siellä nyt sitten joku on talvella soittanut, ja ilmottanu, että (… ) on tuota
kylmä. [… ] Että kyllä se aika hyvin nyt sitten hyväksytään se, että se (… ) lämpötila ei tarvi olla, eikä saa
olla,  se kahtakymmentäkolmea kahtakymmentäneljää. Että se on  jo  jopa epäterveellinen  lämpötila  sitten
asumiseen.”

H6:  “Kyllä  musta  tuntuu,  että  yleisesti  ottaen  energian  säästäminen,  niin  tuota,  ja  sen  seuraaminen  ja
valvominen ja kaikki tuommonen, niin kyl se varmaan on kaikille tärkee ja semmonen yhteinen kysymys.”

Asukkaiden  suhtautuminen  toimintaan  ei  kuitenkaan  aina  ole  positiivista  ja  kannustavaa.

Haastatteluissa  kerrottiin  myös  esimerkkejä,  kuinka  asukkaiden  suhtautuminen  toimintaan  oli

passiivista.  Asukkaiden  katsottiin  niissä  keskittyvän  lähinnä  omaan  asumiseensa.  Näin

ympäristöeksperttien tekemää työtä kiinteistössä ei aina edes huomattu. Toisaalta asukkaat saattavat
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suhtautua siihen  itsestään  selvyytenä. Kaikki asukkaat eivät ole kiinnostuneita kiinteistön asioista

oman  asumisensa ulkopuolella,  eikä  asukastoiminnasta  joko  tiedetä  tai  olla  kiinnostuneita.  Ilman

muiden asukkaiden kiinnostusta toiminnalla on hankala saada aikaan tuloksia.

H5:  “Se  riippuu  hirveesti  asukkaiden  omasta  aktiivisuudesta.  Ja  (...)  kyllä  kai  ne  jotain  tuloksia  vois
saavuttaa. Mutta tuntuu, että vuokraasunnoissa on aika nihkeetä tämä kiinnostus ylipäätänsä. Että tuntuu,
että  eletään  omaa  elämäänsä,  eikä  olla  niin  kiinnostuneita  talon  elämästä.  Ja  sitte  se,  että  on  vähä
semmonen  mielikuva,  että  ei  tajuta,  että  sä  itse  säästäisit  siinä,  jos  osais  vähä  miettiä  kulutusasioita
paremmin.”

H4: “Ihmiset hirveen vähän niinku. No kyl tietysti toiset kertoo sitte, et se autto, tai et se oli hyvä juttu tai
muuta, mutta aika vähän. Et ihmiset on niinku, ne vaan elää omissa oloissaan. Et vaikka ois kuinka hyvä
juttu, niin ne vaan sitte. Se ikään kuin kuuluu sitten taas palveluun että.”

Haastateltujen  mukaan  vuorovaikutuksessa  asukkaiden  kanssa  piti  ottaa  huomioon  asukkaiden

oikeus  lopulta  päättää  itse  omista  asumistottumuksistaan.  Esimerkiksi  tiukat  määräykset  tai  liian

suora puuttuminen koettiin sopimattomaksi “kerrostalokyttäämiseksi”. Ympäristöekspertit olivatkin

saattaneet  esimerkiksi  keventää  jättämiään  ohjeita  tai  ilmoituksia  huumorin  avulla,  jotta  niiden

sävyä  ei  koettaisi  määräileväksi.  Näin  ekspertti  voi  vaikuttaa muiden  asukkaiden  suhtautumiseen

itseään ja toimintaansa kohtaan.

H7:  “Yhteistyö  (ekspertin  ja  asukkaiden  välillä)  enemmänkin  kuin  semmonen  käskyttäminen.  Se  ei
nykymaailmassa etene. Mutta toki tiukkakin voi olla mutta asiallisen tiukka. Että siinä on, ettei (… ) niin
metsä vastaa kuin sinne huudetaan, elikkä se väärä käytös ei johda hyvää tulokseen. Semmonen asiallinen
käyttäytyminen ja yhteistyö niin se, se on tarpeen.”

H5: “No ehkä  just  sitä että yrittäs ton  lajittelun suhteen olla esimerkillinen,  ja  jaksais tiedottaa ihmisille
asioista. En mää nyt mikään (...), en suostu kyttääjän rooliin, että mää täällä huutelen parvekkeella,  että
pistä oikeeseen roskikseen. Mutta lähinnä sanallisia viestejä tonne oon laittanu. Ja vähän huumorimielessä
niitäki silleen, ettei ne olis kauheen tiukkapiposia.”

6.2.2 Ympäristöekspertti tekee yhteistyötä asukasaktiivien kanssa

Ympäristöekspertit  toimivat  usein  osana  vuokrataloyhtiön  ja  asukkaiden  yhteishallintoa.

Yhteishallinnon  säännöt  ja  käytännöt  tarjoavatkin  mahdollisuuksia  myös  ympäristöekspertti

toimintaan,  sillä  ne  osoittavat  sen,  mihin  asioihin  ja  millä  tavalla  asukkailla  on  mahdollisuus

vaikuttaa  asuinkiinteistössään.  Esimerkiksi  asukkaiden  asukaskokouksessa  valitsemalla

asukastoimikunnalla  on  valta  päättää  kiinteistön  järjestyssäännöistä  ja  yleisten  tilojen  käyttöä

koskevista säännöistä. Toisessa aineistootteessa myös asukastoimikunnan puheenjohtajana toimiva

ympäristöekspertti  kertoo,  kuinka  asukastoimikunta  puuttui  pesutuvan  tuhlaavaan  käyttöön.

Asukastoimikunnalla on myös  lausunnon antooikeus esimerkiksi  kiinteistön budjetin valmistelun

yhteydessä.
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H3:  “Eiköhän  se  (toiminnan  muoto)  lähde  siitä,  kyllä  se,  asukkaat,  vuokrataloyhtiö  ja
asukashallintosääntö. Kaikki ne on siellä  jotenkin niinku vaikuttamassa näihin päätöksiin.  [… ] Se  tekee,
ympäristöekspertti  tekee,  yhteistyötä  asukastoimikunnan  kanssa  ja  asukastoimikunnan kanssa  keskenään
sitten  sopivat  sitten  sen  työnjaon.  Ja  yhdessä  vuokrataloyhtiön  kanssa.  Näin mä  sen  näkisin.  Se  saattaa
vaihdellakin.”

H2: ”Nykyään  asukastoiminnalla  on  aika  paljon  valtaa.  Se voi  kirjoittaa myös  järjestyssäännöt, pesulan
säännöt  ja  niin  poispäin.  Tänään  muuten  kirjotin  töissä,  jossain  sivussa,  pesulaan  säännöt.  Ku  se  (… )
tosiaan niin on ku keskuspesula. [… ] Pannaan kuri päälle yksinkertasesti. Ei siinä muu auta.”

H8:  “Nehän  (asukastoimintaan  käytettävät  resurssit)  tehdään  sitten  aina  budjettien  yhteydessä  ja
budjetithan menee sitten ennen hyväksymistä asukastoimikunnan lausunnolle, eli sieltä voi tulla tämmösiä
(… )  lisää  fyrkkaa  siihen  (ympäristöeksperttitoimintaan).  Itsehän  he  sen  sitten  maksavat.  (… )  Koska
mehän (vuokrataloyhtiö) ei olla voittoa tavoitteleva yritys.”

Haastateltavat kertoivat esimerkkejä  siitä  kuinka asukastoimikunta  ja ekspertti  tekevät  yhteistyötä

talossa.  Yhteistyössä  asukastoimikunnan  kanssa  ympäristöekspertti  saa  uusia

toiminnanmahdollisuuksia,  ja  asukastoimikunta  saa  käyttöönsä  ekspertin  panoksen  ja  osaamisen.

Tärkeää yhteistyössä on se, että kommunikaatio toimii asukasaktiivien välillä. Asukastoimikunnassa

on  oma  luottamustehtäväjakonsa,  jonka  mukaan  vastuualueet  jaetaan.  Työnjako  on  kuitenkin

neuvoteltavissa  myös  tapauskohtaisesti.  Asukastoimikuntaan  kehittyykin  yhteistoiminnassa  oma

tapa  toteuttaa  asukashallintoa.  Asukastoiminnan  käytäntöön  vaikuttaa  myös  se,  että

luottamustehtävät  kasaantuvat  joskus  joko  yhdelle  tai  muutamalle  aktiiviselle  asukkaalle,  jolloin

esimerkiksi ympäristöekspertti on usein myös asukastoimikunnan puheenjohtaja.

H6: “No tuota noin, niin oikeestaan meidän taloyhtiössä on hyvä ekspertti. Että on siis kiinnostunut siitä
tuota  noin  niin  omasta  toimenkuvastaan  ja  aktiivinen  siinä  tiedon  hakemisessa  ja  tiedottamisessa  ja
kaikessa. Mä sanoisin, että meidän taloyhtiössä ei oo kyl mitään tarkastamisen varaa siinä. [… ] Kyllä me
ollaan  mun  mielestä  ajan  tasalla.  Että  jos  ekspertti  vaan  saa  nää  tietyt  paperit  ja  nää  tietyt.  Eli  niinku
hänelle  se  tiedottaminen  toimii hänen  suuntaan, niin meihin päin  se  kyllä  toimii.  Ja me yritetään  toimia
sitten taas ekspertin suuntaan. Että ihan hyvin menee kyllä.”

H5:  ”Asukastoimikunta  nyt  on  se  ensimmäinen.  Asukastoimikunnan  jäsenet  puhuu  asioista  ja  päättää
sitten kuka ottaa yhteyttä mistäkin asiasta. Ilman muuta se (ekspertti) on sillon mukana.”

H8: “Sitten on semmosia taloja, missä on,  tuota noin,  joku aktiivinen  ihminen  joka sitten sekä ekspertti
että  asukastoimikunnan  puheenjohtaja,  väestönsuojanhoitaja  ja  suojelujohtaja  ja  kaikkea  muuta.  Eli
aktiivisille ihmisille sitten helposti kerääntyy näitä useampia toimia.”

Myös  alueellinen  asukastoiminta  tukee  ympäristöeksperttitoimintaa  alueen  kiinteistöissä.

Alueellinen  asukastoiminta  tapahtuu  piirineuvostossa,  jossa  jokaista  kiinteistöpiirin

vuokranmääritysyksikköä  edustaa  sen  asukastoimikunnan  puheenjohtaja.  Alueellisessa

asukastoiminnassa asukasaktiivit voivat vaihtaa kokemuksiaan ja jakaa toimintaan tarvittavaa tietoa.

Tällä  tavalla  alueellinen  asukastoiminta  tukee  myös  ympäristöeksperttitoimintaa,  kun  toisissa

taloissa  hyväksi  koettuja  keinoja  voidaan  ottaa  käyttöön  muualla.  Jos  kommunikaatio  talon

asukastoimikunnan  puheenjohtajan  ja  ympäristöekspertin  välillä  toimii,  kulkeutuvat  kokouksissa

käsitellyt  asiat  myös  ympäristöekspertin  tietoon. Toisaalta, kuten  seuraavassa  aineistootteessakin
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tuodaan esille, joissain tapauksissa ympäristöekspertti ja asukastoimikunnan puheenjohtaja on sama

henkilö.

H1:  “No  siellä  piirineuvoston  kokouksissa  on  sitä  (ympäristöeksperttitoimintaa)  nyt  ainakin  pyritty
meidän  alueella  tuomaan  esille.  Ja  näitä  (… )  kun  näitä  tilaisuuksia  on,  niin  aina  (… )  osahan  niistä
puheenjohtajista  tai  suurin  osa  niistä  puheenjohtajista  on  siten  myös  niitä  eksperttejä  ja  tuota.  Mutta
kuitenkin  sitten,  jos  se  ekspertti  on  joku  muu,  niin  puheenjohtajakin  on  sitten  evästetty  siellä
piirineuvoston  kokouksessa.  Että.  (… )  tiedottavat  nyt  sitten,  ja  keskustelevat  ekspertin  kanssa.  Että
osallistutaan talosta sitten tämmösiin tilaisuuksiin, niin se sitten aina (… ) aina varmaan on sitten eduksi.
Että aina tulee jotain tietoo ja tämmöstä, ja ainakin herää taas hetkeksi siihen niiden asioiden pariin että.”

Asukasaktiivisuus  oli  monen  haastateltavan  mukaan  vähentynyt  viime  vuosina.  Aktiivisten

asukkaiden  vähäisyys  uhkaa  asukastoimintaa  ja  sen  jatkuvuutta.  Uusien  aktiivien  löytyminen

koettiin ongelmalliseksi, kun samaan aikaan vanha aktiivijoukko ikääntyy. Sellaisiin kiinteistöihin,

joissa  asukastoimikuntaa  tai  edes  asukkaiden  yhteishenkilöä  ei  saada  valittua,  ei  ole  myöskään

asukashallintoa.  Näin  asukkaat  jättävät  oman  vaikutusmahdollisuutensa  käyttämättä,  ja

vuokrataloyhtiö  menettää  yhteistyötahon  talossa.  Myös  ympäristöekspertti  menettää  tällöin

asukastoiminnan tarjoamat mahdollisuudet omassa toiminnassaan.

H2: ”Pelkään, että tää menee huonommaksi ja huonommaksi, koska aktiivisuus pienenee ja pienenee. [… ]
Sen näkee jo, ku kokouksissa on jo puolet vähemmän ku ennen. Se on jo yks selevä trendi.”

H7: ”Tänä päivänä niin (… ) niin sanotusti  rupee ukkoutumaan tämä (asukas)aktiivijoukko. Elikkä (… ) et
siellä on,  se keskiikä saattaa olla yli viidenkymmenen, ellei lähentele kuuttakymmentä.  [… ] Ja siinä on
sitten, että jos vanhat väistyy (… ) eläkkeelle näistä tehtävistä, tai muuttavat talosta pois, niin nuoria ei, ei
tahdo löytyä toimintaan. Että me ollaan aina oltu ilosia, jos on sitten löydetty nuoria ihmisiä mukaan.”

H8:  ”Mitä  mä  sanoisin,  että  (… )  kaikissa  taloissa  ei  ole  asukastoimikuntia  eikä  asukastoimikunnan
puheenjohtajia.  [… ] Mutta että se on menetys sitten sekä talolle että meille yhtiölle, että tämmöstä ei ole.
Koska se, se etuhan on sekä yhtiön että asukkaiden etu, että tämmönen toiminta on olemassa. Sama koskee
tietysti eksperttitoimintaa, että se on molemminpuolinen se etu, jos se toimii se (… ) kokonaisuus.”

6.2.3 Ekspertti tekee yhteistyötä ammattilaisten kanssa

Ympäristöekspertti havainnoi tietoisesti asuinkiinteistönsä arkea ja saattaa huomata siinä seikkoja,

jotka  jäävät  muilta  näkemättä.  Tässä  mielessä  asukas  tuntee  kiinteistön  asiat  jopa  ammattilaisia

paremmin. Ammattilaiset eivät välttämättä huomaa puuttua esimerkiksi asuntojen ylilämmitykseen

tai  käyttämättömiin  saunavuoroihin.  Ammattilaisten  täytyy  hoitaa  usean  eri  kiinteistön  asioita,

jolloin  yksittäiseen  kiinteistöön  ei  aina  voida  paneutua  syvällisesti.  Tässä  tilanteessa  aktiivinen

asukas on hyödyllinen kumppani ammattilaisille.

H1: ”Sillä tavalla että eksperttikin varmaan tietää, tietää, että mikä se tilanne talossa on. Meneekö lämpöä
ikkunoista  (… ) hukkaan,  kun  pidetään  ikkunoita auki,  kun  on  liikaa  lämpöä asunnoissa.  Ja  sillä  tavalla
sitten  vois  siellä  lämmönjakohuoneessa  sitten  käydä  huoltomiehen  kanssa  sitä  lämpökäyrää  säätämässä
sitten siihen optimiin.”
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H8: ”Ja sitten (… ) sitten yks pääprinsiippi on se, että meillähän on, huolto on ulkoistettu. Elikkä meillä on
huoltoliikkeitä,  ja  siellä  on  huoltomiehiä.  Yhdellä  huoltomiehellä  on  yhdestä  seitsemään  kiinteistöä,
kustannuspaikkaa, hoidettavanaan. Elikkä hän hädin  tuskin  kerran päivässä  kerkiää  sinne.  Ja hänellä  on
paljon muitakin töitä. Roskien poimimista ja kaikkea muuta (… ) remonttia.”

Ympäristöekspertti toimii yhteistyössä energia ja jätehuollon ammattilaisten kanssa. Hyvin toimiva

yhteistyö  tukee  kaikkien  toimintaa.  Ympäristöekspertti  hyötyy  ammattilaisten  osaamisesta  ja

resursseista sekä saa kumppanin sellaisissa asioissa, joita ei voi yksin hoitaa. Toisaalta yhteistyön

tuloksena ammattilaiset saavat käyttöönsä aktiivisen asukkaan panoksen. Yhteistyö ammattilaisten

kanssa vaatii myös eksperteiltä asiantuntemusta.

H8: ”No siinä on oikeestaan tämmönen kolmikanta, että siinä on ekspertti (… ) ja sitten tuota noin, huolto
ja sitten me (vuokrataloyhtiö). Mekin ollaan tavallaan huollon puolella. Mutta tämmöset, tämmöset tuota
noin,  toimijat siinä on, keiden pitäis  sitten yhteispelillä  saada  (… ) aikaan  jotain enemmän kuin päidensä
summa.”

H1: ”Kyllä kai tässä silloin, silloin on mahdollista tavoitteet saavuttaa, jos saa (… ) saa huoltoyhtiön kautta
sitä siihen sopimukseen kuuluvaa, kuuluvaa apua taikka sitä yhdessä tekemistä. Ja tuota (… ) kyllähän toki
sitten vuokrataloyhtiön, siellä isännöitsijän, tulee, jos ekspertti sitten esittää jotain asioita, että pitää jotain
talossa  (… )  uusia  energian  (… )  kulutukseen  liittyvää  taikka  jotain  tällästä,  niin  kyllä  se,  ainakin  se
keskustelu on mahdollista käydä sitten. Se, että meneekö ne sitten niihin, mitä ekspertti sitten esittää, niin
se on sitten taas.”

H11: ”No jos se ekspertti on innostunut, motivoitunut, ja hän on saanut riittävän koulutuksen siihen niinku
näiden kulutuksien osalta ja myöskin jätehuoltoon liittyvissä asioissa silleen, että hän pystyy sitä riittävällä
ammattitaidolla  arvioimaan  ja  seuraamaan.  Että  olis  yhteydessä  sitten  tänne  (huoltoyhtiöön)  päin.  Että
saatais  niitä  asioita  parempaan  malliin.  [… ]  Mutta  varmaan  yhteistyössä  se  homma  saattais  vielä
paremmaksi muuttua. Saadaan heidän voimavara aktiivisemmin.”

Ympäristöekspertti  ei  voi  toimia  kiinteistössä  vain  oman  harkintansa  mukaan.  Energia  ja

jätehuollossa  on  sellaisia  tehtäviä,  joiden  hoitaminen  on  osoitettu  tiettyjen  tahojen  tehtäväksi

esimerkiksi  sopimuksessa  vuokrataloyhtiön  ja  huoltoyhtiön  välillä.  Ympäristöeksperttien  onkin

toiminnassaan harkittava, mitä he voivat tehdä itsenäisesti ja missä heidän tulee kääntyä esimerkiksi

huoltoyhtiön  puoleen. Toisaalta  ympäristöeksperttien  tulee  myös  harkita,  mitkä  tehtävät  ovat  osa

asukastoimintaa yleisemmin ja näin hyvä hoitaa yhteistyössä asukastoimikunnan kanssa.

H7: ”Mut et ehkä tuohon vielä sanoisin, että kiinteistö, tai näillä ympäristöeksperteillä ei ole sitten avaimia
niinku nyt lämmönjakohuoneisiin. Siihen me ei oo lähetty, kun joskus aikoinaan [… ] on havaittu, että he
on  menneet  ruuvaileen niitä  säätöjä.  Ja  sillonhan  ei  kukaan  (… )  huoltoliike  ota  vastuuta  sitten  jos,  jos
siellä niinku  säädöt menee pieleen.

H4: ”Tässä tarvii ainoastaan maalaisjärkeä, ku tässä ei tarvi tehdä niinku mitään. Tai tässä ei saa tehdä. Ei
me  voida  mennä  säätämään  ihmisten. Ainoastaan  sillä  tavalla,  että  (… )  jos  on  hirveän  kuuma,  niin  me
kokeillaan,  että  patterin  venttiilit  toimii,  sit  jos  haluaa.  Ja  käydään  katsomassa,  että  lavuaarit  toimii  ja
tämmöset.  (… ) Mutta  kun me  ei  saada  säätää  mitään  ilmastointia,  me  ei  saada  säätää mitään  tämmösiä
veden  virtaamisia  suihkuissa.  Mut  että  kaikkee  tämmöstä,  me  saadaan  niinku  testata  näitä  asioita,  mitä
jokainen voi tehdä itse.”

H3:  ”No  tietysti  ympäristöekspertti,  tietysti,  asukastoimikuntien  luottamushenkilöiden  kanssa  sitten  tuo
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asioita  esille  asukastoimikuntien  kokouksissa.  Ja  sitten,  jos  on  ihan  semmosesta  toiminnasta  kysymys,
johon  ei  asukastoimikunnan  kokousta  tarvita, niin  sillon niin  sanotulla  suoralla  toiminnalla. Esimerkiksi
jonkin kirjeen jakaminen jokaiseen postiluukkuun, missä on sitten jotain energiansäästöön liittyviä asioita
tai jotain muuta vastaavaa, eli tiedottamista.”

Ympäristöeksperttien ja ammattilaisten yhteistyössä tarvitaan kontakteja toimijoiden välillä. Ilman

kontakteja  ammattilaisiin  ympäristöekspertti  saattaa  jäädä  toiminnassaan  yksin.  Kontaktien

merkitys  konkretisoituu  ehkä  selkeimmin  ympäristöekspertin  ja  huoltomiehen  yhteistyössä,  sillä

huoltomies hoitaa yleensä kiinteistössä ne tehtävät, joita ympäristöekspertit eivät itse voi suorittaa.

Esimerkiksi  kiinteistön  huoltomiehen  suora  puhelinnumero  on  tärkeä  asia  toimijoiden  välisen

kontaktin kannalta.

H1:  ”Kyllä  kai  ne  jotkut  huoltomiehet  sitten  ottaa  yhteyttä.  Mutta  kun  on  semmonen  käsitys,  että  aika
paljon  on,  on  kuitenkin  niin,  ettei  ole  koskaan  olleet  missään  tekemisissä  keskenään.  Niin  se  on
kuulostanut  vähän  semmoselta  pahalta,  että  kun  ne.  Siinä  menee  periaatteessa  sitten  se  ekspertin  (… )
eksperttinä oleminenkin siinä talossa sitten niin kun hukkaan, jollei saa niinku mitään, mitään asioita sitten
niinku hoidettua.”

 H10:  ”Huoltomiehen numeroa  ei anneta asukkaille.  Sitä  on yritetty  karsia,  se  on  ihan vuokrataloyhtiön
toivomus.  [… ] Niin kyllä  jos siellä on semmonen pysyvä ekspertti  ja asiansa osaava, niin kyllä numero
voidaan antaa.  [… ] Oishan se. Se voi  liittyä muihinkin sen kiinteistö asioihin, että  (… ) puheenjohtaja  ja
ympäristöekspertti heillä ois suorat numerot. Ainahan se parantaa sitä.”

Ympäristöekspertti  ilmoittaa  ammattilaisille  sellaisista  kiinteistön  ongelmista,  joita  ei  voi  itse

ratkaista.  Aineistossa  onkin  esimerkkejä  siitä,  kuinka  eksperttien  ilmoitukset  ovat  johtaneet

toimenpiteisiin  ja  näin  osaltaan  tukeneet  ammattilaisten  työtä.  Ympäristöekspertit  ovat  myös

ilmoittaneet,  jos  kiinteistössä  ei  ole  hoidettu  kaikkia  tarvittavia  tehtäviä.  Ilmoituksien  kautta

ammattilaiset saavat tietoa siitä, mihin ongelmiin kiinteistössä pitäisi jatkossa panostaa enemmän.

H7:  ”Kyllä  joo,  tää  on  varmasti  ihan  konkreettinen,  että  ekspertit  ovat  havainneet  sillä,  mittauksillaan
tämmöstä ylipainetta ja tuoneet sen sitten (… ) julki joko isännöitsijälle tai kiinteistönhoitoliikkeelle, ja sen
johdosta on esimerkiksi alennettu näitä paineenalennusventtiilejä.”

H10:  ”No  vahvuuksia  (ympäristöeksperttitoiminnassa)  on  just  nää,  että  (… )  jos  meilläkin
(huoltoyhtiössä)  jää  joku  asia  huomaamatta,  ja  siellä  on  aktiivinen  ympäristöekspertti,  niin  hän  ottaa
meihin yhteyttä. Ettei suoraan tarvi ees vuokrataloyhtiöön vaan meihin, ja selvitetään nää.”

Ympäristöekspertit  kokivat  myös,  etteivät  he  aina  voineet  vaikuttaa  ammattilaisten  tekemiin

ratkaisuihin.  Ammattilaiset  tekevät  työtään  omista  lähtökohdistaan  eikä  ympäristöeksperttien

mielipidettä aina kysytä, vaikka he niin toivoivatkin. Vaikka ammattilaiset suhtautuisivatkin sinänsä

positiivisesti ympäristöeksperttitoimintaan, he eivät kuitenkaan olleet valmiita ottamaan asukkaita

mukaan kaikkien ratkaisujen tekoon. Tällaisissa tilanteissa ympäristöekspertit saattoivat kokea, ettei

heillä ole todellisia vaikutusmahdollisuuksia.

H1:  ”Vuokrataloyhtiön  toimessa  otettiin  ja  muutettiin  se  meidän  porrastettu  ulkovalojärjestelmä.  Tässä
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viime  syksynä  oli  passitettu  sähkömies  poistamaan  sieltä  kaks  hämäräkytkintä.  [… ]  Ja  tuota  (… )  sekin
tehtiin sitten niin, että siitä ei nyt sitten otettu minuun (ympäristöeksperttiin) niinku yhteyttä (… ), yhteyttä
niin oltais voitu se sitten vähän (… ) keskustella.  Ja nyt kun sitä on tässä sitten puoli vuotta,  se oli puoli
vuotta  käytössä,  ja  sitä  on  vähän  ihmetelty,  ja  katsottiin,  että  ettei  se  oikein  toimi.  Ja  nyt  se  ollaan
palauttamassa  siihen  entiselleen.  Että  semmonen  (… )  semmonen  puuttuu,  että  vuokrataloyhtiössä  (… )
hyvin äkkiä otetaan aina, ja päätettään tehdä jotakin. Mutta kun me toivotaan, että otettas ensin niin kun
tänne taloon yhteyttä ja vähän katsottais.”

H5: ”Että vähän semmosta, että nämä on niin hienon kuulosia titteleitä, että nyt nimitetään sut tekemään
jotain, etkä sää kuitenkaan pysty niin kamalasti heidän hommiin vaikuttamaan.”

Alueelliset  koulutustilaisuudet  tukevat  ympäristöeksperttien  ja  ammattilaisten  välistä  yhteistyötä.

Koulutustilaisuuksiin kutsutaan ympäristöeksperttien lisäksi alueelliset isännöitsijät ja huoltoyhtiön

henkilökuntaa  sekä  vierailevia  luennoitsijoita.  Luentojen  lisäksi  niissä  käydään  läpi  yksilöllisesti

kaikkien  niiden  kiinteistöjen  energiankulutus  ja  jätehuollon  tilanne,  joiden  ympäristöekspertti  on

paikalla.  Koulutukset  tarjoavat  ympäristöeksperteille  tiedollisia  valmiuksia  yhteistyöhön

ammattilaisten  kanssa.  Yhteistyön  mahdollisuudet  myös  parantuvat,  kun  vapaaehtoisilla

ympäristöeksperteillä ja ammattilaisilla on tilaisuus keskustella ja vaihtaa tietoa yksittäisten talojen

konkreettisesta  tilanteesta.  Tilaisuuksissa  on  mahdollista  myös  luoda  kontakteja

ympäristöeksperttien ja ammattilaisten välille.

H7: ”No (… ) minusta se on sikäli, sikäli hyvä että ekspertti voi, kun siellä on alan asiantuntijoita kuten nyt
vaikka tässä syysseminaarissa luennoimassa, niin ne voi, voivat tehdä siellä kysymyksiä, ja saada kenties
hyviä  vastauksia  ja.  Ja  sitten  (… )  totta  kai  sitten  kun  ovat  yhteydessä  isännöitsijään  tai
kiinteistönhoitoliikkeeseen, niin heillä  on  se  tieto  myöskin.  Ja he  voivat  kertoa,  että  ovat  koulutuksessa
tämmöstä ja tämmöstä kuulleet. Että tarkistapa onko tämä (… ) tämä asia nyt tässä talossa hoidettu oikein.”

H11:  ”Mulla  (isännöitsijä)  nyt  on  jonkin  verran  sellaset  ottaneet  yhteyttä,  kun  on  tavattu  niissä
koulutustilaisuuksissa.  Niissä  yhteisissä  tilaisuuksissa  ja  ovat  sitten  sitä  kautta  (...)  kautta  sitten  tuota
tulleet tuntemaan, ja ottaneet sitten yhteyttä.”
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7 ANALYYSIN TULOSTEN TEOREETTINEN TULKINTA

Teoriasidonnaisen sisällönanalyysin mukaisesti integroin seuraavaksi analyysini aiempien vaiheiden

aineistolähtöiset  tulokset  yhteen  tutkimusta  edeltäneiden  teoreettisten  käsitteiden  kanssa.  Tässä

analyysin  abstrahointivaiheessa  käytän  apunani  kulttuurihistorialliseen  toiminnan  teoriaan  ja

kehittävään  työntutkimukseen  perustuvaa  toimintajärjestelmän  mallia.  Tulkitsen

toimintajärjestelmän  mallin osatekijöiden  ja  niiden  välisten suhteiden  kautta  ympäristöeksperttien

osallistumista toimintana ja osallisuutta yhteistoimintana.

7.1 Osallistuminen toimintana

Ympäristöeksperttien  osallistuminen  on  tavoitteellista  toimintaa,  jolla  he  pyrkivät  vaikuttamaan

asuinympäristöönsä  ja  sen  yhteisiin  asioihin.  Energia  ja  jätehuolto  ovat  kaikkien  asukkaiden

yhteinen  asia,  sillä  ne  vaikuttavat  kaikkien  asumiseen.  Toisaalta  asukkaiden  asumistoiminta

suuntautuu  yleensä  omasta  asumisesta  huolehtimiseen  eikä  kiinteistön  yleisestä  energian

kulutuksesta  tai  jätteidenlajittelusta  huolehtiminen  ole  automaattisesti  osa  kenenkään

asumistoimintaa.  Kiinteistön  energiankulutus  ja  jätehuolto  ovat  näin  sekä  yhteisiä  että  eivät

kenenkään  asioita.  Toimintajärjestelmän  mallin  käsitteistön  mukaisesti  osallistumistoiminnan

kohteena  on  osallistuminen  noihin  kiinteistön  yhteisiin  ja  toisaalta  ei  kenenkään  asioihin.

Toivottuna  tuloksena  taas  ovat  pienemmät  energia  ja  jätekustannukset  ja  siten  halvempi

vuokrataso.  Vain  yksi  haastatelluista  mainitsi  toivotuksi  tulokseksi  myös  pienemmän  ympäristön

kuormittamisen.  Kun  toivottu  tulos on  halvempi vuokra,  on  olennaista,  että  säästöt  energiassa  ja

jätehuollossa  myös  näkyvät  vuokranmäärityksessä.  Tutkimuksen  kohteena  olevassa

vuokrataloyhtiössä  tämä  tapahtuu  omakustanneperiaatteen  mukaisessa  vuokranmäärityksessä  (kts.

5.1, ”Tapaustutkimus”).

Ympäristöeksperttien  toiminnan  kohdetta  voidaan  tarkastella  myös  Leontjevin  kehittämän

toiminnan  yleisen  rakenteen  (kts.  4.1.2,  ”Toiminnan  kohteellisuus”)  avulla.  Sen  mukaisesti

tulkittuna  nimitän  ympäristöeksperttien  toimintaa  osallistumistoiminnaksi,  jonka  kohteena  on

vaikuttaminen  omaan  asuinympäristöön  ja  sen  yhteisiin  asioihin.  Halvemmat  vuokrat  kiinteistön

asukkaille  ovat  yksi  etu  hyvin  hoidetuista  yhteisistä  asioista,  mutta  ne  eivät  ole  varsinaisesti

toiminnan kohde. Ympäristöekspertit kertoivatkin suorittaneensa asuinkiinteistössään myös sellaisia

yleistä  siisteyttä  ja  viihtyisyyttä  edistäviä  askareita,  joilla  ei  varsinaisesti  säästetty  energiaa  tai

edistetty  jätehuollon  toimintaa. Energian säästäminen  ja  jätehuollon  tehostaminen ovat  sen  sijaan
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toimintaa  realisoivia  tekoja,  joiden  tavoitteena  on  saada  aikaan  taloudellisia  säästöjä. Toiminta ei

sinänsä edellytä mitään tiettyjä tekoja. Ympäristöekspertti voikin toteuttaa osallistumistoimintaansa

esimerkiksi  keskittymällä  vedenkulutuksen  tarkkailuun  tai  jätehuollon  tehostamiseen.  Toisaalta

tietty teko voi olla osa muutakin kuin osallistumistoimintaa. Myös huoltomies tarkkailee kiinteistön

vedenkulutusta, mutta hänen kohdallaan ei voida puhua osallistumistoimintaa  realisoivasta  teosta.

Tekoja  toteutetaan  operaatioiden  kautta.  Ympäristöeksperteille  tällainen  operaatio  on  esimerkiksi

vedenvirtaamien  mittaaminen  kiinteistössä.  Tekoja  toteuttavat  operaatiot  ovat  yhteydessä  niihin

olosuhteisiin,  jossa  yksilön  toiminta  tapahtuu.  Toisin  sanoen  olosuhteiden  tulee  tarjota  yksilölle

keinoja operaatioiden suorittamiseen. Ympäristöekspertille keino vedenvirtaaman mittaamiseen on

koulutuksessa jaetun vedenvirtaamamittarin käyttäminen.

Pyrkiessään  toiminnallaan  tiettyyn  kohteeseen  yksilö  tarvitsee  välineitä. Välineet  voivat  olla  niin

konkreettisia työkaluja kuin toiminnan kannalta merkittäviä käsitteitä tai ajattelutapoja. (Engeström

1995,  41–42.)  Kutsun  tässä  ympäristöeksperttien  osallistumistoiminnassaan  tarvitsemia  välineitä

osaamiseksi. Osaaminen tarkoittaa tässä tapauksessa toiminnan kannalta tärkeiden tietojen, taitojen

ja työkalujen käytön hallintaa.

Tiedolliset välineet ovat monessa mielessä oleellisia ympäristöeksperttien osallistumistoiminnassa.

Ensinnäkin  ympäristöekspertit  tarvitsevat  tietoa  talotekniikan  perusasioista  voidakseen  osallistua

niihin  liittyvien  asioiden  hoitamiseen.  Esimerkiksi  ilmastointijärjestelmän  tunteminen  on  tärkeää,

jotta  ympäristöekspertit osaavat  analysoida sen  toimivuutta  ja  tietävät, miten  toimia mahdollisten

ongelmien  ilmetessä.  Tietoa  ekspertit  saivat  ainakin  koulutustilaisuuksista  ja  niissä  jaetusta

materiaalista. Osalla tietoa oli myös oman ammatin tai muun kokemuksen kautta.

Tiedot  toiminnan eri muodoista  ja mahdollisuuksista ovat ympäristöeksperteille  tärkeitä  tiedollisia

välineitä. Niiden avulla ekspertit tietävät, millaisia vaihtoehtoja heillä omassa toiminnassaan on ja

miten erilaisiin vastaan tuleviin tilanteisiin voi reagoida. Tiedot myös jäsentävät ympäristöekspertin

itseohjautuvaa  toimintaa.  Tietoa  toiminnan  eri  muodoista  ja mahdollisuuksista ympäristöekspertit

saivat ainakin heille järjestetyistä koulutustilaisuuksista. Myös toisten ympäristöeksperttien tiedot ja

kokemukset voivat olla  tiedollisia välineitä  jokaisen omassa  toiminnassa. Yrjö Engeström käyttää

tällaisista tiedollisista välineistä puhuessaan esimerkkinä Julian E. Orrin tutkimusta Talking About

Machines  (Orr  1996).  Siinä  Orr  havaitsi,  kuinka Xeroxin  kopiokonemekaanikot  käyttivät  omassa

työssään avuksi tarinoita toisten työhön liittyvistä kokemuksista. Toisten kokemuksista saatiin näin

välineitä,  joiden  avulla  selvittiin  työn  ongelmatilanteissa  (Engeström  2006,  1783.)
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Ympäristöeksperteillä  ei  kuitenkaan  juuri  ollut  kanavia  vaihtaa  keskenään  tietoa  tai  toiminnasta

saatuja kokemuksia.

Ajankohtainen  tieto  kiinteistön  energiankulutuksesta  ja  jätehuollosta  on  tärkeää

osallistumistoiminnan  kannalta,  jotta  ympäristöekspertit  pystyvät  seuraamaan  niiden  kehitystä  ja

suunnittelemaan  omaa  toimintaansa.  Tätä  tietoa  ympäristöekspertit  saivat  esimerkiksi

kulutusseurantaraportin  avulla,  jossa  esitetään  kiinteistössä  kulutettu  sähkö,  lämpö  ja  vesi  sekä

suhteutetaan kulutukset saman kiinteistön aikaisempiin  ja  vastaavien kiinteistöjen keskimääräisiin

kulutuksiin.  Numeromuodossa  oleva  tieto  oli  myös  helpompi  jakaa  tarvittaessa  eteenpäin  muille

asukkaille tai asiantuntijoille.

Useat  haastatelluista  mainitsivat  ympäristöekspertin  tärkeimmäksi  taidoksi  vuorovaikutuksen.

Vuorovaikutustaidoilla  tarkoitettiin  ensinnäkin  sujuvaa  kanssakäymistä  muiden  asukkaiden  ja

ammattilaisten  kanssa.  Hyvin  toisten  kanssa  toimeen  tuleva  ympäristöekspertti  saa  sanomansa

paremmin  esille.  Vuorovaikutustaidoilla  viitattiin  myös  kykyyn  tuoda  omat  näkökannat  esiin

ymmärrettävästi.

Ympäristöekspertit  tarvitsevat  työssään  myös  erilaisia  konkreettisia  työkaluja. Tällaisia  työkaluja

olivat esimerkiksi lämpö ja vedenvirtaamamittarit, joiden avulla he saattoivat hankkia itsenäisesti

tietoa toimintansa tueksi. Toisaalta myös vuorovaikutuksessa tarvittiin konkreettisia välineitä kuten

tietokonetta sähköisen vikailmoituksen tekemiseen tai tiedotteen laatimiseen. Miten työkalut sitten

liittyvät  osaamiseen?  Onko  esimerkiksi  vasaran  omistaminen  naulaamisen  osaamista  tai  sen

puuttuminen osaamattomuutta? Pelkät  työkalut eivät vielä mahdollista kohteellista toimintaa, sillä

niitä  tulee  myös  osata  käyttää.  Samoin  tietyn  työkalun  puuttuminen  ei  vielä  tee  itse  tekoa

mahdottomaksi. Se vain täytyy toteuttaa eri tavalla (eri operaation kautta). (kts. toiminnan yleinen

rakenne Leontjev 1977, 91–96.) Työkalujen käyttötaidot ovat osa ympäristöeksperttien osaamista.

Työkalujen  puuttuminen  taas  ei  tee  tekoja  mahdottomaksi  vaan  pakottaa  ympäristöekspertin

toteuttamaan niitä eri tavalla. Tekojen erilainen toteuttaminenkin vaatii osaamista. Kaiken kaikkiaan

tiedot ja taidot korostuvat ympäristöeksperttien toiminnassa, sillä he tarvitsivat lopulta suhteellisen

vähän konkreettisia työkaluja.

Aivan  kuten  kulttuurihistoriallinen  toiminnan  teoria  olettaa,  ympäristöeksperttien
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osallistumistoiminta  on  kohteellista  ja  välittynyttä.  Ympäristöekspertit  eivät  kuitenkaan  toteuta

osallistumistoimintaansa itsekseen, joten heidän toimintaansa vaikuttavat myös erilaiset sosiaaliset

tekijät.  Engeström  kutsuu  omassa  toimintaa  koskevassa  teoretisoinnissaan  tällaisia  sosiaalisia

tekijöitä toiminnan kollektiiviseksi tasoksi, johon kuuluvat yhteisö, säännöt ja työnjako (Engeström

1995, 44–45). Toimintajärjestelmän mallissa yhteisö tarkoittaa niitä toimijoita, jotka jakavat saman

kohteen (Mt., 44). Ympäristöeksperttien osallistumistoiminnan yhteisöön kuuluvat heidän lisäkseen

kiinteistön  energia  ja  jätehuollon  käyttäjät  sekä  niistä  huolehtivat  ammattilaiset.  Kaikki  nämä

ryhmät  ovat  omista  lähtökohdistaan  toiminnallaan  mukana  kiinteistöjen  energiankulutuksessa  ja

jätehuollon  toiminnassa.  Vaikka  esimerkiksi  kiinteistön  asukkaat  eivät  kokisikaan  energian

säästämistä  tai  jätteiden  lajittelua  tärkeäksi,  on  heidän  toiminnallaan  yhtä  kaikki  olennainen

merkitys toimintajärjestelmän kohteen kannalta.

Toimintajärjestelmän mallissa  säännöt määrittävät sen, millaisessa  suhteessa  toimija on yhteisöön

(Engeström 1995, 44–47). Ympäristöeksperttien osallistumistoimintaa koskevien sääntöjen mukaan

vapaaehtoisen toiminnan tulee olla omaehtoista. Yhteisö ei siis voi edellyttää ympäristöeksperteiltä

tiettyjen ulkoapäin määritettyjen tehtävien hoitamista eikä toiminta saa myöskään viedä liikaa aikaa

tai voimavaroja. Vaikka jotkut haastatellut kokivatkin erilaiset suositukset ja työohjeet hyödyllisiksi,

eivät ne heistä saaneet olla velvoittavia.

Toimintajärjestelmän  mallissa  työnjaolla  tarkoitetaan  sitä  tapaa,  jolla  yhteisö  jakaa  tehtävät,

toiminnasta  saadut  edut  ja  päätösvallan  eri  toimijoiden  välillä  (Engeström  1995,  44–47).

Ympäristöeksperttien osallistumistoiminnalle ei ole yhteisön työnjaossa määritelty sitovia tehtäviä.

Aikaisemmin  analyysissä  (sivu  47)  nostin  esiin  esimerkin,  jossa  vuokrataloyhtiö  oli  painattanut

ympäristöeksperttien  jaettavaksi  energiansäästöesitteitä.  Tämä  kuitenkin  lopetettiin,  kun  kaikki

ekspertit  eivät  esitteitä  jakaneet  ja  ne  jäivät  lojumaan  toimiston  lattialle.  Esimerkissä

osallistumistoimintaa koskevat säännöt ja työnjako ajautuivat ristiriitaan, kun ympäristöeksperteille

määritettiin  työnjaossa  hoidettavaksi  tietty  tehtävä,  vaikka  toiminnan  säännöt  korostavat

vapaehtoisen toiminnan omaehtoisuutta. Tätä ristiriitaa Engeström kutsuisi toisen asteen ristiriidaksi

toimintajärjestelmän osatekijöiden välillä (Engeström 1995, 62).

Kun  ympäristöeksperteillä  ei  ole  tiettyä  osaa  työnjaossa,  jokaisen  toiminta  on  kiinni  omasta

aktiivisuudesta.  Ja  aivan  kuten  aiemman  esimerkin  yhteydessä  esitin,  eksperttien  aktiivisuus

vaihtelee  huomattavasti.  Työnjaosta  johtuen  ekspertit  voivat  myös  keskittyä  sellaisten  tehtävien

hoitamiseen,  jotka  he  kokevat  mielekkäiksi. Toisaalta  oma  toiminta  saattaa  muodostua  rutiiniksi,
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jolloin rutiinit tuovat rakennetta ennalta jäsentämättömään tehtäväkuvaan.

Koulutustilaisuuksissa  saatu  yleiskäsitys  toiminnasta  sekä  erilaiset  koulutusmateriaalit  auttavat

ympäristöeksperttejä  hahmottamaan  toiminnan  eri  puolia  ja  suunnittelemaan  omaa  toimintaa.  Ne

ekspertit,  jotka  eivät  olleet  voineet  osallistua  koulutukseen,  saattoivatkin  kokea  hankalaksi

hahmottaa  sen,  mitä  heidän  odotettiin  kiinteistössä  tekevän.  Koulutuksen  tarjoama  yleiskäsitys

toiminnasta  ja  niistä  saatu  jokaisen  oman  työnsuunnittelun  tukena  toimiva  materiaali  voivat

yhtenäistävää  ympäristöeksperttien  omaksumia  toimintatapoja.  Näin  osallistumistoiminnalle  voi

jäsentyä tietty rooli työnjaossa ilman, että roolin tarvitsee perustua velvoittaviin tehtäviin.

Kuviossa  7  esitän  ympäristöeksperttien  osallistumistoiminnan  toimintajärjestelmän  mallin  avulla

tulkittuna. Tulkinnassa en viittaa mihinkään tiettyyn yhteistoimintajärjestelmään. Käytän kuitenkin

siinä  toimintajärjestelmän kollektiivisia elementtejä  eli  sääntöjä, yhteisöä  ja  työnjakoa  tuodakseni

esiin  osallistumistoiminnan  sosiaalisen  ulottuvuuden.  Seuraavassa  osassa  keskityn  kuvaamaan

tarkemmin niitä toimintajärjestelmiä, joissa ympäristöekspertit osallistumistoimintaansa toteuttavat.

Kuvio 7: Ympäristöeksperttien osallistumistoiminta

7.2 Osallisuus yhteistoimintana

Ympäristöekspertit  voivat  toteuttaa  osallistumistoimintaansa  osana  yhteistoimintaa  eri  tahojen
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kanssa. Tarkastelen seuraavaksi yhteistoimintaa eri  tahojen kanssa omina  toimintajärjestelminään.

Tutkimuksen  perusteella  ympäristöekspertit  olivat  mukana  kolmessa  toimintajärjestelmässä,  joita

kutsun  tässä  asukkaiden  toimintajärjestelmäksi,  asukashallinnon  toimintajärjestelmäksi  ja

ammattilaisten  toimintajärjestelmäksi.  Nuo  kolme  toimintajärjestelmää  ja  niiden  keskeiset

ominaisuudet  esitän  kuviossa  8.  Yksikään  kuvaamistani  toimintajärjestelmistä  ei  sinänsä  ole

ympäristöeksperttien osallistumistoiminnan kannalta välttämätön.

Tarkastelen  energian  säästämiseen  ja  jätehuollon  tehostamiseen  tähtäävää  yhteistoimintaa,  joten

olen  tulkinnut  sen  kuvaamieni  toimintajärjestelmien  yhteistoiminnan  kohteeksi.  Tämä  on

näkökulmavalinta,  sillä  esimerkiksi  energian  säästäminen  tuskin  on  yleisesti  asukkaiden

asumistoiminnan ensisijainen kohde. Jokaisella toimintajärjestelmällä on erilainen osa kiinteistöjen

energiankulutuksessa  ja  jätehuollossa.  Toimintajärjestelmien  yhteisöihin  kuuluvat  myös  eri  tahot,

toimijoilla  on  käytössään  erilaisia  välineitä  sekä  niissä  on  erilaiset  säännöt  ja  työnjako.  Olen

tarkastellut kaikkia toimintajärjestelmiä ympäristöekspertin näkökulmasta, joten tuon esiin sellaisia

toimintajärjestelmän  ominaisuuksia,  jotka  ovat  relevantteja  ympäristöeksperttien  kannalta.

Yhteistoiminnassa on toki muitakin kuin ympäristöeksperttien kannalta merkittäviä ominaisuuksia.

Esimerkiksi  ammattilaisilla  on  keskenään  oma  kaupallisiin  sopimuksiin  perustuva  työnjakonsa,

mutta  tutkimuksessani  nämä  toimintajärjestelmän  piirteet  eivät  olleet  tarkastelun  kohteena.

Näkökulmastani  johtuen  olen  merkinnyt  jokaiseen  toimintajärjestelmään  tekijäksi

ympäristöekspertin,  vaikka  toimintajärjestelmässä  toimivat  myös  muut  yhteisön  jäsenet.

Seuraavaksi käyn läpi yksitellen ympäristöeksperttitoiminnan yhteistoimintajärjestelmät.
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7.2.1 Asukkaiden toimintajärjestelmä

Nimensä  mukaisesti  asukkaiden  toimintajärjestelmän  yhteisö  koostuu  talon  asukkaista.

Ympäristöekspertti  on  osa  toimintajärjestelmän  yhteisöä  paitsi  asukkaana  myös  energia  ja

jäteasioihin  keskittyvänä  ympäristöeksperttinä.  Eksperttien  toiminnan  kannalta  on  tärkeää,  millä

tavalla  talon  muut  asukkaat  suhtautuvat hänen  toimintaansa. Haastateltujen  kuvausten  perusteella

muut  asukkaat  suhtautuvat  yleisellä  tasolla  positiivisesti  ympäristöeksperttitoimintaan  ja  sen

tavoitteisiin  sekä  ovat  valmiita  tukemaan  eksperttiä  ja  hänen  työtään.  Toisaalta  asukkaiden

suhtautumista  pidettiin  myös  passiivisena.  Energian  säästämistä  tai  jätteiden  lajittelua  saatettiin

sinänsä  pitää  hyvänä  asiana,  mutta  siitä  ei  sitten  kuitenkaan  oltu  kiinnostuneita  omassa

asumistoiminnassa.

Asukkaiden  toimintajärjestelmässä  sekä  ympäristöekspertit  että  muut  asukkaat  ovat

asuinkiinteistöjensä  energia  ja  jätehuollon  käyttäjiä. Toimintajärjestelmän  välineitä  ovat  sellaiset

toimet, joilla kuluttajat voivat pyrkiä tehokkaampaan energiankulutukseen ja jätehuoltoon. Toisaalta

ympäristöekspertit  voivat  tuoda  tiedoillaan  ja  taidoillaan  välineitä  muiden  asukkaiden  käyttöön.

Ympäristöekspertit esimerkiksi neuvoivat muille asukkaille, miten nämä saavat vähennettyä veden

kulutusta asumistoiminnassaan.

Asukkaiden  toimintajärjestelmässä  ympäristöekspertin  työnjaollinen  rooli  on  toisten  asukkaiden

neuvominen  ja  tukeminen. Ympäristöekspertit neuvovat  ja  jakavat  tietoa energiansäästämisestä  ja

jätteiden  lajittelusta  sekä  tiedottavat  muille  asukkaille,  minkälainen  tilanne  kiinteistössä  niiden

suhteen  on. Toisaalta  asukkaat  ottavat  itse  yhteyttä  ympäristöeksperttiin,  jos  törmäävät  arjessaan

ongelmiin  energia  tai  jäteasioissa.  Ekspertti  voi  joko  auttaa  itse  ongelman  ratkaisemisessa  tai

ohjata  asukkaan  ottamaan  yhteyttä  sopiviin  ammattilaisiin.  Ympäristöeksperttien  osaa

toimintajärjestelmän työnjaossa voidaan siis kutsua eräänlaiseksi asukasasiantuntijuudeksi.

Asukkaiden  toimintajärjestelmän  säännöt  korostavat  sitä,  että  jokainen  asukas  vastaa  itse  omasta

asumistoiminnastaan. Asukkaat ovat  toisiinsa horisontaalisessa suhteessa eikä kukaan voi määrätä

toisen toiminnasta tai asumisesta, kunhan talon yleisiä sääntöjä ei rikota. Liian tiukka ohjeistaminen

tai  valvominen  saatetaan  kokea  häiritsevänä  toisten  asioihin  puuttumisena  tai

kerrostalokyttäämisenä.  Toimintajärjestelmän  työnjako  ja  säännöt  saattavatkin  joissain  tilanteissa

ajautua ristiriitaan, kun ympäristöekspertti pyrkii ohjaamaan toisten asukkaiden energiankulutusta ja

jätteiden lajittelua, mutta toisaalta toisten asukkaiden asioihin ei saisi puuttua. Tällaisissa tilanteissa
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ympäristöekspertit saattoivat esimerkiksi välttää suoraa konfrontaatiota huumorin avulla.

7.2.2 Asukashallinnon toimintajärjestelmä

Nimitän  asukasaktiivien  energian  säästämiseen  ja  jätehuollon  tehostamiseen  tähtäävää

yhteistoimintaa asukashallinnon21  toimintajärjestelmäksi. Toimintajärjestelmän yhteisöön kuuluvat

asukashallinnossa jollain tavalla mukana olevat asukkaat. Ympäristöekspertti ei välttämättä ole osa

asukashallintoa,  mutta  tekemällä  yhteistyötä  sen  kanssa  hänestä  tulee  osa  toimintajärjestelmän

yhteisöä.  Yhteisön  toimintakyvyn  kannalta  yleinen  asukasaktiivisuus  on  tärkeässä  osassa.

Ensinnäkään  asukashallintoa  ei  ole  olemassa  ilman  asukkaiden  vapaaehtoista  panosta  ja  toiseksi

yleisellä  asukasaktiivisuudella  on  merkitystä  myös  asukasaktiivien  motivaation  ja

toimintamahdollisuuksien kannalta. Jos esimerkiksi asukastoimikunnan kokouksia ei meinata saada

kiinteistössä  pidettyä,  on  yksittäisten  asukasaktiivien  hankalaa  saada  omaa  työtään  tehtyä.  Näin

yleinen  asukasaktiivisuus  vaikuttaa  ympäristöeksperttienkin  toimintaan.  Talossa,  jossa

asukasaktiivisuus  on hyvällä  tasolla, myös  ympäristöekspertti  pääsee  mukaan  vaikuttamaan  talon

asioihin yhteistoiminnassa.

Yhteistoiminnassa  asukashallinnon  kanssa  ympäristöekspertti  pääsee  käyttämään

toimintajärjestelmän  välineitä.  Asukashallinnon  toimintajärjestelmässä  välineitä  ovat  asukkaiden

päätösvalta  ja  vaikutusmahdollisuudet  kiinteistön  asioissa.  Asukashallinnossa  ympäristöekspertin

tärkein yhteistyökumppani on asukastoimikunta.   Se voi pyrkiä omilla päätöksillään  ja  toimillaan

vähentämään  kiinteistön  energian  kulutusta  tai  tehostamaan  jätehuoltoa.  Asukastoimikunta  voi

esimerkiksi  pyrkiä  vähentämään  kiinteistön  energian  kulutusta  laatimalla  yleisten  tilojen  käyttöä

kokevia sääntöjä. Asukastoimikunnalla on vaikutusmahdollisuuksia myös muissa tärkeissä asioissa

kuten vuokranmääritysyksikön budjetin laadinnassa. Vaikutusmahdollisuudet eivät toki rajoitu lain

takaamiin  päätösmahdollisuuksiin,  sillä  asukastoimikunta  voi  olla  muutenkin  aktiivinen  toimija

kiinteistössä  ja huolehtia sen asioista. Esimerkkejä  tällaisesta toiminnasta ovat erilaiset  talkoot  tai

tiedotustilaisuudet.  Myös  alueellinen  asukastoiminta  tarjoaa  välineitä  ympäristöekspertin

toimintaan, sillä sen kautta voidaan levittää hyviksi havaittuja toimintatapoja talosta toiseen. Nämä

toimintatavat  ovat  toimintajärjestelmän  mallin  mukaisesti  tulkittuina  uusia  välineitä.  Erillään

muusta asukashallinnosta ympäristöekspertti saattaa ajautua marginaaliin, jossa hänen toimintansa

jää huomaamattomaksi.

21   Asukashallinolla tarkoitan tässä yhteydessä sitä yhteishallinnon osaa, joka on asukkaiden toteuttamaa ja tapahtuu
talotasolla.
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Ympäristöekspertin  osa  asukashallinnon  toimintajärjestelmän  työnjaossa  on  tuoda  energia  ja

jätehuoltoa  koskevat  tietonsa  ja  osaamisensa  mukaan  asukashallinnon  toimintaan.

Ympäristöekspertti pitää muut asukasaktiivit ajan tasalla kiinteistön energia ja jätehuollon asioista

ja  samalla  hän pääsee  yhteistyössä  vaikuttamaan niihin  asukashallinnon  käytössä olevin  välinein.

Näin  myös  asukashallinnon  toimintajärjestelmän  työnjaossa  ympäristöekspertin  osa  muodostuu

asiantuntijaasukkaan  roolin  kautta.  Työnjako  asukashallinnossa  perustuu  yhteishallinnon

perusvälineisiin  ja  asukashallinnon  käytäntöihin.  Yhteishallinnon  perusvälineet  määrittävät  sen,

millaisten elimien ja tehtävien kautta asukashallintoa toteutetaan. Asukashallinnon käytännöillä taas

tarkoitan  niitä  vakiintuneita  tapoja,  joilla  asukashallintoa  toteutetaan.  Esimerkiksi

asukastoimikunnassa  on  oma  työnjakonsa,  jossa  aktiivien  tehtävät  jakautuvat  luottamustehtävien

mukaan.  Työnjako  voi  olla  myös  joustava  siten,  että  asukastoimikunta  sopii  tapauskohtaiseesti,

minkä tehtävän kukakin hoitaa.

Työnjaon  tavoin  asukashallinnon  toimintajärjestelmän  säännöt  määrittävät  sitä,  miten

asukashallintoa  toteutetaan.  Nuo  säännöt  perustuvat  ensinnäkin  lakiin  yhteishallinnosta

vuokrataloissa,  joka  määrittää  sen,  miten  asukashallinto  tulee  järjestää.  Esimerkiksi

asukaskokousten  koollekutsumista  ja  sen päätösvaltaisuutta määrittävät  säännöt perustuvat  lakiin.

Laki ei tietenkään sanele täysin sitä, miten asukastoimintaa toteutetaan kiinteistöissä. Toiminnassa

kehittyykin  sääntöjä,  jotka  työnjaon  tavoin  voivat  olla  joustavia  ja  tilannekohtaisia.

Ympäristöeksperttien osallisuuden kannalta ovat tärkeitä sekä lain määrittämät että asukashallinnon

käytännössä kehittyvät toimintaa koskevat säännöt.

7.2.3 Ympäristöekspertin ja ammattilaisten yhteistyön toimintajärjestelmä

Kiinteistöjen  energia  ja  jätealan  ammattilaiset  muodostavat  ammattilaisten  toimintajärjestelmän

yhteisön. Ympäristöekspertistä  tulee  osa  yhteisöä,  jos  hän  on  yhteistyössä  ammattilaisten  kanssa.

Yhteisön  jäsenet  tulevat  erilaisista  lähtökohdista  ja  organisaatioista.  Tästä  johtuen  toimijoiden

välisten  kontaktien  tarve  korostuu.  Ammattilaisilla  on  omat  kanavansa  keskinäisessä

yhteydenpidossa, mutta ne eivät ole samalla tavalla avoinna asukkaille. Ammattilaisista tärkeimpiä

yhteistyökumppaneita  ympäristöeksperteille ovat  huoltoyhtiöiden huoltomiehet.    Huoltomiehen  ja

ympäristöekspertin  välisellä  yhteydenpidolla  ja  suorilla  kontakteilla  on  suuri  merkitys

ympäristöeksperttien  toiminnan  kannalta.  Ilman  kontaktia  huoltomieheen  ympäristöekspertit
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saattavat  ajautua  toimintajärjestelmän  ulkopuolelle.  Huoltomies  tai  muut  ammattilaiset  eivät

myöskään aina osaa ottaa huomioon ympäristöeksperttiä yhteistyökumppanina.

Toimintajärjestelmän  välineitä  ovat  kiinteistön  energia  ja  jätehuollon  suunnittelu  ja  toteutus.

Esimerkkejä tällaisista välineistä ovat vaikkapa kiinteistön lämmityksen säätäminen tai jäteastioiden

määrän  ja  tyhjennyksen  suunnittelu.  Yhteistyössä  ympäristöekspertti  pääsee  mukaan  käyttämään

näitä  välineitä,  ja  hänen  toimijuutensa  vahvistuu.  Ammattilaiset  taas  saavat  yhteistyössä

ympäristöekspertin kautta uutta tietoa suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Ympäristöekspertin  asiantuntijaasukkaan  rooli  on  keskeinen  myös  ammattilaisten

toimintajärjestelmän työnjaossa. Ympäristöekspertti on talon asukas,  joten hänellä on kiinteistöstä

asujalle  tarjolla  olevaa  tietoa  esimerkiksi  huonosti  sulkeutuvista  ovista  tai  käyttämättömistä

saunavuoroista. Kiinteistön energia ja jätehuollon ammattilaisilla on vastuullaan useita kiinteistöjä,

joten  heillä  ei  ole  mahdollista  saada  samanlaista  kokemustietoa  niistä  kaikista.  Törmätessään

epäkohtiin kiinteistössä, ympäristöekspertti ilmoittaa niistä ammattilaisille.  Ilmoitusten perusteella

ammattilaiset  taas  voivat  suunnitella  omaa  toimintaansa.  Ammattilaisilta  ympäristöekspertiltä

tulevan tiedon huomioiminen voi olla sinänsä passiivista toimintaa. Eksperttien  tarjoama panos  ja

osaaminen  huomioidaan  tarvittaessa,  mutta  omia  työtapoja  ei  muuteta  hyödyntämään  sitä

paremmin.  Tällaisten  uusien  toimintatapojen  kehittäminen  vaatisi  ammattilaisilta  aktiivista

toimintaa.  Ammattilaisten  kykyä  hyödyntää  ympäristöeksperttien  työpanos  hankaloittaa  se,  ettei

eksperteillä  ole  toimintajärjestelmän  työnjaossa  selkeästi  määriteltyä  toimenkuvaa.  Kun  jokainen

ympäristöekspertti  hoitaa  tehtäviään  omalla  tavallaan  ja  eri  toimijoiden  aktiivisuus  vaihtelee

suuresti, ei yhteistyöhön ole helppoa luoda yleisiä käytäntöjä.

Toimintajärjestelmän  työnjaossa  on  eksplisiittisesti  määritelty  ainoastaan  se,  mitä

ympäristöekspertit  eivät  saa  kiinteistössä  itsenäisesti  tehdä.  Kiinteistössä  onkin  sellaisia  tehtäviä,

jotka kuuluvat vain ammattilaisille. Ympäristöeksperttien toiminnan rajoitukset lisäävät entisestään

toimivan yhteistyön merkitystä ympäristöeksperttien toiminnan kannalta.

Ammattilaisten  toimintajärjestelmässä  yhteistoimintaa  koskevat  säännöt  painottavat

ympäristöeksperttien  osallisuutta  kiinteistön  asioissa.  Ympäristöekspertit  toivoivat,  että

ammattilaiset  ottaisivat  huomioon  heidän  kantansa  kiinteistön  energia  ja  jätehuollon  ratkaisuja

tehdessään,  vaikka  saattoivatkin  sinänsä  hyväksyä  ammattilaisten  lopullisen  päätösvallan.
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Ammattilaiset  eivät  kuitenkaan  aina  ottaneet  ympäristöeksperttejä  huomioon  ratkaisuissa.

Tällaisissa  tilanteissa  toimintajärjestelmässä  vallitsee  ristiriita.  Työnjaossa  tehtävä  on  määritetty

ammattilaisille,  mutta  säännöt  toisaalta  korostaisivat  myös  ympäristöeksperttien  osallisuutta.

Voidaan  myös  ajatella,  että  toimintajärjestelmän  yhteisössä  on  erilaisia  käsityksiä  osallisuutta

koskevista säännöistä. Kun ympäristöekspertit toivoivat pääsevänsä laajemmin mukaan kiinteistön

asioiden  hoitamiseen,  saattoivat  ammattilaiset  ajatella,  etteivät  ekspertit  ole  osallisia  kaikissa

asioissa. Nämä näkemyserot osoittavat sen, että  toimintajärjestelmät ovat moniäänisiä  ja niissä on

eriäviäkin näkemyksiä yhteistoiminnasta.
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8 YHTEENVETOA JA POHDINTAA

Seuraavaksi  vedän  yhteen  tutkimukseni  tuloksia  ja  vastaan  niiden  perusteella  asettamaani

tutkimuskysymykseen: Miten osallisuus muodostuu toiminnassa? Lähden liikkeelle tarkastelemalla

ensin osallistumista toimintana. Tämän jälkeen käsittelen osallisuutta yhteistoimintana sekä lopulta

osallisuuden muodostumista siirtymänä toiminnasta yhteistoimintaan. Tämän jälkeen pohdin, miten

tutkimustulokseni  suhteutuvat  osallisuudesta  käytyyn  keskusteluun.  Arvioin  lopuksi  myös

tutkimusprosessiani sekä mahdollisia aiheita jatkotutkimukselle.

Osallistuminen on  tavoitteellista  toimintaa.  Ympäristöeksperttien  tapauksessa  toiminnan  kohteena

oli  vaikuttaminen  omaan  asuinympäristöön  ja  sen  yhteisiin  asioihin.  Tämä  tapahtui

energiankulutuksen  ja  jätehuollon  tehostamiseen  tähtäävien  tekojen  kautta.  Laskeneet

käyttökustannukset  ja  sitä  kautta  edullisemmat  vuokrat  kiinteistön  asukkaille  olivat  puolestaan

energiansäästämisen ja jätehuollon tehostamisen toivottu tulos.

Osallistumiseen  tarvitaan  välineitä.  Ympäristöeksperttien  osallistumistoiminnassaan  tarvitsemia

välineitä  olen  tässä  tutkimuksessa  kutsunut  osaamiseksi.  Osaaminen  koostui  toiminnassa

tarvittavista  tiedoista  ja  taidoista.  Tieto  oli  monessa  mielessä  tärkeässä  osassa.  Ensinnäkin

osallistumiseen  tarvittiin  substanssitietoa  energia  ja  jätehuollosta.  Toiseksi  tieto  toiminnan  eri

muodoista ja mahdollisuuksista oli ympäristöeksperteille tärkeä väline. Kolmanneksi ajankohtainen

tieto  kiinteistön  energiankulutuksen  ja  jätehuollon  tilanteesta  oli  ympäristöeksperttien  toiminnan

kannalta  keskeistä.  Osallistumistoiminnassa  ehkä  tärkein  taito  oli  kyky  sujuvaan

vuorovaikutukseen,  mutta  ympäristöekspertit  tarvitsivat  myös  konkreettisia  työkaluja  ja  niiden

käyttötaitoja.

Osallistumistoiminta  on  omaehtoista.  Vapaaehtoisina  toimijoina  ympäristöeksperteille  ei  ollut

asetettu  hoidettavaksi  sitovia  tehtäviä.  Heillä  ei  siis  ollut  energian  säästämiseen  ja  jätehuollon

tehostamiseen  tähtäävän  toiminnan  työnjaossa  mitään  tiettyä  osaa.  Tämä  on  linjassa  toimintaa

koskevien sääntöjen kanssa,  jotka korostavat vapaaehtoisen osallistumistoiminnan omaehtoisuutta.

Toisaalta  työnjako  ja  säännöt  voivat  olla  myös  osallistumistoiminnan  kannalta  ristiriidassa,  jos

osallistumiselle ei haluta sitovaa vastuuta, mutta samalla toivottaisiin sille enemmän vaikutusvaltaa.

Kansalaisten  osallistumista  koskevan  vastuun  ja  vaikutusvallan  ongelmia  on  kuvattu  myös
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aikaisemmissa  osallistumistoimintaa  käsittelevissä  tutkimuksissa  (vrt.  Salmikangas  2002,  93).

Kutsun tätä osallistumistoiminnan perusristiriidaksi.

Osallistumisesta tulee osallisuutta, kun yksilö voi  toteuttaa osallistumistoimintaansa osana samaan

kohteeseen pyrkivää yhteistoimintaa. Näin osallisuus tarkoittaa sitä, että yksilöllä on mahdollisuus

olla  osana  erilaisia  osallistumistoiminnan  kannalta  relevantteja  toimintajärjestelmiä.

Toimintajärjestelmien kohteen tulee olla osallistujan kannalta mielekäs ja hänen tulee päästä osaksi

niiden  yhteisöä.  Yksilöllä  tulee  olla  mahdollisuus  käyttää  toimintajärjestelmän  välineitä  sekä

toimintajärjestelmän  työnjaon  ja  sääntöjen  täytyy  olla  hänen  osallisuuttaan  tukevia.  Osallisuus  ei

tällä  tavalla  ymmärrettynä  ole  yksilön  kokemus  tai  pysyvä  ominaisuus,  vaan  se  toteutuu

yhteistoiminnan toimintajärjestelmissä ”tässä ja nyt”.

Ympäristöeksperttien  tapauksessa  osallisuus  muodostui  yhteistoiminnassa  muiden  asukkaiden,

asukashallinnon ja ammattilaisten kanssa. Jokaisella näistä toimintajärjestelmistä oli oma suhteensa

kiinteistön  energia  ja  jätehuollon  asioihin.  Asukkaat  olivat  kiinteistössä  energian  ja  jätehuollon

kuluttajia.  Asukashallinto  taas  vaikutti  kiinteistön  energia  ja  jätehuollon  asioihin  oman

päätösvaltansa  ja  vaikutusmahdollisuuksiensa  kautta.  Ammattilaiset  puolestaan  hoitivat  työnsä

puolesta  kiinteistön  energia  ja  jätehuollon  suunnittelua,  seurantaa  ja  toteutusta.  Mikään  edellä

mainituista  toimintajärjestelmistä  ei  ole  sinällään  ”ympäristöeksperttitoimintaa”.  Asukkaat

kuluttavat,  asukashallinto  toimii  ja  ammattilaiset  tekevät  työtään  ilman  ympäristöeksperttiäkin.

Ympäristöekspertin  on  kuitenkin  mahdollista  olla  mukana  vaikuttamassa  niissä,  jos

toimintajärjestelmän ominaisuudet sen sallivat. Tätä on osallisuus.

Osallisuuden kannalta on tärkeää myös se, että  toimijat  tunnistavat  toimintajärjestelmän piirteet  ja

osaavat  ottaa  ne  huomioon.  Näin  he  kykenevät  toimimaan  osana  niitä.  Ympäristöekspertti

toiminnan  tapauksessa  yksi  esimerkki  tästä  ovat  asukkaiden  tasaarvoisuutta  korostavat  säännöt.

Kun  ympäristöekspertit  ottavat  ne  vuorovaikutuksessa  huomioon,  muut  asukkaat  suhtautuvat

toimintaan  hyväksyvämmin.  Tämä  on  tärkeää,  jos  ekspertti  haluaa  tehdä  asukkaiden  kanssa

yhteistyötä  energian  säästämisessä  ja  jätehuollon  tehostamisessa.  Keskeistä  on  myös  se,  että

osallistujat  tuntevat  ne  eri  toimintajärjestelmät,  joiden  kautta  he  voivat  toteuttaa

osallistumistoimintaansa.  Tästä  esimerkki  on  ympäristöeksperttien  toiminnassa  tärkeäksi  noussut

tieto toiminnan eri muodoista ja mahdollisuuksista. Ei olekaan itsestään selvää, että kansalaiset aina

tuntisivat  kaikki  ne  toimintajärjestelmät,  joiden  kautta  he  voivat  osallistua  tärkeäksi  kokemiensa

yhteisten asioiden hoitamiseen.
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Osallistumistoiminnan  toteuttaminen  eri  toimintajärjestelmien  kautta  muistuttaa

ympäristöpsykologian mallia yksilön ympäristösuhteen säätelystä. Siinä ihminen pyrkii säätelemään

suhdettaan ympäristöönsä sisäisen ja ulkoisen toiminnan kautta. Ulkoista ympäristöön kohdistuvaa

toimintaa  voidaan  toteuttaa  joko  yksilön  omana  asunnon  sisustamisen  kaltaisena  itsenäisenä

ympäristön  muokkaamisena  tai  osallistumalla  omaa  ympäristöä  koskeviin  kollektiivisiin

prosesseihin.  (kts.  HorelliKukkonen  1993,  174–184;  Horelli  ym.  2002,  245–247.)

Ympäristöeksperttien  osallistuminen  voidaan  tästä  näkökulmasta  nähdä  oman  ympäristösuhteen

säätelyyn  tähtäävänä  toimintana,  jonka  on  tarkoitus  vaikuttaa  asuinkiinteistön  yhteisiin  asioihin.

Toimintaa voidaan toteuttaa joko itsenäisenä ponnisteluna tai osallisena kollektiivissa prosesseissa.

Osallisuuden muodostuminen toiminnassa on siirtymistä toiminnasta yhteistoimintaan. Kuviossa 9

esitän tämän prosessin nelikentän avulla.  Siinä osallisuuden muodostumisella on kaksi edellytystä:

yksilön  osallistumistoiminta  ja  yhteistoiminnan  osallisuuden  mahdollistavat  ominaisuudet.

Esimerkiksi  ympäristöekspertti  voi  osallistua  kiinteistön  jätehuollon  tehostamiseen  korjaamalla

itsenäisesti  jätepisteellä  väärin  lajiteltuja  jätteitä.  Hänen  osallistumisestaan  tulee  kuitenkin

osallisuutta,  kun  se  on  osa  samaan  kohteeseen  pyrkivää  yhteistoimintaa  eli  hän  esimerkiksi

suunnittelee  isännöitsijän  kanssa  kiinteistön  jäteastioiden  oikeaa  määrää.  Hahmotan  seuraavaksi

siirtymistä  toiminnasta  yhteistoimintaan hyvän  kierteen  metaforan  avulla.  Hyvän kierre on  ilmiö,

jossa  yksilön  osallistumistoiminnan  liittyminen  osaksi  yhteistoimintaa  muuttaa  yhteistoiminnan

toimintajärjestelmän  ominaisuuksia  yhä  paremmin  osallisuutta  tukeviksi.  Näin  myös

osallistumistoiminnan mahdollisuudet paranevat entisestään.

Toimintajärjestelmien  ominaisuudet  muuttuvat  osallisuutta  tukeviksi  kun  toiminnan  yhteisestä

kohteesta  voidaan  neuvotella  ja  yhteisiä  intressejä  on  mahdollista  löytää.  Yhteistyön  myötä

osallisten  käyttöön  avautuu  uusia  välineitä,  ja  toimintajärjestelmän  implisiittiset,  ehkä

eksplisiittisetkin,  säännöt  muuttuvat  osallisuutta  yhä  enemmän  korostaviksi.  Samoin

osallistumistoiminnan  osa  toimintajärjestelmän  työnjaossa  muuttuu  selkeämmäksi.  Hyvin

toimivassa  yhteistyössä  vapaaehtoiset  alkavat  kokea  tiettyjen  tehtävien  kuuluvan  heidän

hoidettavakseen ja näin sitoutuvat siihen (vrt. Koskiaho 2002, 36). Toimintajärjestelmän piirteiden

muuttuminen  osallisuuden  kannalta  paremmiksi  ja  toisaalta  osallistujien  sitoutuminen

yhteistoimintaan ovat yksi mahdollinen vastaus osallistumistoiminnan perusristiriitaan eli vastuun

ja vaikutusvallan välisen suhteen ongelmaan. Vastuu on mahdollista, kun se perustuu omaehtoiseen

sitoutumiseen.  Vastuun  myötä  myös  vaikutusvalta  kasvaa,  kun  osallistumistoiminnalle  voidaan
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antaa isompi rooli yhteistoiminnassa. Ja päinvastoin saavutettu vaikutusvalta parantaa osallistujien

sitoutuneisuutta.

Kuvio 9: Osallisuuden muodostuminen siirtymänä toiminnasta yhteistoimintaan

Osallisuuden  muodostuminen  muistuttaa  näin  kuvattuna  Viirkorven  (2007)  mainitsemaa

yhteishallinnon  hyvän  kierrettä  ja  yhteistoimintapääomaa.  Siinä  hyvin  toimiva  yhteishallinto

omistajan ja asukkaiden välillä alkaa ruokkia itse itseään. (Viirkorpi 2007, 59–60.) Samansuuntaisia

olivat myös Salmikankaan (2004) yhteissuunnittelua käsitelleen tutkimuksen tulokset. Hän havaitsi,

että  vuorovaikutteisessa  yhteissuunnittelussa  kansalaiset  ja  julkisen  vallan  edustajat  löysivät  yhä

paremmin  yhteisiä  kohteita  ja  toimintatapoja.  Samalla  paranivat  sekä  kansalaisten  valmiudet

osallistumiseen että viranomaisten valmiudet hyödyntää osallistumistoimintaa. (Salmikangas 2004,

218–220.)  Osallisuus  ei  tietenkään  aina  toteudu  hyvän  kierteen  tavoin.  Katkos  on  tilanne,  jossa

osallisuutta  ei  synny  joko  osallistumistoiminnan  puuttumisen  tai  toimintajärjestelmien

ominaisuuksien  takia.  Sen  sijaan  tilanteissa,  joissa  puuttuvat  sekä  osallistumistoiminta  että

yhteistoiminnan  osallisuuden  mahdollistavat  ominaisuudet,  ei  ole  edellytyksiä  myöskään

osallisuudelle.  Jatkotutkimuksessa  yksi  mahdollinen  tutkimusongelma  olisi  puolestaan  se,  miten

toiminnasta yhteistoimintaan siirtymisen prosessi etenee ajallisesti toimintajärjestelmissä.

Mitä  tuomisia  tutkimuksellani  sitten  on  kansalaisten  osallistumista  ja  osallisuutta  koskevaan

keskusteluun  tai  mitä  tapaustutkimuksesta  voidaan  oppia?  Ennen  kaikkea  se,  että  osallisuuden

edellytyksiä  ovat  sekä  kansalaisten  oma  osallistumistoiminta  että  osallisuuden  mahdollistavat

yhteistoiminnan  toimintajärjestelmät.  Osallistuminen  on  kansalaisten  toimintaa,  joka  suuntautuu

heidän merkityksellisiksi kokemiinsa kohteisiin. Tämä on tärkeää muistaa osallistumista koskevassa

keskustelussa.  Esimerkiksi  kansalaisraatien  tai  muiden  toimielinten  perustaminen  ei  luo



77

osallistumista,  jos  ne  eivät  ole  kansalaisten  kannalta  mielekkäitä  toimintakanavia.  Isoksi

kysymykseksi nouseekin se, milloin ja miten osallistumistoiminta on kansalaisista mielekästä.

Osallistuminen  vaatii  kansalaisilta  myös  välineitä.  Tässä  tutkimuksessa  nimesin

ympäristöeksperttien  osallistumistoiminnassaan  tarvitsemat  välineet  osaamiseksi.  Tämä  ei

kuitenkaan ole ongelmatonta. Onko esimerkiksi se kansalaisten osaamisen puutetta, ettei heillä ole

käytössään samaa tietoa yhteisistä asioista kuin asiantuntijoilla? Osaamisen puutteen sijaan ilmiötä

olisikin  ehkä  mielekästä  käsitellä  vaikkapa  poliittishallinnollisen  järjestelmän  ongelmana.  Joka

tapauksessa  keskeistä  on  se,  että  osallistuminen  tärkeäksi  kokemiin  yhteisiin  asioihin  edellyttää

kansalaisilta  osaamista.  Ympäristöeksperttitoiminnan  yhteydessä  tätä  osaamista  oli  tukemassa

toimintaan  valmentava  koulutus.  Kaikkeen  kansalaisosallistumiseen  ei  tietenkään  ole  tarjolla

samanlaista  tukea.  Yhteistoiminnan  kautta  kansalaiset  voivat  saada  käyttöönsä  asiantuntijoiden

käyttämiä välineitä  ja näin kartuttaa osaamistaan. Jos osallistumista halutaan lisätä, tulee varmasti

myös  pohtia  tapauskohtaisesti  sitä,  miten  omaehtoisen  osallistumistoiminnan  vastuun  ja

vaikutusvallan ongelma saadaan ratkaistua.

Yhteistoiminnan  toimintajärjestelmissä  kansalaisten  tulee  olla  mukana  toimijoina  eikä  vain

toiminnan  kohteina  tai  informoitavina.  Tämä  herättää  liudan  kysymyksiä.  Pääsevätkö  kansalaiset

todella  käyttämään  yhteistoiminnassa  samoja  välineitä  kuin  ammattilaiset?  Onko  kaikilla

yhteistoiminnan osapuolilla sama kohde tai toivottu tulos? Millainen on yhteistoiminnan työnjako,

ja onko kansalaisille  siinä  jokin  tietty  tehtävä? Millaiset  säännöt osallistumistoimintaa säätelevät?

Ketkä lasketaan mukaan eri toimintajärjestelmien yhteisöihin?

Vahvassa  demokratiassa politiikka  ei ole  vain  edustuksellisen  koneiston  valitsemista  ja  toimintaa

(Barber  1984,  117  &  150–151).  Vahva  demokratia  voidaankin  ymmärtää  yhteistoimintana

erilaisissa  yhteisiä  asioita  hoitavissa  toimintajärjestelmissä,  joissa  kansalaiset  ovat  mukana.  Nuo

toimintajärjestelmät  toimivat erilaisten  yhteiskunnallisten  tehtävien  saralla  aina  asukastoiminnasta

osallistuvaan  kaupunkisuunnitteluun  ja  osallistuvan  demokratian  muihin  instituutioihin. Tärkeintä

on,  että  yhteistoiminnan  toimintajärjestelmissä  on  aidosti  kansalaisten  osallisuutta  tukevia

ominaisuuksia. Habermasin ja deliberatiivisen demokratian julkinen argumentaatio (kts. Habermas

1984,  10)  taas  voidaan  ymmärtää  keskusteluna  toimintajärjestelmistä  ja  niiden  ominaisuuksista  

kohteista,  välineistä,  yhteisöistä,  työnjaosta  ja  säännöistä.  Toisaalta  keskustelua  käyvät

deliberatiiviset  instituutiot  kuten  kansalaisraadit  ovat  toimintajärjestelmiä  nekin  omine

ominaisuuksineen.
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Kansalaisten  osallisuudella  on  haasteensa.  Haasteita  nousee  ensinnäkin  kansalaisten  omasta

elämästä.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  rajallinen  aika  tai  osaaminen.  Osallistumistoiminta  voikin

näyttäytyä  kansalaisille  aikaa  vievänä  ja  vaikeana.  (vrt.  Kettunen  ym.  2000,  46–48.)  Toisaalta

päättäjät ja asiantuntijajärjestelmät eivät aina osaa tai halua ottaa kansalaisia mukaan toimintaansa.

Mäntysalo puhuu patologisesta vallasta silloin, kun asiantuntijajärjestelmät ehkäisevät kansalaisten

osallisuutta ottamalla oman toimintansa käytännöt yhteistoiminnan perustaksi (Mäntysalo 1999, 19–

20).  Patologinen  valta  voi  aiheuttaa  sen,  ettei  kansalaisten  osallisuuden  mahdollistavaa

yhteistoimintaa pääse syntymään.

Osallisuuden haasteiden kannalta merkittävää on se, millaiseksi  yhteistoiminta yhteiskunnallisissa

prosesseissa  muodostuu.  Asiantuntijakeskeisyys  tarkoittaa  toimintajärjestelmän  mallin  avulla

tulkittuna sitä,  että yhteistoiminnan ominaisuudet on suunniteltu  asiantuntijoiden näkökulmasta  ja

heidän  tarpeisiinsa.  Asiantuntijakeskeisyys  ja  patologinen  valta  vähenee,  jos  toimintajärjestelmän

kohde,  välineet,  säännöt,  yhteisö  ja  työnjako  ottavat  huomioon  myös  kansalaiset  ja  heidän

osallistumismahdollisuutensa.  Yhteistoiminnan  ominaisuuksilla  on  varmasti  myös  merkitystä  sen

kannalta,  millainen  osallistuminen  koetaan  mielekkääksi  ja  miten  siihen  ollaan  valmiita

paneutumaan  ja  käyttämään  aikaa. Esimerkiksi  ympäristöeksperttien  toimintaa motivoi  toiminnan

tulosten näkyminen suoraan vuokrassa. Toisaalta ekspertit pitivät  sellaisia  tilanteita  turhauttavina,

joissa heillä ei ollut todellisia vaikutusmahdollisuuksia.

Osallisuuden  ei  suinkaan  tarvitse  aina  olla  yhteistoimintaa  kansalaisten  ja  ammattilaisten  tai

julkisen  vallan  välillä.  Yhteistoiminnassa  voi  olla  mukana  myös  muita  kansalaisia  sekä

kansalaisyhteiskunnan  tai  yksityisen  sektorin  toimijoita.  Kenties  esimerkiksi

kaupunkisuunnittelussa  voisi  olla  hedelmällistä  tarkastella  eri  tahojen  välistä  yhteistyötä  myös

omina  toimintajärjestelminään,  joilla  on  omat  ominaisuutensa.  Aivan  kuten  ympäristöekspertti

toiminnassa, nuo rinnakkaiset toimintajärjestelmät saattavat pyrkiä samaan kohteeseen, mutta niillä

on siihen erilainen suhde.

Omassa  tutkimuksessani en  käynyt  läpi  koko Engeströmin  kuvaamaa  kehittävän  työntutkimuksen

ekspansiivisen  metodologian  sykliä,  vaan  keskityin  sen  ensimmäiseen  vaiheeseen.  Toisaalta

esimerkiksi  toiminnan  tarkempi  aktuaalisempiirinen  analyysi  oli  voinut  tuoda  konkreettisuutta

toimintajärjestelmään.  Tämä  kuuluu  kehittävän  työntutkimuksen  metodologisen  syklin  toiseen

vaiheeseen. (Engeström 1987, 323–337.) Keskittyminen kehittävän työntutkimuksen ensimmäiseen
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vaiheeseen  rajoittaa  myös  tutkimuksen  aikaperspektiiviä.  Jos  sykli  käytäisiin  läpi  kokonaan,  olisi

mahdollista  seurata  ajallisesti  vaikkapa  sitä,  miten  osallisuutta  tukevan  toimintatavan  tuominen

toimintajärjestelmään tapahtuu.

Tutkimukseni  ja  toimintajärjestelmän  mallin  avulla  tekemäni  tulkinta  on  rajallinen.  Jokainen

toimintajärjestelmän  osatekijä  tai  keskeinen  prosessi  voisi  olla  myös  itsessään  tutkimuksen

kohteena.  Onko  toimintajärjestelmän  yleiskuvaan  edes  mahdollista  saada  mahtumaan  vaikkapa

kaikkia toimintaa sääteleviä sosiaalisia sääntöjä? Tämä tuskin on edes tarkoituksenmukaista, mutta

joka tapauksessa mallin avulla tehtävä tulkinta on toimintaa ja valintojen tekemistä. Yksi esimerkki

tästä ovat  toimintajärjestelmän mallin välineet. Tässä  tutkimuksessa sellaisia olemukseltaan kovin

erilaisia asioita kuten kiinteistön energiahuollon suunnittelua tai lämpömittaria käsiteltiin välineinä.

Analyyttista  tarkkuutta saataisiin  tarkastelemalla välineitä  toiminnan yleisen rakenteen avulla (kts.

Leontjev,  1977,  91–96).  Ympäristöeksperttien  osallistumistoiminnan  kohteena  on  vaikuttaminen

asuinympäristöön  ja  sen  yhteisiin  asioihin.  Tällä  tasolla  itse  ympäristöeksperttitoimintamalli  on

väline  osallistumistoimintaan.  Toiminnot  toteutuvat  tekojen  kautta.  Ympäristöeksperttitoimintaa

voidaan  toteuttaa  esimerkiksi  kiinteistön  lämmitystä  säätämällä.  Teon  tasolla  yksi  mahdollinen

väline  on  siis  lämmitysjärjestelmää  koskeva  tieto.  Tekoja  puolestaan  toteuttavat  operaatiot.

Lämmityksen  säätämistä  toteuttava  operaatio  voi  olla  esimerkiksi  lämpötilan  mittaaminen

kiinteistössä.  Väline  tässä  operaatiossa  on  lämpömittari.  Kun  tällaisessa  analyysissä  siirrytään

toiminnan  yleisen  rakenteen  ylemmältä  tasolta  alemmalle,  tarvittavat  välineet  muuttuvat

abstrakteista konkreettisemmiksi. Osallistumistoiminnan ja osallisuuden kannalta on merkittävää se,

miten nämä erilaiset välineet ovat toimijoille tarjolla.

Toimintajärjestelmät  ovat  moniäänisiä  eli  niissä  on  mukana  erilaisten  taustojen,  intressien  ja

näkemysten  edustajia.  Näin  esimerkiksi  yhteisen  toiminnan  kohteesta  tai  eri  toimintatavoista  ei

välttämättä  olla  yksimielisiä.  (Engeström  1995,  48.)  Miten  moniäänisyys  sitten  näkyy  omassa

tutkimuksessani?   Tutkimusaineistossani  oli  mukana  ympäristöeksperttitoimintaan  nähden  eri

taustaisten  henkilöiden  haastatteluja.  Näin  sain  varmasti  mukaan  erilaisia  näkemyksiä  ja

näkökulmia.  Toisaalta  en  tutkimuksessani  analysoinut  erityisesti  sitä,  millaisia  erilaisia  ääniä

yhteistoiminnassa  ilmenee. Tämä olisi voinut  tarkoittaa esimerkiksi sen  tarkastelua, suhtautuvatko

vapaaehtoiset  ympäristöekspertit  toimintaan  eritavoin  kuin  ammattilaiset.  Tämä  olisi  varmasti

relevantti  näkökulma,  mutta  omassa  tutkimuksessani  pidin  tärkeämpänä  kokonaiskuvan

rakentamista  toiminnasta.  Toisaalta  tutkimukseni  on  ollut  osaltaan  mukana  tukemassa

toimintamallin  kehittämistä  tapaustutkimuksen  kohteena  olleessa  vuokrataloyhtiössä.  Siksi  en
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halunnut  haastateltujen  anonymiteetin  suojaamiseksi  tuoda  heidän  taustojaan  analyysissä

korostetusti  esille.  Moniäänisyyttä  voisi  tuoda esiin  myös  ilmiön diskurssianalyyttinen  tarkastelu.

Näin voitaisiin tutkia esimerkiksi sitä, millainen kuva vapaaehtoistoiminnan merkityksestä tuotetaan

vapaaehtoisten omassa tai toisaalta ammattilaisten puheessa.

Tässä  tutkimuksessa  tarkastelin  ympäristöeksperttien  osallistumistoiminnan  kohdalla  sitä,  mikä

voidaan hahmottaa sen kohteeksi. Yksi aihe  jatkotutkimukselle  voisi olla sen  tarkastelu, millaisia

toiminnallisia  juonia  osallistumiseen  liittyy.  Juonet  tuovat  sekä  mielen  ihmisen  toimintaan  että

liittävät  yksittäiset  toiminnot  osaksi  kokonaisuutta.  Toiminnan  juonet  toteutuvat  neljällä  tasolla:

biologisella, psykologisella, sosiaalisella  ja yhteiskunnallisella. (Weckroth 1988, 69–73; kts. myös

Järventie  2011.)  Osallistumistoiminta  voidaan  heuristisesti  ajatella  liittyvän  osaksi  eritasojen

toiminnan  juonia.  Ensinnäkin  osallistuminen  ja  vaikuttaminen  omaan  elinympäristöön  ovat

keskeistä  ihmisen  ympäristösuhteen  säätelyn  ja  näin  biologisen  ja  psykologisen  hyvinvoinnin

kannalta  (HorelliKukkonen  1993,  174–184).  Voitaneen  siis  olettaa,  että  osallistumistoiminta

toteuttaa sekä biologisen että psykologisen tason toiminnan juonia.

Sosiaalisella  ja  yhteiskunnallisella  tasolla  ihmisen  biologisen  ja  psykologisen  parhaan  korvaa

”kolmas  paras”  eli  sosiaalinen  logiikka  (Weckroth  1988,  89).  Näin  myös  osallistuminen  saa

mielekkyytensä  sosiaalisesta  todellisuudesta.  Ympäristöeksperttien  osallistumistoiminta  kohdistui

kiinteistön  vuokralaisten  yhteisiin  asioihin  ja  koitui  parhaimmillaan  kaikkien  eduksi  säästöjen

kautta.  Näin  osallistumisen  takana  oleva  toiminnallinen  juoni  näyttäytyy  sosiaalisella  tasolla

esimerkiksi yhteisen ”meidän” edun ajamisena. Yhteiskunnallisella tasolla toiminta  taas voi saada

juonen  vaikkapa  aktiivisena  vuokralaisena  toimimisen  kautta.  Semminkin  kun  otetaan  huomioon

sosiaalisen vuokraasumisen toimijuutta rajoittavat ominaisuudet (kts. Korhonen 2007, 16–18).

Weckroth  (1991) on sanonut, että ”todellisuudessa yhteiskunta ei aseta yksilölle  liian suuria vaan

pikemminkin liian pieniä vaatimuksia”. Monessa tilanteessa yksilön ei odoteta olevan toimija, vaan

esimerkiksi  hyvinvointivaltion  palvelut  hoitavat  hänen  asiansa  paremmin.  (Weckroth  1991,  10.)

Voidaankin aiheellisesti kysyä, onko esimerkiksi poliittishallinnollinen päätöksenteko liberaalissa

ja edustuksellisessa demokratiassa yhteinen mutta samalla ei kenenkään asia22. Siinä tapauksessa se

jää  ilman  kansalaisten osallistumistoimintaa  ja  osallisuutta  asiantuntijajärjestelmien hoidettavaksi.

22   Aivan kuten ympäristöeksperttitoiminnan tapauksessa kiinteistön energia ja jätehuollon asiat olivat kaikille
asukkaille yhteisiä mutta samalla eivät varsinaisesti kenenkään asumistoimintaan kuuluvia.
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Tästä  näkökulmasta  ympäristöeksperttitoiminnan  kaltainen  osallistuminen  yhteisiin  asioihin  on

oman toimijuuden ylläpitämistä ja vahvistamista.
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LIITTEET

Liite 1: Haastattelurunko ympäristöeksperteille

YLEISTÄ:

1. NIMI JA IKÄ
2. AMMATTI JA KOULUTUS
3. KAUANKO OLET ASUNUT NYKYISESSÄ KIINTEISTÖSSÄ?
4. KAUANKO OLET OLLUT YMPÄRISTÖEKSPERTTINÄ? HALUAISITKO JATKAA

TEHTÄVISSÄ, JOS SINUT VALITAAN UUDELLEEN?
5. ONKO SINULLA MUITA TEHTÄVIÄ ASUKASTOIMIKUNNASSA?

TOIMINTA JA TARKOITUS:

6. MITEN PÄÄDYIT YMPÄRISTÖEKSPERTIKSI? MITEN KIINNOSTUIT
TOIMINNASTA?

7. ONKO YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA VASTANNUT SITÄ KUVAA, JOKA
SINULLA OLI ENNEN TEHTÄVIEN ALOITTAMISTA? ONKO JOKIN
YLLÄTTÄNYT?

8. MITEN KUVAISIT OMIN SANOIN EKSPERTTITOIMINTAA JA SEN TAVOITTEITA?
MINKÄLAISET MAHDOLLISUUDET KOET ITSELLÄSI OLEVAN TAVOITTEIDEN
SAAVUTTAMISEEN?

9. MINKÄLAISIIN KOKONAISUUKSIIN JAKAISIT TYÖN OMIN SANOIN?
10. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA ON KIINTEISTÖYHTIÖSSÄ

JÄRJESTETTY? ONKO NYKYINEN TOTEUTUSTAPA RIITTÄVÄ TULOSTEN
SAAVUTTAMISEKSI?

11. MITKÄ OVAT YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINNAN VAHVUUDET? MITKÄ
HEIKKOUDET?

12. PALJONKO AIKAA ARVIOISIT KÄYTTÄVÄSI YMPÄRISTÖEKSPERTTI
TOIMINTAAN VIIKOSSA/KUUKAUDESSA? VAIHTELEEKO TÄMÄ?

13. MITÄ KONKREETTISIA YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTAAN LIITTYVIÄ
TEHTÄVIÄ OLET SUORITTANUT VIIMEISEN KUUKAUDEN AIKANA? MITKÄ
OVAT YMPÄRISTÖEKSPERTIN KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ?

14. MIKÄ YMPÄRISTÖEKSPERTIN TEHTÄVISSÄ ON HAASTEELLISTA JA MIKÄ
PALKITSEVAA? MIKÄ ON NÄIDEN KESKINÄINEN SUHDE?

15. ONKO EKSPERTIN TYÖSSÄ TEHTÄVIÄ, JOISTA PIDÄT, TAI ET PIDÄ
ERITYISESTI?

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ:

16. MILLAISIA TAITOJA JA VÄLINEITÄ YMPÄRISTÖEKSPERTIN TYÖ
EDELLYTTÄÄ?
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17. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTI SAA TIETOA TAI PALAUTETTA TOIMINNAN
TAVOITTEISTA JA NIIDEN TOTEUTUMISESTA?

18. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTI SAA TIETOA TAI PALAUTETTA TOIMINNAN
TAVOITTEISTA JA NIIDEN TOTEUTUMISESTA?

19. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTI SAA TIETOA TAI TUKEA TYÖHÖTEHTÄVIINSÄ
LIITTYEN?

20. KUULUUKO YMPÄRISTÖEKSPERTIN TYÖHÖN YHTEISTOIMINTAA JONKIN
TAHON KANSSA? MILLAISTA TÄMÄ YHTEISTYÖ ON, JA MIKÄ ON
YMPÄRISTÖEKSPERTIN OSA SIINÄ? MIKÄ ON TÄRKEIN YHTEISTYÖTAHO?

21. MILLAISIA YHTEYDENPITOKANAVIA YMPÄRISTÖEKSPERTEILLÄ ON MUIHIN
TYÖHÖNSÄ MAHDOLLISESTI LIITTYVIIN TOIMIJOIHIN?

22. OVATKO YMPÄRISTÖEKSPERTIN JA MUIDEN HÄNEN TYÖHÖNSÄ LIITTYVIEN
TOIMIJOIDEN TAVOITTEET YHDENMUKAISIA?

23. KUKA TAI KETKÄ MIELESTÄSI PÄÄTTÄVÄT YMPÄRISTÖEKSPERTTI
TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ? MILLAISIA SÄÄNTÖJÄ TOIMINTAAN LIITTYY?

24. MITEN SUUNNITTELET TYÖSI? MITEN SUHTUDUT TYÖOHJEISIIN?
25. TULEEKO SINULLE MIELEEN ESIMERKKITILANTEITA, JOISSA JOKIN TEKIJÄ

OLISI EDISTÄNYT TAI HANKALOITTANUT TYÖTÄSI YMPÄRISTÖEKSPERT
TINÄ?

26. OLETKO KEHITTÄNYT TOIMINTATAPOJA, JOTKA EDISTÄVÄT TAI
HELPOTTAVAT TOIMINTAA?

27. MITEN KUVAISIT ASUKASAKTIIVISUUTTA TALOSSASI? MITEN YLIPÄÄTÄÄN?

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN?

28. MILLAISTA ON HYVÄ YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA? MILLAINEN ON
HYVÄ YMPÄRISTÖEKSPERTTI?

29. MITÄ TOIMINNALLA ON SAATU AIKAAN?
30. HALUAISITKO JOTENKIN MUUTTAA YMPÄRISTÖEKSPERTIN TEHTÄVIÄ? ENTÄ

YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ YLIPÄÄTÄÄN?  MITEN
USKOT TOIMINNAN KEHITTYVÄT TULEVAISUUDESSA?

31. TULEEKO MIELEEN VIELÄ JOTAIN, MIKÄ EI OLE TULLUT ESIIN?
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Liite 2: Haastattelurunko kiinteistö ja huoltoyhtiön edustajille

YLEISTÄ:

1. NIMI, IKÄ, KOULUTUS
2. TOIMENKUVASI ORGANISAATIOSSA
3. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA NÄKYY OMASSA TYÖSSÄSI?
4. MILLOIN YMPÄRISTÖ(ENERGIA)EKSPERTTITOIMINTA OTETTIIN KÄYTTÖÖN?

MITEN SE TAPAHTUI?
5. ONKO YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA VASTANNUT SITÄ KUVAA, JOKA

SIITÄ OLI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA?

TOIMINTA JA TARKOITUS:

6. MIHIN ONGELMIIN YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINNALLA ON VOIDAAN
VAIKUTTAA? MITEN SILLÄ VOIDAAN VAIKUTTAA NIIHIN?

7. MITEN KUVAISIT OMIN SANOIN EKSPERTTITOIMINTAA JA SEN TAVOITTEITA?
8. MINKÄLAISIIN KOKONAISUUKSIIN JAKAISIT YMPÄRISTÖEKSPERTTI

TOIMINNAN OMIN SANOIN?
9. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA ON KIINTEISTÖYHTIÖSSÄ

JÄRJESTETTY? ONKO NYKYINEN TOTEUTUSTAPA RIITTÄVÄ TULOSTEN
SAAVUTTAMISEKSI?

10. MITKÄ OVAT YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINNAN VAHVUUDET? MITKÄ
HEIKKOUDET?

11. PALJONKO SINULTA KULUU TYÖAIKAA YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTAAN
LIITTYEN (KUUKAUDESSA/VUODESSA)?

TOIMINTAJÄRJESTELMÄ:

12. MILLAISIA TAITOJA JA VÄLINEITÄ YMPÄRISTÖEKSPERTIN TYÖ
EDELLYTTÄÄ?MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTI SAA TIETOA TAI PALAUTETTA
TOIMINNAN TAVOITTEISTA JA NIIDEN TOTEUTUMISESTA?

13. MITEN YMPÄRISTÖEKSPERTTI SAA TIETOA TAI TUKEA TYÖHÖTEHTÄVIINSÄ
LIITTYEN?

14. KUULUUKO YMPÄRISTÖEKSPERTIN TYÖHÖN YHTEISTOIMINTAA JONKIN
TAHON KANSSA? MILLAISTA TÄMÄ YHTEISTYÖ ON, JA MIKÄ ON
YMPÄRISTÖEKSPERTIN OSA SIINÄ?

15. MILLAISIA YHTEYDENPITOKANAVIA YMPÄRISTÖEKSPERTEILLÄ ON MUIHIN
TYÖHÖNSÄ MAHDOLLISESTI LIITTYVIIN TOIMIJOIHIN?

16. OVATKO YMPÄRISTÖEKSPERTIN JA MUIDEN HÄNEN TYÖHÖNSÄ LIITTYVIEN
TOIMIJOIDEN TAVOITTEET YHDENMUKAISIA?

17. KUKA TAI KETKÄ MIELESTÄSI PÄÄTTÄVÄT YMPÄRISTÖEKSPERTTI
TOIMINNAN SISÄLLÖSTÄ? MILLAISIA SÄÄNTÖJÄ TOIMINTAAN LIITTYY?
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18. OLETKO KEHITTÄNYT TOIMINTATAPOJA, JOTKA EDISTÄVÄT
YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTAA?

19. MITEN KUVAISIT ASUKASAKTIIVISUUDEN TILAA NYKYÄÄN?

TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

20. MILLAISTA ON HYVÄ YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINTA? MILLAINEN ON
HYVÄ YMPÄRISTÖEKSPERTTI?

21. MITÄ TOIMINNALLA ON SAATU AIKAAN?
22. HALUAISITKO JOTENKIN MUUTTAA YMPÄRISTÖEKSPERTIN TEHTÄVIÄ? ENTÄ

YMPÄRISTÖEKSPERTTITOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ YLIPÄÄTÄÄN?  MITEN
USKOT TOIMINNAN KEHITTYVÄT TULEVAISUUDESSA?

23. TULEEKO MIELEEN VIELÄ JOTAIN, MIKÄ EI OLE TULLUT ESIIN?
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Liite 3: Aineistootteet

Aineistoote: Alaluokka:
H1:  Niinku  tämän  jätehuollon  osaltakin  olen  tehnyt  tähän  meijän  (… )  meijän  piiriin  oon  pyytäny  tuota
tämmöset  vuosiraportit  jätteiden  kulutuksesta.  [… ]  Ja  teen  sitten  tämän  meidän  piirin  eli  kolmenkymmenen
talon (… ),  talon  tuota niin,  semmonen raportti,  jossa on vertailtu  sitten  edellisen vuoden määriä.  [… ] Tää me
käytiin, käytiin nyt  justiin meidän alueneuvoston kokouksessa  sitten läpi. Läpi ja tuota  sielläkin  (… )  sielläkin
nyt on saatu joissakin taloissa ihan suoraan sitä kautta, että siellä on ekspertti tai puheenjohtaja heränny siihen,
että katsovat ne astiamäärät niinku oikeaksi, niin se tuottaa heti sitä säästöä.

Alueellinen asukastoiminta tukee
ekspertin toimintaa

H2: Lyötiin  tuossa (toisen ympäristöekspertin  ja asukasaktiivin kanssa) kakstuhattaluvun alussa kaks valtavan
suurta aluetta kondikseen. Tais olla, meni monta kuukautta siinä hommassa. Saatiin ne ihmiset aktivoitumaan ja
käytiin  läpi  ne  asiat,  mitkä  siellä  oli  energian  puolesta  huonosti.  [… ]  Järkättiin  aina  siinä  taloyhtiössä
tapaaminen.  Me  sitte  aina  seurattiin  talosta  taloon.  [… ]  Mukana  oli  huollon  edustaja  ja  sen  taloyhtiön
puheenjohtaja ja energiaekspertti. Ja yhteistuumin hommat kondikseen.

Alueellinen asukastoiminta tukee
ekspertin toimintaa

H1:  No  siellä  piirineuvoston  kokouksissa  on  sitä  (ympäristöeksperttitoimintaa)  nyt  ainakin  pyritty  meidän
alueella tuomaan esille. Ja näitä (… ) kun näitä tilaisuuksia on, niin aina (… ) osahan niistä puheenjohtajista tai
suurin osa niistä puheenjohtajista on siten myös niitä eksperttejä ja tuota. Mutta kuitenkin sitten, jos se ekspertti
on  joku  muu,  niin  puheenjohtajakin  ollaan  sitten  evästetty  siellä  piirineuvoston  kokouksessa.  Että.  (… )
tiedottavat nyt sitten, ja keskustelevat ekspertin kanssa. Että osallistutaan talosta sitten tämmösiin tilaisuuksiin,
niin se sitten aina (… ) aina varmaan on sitten eduksi. Että aina tulee jotain tietoo ja tämmöstä, ja ainakin herää
taas hetkeksi siihen niiden asioiden pariin että.

Alueellinen asukastoiminta tukee
ekspertin toimintaa

H2: Piirineuvosto koostuu, niin tuota, kaikkien taloyhtiöiden asukastoimikuntien puheenjohtajista. [… ] Ennen
kaikkea  se  yrittää  auttaa  moniakin  taloyhtiöitä.  Monissa  ei  oo  homma  hanskassa  ollenkaan.  Ja  se  on  välillä
semmonen hyvä side vuokrataloyhtiöön, isännöitsijöihin varsinkin.

Alueellinen asukastoiminta tukee
ekspertin toimintaa

H2: Kyllähän niinku minunkin tehtävä ois, kun mä oon piirineuvoston puheenjohtaja, niin (… ) niin tuota, onkin
yhtenä  teemana  nyt  tänä  vuonna  että  saadaan.  Mulla  on  siis  jokaisessa  piirineuvoston  kokouksessa  yhtenä
kohtana energia aina. Niin, että saadaan sitä aktivoitua ja sen suhteen. Ja me tullaan nyt tekemään niinkin, että
yhteen piirineuvoston kokoukseen kutsutaan myös ympäristöekspertit. Otetaan tämmönen energia (… ) ilta.

Alueellinen asukastoiminta tukee
ekspertin toimintaa

H3: No meillä on tota, tai siis ekspertit yleensä saa tietoa asukastoimikuntien puheenjohtajilta, koska meillä on
piirineuvosto,  ja piirineuvostossa  sitten koko alueen asioista keskustellaan.  Ja puheenjohtaja  sitten  tavallisesti
delegoi sitten alueelta uusia olevia asioita, jotka sitten yritetään toteuttaa myös tännekin.

Alueellinen asukastoiminta tukee
ekspertin toimintaa

H3: Mää oon samalla asukastoimikunnan puheenjohtaja ja ympäristöekspertti. Ja meillä on piiri, jota  sanotaan
piirineuvoston  kokoukset,  joissa  on  koko  tän  kiinteistöpiirin  puheenjohtajat  paikalla.  Ja  siellä  puhutaan
ympäristöeksperttiasiaa myöskin, josta tulee sitten tietoa, jota voi soveltaa täällä.

Alueellinen asukastoiminta tukee
toimintaa alueen kiinteistöissä

H5: Että vähän semmosta, että nämä on niin hienon kuulosia titteleitä, että nyt nimitetään sut tekemään jotain,
etkä sää kuitenkaan pysty niin kamalasti heidän hommiin vaikuttamaan.

Ammattilaiset eivät ota
eksperttejä huomioon
toiminnassaan

H4:  Se  tota,  mutta  (… )  se  pitäis  olla  se,  öö,  vuoropuhelu  avoimesti  molempiin  suuntiin  (vuokrataloyhtiön
kanssa). Nyt  se on vaan yhteen suuntaan. Valitettavasti  se ei ole niin avointa    toiseen  suuntaan. (… ) Et  sieltä
tulee vaan ohjeita ja ohjeita, mutta (… ) se ei oo aina niin, että jos halutaan niinku asioita hoitoon. Jos annetaan
vastuuta, niin pitää antaa valtaakin vähän sitte tehdä jotain. Mutta kun vaan nyt yritetään sälyttää asioita, mutta
kun ei sitten, ei oo minkäänlaista valtaa tehdä yhtään mitään sitten asian eteen.

Ammattilaiset eivät ota
eksperttejä huomioon
toiminnassaan

H1:  Vuokrataloyhtiön  toimessa  otettiin  ja  muutettiin  se  meidän  porrastettu  ulkovalojärjestelmä.  Tässä  viime
syksynä oli passitettu  sähkömies poistamaan sieltä kaks hämäräkytkintä. [… ] Ja tuota (… )  sekin  tehtiin  sitten
niin, että siitä ei nyt sitten otettu minuun (ympäristöeksperttiin) niinku yhteyttä (… ), yhteyttä niin oltais voitu se
sitten vähän (… ) keskustella. Ja nyt kun sitä on tässä sitten puoli vuotta, se oli puoli vuotta käytössä, ja sitä on
vähän  ihmetelty, ja katsottiin,  että ettei  se oikein toimi. Ja nyt  se ollaan palauttamassa  siihen entiselleen. Että
semmonen (… ) semmonen puuttuu, että vuokrataloyhtiössä (… ) hyvin äkkiä otetaan aina,  ja päätettään tehdä
jotakin. Mutta kun me toivotaan, että otettas ensin niin kun tänne taloon yhteyttä ja vähän katsottais.

Ammattilaiset eivät ota
eksperttejä huomioon
toiminnassaan

H2: Kun nyt paljon olen joutunu olemaan koko Espoon talojen väen kanssa tekemisissä, niin aika paljon tulee
semmosta, että ihmetellään, miksi ei oteta yhteyttä ja kysytä, jos jotain aletaan tekemään. Tehdään vaan.

Ammattilaiset eivät ota
eksperttejä huomioon
toiminnassaan

H2: Pelkään,  että tää menee huonommaksi ja huonommaksi, koska aktiivisuus pienenee ja pienenee.  [… ] Sen
näkee jo, ku kokouksissa on jo puolet vähemmän ku ennen. Se on jo yks selevä trendi.

Asukasaktiivisuus vähenee

H2: Se aktiivisuus heikkenee koko ajan. Se todellakin heikkenee koko ajan. Asukasaktiivisuus vähenee

H1: Meillä on  tällä, tällä hetkellä asukastoimikunnassa nyt kuus. Meillä oli joskus aikoinaan ollu,  niitä oli kai
parhaimmillaan viistoista jossain vaiheessa. [… ] Ja siinä olikin sitä kiinnostusta kovasti sitten, ja tuota, ja siinä
vaihtuikin asukastoimikunnan  jäseniä  sitten  vuosittain. Osa  lopetti  ja  jotain  tuli  taas  tilalle  ja noin. Nyt viime
vuosina on ollut  sitten vähän, vähän tuota (… ) passiivisempaa sitten  se halukkuus. Mutta kuitenkin nyt  sitten
tuota aina asukastoimikunta on ollu, ja asioita käsitelty, ja päätöksiä saatu aikaseksi.

Asukasaktiivisuus vähenee

H2: On ihan selevästi aktiivisuus vähentyny, aivan selevästi (… ) ikävä kyllä. Nythän niin, sanotaan sillä tavalla,
että  jos  on  (kiinteistöpiirissä)  kolmekymmentä  taloyhtiötä.  Jos  siellä  on  keskimäärin  joku  viidestätoista
kahdeksaantoista (… ) puheenjohtajaa yleensäkin, joissakin ei oo edes puheenjohtajaa.

Asukasaktiivisuus vähenee

H8:  Mitä  mä  sanoisin,  että  (… )  kaikissa  taloissa  ei  ole  asukastoimikuntia  eikä  asukastoimikunnan
puheenjohtajia.    [… ]  Mutta  että  se  on  menetys  sitten  sekä  talolle  että  meille  yhtiölle,  että  tömmöstä  ei  ole.
Koska  se,  se  etuhan  on  sekä  yhtiön  että  asukkaiden  etu,  että  tämmönen  toiminta  on  olemassa.  Sama  koskee
tietysti eksperttitoimintaa, että se on molemminpuolinen se etu, jos se toimii se (… ) kokonaisuus.

Asukasaktiivisuus vähenee

H4:  No  se  on  mun  mielestä  huonontunu  asukasaktiivisuus.  Johtuu  lähinnä  suuresta  vaihtuvuudesta,  ainakin
meidän yhtiössä nyt  viimesen kahden kolmen vuoden aikana. (… ) Et ne on ne  samat  ihmiset, mitkä on asunu
pitkään, niin ne on niiku asukasaktiiveja, ja on mukana sitten kaikessa.

Asukasaktiivisuus vähenee

H5: Aika vähän. Pienellä määrällä sitä pyöritetään. Että tuntuu että se on vuos vuodelta hiljentyny se touhu. Että
sillon viistoista vuotta sitten oli enemmän porukkaa. Nyt meitä on tuota, (...) ootas, onkoha tää nyt tän hetkinen.
(...) Oisko meitä vaan viis tai kuus tällä hetkellä.

Asukasaktiivisuus vähenee

H7: No kyllä se on ihan, ihan selvästi, että yheksänkytluvulla se aktiivisuus oli, se oli huomattavasti parempi. Et
semmosta, voisko sanoa lamaantumista, on ollu koko kakstuhattaluku.

Asukasaktiivisuus vähenee

H5: Ja ei se hullumpi asia olis, että, ei nyt voi velvottaa ihmisiä tulemaan mihinkään asukaskokoukseen, mutta
niinku (...) asukastoimikuntaki vois yrittää motivoida ihmisiä  saapumaan niihin. Ite ainakin mää koen,  että on
kivempi kun tuntee naapureita. Mutta ehkä taas että terveehti muita, ja on avoin ihmisille. Mutta kyllä mää senki
ymmärrän,  että  jos  sä  teet  jotain  sosiaalista  duunii,  nii  et  sä  välttämättä  jaksa  olla  kauheen  avoin  ja
ulospäinsuuntautunu vapaaaikana. Että sulla on oikeus elää vaan omien seinien sisällä.

Asukasaktiivisuus vähenee

H7:  Ja  sitä  on,  sitä  pohditaan,  pohdittiin  eilen  illallakin  tuolla  kokouksessa,  että  asukkaiden  mielenkiinto
yhteisiin asioihin on vähentyny. Se on niinku jossain määrin huolestuttavaa.

Asukasaktiivisuus vähenee
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H5:  Musta  tuntuu  keskiikäset  on  kaikista  aktiivisimpia.  Tuntuu  että  meidän  jäsenet  kaikki  pyörii  neljän
viidenkympin  tienoilla. Olis  mukava, kun  tänne  on  muuttanut paljon  nuoria  lapsiperheitä,  että  saadaan heidät
mukaan. Ollaan pyydetty maahanmuuttajiaki, mutta eivät oo sitte (...) tulleet kuitenkaan.

Asukasaktiivisuus vähenee

H7: Tänä päivänä niin (… ) niin sanotusti  rupee ukkoutumaan tämä (asukas)aktiivijoukko. Elikkä (… ) et siellä
on, se keskiikä saattaa olla yli viidenkymmenen, ellei lähentele kuuttakymmentä. [… ] Ja siinä on sitten, että jos
vanhat  väistyy  (… )  eläkkeelle  näistä  tehtävistä,  tai  muuttavat  talosta  pois,  niin  nuoria  ei,  ei  tahdo  löytyä
toimintaan. Että me ollaan aina oltu ilosia, jos on sitten löydetty nuoria ihmisiä mukaan.

Asukasaktiivisuus vähenee

H8:  Nehän  (asukastoimintaan  käytettävät  resurssit)  tehdään  sitten  aina  budjettien  yhteydessä  ja  budjetithan
menee  sitten  ennen  hyväksymistä  asukastoimikunnan  lausunnolle,  eli  sieltä  voi  tulla  tämmösiä  (… )  lisää
fyrkkaa siihen (asukastoimintaan). Itsehän he sen sitten maksavat. (… ) Koska mehän ei olla voittoa tavoitteleva
yritys.

Asukashallinnon sääntöjen ja
käytäntöjen vaikutus toimintaan

H11: Varsinkin puheenjohtajat niitten kanssahan (isännöitsijöillä) tulee tehtyä työtä aika paljonkin ite asiassa. Ja
aika positiivista palautetta sieltä tullut. Ja tuntuu että se on aika hyödyllistäkin, ja vähentää varmasti asukkailta
tulevia valituksia, kun heidän asukasedustaja on ollu siinä hommassa mukana. Ja remontteja (...) kyllä mää niiltä
aina kysyn heidän mielipidettä mitä he haluaa ja millasta. Kylppäriemontissaki kaakeleiden väreistä ja kaikista
(...) pyykkikaapeista ja vaatekoukuista. Joo ettei se hirvee valitusryöppy tuu sitte remontin jälkeen.

Asukashallinnon sääntöjen ja
käytäntöjen vaikutus toimintaan

H9:  Yleisten  tilojen  joo.  Sehän  on  pysäköintialueet,  (...)  he  (asukastoimikunta)  voivat  puuttua  siihen,  että
jaetaanko  yks  (lämpö)paikka,  tai  jos vapaana useampia,  että  jaetaanko kakkospaikkoja. Niin  heillä  on  oikeus
sanoa siihen mielipiteensä. Ja samoin näihin lenkkisaunoihin, niihin millon lenkkisaunoja pidetään.

Asukashallinnon sääntöjen ja
käytäntöjen vaikutus toimintaan

H4: No se nyt on ainakin sillä tavalla tapa, et pyrkii hoitamaan sen mahdollisimman nopeesti sen asian pois. Et
ei  jätä ja  sano (asukkaille),  et joo joo, mä tuun mä tuun, vaan hoitaa sen mielummin tänään tai huomenna tai
niinku  mahdollisimman  nopeesti.  Et  ei  venytä  ainakaan  niitä  asioita  ainakaan  pitkälle.  Et  jos  joku  tapa  on
olemassa, niin se on sit semmonen, jota mä oon pyrkiny noudattaan.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H2:  Mä  oon  tottunu  siihen,  että  ihmiset  soittaa,  varsinkin  vanhukset.  ”Täällä  on  jääkylmä”,  kun  joku  on
paukahtanu siellä. Soita huoltoon, ole kiltti, heh.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H1:  Kyllä  tiettyjä  asioita  soittaa  (… )  ainakin  vanhemmat  asukkaat  soittaa  mulle  (ympäristöekspertti  ja
asukastoimikunnan puheenjohtaja) sitten. Sitten jos on jotain semmosta yleistä asiaa, omaa asuntoaan koskevia
jotain  vikoja  tai  tämmösiä,  niin  ne  soittaa  sitten  tietysti  suoraan  huoltoyhtiöön.  Niin  kun  tietysti  kuuluukin.
Mutta kyllä  siellä aika paljon  sitten soitetaan, jos havaitaan tuolla yleisissä tiloissa jotain, jotain niin  tuota. Ja
aika paljon on sitten soitelleet mulle, ja se on ihan hyväkin sitten soittaa. Toki sitten, jos se vaatii huoltoyhtiön
toimia, niin se tieto menee sitten sinne asti tietysti.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H4: No se nyt on, meillä alkaa kylppäriremontit, niin sillon tulee taas vähän enemmän niinku asioita ihmisiltä
kysyttävää. Että ihmiset kysyy sillon enemmän. Et sillon ku tommosii peruskorjauksia tulee, niin sillon on aina
enemmän kysyttävää, ja joutuu niinku vastaamaan.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H2: Asukkaat ottaa yhteyttä. Mullehan ne soittaa aina. Ei ne soita mihinkään muualle. Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H1: No siinä ehkä oli syksyllä, syksyllä sitten niin, että (… ) en nyt ole varma, mutta ehkä joku asukas oli sitten
soittanut,  että oli niin kun (… ) pimeetä. [… ] Mutta sitten kun mä kävin, niin siellä huomaisin vaan, että noita
valopisteitä oli pimeänä  siellä nyt  sitten. Että  niissä oli niinku  lamput  palaneet,  että niitä ei ollu vaihdettu.  Ja
niitä oli aika paljon. Niitä oli jopa viitisenkymmentä kappaletta niinku pimeänä. Ja se ehkä oli aiheuttanut sen
asukkaan  ilmotuksen  sinne.  Ja  ilmeisesti  ollu  joku uus asukas  joka  ei  sitten,  oli  vaan automaattisesti  soittanu
sitten sinne (huoltoon). [… ] Ja tuota jos se olis soittanu suoraan mulle, niin mä oisin sitte voinu sen (… ) todeta
ja kattoo.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H5: Mutta ehkä välistä tuntuu, että on vaan semmosena kanavana. Että asukkaat ei oikeen haluu ite ees ottaa
yhteyttä  (huoltoon),  vaikka  pystyis  puhelimitse  tai  lähes  jokainen  netin  kautta  ottaan  yhteyttä.  Niin  melkeen
lykkää  (...)  lykkää  semmoset  huoltoakin  koskevat  asiat  asukastoimikunnan  puoleen.  Ei  välttämättä
ympäristöeksperttien  puoleen,  mutta  ikäänkuin  kuin  asukastoimikunnan  jäsen  ois  velvollinen  hoitamaan
heidänki yksityisiä huoltoilmotuksia ja muita.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H2:  Joo,  täältä  aika  harvoin  otetaan  huoltoon  yhteyttä  mistään  asiasta.  Koska  mää  oon  oikeestaan  sellanen
huollon yhteyshenkilö. Ne soittaa ensiksi mulle. [… ] Huolto on tyytyväinen vaan, mitä vähemmän sinne tulee
yhteydenottoja.

Asukkaat ottavat yhteyttä
eksperttiin ongelmatilanteissa

H5:  Tietenkin  vois  ajatella  että  ois  yhteydessä  toisiin  taloyhtiöihin.  Jos  sais  tietää,  ketä  muita  on
ympäristöekspertteinä. Ja sekin olis ihan hyvä, että sais tietää kuka on muissa (alueen) taloyhtiöissä eksperttinä.

Eksperteillä ei ole vakiintuneita
yhteydenpitokanavia

H1:  No  tuota  (… )  mä  oon  nyt  pyytäny  vuokrataloyhtiöltä  aina  vuosittain  tämän  meidän  piirin  eksperttien
nimilistan, että mulla on sitten ollu mahdollisuus ottaa yhteyttä. Tai ainakin tiedän sitten, että missä taloissa on
ekspertti ja missä ei. Mutta se ei välttämättä nyt oikein kyllä sitten sillä tavalla toimi, että (… ), että kaikki eivät
nyt  sitten  välttämättä  tiedä,  tiedä  mihin  nyt  sitten  ottais  yhteyttä,  jos  hakee  niin  kun.  Tietysti  naapuritalon
ekspertin  saattaa  tuntea  ja  tietää.  Mutta  tuota  (… )  sitä  nyt  ei  ole  millään  tavalla  listattu,  listattu,  eikä
automaattisesti  toimitettu kuhunkin  taloon,  että  mitkä  on  nyt  sitten  lähimpien  talojen  eksperttien yhteystiedot
eikä tämmösiä, jos haluaa niin kun ottaa yhteyttä.

Eksperteillä ei ole vakiintuneita
yhteydenpitokanavia

H1: Joo ja kyllä näitä aina on (… ) aina on puhuttu, että tämmösiä hyviä käytäntöjä, niin eksperttitoiminnassa
kun muutenkin asukastoiminnassa, niin niitä pitäis saada niin kun levitettyä. Mutta ei nyt mitään, mitään, selvää
kanavaa  nyt  sitten  ei  oo  vielä,  vielä  nyt  sitten.  Että  ne  on  tämmösiä  hajanaisia  sitten  kun  tulee.  Mutta  ei  oo
niinku semmosta selvää kartoitusta ei oo (… ) tehty, että kerättäis hyviä käytäntöjä. Ja sitten katsottais, että mitkä
sitten mahdollisesti vois olla niin kun ohjeellisiakin että.

Eksperteillä ei ole vakiintuneita
yhteydenpitokanavia

H7:  Että  kyllä  se  (eksperttien  välinen  yhteydenpito)  perustuu  aika  paljon  näihin koulutustilaisuuksiin,  miten
siellä ajatuksia vaihdetaan. Ja siellähän tulee aina näitä hyviä ja huonoja uutisia. Ja sitten, jotka ovat aktiivisia,
niin ne saavat, saavat siitä tietoa. Muita ei kai nyt sitten oikein oo.

Eksperteillä ei ole vakiintuneita
yhteydenpitokanavia

H3:  Ja  tota  niin,  että  myös  syntyy  päätöksiä  (asukastoimikunnassa),  jotka  on  hyvin  harmonisesti  saman
tyyppisiä, joita vuokrataloyhtiökin haluaa. Eli yhtä ja samaa hiiltä tässä yritetään puhaltaa.

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa

H3:  No  mä  sanoisin  näin,  että  asukashallintosääntö  tällä  hetkellä,  niin  tota,  siel  on  jonkin  verran  muutoksia
tulossa. Ja valitettavasti asukastoimijat, ja edelleen sitten vuokrataloyhtiön johtavat henkilöt, niin ei ole päässy
sopimukseen  uudesta  asukashallintosäännöstä.  [… ]  Ja  tämä  tavallaan  päättämätön  tilanne  tällä  hetkellä,  niin
jokin verran myös vaikuttaa kaikkeen asukastoimintaan mitä tällä hetkellä on. [… ] Minun mielestä se heikentää
myös sitäkin. Ei paljon, mutta jonkin verran. Mä näkisin, että kaikki on vähän sidoksissa toinen toisiinsa.

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa

H3:  Eiköhän  se  (toiminnan  muoto)  lähde  siitä,  kyllä  se,  asukkaat,  vuokrataloyhtiö  ja  asukashallintosääntö.
Kaikki  ne  on  siellä  jotenkin  niinku  vaikuttamassa  näihin  päätöksiin.  [… ]  Se  tekee,  ympäristöekspertti  tekee,
yhteistyötä  asukastoimikunnan  kanssa  ja  asukastoimikunnan  kanssa  keskenään  sitten  sopivat  sitten  sen
työnjaon. Ja yhdessä vuokrataloyhtiön kanssa. Näin mä sen näkisin. Se saattaa vaihdellakin.

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa

H1: Sitten on (… ) lamppujen vaihto (yleisissä tiloissa) säästölampuiksi. Niitä on jossain taloissa ekspertit kyllä,
kyllä  kans  (… )  saaneetkin  huoltoyhtiön  kanssa.  Se  on  tietysti  sikäli  helppoa,  että  kun  tehdään  vaan  päätös
(asukastoimikunnassa), niin huoltoyhtiö rupee käyttämään sitten energialamppuja.

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa

H3:  Me  tehtiin  tässä  jokin  aika  sitten  saunaan,  tai  ei  saunaan  vaan  pesuhuoneeseen,  pesukoneiden  uudet
järjestyssäännöt. Ja alkukompastelujen jälkeen sitten löydettiin sitten  se  semmonen, mikä tuntuu olevan, et  se
kestää. Et kaikki saa pestyä pyykkinsä taloudellisesti, ja niin että on huomioitu myös nää taloudelliset.

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa

H2: Nykyään asukastoiminnalla on aika paljon valtaa. Se voi kirjoittaa myös järjestyssäännöt, pesulan säännöt
ja niin poispäin. Tänään muuten kirjotin töissä, jossain sivussa, pesulaan säännöt. Ku se (… ) tosiaan niin on ku

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa
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keskuspesula. [… ] Pannaan kuri päälle yksinkertasesti. Ei siinä muu auta.
H4: Pesutupaa on sillä tavalla muutettu esimerkiksi. Se muutettiin maksulliseksi, koska se kulutti niin paljon. Ja
sitten  kävi  koko  kylä  pesemässä,  kun  meillä  oli  maksuton  se  pesutupa.  Nyt  se  muutettiin  (… ),  toimii
puhelinpalveluna. Et  jokainen  maksaa  siitä,  mitä  pesee  siellä.  Ja  (… ) nyt  se  toimii  hyvin. Nyt  se  maksaa  itse
itsensä. [… ] Asukastoimikunnassa se synty sitte, tai asukas(kokouksessa). Mä en nyt muista kummassa se synty,
mutta jommassakummassa se tuli.

Ekspertin toiminta on osa
yhteishallintoa

H1: Minä oon ainakin meidän talossa suoraan ottanu tuonne (… ) jätehuoltoon yhteyttä ja (… ) sanonut, että voi
(… )  laatikoita  vähentää.  Toki  se  periaatteessa  täytyy  tietysti  sitten  myöskin  olla  vuokrataloyhtiöllä  tiedossa,
jotta he laskutuksessa näkevät että onko siellä sitten oikea astiamäärä siellä. Ja kyl se periaatteessa isännöitsijän
kautta on sitten hoidettavissa mutta, tai sääntöjen mukaan kuuluukin hoitaa.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H2:  Paitsi,  että  se  (ympäristöekspertti)  ei  saa  itse  lähtee  veivaamaan  noita  koneita  (… ),  jotka  (… )  siis
esimerkiksi lämmönsäätelyhuoneessa.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H3: No  tietysti  ympäristöekspertti,  tietysti, asukastoimikuntien  luottamushenkilöiden kanssa  sitten  tuo asioita
esille  asukastoimikuntien  kokouksissa.  Ja  sitten,  jos  on  ihan  semmosesta  toiminnasta  kysymys,  johon  ei
asukastoimikunnan kokousta  tarvita,  niin  sillon niin  sanotulla  suoralla  toiminnalla. Esimerkiksi  jonkin kirjeen
jakaminen  jokaiseen  postiluukkuun,  missä  on  sitten  jotain  energiansäästöön  liittyviä  asioita  tai  jotain  muuta
vastaavaa, eli tiedottamista.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H4: Tässä tarvii ainoastaan maalaisjärkeä, ku  tässä ei tarvi tehdä niinku mitään. Tai tässä ei  saa tehdä. Ei me
voida mennä säätämään ihmisten. Ainoastaan sillä tavalla, että (… ) jos on hirveän kuuma, niin me kokeillaan,
että patterin venttiilit toimii, sit jos haluaa. Ja käydään katsomassa, että lavuaarit toimii ja tämmöset. (… ) Mutta
kun me ei saada säätää mitään ilmastointia, me ei saada säätää mitään tämmösiä veden virtaamisia suihkuissa.
Mut että kaikkee tämmöstä, me saadaan niinku testata näitä asioita, mitä jokainen voi tehdä itse.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H4:  Nehän  (vuokrataloythiö)  sälyttäis  kyllä,  niin  kun,  tehtäviä  lisää,  mut  sitten  toisaalta  ne  ottaa  sitten
semmosta.  Että  vastuuta  ne  antais  kyllä,  mutta  valtaa  pois.  Elikkä  pitäis  tehdä  hommia,  mutta  esimerkiksi
semmosia asioita  on  tullu  vastaan,  että kun  meillä  on  avaimet  tänne  näihin  julkisiin  tiloihin. Meillähän  ei  oo
yleisavainta muuta kun kerhohuoneeseen, lämmönjakohuoneeseen ja meidän varastoihin. Siinä on niin kun mun
yleisavaimet.  [… ] Niin  nyt  ne  on  jopa  sitä,  että ne  lämmönjakohuoneeseen,  ja  tämmösiin, niin avaimet  pitäs
ottaa pois. Et niitä ei saa jakaa enää eksperteille, eikä yleensäkään asukastoimikunnassa edes puheenjohtajalle.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H1: Joo siinä on jossain, joissain taloissa on ollu, en mä nyt omakohtaisesti osaa sanoa, mutta tuommonen asia,
että ekspertti  ei  pääse nyt  niinku kaikkiin  tiloihin,  vaikka hänen  tehtävänkuvansa on  sellanen.  [… ] Ja  vaikka
siellä nyt  on, mutta  siellä on usealla ekspertillä myös tää (… ) väestönsuojanhoitajan  tehtävät kanssa, niin  sen
takia  pitäis  niinku  päästä  katsomaan,  että  onko  väestönsuojavälineet  niin  kun  kunnossa.  Ja  että  onko  niitä
ylipäätään  olemassa  siellä.  Niin  tämmösiä  on  kuulunu.  Elikkä  jossakin  on  ongelma,  että  ei  pääse  kaikkiin
tiloihin.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H4: No joko mä otan yhteyttä huoltoon, tai sitte asukas ite ottaa yhteyttä. Yleensä mä neuvon asukasta ottamaan
huoltoyhtiöön  yhteyttä,  ja  (… )  sieltä  tulee  sit  korjaajat  sinne.  Että  koska  me  ei  voida  niinku  tilata  korjaajia
sinne. Meillä ei oo valtuuksia  siihen. Huolto tulee, ja niillä on sitte tilata putkiliike,  jos vaatii tai jotain muuta
sitten.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H7:  Mut  et  ehkä  tuohon  vielä  sanoisin,  että  kiinteistö,  tai  näillä  ympäristöeksperteillä  ei  ole  sitten  avaimia
niinku nyt  lämmönjakohuoneisiin. Siihen  me  ei  oo  lähetty,  kun  joskus aikoinaan  [… ]  on  havaittu,  että  he  on
menneet ruuvaileen niitä säätöjä. Ja sillonhan ei kukaan (… ) huoltoliike ota vastuuta sitten jos, jos siellä niinku
säädöt menee pieleen.

Ekspertin toimintaa kiinteistössä
on rajoitettu

H4: Muilta eksperteiltä  saa tietysti (neuvoa),  jos kyselee sillon, kun on tuolla eksperttikoulutuksessa,  ja  sitten
juttelee niiden muiden kanssa.

Ekspertit hyötyvät toistensa
tiedoista ja kokemuksista

H1: Kyllä näissä jäteasioissa on muut ekspertit ottaneet niin yhteyttä. Jäteasioissa ja lähinnä sen jätteen osalta,
että mistä saa semmosta (… ) semmosta sopivaa tietoa asukkaille sitten lähinnä jätteenlajittelusta ja semmosesta.
Semmosta on kysytty. Ja oli jotain muutakin.

Ekspertit hyötyvät toistensa
tiedoista ja kokemuksista

H2: No kannattaa soittaa [… ] kollegalle. Esimerkiksi ne (muut ympäristöekspertit) soittaa mulle hyvinkin moni
energiaasioista.

Ekspertit hyötyvät toistensa
tiedoista ja kokemuksista

H6: Ja sitte varmaan se vertaistuen merkitys. Että sen tiedon lisäksi, että saa tietoa, niin tapaa niinku muita. Että
näin meillä, mites teillä?

Ekspertit hyötyvät toistensa
tiedoista ja kokemuksista

H5: Kyllä varmaan pitäs jotenki  säännöllisesti  pystyy kokoontumaan. Ainakin kerta vuoteen näiden muidenki
ympäristöeksperttien kanssa. Että se motivois, ku kuulis muitten taloyhtiöiden toiminnasta.

Ekspertit hyötyvät toistensa
tiedoista ja kokemuksista

H11:  Mulla  (isännöitsijä)  nyt  on  jonkin  verran  sellaset  ottaneet  yhteyttä,  kun  on  tavattu  niissä
koulutustilaisuuksissa.  Niissä  yhteisissä  tilaisuuksissa  ja  ovat  sitten  sitä  kautta  (...)  kautta  sitten  tuota  tulleet
tuntemaan, ja ottaneet sitten yhteyttä.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H3: Ja sitten nää koulutustilaisuudet  ja energiapäivät,  ne  toimii myös,  jos  sitten on  jonkin tyyppisiä jännitteitä
(huoltoyhtiön  kanssa),  joita  sitten  ei  niinku  tavallaan  voi  purkaa  minnekään.  Niin  sillon  nää  tämmöset
koulutustilaisuudet  ja energiapäivät  on  hyviä  semmosia niinku varaventtiilipäiviä. Siellä voi  sitten keskustella
asiantuntijoiden kanssa ja monet tuommoset hankalat jutut selviää siinä että.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H8: No näin on pyritty, pyritty, tuota noin, saamaan paikalle (aluekohtaisiin koulutuksiin) isännöitsijöitä, elikkä
lähinnä  teknisiä  isännöitsijöitä,  elikkä  meillä  kutsutaan  kiinteistöpäälliköiksi.  Ja  sitten  on  pyritty  myös
kutsumaan  huollon  edustajia.  Elikkä  ekspertit  voi  tehdä  sitten  kysymyksiä  omista  kiinteistöistään,  ja  siihen
koitetaan löytää vastauksia.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H7: No meillähän on nämä kaksi, yleensä kaksi, koulutustapahtumaa vuosittain. Kevättalvella on aina ollu tää,
missä on käyty porukalla edellisen vuoden kulutustilastot yksilöidysti läpi ja selityksineen.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H7:  No  (… )  minusta  se  on  sikäli,  sikäli  hyvä  että  ekspertti  voi,  kun  siellä  on  alan  asiantuntijoita  kuten  nyt
vaikka tässä syysseminaarissa luennoimassa, niin ne voi, voivat tehdä siellä kysymyksiä, ja saada kenties hyviä
vastauksia  ja.  Ja  sitten  (… )  totta kai  sitten kun ovat yhteydessä  isännöitsijään  tai kiinteistönhoitoliikkeeseen,
niin heillä on se tieto myöskin. Ja he voivat kertoa, että ovat koulutuksessa tämmöstä ja tämmöstä kuulleet. Että
tarkistapa onko tämä (… ) tämä asia nyt tässä talossa hoidettu oikein.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H2: No kyllähän siellä (alueellisissa koulutus)tilaisuuksissa  se talon  ekspertti kertoo  just,  että mikä  (… ) mikä
mättää esimerkiksi huollon kanssa. Ilman muuta,  se on  sen tehtävä, kun se kuitenkin  sen talon tuntee. Ja näin
siinä tapahtuukin. Ja monessa taloyhtiössä ne on tehny ne  jo kirjallisesti etukäteen jo ennen kokousta, että ne
varmasti osaa vastata sitten.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H7: Mut että  sitten ne  jotka on  siinä konkreettisessa  päivittäisessä  työssä,  esimerkiksi  kiinteistöpäälliköt,  niin
heillä täytyis olla aina vastaus siihen, että miksi joku poikkeama on olemassa. Tai toisaalta huoltotyön johtajalla,
et joka ois siellä (alueellisessa koulutus)tilaisuudessa, pitäis olla selitys. Elikkä (… ) nyt meillä on ikään kuin se
pikkusen hajaantunu tämä (… ) verkosto. Ja se saattaa omasta mielestäni viedä pikkuisen pohjaa tältä että. Et se
vaatis  sitten niinku (… ) mukanaolijoilta  semmosta etukäteen valmistautumista näihin  tilaisuuksiin ehkä vähän
huolellisemmin.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H3:  Ja  siellä  (aluekohtaisissa  koulutustilaisuuksissa)  on  hyvin  vuokrataloyhtiön  ollu  edustus,  oikeestaan
kiitettävän hyvin koko ajan viimeset kaks vuotta. Et siel on ollu, et sieltä on saanu sitten nopeesti. Ja heillä on
sitten  siellä  se kokoushuone,  missä  me ollaan  sitten kokoonnuttu. Niin  siellä on  tietotekniikka, niin  siellä  on
mahdollista  kiinteistöittäin  joka  ainut  kiinteistö  seurata  sitten.  Sanoo  vain  kiinteistön  nimen,  niin  sieltä  tulee
sitten kaikki tiedot näkyville. [… ] Se on tärkeää. Se on nimenomaan tärkeää.

Ekspertit ja ammattilaiset
kohtaavat koulutustilaisuuksissa

H3: Ja sitten tosi tärkeitä on nää koulutustapahtumat että, ja energiapäivät, että kaikki nää tämmöset asiat. [… ] Ekspertit saavat koulutuksessa
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Ja mä itse nään sen, että osallistumalla niihin, pysyy päivän tasalla, pysyy siinä ajan hermolla hyvin. valmiuksia ja välineitä
H5: Tavallaan jää paljo tietoa saamatta jos et mee (koulutustilaisuuksiin). Olis fiksua, jos ympäristöeksperteille
lähetettäs kustakin koulutuksesta ainakin muistiinpanot koulutuksen jälkeen, vaikka ite ei oliskaan ollu läsnä.

Ekspertit saavat koulutuksessa
valmiuksia ja välineitä

H7:  Ja  sitte  ekspertit  saa  näissä  koulutustilaisuuksissa  eväitä  elikkä  tiedollisia  eväitä,  ja  että  ne  sitten
kokouksissaan ja talkootapahtumissaan kertois muille asukkaille näistä.

Ekspertit saavat koulutuksessa
valmiuksia ja välineitä

H1: No meillä me sillon kun ekspertti  (… )  se kurssi käytiin,  niin me saatiin semmonen salkku. Ja siellä on  se
mittaastia, ja tuota (… ) lämpömittari.

Ekspertit saavat koulutuksessa
valmiuksia ja välineitä

H8: Me (vuokrataloyhtiö) tosiaan jaetaan se eksperttisalkku, ja siellä tärkeimmät välineet on tää virtaamamittari,
jolla saadaan hanavirtaamia mitattua, ja lämpömittari.

Ekspertit saavat koulutuksessa
valmiuksia ja välineitä

H7:  Eksperteillähän  on  sitten  se  eksperttien  salkku,  niin  heillehän  sitte  annetaan  sinne  siellä
(koulutustilaisuudessa)  lämpömittari  muun  muassa  ja  sitten  (… )  muun muassa  tää vesivirtaamamittari. Niillä
voi todeta hanojen virtaaman, että onko se (… ) onko se tuota  niin (… ) yli ohjearvojen.

Ekspertit saavat koulutuksessa
valmiuksia ja välineitä

H4: Mulla on tuolla veden virtaamiseenkin tarvittavat  laitteet ja lämmön mittaamiseen olevat laitteet on ja. Se
on se energiaeksperttisalkku. Ja sit siellä on se ohjekirja, missä annetaan ne oletusarvot, missä niiden pitäs olla.

Ekspertit saavat koulutuksessa
valmiuksia ja välineitä

H3: Sit  ympäristöekspertille  tietysti kuuluu myös,  se aina unohtuu,  myös  talon  ilmotustaulun kunnossapito  ja
valvonta.  Ja  että  sielläkin olis,  aina  sillon ku  mahdollista,  nää  ympäristöekspertin  saamat  raportit  asukkaiden
luettavina. Tässä on menty meillä vähän pidemmälle kun muualla. Mä oon huomannu ja se on ihan hyvä asia.

Ekspertit sitoutuvat kiinteistön
asioihin

H2: Sitten  just, mä päivitin justiin vasta nuo  informaatiotaulut, kun sinnehän jää kaiken näköstä vanhaa. Joku
kantaa yhtä ja toinen toista. Se on hirveen tärkeetä, sen näkkee monessa taloyhtiössä, että siellä on kymmenen
vuotta vanhoja ihmeellisiä ilmotuksia. Että ne pitäs ainaa pittää järjestyksessä.

Ekspertit sitoutuvat kiinteistön
asioihin

H4:  Kyl  mä  tiedän  semmosia  eksperttejä,  mitkä  tuota  kerää.  Kyl  mäkin  teen  sen  saman  asian,  kun  mä tuun
esimerkiksi  tuohon  meidän  postilaatikoille.  Kun  meille  jaetaan  Länsiväylä,  niin,  meillä  on  noi
vaakapostilaatikot,  niin  jengi  nostaa  Länsiväylät  ja  mainokset  siihen  postilaatikoiden  päälle.  Niin  monena
torstaiaamuna  mä  tuun  ja  mä kerään  ne siitä  postilaatikoiden päältä.  Ja kun  mä meen  roskiksien  ohi,  niin  mä
vien ne sinne sit saman tien. Niin tuuli ei vie. Koska jos ne tuuli vie, niin ei niitä huoltokaan enää kerää tuolta
pitkin pihoja, sitte enää juokse perässä. Koska ei se nyt niinku vaadi, semmosta, sen enempää, jos mä otan sen
kasan siitä ja vien roskikseen.

Ekspertit sitoutuvat kiinteistön
asioihin

H1: No siihen, kun siihen kuuluu sitten vielä (… ) jollain tavalla tämä (… ) meijän, tai yleensä talon ulkokuori ja
pihaalue ja tämmönen, niin kyllä  sitä aina, aina  sitten kun  tuolla liikkuu, niin tulee sitten (… ) ehkä päivittäin
jotain ekspertillekin liittyvää asiaa sitten niinku touhuttua siellä että. Kun vähän tämmönen paikkojen kunnossa
pysyminenkin niin on sitten ympäristöekspertille kuuluva hommaa niin.

Ekspertit sitoutuvat kiinteistön
asioihin

H1: Kyl  mä noita, noita  valopisteiden  palamisiakin  seuraan  vaikka  se  huoltoyhtiön  tehtävään kuuluukin pitää
huolta. Mutta (… ) oon nyt sitten seurannut, lähinnä nyt pimeän aikaan, että onko paljon pimeenä olevia pisteitä,
että  ei ole lamppuja vaihdettu. Niitä täytyy kai lähinnä  sen takia,  ettei  satu mitään (… ) mitään sen takia,  ettei
lamput pala.

Ekspertit sitoutuvat kiinteistön
asioihin

H2:  Ja  sitten  tosiaan,  että  tuolla  kaikki  on  ilmotustaululla  niinku  pitää,  ja  ja,  valot  toimii  joka  suunnassa.
Kaikkee tämmöstä pientä.

Ekspertit sitoutuvat kiinteistön
asioihin

H4:  Että  se  on  semmosta  niin  kun,  että  kielloilla  ja  määräyksillä,  ja  tämmösillä,  saadaan  paljon  huonoa,
huonommat tulokset. Että kun opastetaan ja neuvotaan ja  silleen nätin kautta, niin se  toimii paljon paremmin.
Sillä saadaan tuloksia.

Ekspertti ei voi määräillä muita
asukkaita

H4: Mä  sanon  sen,  että  sillä, kielloilla  ja  määräyksillä  ja kiukuttelulla,  ei  saa  mitään aikaseksi.  Se  on,  se  on
todettu.  Et  se  on  just,  niinku  joku  sano  sen  vanhan  sananlaskun,  että niin metsä  vastaa, kun  sinne  huutaa.  Ja
sieltä  tulee  just  samanlainen  vastaus,  se kaiku vastaa niinku  sä  oot  huutanu  sinne. Sielt  ei  tuu  mitään  muuta
vastausta.

Ekspertti ei voi määräillä muita
asukkaita

H5: No ehkä just sitä että yrittäs ton lajittelun suhteen olla esimerkillinen, ja jaksais tiedottaa ihmisille asioista.
En mää nyt mikään (...), en suostu kyttääjän rooliin, että mää täällä huutelen parvekkeella, että pistä oikeeseen
roskikseen. Mutta lähinnä sanallisia viestejä  tonne oon  laittanu. Ja vähän huumorimielessä niitäki silleen,  ettei
ne olis kauheen tiukkapiposia.

Ekspertti ei voi määräillä muita
asukkaita

H7:  Yhteistyö  (ekspertin  ja  asukkaiden  välillä)  enemmänkin  kuin  semmonen  käskyttäminen.  Se  ei
nykymaailmassa etene. Mutta toki tiukkakin voi olla mutta asiallisen tiukka. Että siinä on, ettei (… ) niin metsä
vastaa  kuin  sinne  huudetaan,  elikkä  se  väärä  käytös  ei  johda  hyvää  tulokseen.  Semmonen  asiallinen
käyttäytyminen ja yhteistyö niin se, se on tarpeen.

Ekspertti ei voi määräillä muita
asukkaita

H7: Kyllä joo, tää on varmasti ihan konkreettinen, että ekspertit ovat havainneet sillä, mittauksillaan tämmöstä
ylipainetta  ja  tuoneet  sen  sitten  (… )  julki  joko  isännöitsijälle  tai kiinteistönhoitoliikkeelle,  ja  sen  johdosta  on
esimerkiksi alennettu näitä paineenalennusventtiilejä.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H7:  Kyllä  se  on  ehkä  ihan  konkreettisimpia,  ja  tietysti  voi  olla  semmosia,  että  (… )  nyt  vaikka  esimerkiksi
saunavuorot.  [… ]  Asukkaat  on  huomanneet,  että  siellä  on  niinku  hyppyvuoroja,  elikkä  (… )  saunavuorojen
välillä  on  käyttämättömiä  (… ),  ettei  kukaan  käytä  niitä,  ja  kuitenkin  kiuas  on  päällä.  Että  tän  tyyppisiä
havaintoja  ovat  ekspertit  tehneet.  Ja  sitten  on  typistetty  niitä  saunavuoroja,  että  siellä  on  joka  ne  väliajatkin
täytetty. Ja sillon on  saatu  se kiukaiden niinku (… ) lämmitysaika kokonaisuutena pienemmäksi.,  ja  saavutettu
sitten merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksessa.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H11: Kyllä he (ekspertit) varmaan huoltoon yrittää ensin ottaa yhteyttä, mutta  siis  ei aina kuulemma aina  saa
yhteyksiä  sinne,  niin  sitte  turvautuu  meidän  (isännöitsijöiden) apuun.  Ja  oikeestaan  heidän pitäsikin  huoltoon
ilmottaa huoltoon liittyvät työt kaikki suoraan. Ettei me välikäsiä tässä haluta olla. Sillon, jos se homma ei toimi
normaalisti ja työt on jääny tekemättä, vaikka ne on tilattukin, yritetään huoltoo potkia täältä sitte liikkeelle.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H9:  Ja  sitten  mullehan  (hallinnolliselle  isännöitsijälle)  tulee  näitä  puhelinsoittoja  just  johtuen  siitä,  kun
vuokralainen  vaihtuu,  niin  joku  puheenjohtaja  tai  ekspertti  soittaa,  että  kun  on  jäteasemia  täytetty
muuttovaiheessa. Niin sitten laitan lisälaskua sitä mukaan kun meitä laskutetaan.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H11: Sanotaan että  siinä joskus on voitu poistaa jopa  joku jätelaatikko (ekspertin ilmoituksen johdosta),  ja on
sitten jouduttu  lisäämäänkin niitä tyhjennyskertoja. Että  se menee tyhjennys  sen mukaan mitä  siellä jätetuotto
on..

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H11:  (ympäristöekspertti  on)  Sellanen  yhteyshenkilö,  joka  seuraa  aktiivisesti  siellä  tapahtumia,  ja  sitten
informoi sitten huoltoliikettä ja varmaan tännekin päin.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H10: No vahvuuksia  (ympäristöeksperttitoiminnassa)  on  just  nää,  että  (… )  jos  meilläkin  (huoltoyhtiössä)  jää
joku asia huomaamatta, ja siellä on aktiivinen ympäristöekspertti, niin hän ottaa meihin yhteyttä. Ettei suoraan
tarvi ees vuokrataloyhtiöön vaan meihin, ja selvitetään nää.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H9: Kyllähän ekspertit joskus puuttuu siihen, että jos vaikka huoltoyhtiön pitäs karsia vaikka tyhjät saunavuorot
pois. Mutta jos niitä ei oo karsittu, niin aika napakasti siitä huoltoyhtiölle siitä ilmottaa, että on tyhjäkäyntiä. Ja
pyykkivuoroja että pitää tiivistää.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H4: No ne on huoltoyhtiö ja isännöitsijä. [… ] Niin se tuota, heille täytyy sit soittaa tietysti, ja kysyy, ja sanoo, et
tämmönen  juttu on. Et  jos tulee jotain, koska ku me ei  todella, me ei  voida niinku omin päin päättää mitään.
Meillä  ei  oo  valtuuksia  siihen.  Me  voidaan  vaan  niinku  informoida  eteenpäin,  ja,  kaikista  epäkohdista  ja
tämmösistä, et voidaan jatkaa sit eteenpäin asiaa.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H5: Sekin liittyy että ollaan sitte kateltu verkkokellaria ja ettei sieltä löydy jätteitä. Niistä sitte ollaan tiedotettu
vuokrataloyhtiölle tai huoltoyhtiöön, joka hoitaa ne sieltä pois. [… ] Se johti toimenpiteisiin, mutta ensin ne vaan
ymmärsi  väärin,  ja  tyhjensi  toisen  talon  verkkokellarin.  Ja  sitte  huomattiin  varmaan  kuukauden  päästä,  että

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista
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toinen on edelleen täynnä jonku tavaraa. Että vaati sitten vähän useemman yhteydenoton.
H3: Asukkaiden kanssa on ollut keskustelua siitä, että pitäskö tuota, tai erään asukkaan kanssa keskustelua siitä,
että  pitäskö  saunavuorojen  järjestäminen  ja  tiivistäminen  jälleen  kerran  suorittaa.  Mutta  tota,  tuolla
porraskäytävässä on se uusi energiaraportti, ja vaikuttas siltä, että kaikki on ihan kunnossa. Mutta tämmönen nyt
asia  tässä  on  joka  tapauksessa,  ottaa  yhteyttä  sinne  (huoltoyhtiöön),  ja  kun  on  ilmenny,  että  saattas  ola
tiivistämiseen tarvetta.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H3: Sanottaisko näin, että  tän kiinteistön katolla on aika paljon  näitä antenneja.  Ja minä  sitten,  tuota, kun  ne
laitto  tuon toisenkin katon täyteen niitä antenneja. [… ] Ja mä sitten esitin, että kyl ne niin isoja laitteita tuolla
katolla  on,  että  kyl  niitten  täytyy  vähän  enemmän  kuin  ihan  pikku  patterin  verran  kuluttaa  sähköä.  Sen
seurauksena sitte, tuota, se asia tutkittiin ja se epäkohta korjattiin koko Espoon alueella.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H2: Mää oon esimerkiksi puhunu jo (… ) vuoden, että noi vesivirtaamat on täällä aivan liian rajut. Se on. Piti jo
viime vuonna tulla noi rajottimet, mutta ei oo vielä näkyny.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H3:  Ensin  otetaan  yhteyttä  vuokrataloyhtiöön.  Jos  vettä  vaikka  esimerkiksi  rupee  menemään  liikaa,  niin
yritetään  ruveta  selvittämään,  että  oisko  mahdollisesti  jonkun  wc,  wcpytty  tai  vesihana  vuotaako. Wcpytyn
pienikin lirittäminen aiheuttaa tavallisesti ison vesilaskun vuodessa. Ja sitten on sellanen, että voihan se olla se
tekniikka. Siel  on  maanalaisia  vuotoja  tai  roudan,  tänäkin vuonna  olikohan kaks  metriä,  että  se  voi  olla,  että
siellä putket sitten temppuilee.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H7: Ja jotku ekspertit tekevät (… ), pyrkivät yhteistyöhön (… ), työhön vaikuttamaan siihen, että jos havaitsevat
niinku kiinteistöllä jotain puutteita, niin ovat  siitä  sitten yhteydessä  joko hienovaraisesti näihin asukkaisiin tai
sitten isännöintiin. [… ] Niin että isännöitsijä ilmoittaa tai niinku asukkaille, että tämä ei ole oikein vaan sillon
haaskataan energiaa harakoille. Ja että  sitten jos havaitsevat jotain eriskummallista kiinteistössä, niin ovat heti
(… ) aktiivisesti  huoltoon  yhteydessä. Ne on  vähän  eräänlaisia  (… ) asukastalonmiehiä  sitaateissa.  Ehkä  se  on
oikea sana. Tekemään huomioita, ja ilmoittamaan niistä ajoissa eteenpäin. Ikään kuin kantamaan huolta talossa
asioista.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H11: Kyllähän sieltä (eksperteiltä) tulee ilmotuksia, vikailmotuksia, että jotain töitä on tekemättä. Sehän on aika
yleistäkin  itse  asiassa.  Johtaahan  se  sitte  toimenpiteisiin.  Uus  tilaus  tai  reklamaatio  siitä  hommasta  laitetaan
menemään  sinne  huoltoyhtiöön.  Tai  sitten  kun  meillä  on  näitä  urakoitsijoita,  jotka  tekee  remontteja,
kylppäriremontteja sun muita.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H2:  Ja  yks  on  semmonen,  mä  huomasin  heti  mistä  tuli  lämpökustannuksia,  oli  panna  saunavuorot,  ettei  oo
niinku  yks  tai  kaks  yhtenä  päivänä,  vaan  koko  homma  siirrettiin  kahelle  päivälle.  Hirveesti  säästetään  tuota
energiaa.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H8:  Se  tietysti  vähän  riippuu,  jos  on  joku  selkeä  tekninen  ongelma,  niin  sillon  se  tosiaan  mielellään  kiertää
huollon kautta vikailmoituksena. [… ] Elikkä sitä kautta parhaiten. Ja sitten, kyllä  ekspertit  jonkin verran ottaa
suoraan  yhteyttä  meihin  (kiinteistöyhtiöön).  Elikkä  jos  esimerkiksi  jäteastioita  pitäis  vähentää,  tai  muuttaa
jakeita, jakeiden suhdetta, niin ne on yleensä suoraan kiinteistöpäällikköön yhteydessä tai sitten hallinnolliseen
isännöitsijään, joka sitten välittää sen edelleen.

Ekspertti ilmoittaa ammattilaisille
kiinteistön ongelmista

H2: Se lämpöhän on, sä tiedät, lämpö ja ilmastointi on niinku yks yhteen. Että puhdistaisivat nää venttiilit sun
muut,  että  säännöllisin  väliajoin.  Siinä  ekspertin  tehtävä  on  neuvoa  (… ),  tai  käyt  puhdistamassa  (nauraa).
Ainakin näiltä (… ) tietenki vanhoilta mummoilta pitääkin.

Ekspertti neuvoo asukkaita
energian säästämisessä ja
jätteiden lajittelussa

H3: Ja yks käytännön osa alue on sitte, hellä mutta kuitenkin, semmonen valvova silmä tavallaan, joka seuraa ja
ohjeistaa  asukkaita  oikean  tyyppiseen  käyttäytymiseen  kulloisessakin  tilanteessa.  Esimerkiksi  ovet,  ettei  niitä
jätettäis auki talvipakkasella. Tuuletuskäytäntöjä  sitten että miten saa nopeesti tuuletettua asunnot, ja mikä on
oikea lämpötila asunnoissa.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H3: Nää on niinku, mennään vähän niinku kerros kerrokselta, tutustutaan toinen toisiimme. Ja sitä kautta sitten
vaikutetaan sitten niiden ihmisten, tietysti ystävällisesti ja ohjaavasti, ihmisten käyttäytymiseen.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H4: No  se  on  lähinnä  semmosta  opastusta.  Neuvomista  ja opastusta  ja kertoa mitä  voidaan  niinku  tehdä  että.
Koska ihmiset ihan oikeesti ei niinku tiedä, että miten säästää vettäkään. Ei ne ajattele sitä olleenkaan.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H5:  Mun  täytyy  sanoa,  että  mulla  se  on  jääny  täällä  (...)  täällä  pihapiirissä  toimimiseen.  Lähinnä  hyvänä
esimerkkinä olemiseen,  ja  ehkä  toi  niinku  toi  kierrätysroskien  (...)  roskien kierrätyshomma.  Ku  se  nyt  sattuu
olemaan tuossa vastapäätä tuo roskakatos, niin sinne vie kaiken näköstä infolappua.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H5: Kyllä se ois varmaan valistaa asukkaista  siitä että pystyttäs säästämään veden ja  sähkön kulutusta. Sitten
jätehuollon kulutusta. Ehkä se on kaikkein tärkein. Ja sen kautta vois ehkä laajentaa muutenki turhaa kulutusta.
(...)  Ettei  tarvi  elämän  onnea  etsii  tavaroista  niin  kauheesti.  Mutta  ehkä  se  ettei  ihan  idioottimaisesti  käytetä
sähköä, vettä, valoja.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H4: No kyllä, kun jaksaa vain olla aktiivinen, koska sit niitä ei saa myöskään. Ihmiset, ihminen on niin hölmö.
Sen tietää itsestään, että se unohtaa asioita. Sitä pitää muistuttaa. Et se on niinku ihan sama, et se, jos ihmisiin ei
pidä, pidä niinku asiaa esillä säännöllisin väliajoin, niin se vaan lipsuu.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H1: Että miten (...) miten on (… ) on kulutus ollut. Jos  siellä  sitten on jotain, jotain nousua havaittavissa, niin
niistä  sitten  vähän  sitten  otetaan  (… )  ja  taas  vedotaan asukkaisiin,  että  varsinkin  veden  osalta,  että  niitä  (… )
kulutustottumuksiaan sitten vähän ottavat, ja tarkistelevat. Että tämmöstä turhaa kulutusta ei tulisi.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H1:  Sillon  kun  me  alotettiin  tämä  homma,  niin  me  (… )  monta    kertaa  vuodessa  asukkaille  tiedotettiin,
tiedotettiin  melkein  kuukauden  välein,  että  minkälainen  vedenkulutus  nyt  oli  tänä  kuukautena.  Ja  (… )  ja  se
ensimmäinen  vuosi  käytiin  jotakuinkin  sillä  tavalla  läpi.  [… ]  Että  kyl  se  on  niinku  aika  hyvin  (… )  hyvin
kolahtanu tonne asukkaille se. Et kulutustottumukset on nyt sellasia, ettei sitä hanaa siellä omia aikojaan pidetä
auki, eikä loroteta vettä. Se on  sitte toiminu. Ja on asukkaille tiedotettu,  että jos nyt  niinku lähtee  (… ) lähtee
kohoamaan,  niin  siihen  puututaan  heti.  Että  se  tiedotetaan  heti,  jos  tulee  sellanen  tilanne,  että  se  lähteekin
nousemaan sitten säännöllisesti.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H1: No hyvä ympäristöekspertti  on tietysti  sellainen, joka nyt pyrkii yhteistyössä sitten (… ), tai  sanotaan sillä
tavalla (… ) pelaamaan, että asukkailla on se tieto, mitä (… ) mitä talossa energiaa kulutetaan. Ja onko se tuota
tämmösten tilastojen valossa tuhlaavaa kulutusta, vai onko se semmosta säästeliästä kulutusta. Ja se tieto pitää
saada sitten niin kun asukkaille.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H2: Ja sitte [… ] kun oli kova (… ) vedenkäyttö  talossa, minä  tein tämmösen tiedotteen asukkaille. Info ei  saa
olla koskaan  liian pitkä,  vaan  just  tuommonen. Tulos  oli  se,  että  se on  semmonen  (… ) kymmenen  viisitoista
litraa per asukas per vuorokausi, niin tippu saman tien.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H2: No  sanotaan,  yks on  tiedottaminen ainakin.  Se  on hirveen  tärkeetä,  että  sä  tiedotat  tosiaan asukkaille.  Ja
mehän  pidetään  yks  viiva  kaks  kertaa  vuodessa  tuommonen  isompi  asukaskokous  myös.  Sitten  me  ollaan
jokaisessa (… ) asukastoimikunnan kokouksessa yhtenä kohtana on energia.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H2: Tärkeintä on justiin, se on se järkevä tiedottaminen. Että sä saat niinku asukkaat tajuamaan, kuinka paljon
energia maksaa.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H2:  No  justiin  tätä  tiedottamista,  mä  oon  kehittäny  tätä  tiedottamista.  Että  tuota,  just  se  yks  aanelonen  aina
sopivaan väliin sopivasta asiasta. Se on, se on oikeestaan paras koko jutussa. Siitä näkee hyvinkin nopeesti (… )
tuloksia.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H4: No meillä nyt jaetaan yleensä  tommosii, joko tommosii (… ) lappuja,  et  jaetaan joka huoneistoon. Ja sitte Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
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pidetään  tommosia  talkoita  pidetään  keväällä  ja  syksyllä,  ja  siellä  kerrotaan  ihmisille.  Ja  (… )  hirveen  hyvä
tiedotuskanava on lapsille kertoo asiat. (… ) Koska lapsia on paljon enemmän talkoissa kun aikuisia ja se menee
sitä kautta sitten. Hei ne kertoo, ”hei ne kerto tuolla, et sellanen asia pitäs tehdä”, sit kun ne menee kotiin. Se on,
se on muuten. Kaikki täytyy käyttää hyväksi.

muille asukkaille

H8: Elikkä (… ) toivomushan tietysti olisi, että tuota noin, se ympäristöekspertti jakais sitä tietoa sinne kiinteistö
muillekin  asukkaille.  Sain  heitä  aktivoitua  myöskin.  Yks  ihminen  sadan  joukossa,  niin  se  ei  tietysti  paljon
vaikuta mihinkään kulutuksiin eikä muihin. Elikkä kyllä se täytyis sieltä saada.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H8: Eli täähän on aika tavalla niinku toistoa, eli samasta asiasta saa jankuttaa koko ajan. Eli (… ) ei välttämättä
ympäristöeksperteille, mutta jos he esimerkiksi koittaa saada asukkaita, niin (… ) ei se vaan mee se biojäte sinne
biojäteastiaan. Ja se ei parane muuta kuin toistamalla.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H9: Tiedonjako siinä kiinteistössä asukkaille. Se on tärkee, kyllähän se niin on. Tuolla kokouksessa he puhuvat
siitä miten he pystyvät säästämään. Kaikki on täältä sitten pois ja sinne. Että kyllä he (ekspertit)  tiedostaa sen,
mutta asukkaat välttämättä eivät tiedosta sitä. Että sen tiedon sais kaikille asukkaille.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H11: Ekspertti informoi asukkaita. Jos asukkaiden suuntaan jonkinlaista säästölinjaa sais siinä hommassa vietyä
eteenpäin.

Ekspertti neuvoo ja jakaa tietoa
muille asukkaille

H11: Tän toiminnan vahvuus on varmastikin se, että se (ekspertti) on yks asukkaista. Että on samassa veneessä.
Voi olla että ympäristöeksperttiin luotetaan enemmän siellä asukkaiden keskuudessa, jos hän ajaa sitä linjaa, että
pitäis pienentää näitä kulutuksia.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä muiden asukkaiden
kanssa

H1: Kyllä siinä, siinä tuota (… ) sillä tavalla. Joku tulee tuolla vastaan ja sanoo, että kun meillä on vähän kylmä
ja  näin,  niin  kyllähän  siinä  siten  sitä  tarinaa  isketään.  Ja  katsotaan  sitten  ja  pohditaan  (… ),  että  onko  vähän
vetoja.  [… ]  Ja  (… ) kyllä  se  semmosta kanssakäymistä  siinä  sitten aiheuttaa, kun  näistä keskustelee.  Ei  siinä
tarvii olla napit vastakkain sen asian kanssa.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä muiden asukkaiden
kanssa.

H3:  Kyl  se  tiedon  jakaminen  on  tärkeää.  Että  on  ihmisiin  yhteydessä,  ja  kun  näkee  niitä,  niin  keskustelee
ihmisten kanssa. Kiinnittää huomiota epäkohtiin.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H3: Tässä oppii tuntemaan ihmisiä. Ja se haastavuus on siinä, että ei sitten oo ihan yksin kiinteistössä. Että oppii
tunteen paljon  ihmisiä, ja  sitten näistä energiaasioista kun keskustelee,  ja ympäristöön liittyvistä asioista, niin
tulee uusia ystäviä.  Ja  se on  siinä,  se palkitsee.  Ja  pienikin  hymy, pienikin  tervehdys,  niin  se  voi  olla  monen
minuutin ilo sitten.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H6: Tukea mun mielestä tulee niinku [… ] asukkailta. Plus sitten se että tietoa. Että eksperttihän joutuu sen sitte
käsittelemään, että mikä akuuttisuus siinä sitten on. Mutta tukea varmaan saa ihan asukkailta.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H6:  Et  me  yritetään  asukastoimikunnassa  aina  kuunnella  asukkaiden  vinkkejä,  ja  tuota  käsitellä  niitä  sitten
hetimiten niin kun kokouksissa. Ja miettiä niin kun yhdessä,  että miten  sen vois,  että miten  sitä voin niin kun
jatkaa eteenpäin.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H4: Se on ihan hyvä,  siis  sä voit olla hyvissä väleissä,  ja  sillä  selvii  jo kun sanot päivää kaikille, tai terve tai
moikka. Ja  juttelet. Mut eihän se tarkota sitä, et sun pitää niinku ruveta seurustelemaan siinä iltaa istuu sitten ja.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H4: Siis ei oo mitään semmosia toimintaohjeita, niinku mitään selviä siis sillä tavalla että. Et tietysti kehotetaan,
et jos asukkaat tulee kysymään, niin sä niinku neuvot asukkaita ja tämmöstä että. Ja vastaat niille, mitä asukkaat
niinku kysyy sitten sulta. Ja pyrit vastaamaan ja ottaan selvää asioista.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H5: Sää  tunnet niitä  ihmisiä  pihapiiristä,  ja uskallat  lähestyy  heitä  paremmin kuin  joku  (...)  viranhaltija. Että
semmonen luonteva kanssakäyminen on mun mielestä se paras, mitä siinä vois hyödyntää.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H4: Mutta en mä (… ), mä vastaan ihmisille. Sitä varten mä oon lähteny tähän. Et jos mä en ois lähteny, jos mä
en haluais vastata, enkä, niin en mä lähtis ollenkaan mukaan.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H4: Se oli sillon kun ruvettiin puhumaan täälläkin, niin kun, että säästetään lämpöä, sähköä, vettä, niin siitä se
lähti. Et jos sillä pystyy tekemään, et jos on joku semmonen talossa, jolta pystyy tulla kysymään. Koska ihmiset
kyl paljon haluais tehdä, mutta keltäs kysyy. Niin jos tonne soittaa jonnekin vuokrataloyhtiöön tai huoltoon, niin
se on eriasia sieltä saada vastaukset, kun saada ihan suoraan.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H8: Joo, ja kyllä me on toivottu ja lanseerattu, että esimerkiksi kevät ja syystalkoiden yhteydessä vois ihmisiä
tavatessaan jotain asioita esitellä ja sen sellasta. Ja kertoa kulutuksista ja mihin niihin vois vaikuttaa, että ne ois
alempana. Ja miten se taas vaikuttaa vuokraan ynnä muuta.

Ekspertti on talon asukkaana
tekemisissä toisten asukkaiden
kanssa

H3:  Se  energiaraportti  on  tämmönen  kirjallinen  julkaisu,  missä  kerrotaan,  mikä  on  kiinteistön  lämpötalous,
sähkötalous,  vedenkulutus  ja  niin  poispäin.  Ja  sitä  seurataan  sen  takia,  että  nähdään  tuleeko  muutoksia.  Jos
muutoksia tulee, ja ne on negatiivisia, niin niihin puututaan välittömästi. Ja kuitenkin samanaikaisesti yritetään
näiden  raporttien  pohjalta  tehdä  yhä  uusia  ja  uusia  sellaisia  ratkaisuja,  mitä  ei  olla  vielä  huomioitu  ja  jotka
vähentää energian kulutusta.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H8: No tietysti tuo kulutusseurantajärjestelmä niin se kehittäminen, mitä on viimevuosina tehty, niin se tietysti
antaa (… ), se on yksi työkalu, joka tietysti parantaa mahdollisuuksia. Eli jos sitä työkalua osaa käyttää, niin sillä
saa jotain aikaan.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H7: Että niin kun jos siellä (kulutuksissa) on niitä poikkeamia, niin että tiedettäs, että nyt (… ) siellä on jossain
päästy alaspäin.  Ja  tiedettäis  tarkalleen,  mitä  siellä kiinteistössä on  tehty. Tai  jos  jossain  on,  on  joku ylöspäin
poikkeama, niin siihenkin ois selitys, että siellä on avattu vaikka joku lämpöputkivuoto tai jotain vastaavaa. Tai
että jos on (… ) joku suuri veden, tai vaikkapa kiinteistösähkön kulutus, että se talo on ollu peruskorjauksessa.
Se tietohan on olemassa, mutta se täytyy jonkun kaivaa esiin.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H1: Tää (ekspertin omat kulutustilastot) on ihan meidän omista mittareista, omista mittareista kuukausittain aina
otettu tää. Ja (… ) vedenkulutusta mä siellä käyn katsomassa sitten, sitten melkein viikoittain. Lähinnä sen takia
(… ),  että  pystyn  arvioimaan  sitä  vähän,  että  onko  jossain  vuotoja,  kun  meillä  nyt  on  vanhoja  putkistoja  ja
tämmösiä.  (… )  Niin  tuota  (… )  varmaan  tarpeen,  tarpeen  nyt  vähän  tiheämmin  niitä  seurata  sitten  että.
Kuukaudessa ehtii mennä paljon vettä hukkaan, jos se saa lorottaa siellä (… ) vapaasti, ettei kukaan huomaa sitä.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H1:  Ja  sitten  (… )  tämä  energiankulutusseuranta  siinä  on  nyt  semmonen  niin  kun  tärkein  asia,  että  minäkin
minäkin nyt kuukau, tai periaatteessa on jo jatkuvasti sitä, sitä seuraan kuukausittain. Teen jopa tämmöstä omaa
tilastoa. [… ] Ja tässä on nyt vuosittain, niin aina, niin aina tuota (… ) ja jos tuota vuosittaista kulutusmäärää nyt
katsoo  siiten  tuohon  vuoteen  2009,  joka  on  viimeinen  täys  vuosi,  niin  onhan  siellä  nyt  (… )  säästöjä  sit
saavutettu huomattava määrä.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H3:  Mä  seuraan  niitä  (kulutusseuranta)raportteja.  Ja  jos  ne  raportit  näyttää,  tota,  hyvälle,  eli  ne  on
keskimääräsillä.  Mä oon  lähteny  siitä,  että  ei  meidän  täällä kiinteistössä  tarvi  olla  edullisin,  pienin, kuluttaja,
mutta  toisaalta  ei  taas  suurin  kuluttajakaan.  Se  on  jossain  se  oikea  taso  siinä  puolivälin  paikkeilla.  Ja  tää
kiinteistö on tällä hetkellä just siinä. Eli nyt kun näin mennään, niin mennään ihan hyvin. Ja tämän mä toin ilmi
muistaakseni viimeisimmässä asukastoimikunnan kokouksessa.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H4: No nyt me on saatu sillä tavalla, että meillä on, veden kulutus me ollaan saatu. Me ollaan alle keskiarvon.
(… ) Sähkön, yleisien sähkötilojen, no se nyt ei oo, mutta sitten on saatu myös lämmön kulutus pysymään ihan
normeissa. Et sekin on niinku ihan. Tai sähkö  ja  sitten  toi kaukolämpö,  lämmön kulutus,  että ne on ihan mun
mielestä hyvii saavutuksii sillä tavalla että.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista
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H2: Että  se on  pääasia,  että  näkee,  että  saa  jotain aikaan.  Senhän  näkee  numeroina  sitten,  eikö  oo näin?  [… ]
Puheenjohtaja saa nää kuukausiraportit, ja ekspertti saa myös tietenki. Kyllähän siitä näkee, että mihin suuntaan
mennään (… ) lämmön ja veden ja muitten kanssa, sähkön kanssa. Sehän on hirveen tärkeetä.

Ekspertti saa tietoa
kulutusseurantaraporteista

H4: Ja  sit just  se,  että kun vedenvirtauksia on käyty mittaamassa, lämpötiloja käyny mittaamassa ja pattereita
katsomassa, ja silleen. Kun on asukkaat ottaneet yhteyttä.

Ekspertti suorittaa kiinteistössä
lämpö ja
vedenvirtaamamittauksia

H1: Se  vaan  hanasta  otetaan  ja päästetään  vettä  siihen  (… ) astiaan  ja  se  purkaa  sitä,  tai  niin kun päästää  sitä
vettä  pois.  Mut  jos  se  tulee  kovalla  paineella  sitten,  niin  [… ]  sillon  tietää  niinku  pienentää  sitä  sitte  sitä
virtaaman määrää.

Ekspertti suorittaa kiinteistössä
lämpö ja
vedenvirtaamamittauksia

H2: Meillähän on eksperttisalkut, eli sinne menee, niin tuota, kämpästä toiseen. Ja sitten jos joku valittaa oikein
rajusti, niin tuota käykööt vielä huolto erikseen lämmöt mittaamassa.

Ekspertti suorittaa kiinteistössä
lämpö ja
vedenvirtaamamittauksia

H2:  No  on  se  tietenkin  etukäteinen  informaatio  (ennen  asukkaiden  huoneistoon  menemistä).  Eihän  sitä  tarvi
kaikkiin asuntoihin mennäkään mittaamaan, kun saman tyylisiin samassa ketjussa olevia, niin (… ) se riittää ihan
täysin. Ja jos jollakin on tosiaan kylmä, niin kyllä se soittaa. (… ) Ja yleensä siellä on ihan oikeesti joku hajonnu.

Ekspertti suorittaa kiinteistössä
lämpö ja
vedenvirtaamamittauksia

H4: Ykskin  asukas  tuli  valittaan,  että  kun  heillä  on  vettä  menny  niin  hirveesti.  Mä  sanoin,  että  mitataan  ne
vedenkulutukset.  Ja  katotaan  mittarit  ja  otetaan,  mä  otan,  ämpärit  ja  mittarit  mukaan  ja  mitataan  ne  veden
kulutukset.  [… ] Joo  ja  sit  lopulta mä sanoin et  selvä. Sit me mennään tuonne kylppäriin,  ja katot peiliin, niin
sielt näkyy vika. (… ) Ja nyt täytyy kulutustottumuksia muuttaa. Mitään muuta vikaa ei oo.

Ekspertti suorittaa kiinteistössä
lämpö ja
vedenvirtaamamittauksia

H8: Elikkä  (… )  tarkoitus olisi,  että  niitä  lämpöjä  siellä  mitattais  silloin  tällöin  eri  asunnoissa,  ja  siitä  saatais
palautetta tänne. Jotkut on tehneet erittäin hyvin, hyvää työtä  siinä. Ne on mitanneet kaikki asunnot  ja  suurin
piirtein kerran vuodessa ja, ja antanu siitä tietoo.

Ekspertti suorittaa kiinteistössä
lämpö ja
vedenvirtaamamittauksia

H3: Sitä (sosiaalista) se nimenomaan on. Siinä asiassa täytyy olla todella taitava. Se on se mikä on a ja o. Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H3: Kyllä  se, kyllä  se  tota tota, miten mä nyt  sanosin. Se vaatii,  ympäristöekspertti  on  sellanen henkilö,  joka
tavallaan täytys olla hyvin sellanen palveluhenkinen. Eli mä tarkotan sitä, että osaa ja on tottunu asioimaan eri
ikäisten ihmisten kanssa ja osaa tulla toimeen heidän kanssaan. [… ] Helposti lähestyttävä.

Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H5: (toiminta vaatii) Varmaan kaikkein eniten sosiaalisia taitoja. Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H3:  Ja  sitten  tietysti,  tota,  ympäristöekspertin  hommissa  tietysti  täytyy  sitten  sitä  esitystaitoa  olla  myös
asukastoimikunnan kokouksessa, jotta saa aiansa esitettyä. Se on tärkeää.

Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H8: No kyllä  se  toiminta vaatii  sosiaalisia  taitoja  eteenkin  ja  tämmöstä positiivista asennetta.  Se  että,  että  jos
tuota noin, jos asukkaille joutuu, pitäis saada jotain viestiä menemään perille, niin se on aika vaativaa. Meilläkin
asukaskunta  on  hyvin  heterogeenistä  ja,  (… )  ja  hyvin  paljon  saattaa  olla  ulkomaalaistaustaista  väkeä  ja  tällä
tavalla. Siinä on kyllä haastetta siinä puolessa.

Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H8:  Joo  ja  sitten  varmaan  ihan  suora  kanssakäyminen,  jos  sosiaaliset  taidot  siihen  riittää.  Jotkut  tietysti  on
semmosia,  semmosiakin  eksperttejä  on  olemassa,  että  en  minä  puhu  naapurille  mitään.  Mutta  ei  niistä  kovin
paljon villoja sitten yleensä tulekaan.

Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H2: Ennen kaikkea  se  edellyttää  sosiaalista  taitoa,  että pystyy keskusteleen  ja  informoimaan  ihmistä.  [… ]  Ja
sitten tuntee, on todella hyvässä suhteessa huoltoliikkeeseen. (… ) Samoin kun siivousliikkeeseen.

Ekspertti tarvitsee toiminnassaan
vuorovaikutustaitoja

H5:  Aika  vähäistä  toimintaa,  että  tuntuu,  että  se  (asukastoimikunta)  on  rajoittunu  nyt  näihin  pakollisiin
kokouksiin.  Ihan  hyvä  henki  siellä  on  niiden  kesken,  jotka  sinne  tulee.  Mutta  viimeksiki  oli  sellasta,  ettei
meinattu  saada  kokousta  pidettyä.  Että  nyt  täytys  kutsua  asukastoimikuntaa  koolle,  että  lyötäs  lukkoon  edes
näitä kevättalkooaikoja ja muuta.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H1: Meidän talon osalta, niin mä käyn asukastoimikunnassa sitten aina, tässä justiin käytiin nämä viime vuoden
tilastot  meidän osalta  läpi  ja  siitä  (… )  siitä  sitten  asukastoimikunnan pöytäkirja on  myöskin asukkaille  sitten
tiedoksi.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H3:  Oikeestaan  ku  mä  olin  (asukastoimikunnan)  puheenjohtajana,  niin  tavallaan  mä  puheenjohtajan
ominaisuudessa  tein  niinku  siinä  sivussa  ympäristöekspertin  asioita.  Ja  sitten  tuli  ajankohtaseksi  asiaksi
asukaskokouksessa,  että  miehitetäänkö  ympäristöekspertin,  tai  se  oli  ennen  energiaekspertti,  myös  meidän
kiinteistössä.  Ja  me  päädyttiin,  että  mä  voin  sen  ottaa  hoitaakseni.  Jonka  jälkeen  mä  oon  käyny  niissä
koulutuksissa ja sillä lailla se synty.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H3: Miten  mä  sanosin. Että  muutos  sikäli,  että  ympäristöekspertti  ei  oo  pelkästään ympäristöekspertti  ja  yks
henkilö,  vaan se on näitten asukastoimikunnan,  ja tietysti varapuheenjohtajan, kanssa yhdessä neuvotellaan ja
muodostetaan ne päätökset. Jotka taas sitten tarpeen vaatiessa esitellään asukaskokoukselle.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H3:  Se  (kulutusseuranta)raportti  tulis  samalla  asukastoimikunnan  käyttöön  ja  arvioitavaksi.  Ja  tietysti
varapuheenjohtajan ja puheenjohtajan arvioitavaksi.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H6:  Meidän  ympäristöekspertti  on  kyl  hirveen  hyvin  tiedottanu  aina  kaikesta  (asukastoimikuntaa),  ja  sit  me
ollaan keskusteltu asukastoimikunnan kokouksessa.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H4: Se (hyvin toimiva asukastoimikunta) on A ja O käytännössä. Siis on sillä tavalla, että ilman, jos ei se toimi,
et ei tarvi niinku, (… ) jokainen osaa niinku ymmärtää, mikä on niinku kaikkien parhaaksi.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H5: Asukastoimikunta nyt on se ensimmäinen. Asukastoimikunnan jäsenet puhuu asioista ja päättää sitten kuka
ottaa yhteyttä mistäkin asiasta. Ilman muuta se (ekspertti) on sillon mukana.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H3:  Asukastoiminnan  kautta  se  lähti,  mä  oon  ollu  asukastoiminnassa  kaiken  kaikkiaan  kakskytviis  vuotta.
Käytännössä täällä on ympäristöekspertin tehtäviä jo hoidettu, mutta ne on asukastoimikunnan nimiin hoidettu.
Ja nyt on sitten nimetty henkilö, mutta käytäntö on pysynyt samana.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H4: Meillä asukastoimikunta toimii hyvin. Et kaikkien kanssa ollaan, on niinku hyvät puhevälit sillä tavalla, et
ihan  voi.  Se  on  sillä  tavalla  helppoa.  Niinku  mekin  tehtiin  tässä  taloyhtiössä  sillä  tavalla,  että  täällä  oli
asukastoimikunnassa vielä yks nainen lisää tässä, mutta siitä ei tullu mitään muuta ku hallaa. Niin seuraavaan,
oli keväällä asukaskokous, niin ei valittu asukastoimikuntaan. Se on hyvin yksinkertasta. Ku jos joku sanoo, että
kannatetaan  sitä  ihmistä, niin  joku  sanoo  siihen,  että vastustan. Sillon kun äänestetään, niin  sen  tietää,  miten
siinä sillon helposti tulee. Sillä tavalla hankalat yhteistyökumppanit saadaan heitettyä sivuun.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H8:  Sitten  on  semmosia  taloja,  missä  on,  tuota  noin,  joku  aktiivinen  ihminen  joka  sitten  sekä  ekspertti  että
asukastoimikunnan  puheenjohtaja,  väestönsuojanhoitaja  ja  suojelujohtaja  ja  kaikkea  muuta.  Eli  aktiivisille
ihmisille sitten helposti kerääntyy näitä useampia toimia.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H2: Että niin tuota, se on monesti niin, että puheenjohtaja on myös ekspertti, hirveen monesti. Se on monessakin
paikassa.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H7:  Siinä  on  tiettyä  hyvääkin  puolta  (että  ympäristöekspertti  on  osa  asukastoimikuntaa)  siinä  mielessä
tiedonkulun  kannalta.  Että  nyt  jos  se  on  siellä  omineen,  eikä  osallistu  sitten  talon  muihin  rientoihin  ja
kokouksiin, niin niin siinä on se tiedonvälitys, siinä saattaa katketa.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H8: Joo, kyllä se, kyllä se yhteistyö (asukastoimikunnan kanssa) on tärkeää että. Elikkä se on taas henkilöistä ja
aktiivisuudesta ja tämmösestä kiinni, että miten, miten tuota noin, aktiivinen asukastoimikunta on. Yleensähän
se  on  siinä  asukastoimikunnassa  mukana  tämä  ekspertti.  Tai  asukastoimikuntahan,  tai  asukaskokoushan  nää
valitsee nää kaikki toimijat.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H6: No tuota noin,  niin oikeestaan meidän taloyhtiössä on hyvä ekspertti. Että on  siis kiinnostunut  siitä  tuota
noin  niin  omasta  toimenkuvastaan  ja  aktiivinen  siinä  tiedon  hakemisessa  ja  tiedottamisessa  ja  kaikessa.  Mä
sanoisin, että meidän taloyhtiössä ei oo kyl mitään tarkastamisen varaa siinä. [… ] Kyllä me ollaan mun mielestä

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa
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ajan tasalla. Että jos ekspertti vaan saa nää tietyt paperit ja nää tietyt. Eli niinku hänelle se tiedottaminen toimii
hänen suuntaan, niin meihin päin se kyllä toimii. Ja me yritetään toimia sitten taas ekspertin suuntaan. Että ihan
hyvin menee kyllä.
H4: Ja se mikä nyt on tietysti tullu sillä tavalla ainakin, et ihmiset sitten helposti ottaa yhteyttä joko minuun tai
puheenjohtajaan  sitte,  ja  sanoo,  et  nyt  vessanpönttö  lorisee  koko  ajan.  Niin  yritetään  järjestää  se  sitten
mahdollisimman nopeasti kuntoon.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa

H3: Meillä tuota, sanotaan näin, että tuota mä olen, ensinnäkin mä olen ollut suunnattoman ilonen aina siitä, että
meillä  on  ollu  asukastoimikunta.  Toiseksi  niin  tuota  tää  asukastoimikunta  sitten  toiminnallaan  on  pystynyt
tehokkaasti puuttumaan moniin ongelmakohtiin tässä talossa. Joskus isompiin asioihin joskus pienempiin, mutta
sillä päätösellä, tai johtopäätoksellä, että meillä on hyvä asukastoimikunta.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa.

H4:  No  se  on  asukastoimikunnan  jäsenten  kanssa,  kaikkien  kanssa  yhteistyötä,  et  se  on  niinku,
asukastoimikunta yleensä. Heidän kanssa tehdään. Et vaikka nyt  sanotaan, et mä oon energiaeksperttinä tässä,
niin jos he muut näkee jotain, niin he kertoo myös asioista eteenpäin. Et ei se oo, ei tarvi multa tulla kysymään,
et  mitä  nyt  tehdään.  [… ]  Me  puhutaan  just  niistä  asioista  sen  takia  niin,  kun  et  vaikka  mä  nyt  käyn  siellä
koulutuksissa ja muissa, mut että kaikki tietää ja osaa käyttää sitä maalaisjärkeä niinku siinä.

Ekspertti tekee yhteistyötä
asukastoimikunnan kanssa.

H2: Toimintahan, periaatteessa ainoa sallittu toiminta, sillon kun mennään vähän kehittyneempiin asioihin kuten
vaikka lämpökäyriin tai lämmönjakohuoneeseen yleensä, niin sillon on aina oltava huoltomies mukana.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H1:  Toki  sitten  näihin,  näihin  tuota  (… )  kulutuksiin  vielä,  vielä  niin  (… )  ollaan  vuokrataloyhtiön  kanssa
yhteistyössä.  Tai  ne  on  teettänyt  tämmöset  energian  (… )  energiansäästötiedotteet.  Ja  nehän  tuossa  aikoinaan
jaettiin sitten kaikkiin asuntoihin.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H2:  Vuokrataloyhtiöstä  saat  apua,  jos  niin  tuota,  pelaa  yhteispeliä  niiden  kanssa.  (… )  Mä  kirjotin  tämän
(tiedote)  ja  laitoin  sähköpostilla  sinne,  että  laita  tämä  johonkin  hyvään  pohjaan.  [… ]  Nyt  mä  teen  tuosta
jätehuollosta saman jutun, tuommosen lyhyen.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H3: Vuokrataloyhtiö on  toiminut  kiitettävän hyvin koko ajan. On  järjestänyt  koulutusta  ja ne  on  olleet  hyviä.
Mutta huoltoyhtiön toiminta ei ole ollut  tätä päivää, eikä ole toimitukseltaan ollut sellasta mitä on sovittu. Joka
sitten on vähän vaikeuttanut, jonkin verran, tilanteen seuraamista kiinteistössä.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H1: Kyllä kai tässä silloin, silloin on mahdollista tavoitteet saavuttaa, jos  saa (… ) saa huoltoyhtiön kautta sitä
siihen  sopimukseen kuuluvaa, kuuluvaa apua  taikka  sitä  yhdessä  tekemistä. Ja  tuota  (… ) kyllähän  toki  sitten
vuokrataloyhtiön, siellä isännöitsijän, tulee, jos ekspertti sitten esittää jotain asioita, että pitää jotain talossa (… )
uusia  energian  (… )  kulutukseen  liittyvää  taikka  jotain  tällästä,  niin  kyllä  se,  ainakin  se  keskustelu  on
mahdollista käydä sitten. Se, että meneekö ne sitten niihin, mitä ekspertti sitten esittää, niin se on sitten taas.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H2: No  talvellahan  se  on aina  tuo  lämpötila. Siihen  ei oo koskaan  täysin  tyytyväisiä  ihmisiä. Mutta  täällä  on
edelleenkin liian lämmintä ollu koko ajan. Me on kuus astetta pyöritetty alaspäin. [… ] Mutta mä oon koko ajan
muuttanu, huoltomies on puottanu kuus astetta, mä oon muuttanu lämpökäyrää.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H8:  No  kohderyhmät  tietysti,  että  nää  asukkaat,  asukkaat  toisaalta,  eli  sinne  menis  sanaa,  tietoo.  Ja  sitten
toisaalta saatais sitä palautetta tänne meille (vuokrataloyhtiöön) ja huollolle, että mitä toimenpiteitä pitäis tehdä.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H8:  No  siinä  on  oikeestaan  tämmönen  kolmikanta,  että  siinä  on  ekspertti  (… )  ja  sitten  tuota  noin,  huolto  ja
sitten  me  (vuokrataloyhtiö).  Mekin  ollaan  tavallaan  huollon  puolella.  Mutta  tämmöset,  tämmöset  tuota  noin,
toimijat siinä on, keiden pitäis sitten yhteispelillä saada (… ) aikaan jotain enemmän kuin päidensä summa.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H7: Mutta sanotaan, sehän ois niin kun ihanteellisin, että ekspertit (… ) voisivat olla vaikka huoltotyönjohtajaan
yhteydessä, että sovittasko vaikka, että kierretään yhdessä talon lämmönjakohuoneet ja (… ) vaikka jätehuoneet,
ja niin edelleen, läpi. Että tässähän ois oleellista semmonen (… ) yhteen hiileen puhaltaminen.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H11:  Jos  siellä  jotain  säätötoimenpidettä  tarvitaan,  niin  huoltohan  sen  tekee  heille.  Ne  huoltoyhtiö,  niinku
kiinteistöhuoltoyhtiö,  sille  on  annettu  kokonaisuudessaan  tää  kulutuksien  seuranta  ja  sitten  korjaavien
toimenpiteiden  tekeminen  siellä.  Että  heidän  se  pitäis  hoitaa  itsenäisesti  silleen.  Ja  varmaan  se
ympäristöekspertti vois siinä olla apuna, kun he kiinteistössä asuu, ja siellä varmaan niitä havaintojaan tekee. Ja
monelle näitä (kulutus)seurantalomakkeita tulee.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H1:  Jos  tuota  ekspertti  siellä nyt  on perehtynyt  näihin  (… )  talon  (… )  talokohtaisiin kulutusmääriin  ja  näihin
asioihin, niin (… ) kyllä he voisivat niin kun yhdessä (huollon ja kiinteistöyhtiön edustajien kanssa), yhdessä nyt
sitten (… ) ottaa, ja esimerkiksi lämmönkulutuksen osalta (… ) käydä asioita läpi.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H11: No jos se ekspertti on innostunut, motivoitunut, ja hän on saanut riittävän koulutuksen siihen niinku näiden
kulutuksien  osalta  ja  myöskin  jätehuoltoon  liittyvissä  asioissa  silleen,  että  hän  pystyy  sitä  riittävällä
ammattitaidolla  arvioimaan  ja  seuraamaan.  Että  olis  yhteydessä  sitten  tänne  päin.  Että  saatais  niitä  asioita
parempaan  malliin.  [… ]  Mutta  varmaan  yhteistyössä  se  homma  saattais  vielä  paremmaksi  muuttua.  Saadaan
heidän voimavara aktiivisemmin.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H11: Sitten näitä kulutusseurantaraportteja kun  he (ekspertit)  saavat. Niin että he kävis  niitä  läpi  silleen  ihan
oikeesti ja analysois vaikka omassa mielessään niitä juttuja. Jos he havaitsee puutteita,  tai  siis jos on jossakin
repsahtanu kulutus, niin ilmottais vaikka (...) kiinteistöhuollolle. Se kuuluu sinne (huollolle) niitten seuraaminen
ja myöskin  se korjaavien  toimenpiteiden  tekeminen,  mutta  siis  se kiinteistöhuolto aika  huonosti  sen homman
hoitaa.  Meille  (isännöitsijöille)  taas  kuuluu  kiinteistöhuollon  töiden  valvonta.  Kyllä  mää  oon  aika  usein  ollu
huoltoyhtiöön  yhteydessä  just  näistä  kulutuksista,  kun  ne  ei  oo  tehny  mitään.  Se  näkyy  selvästi  kohonneena
pylväänä. Mää oon vähän potkinu niitä, että nyt  pitäs  ryhtyä toimenpiteisiin. Että ympäristöekspertti vois tehä
ihan tätä samaa hommaa, mitä määkin oon tehny että seuraa niitä.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H8: Sitten meillä (vuokrataloyhtiössä on valmiita jotain tiedotteita eri kulutuksiin,  joita voi aina  silloin tällöin
täsmäiskuina jakaa. Ehkä jonkin verran ottavat myös näissä tiedotusasioissa yhteyttä.

Ekspertti toimii yhdessä
ammattilaisten kanssa

H8: Elikkä  idea  ois  se,  että  siellä  ois  tämmönen  yhdyshenkilö kiinteistöllä,  joka  tuntee  sen,  ja  joka  on  siellä
semmosinakin  aikoina,  kun  huoltomies  ei  ole,  elikkä  iltaisin,  viikonloppuisin  ynnä  muuta.  Pystyis  sieltä
syöttään semmosta tietoo, mitä tuota (… ) ei oikeen muuten oo saatavissa.

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin

H1:  Sillä  tavalla  että  eksperttikin  varmaan  tietää,  tietää,  että  mikä  se  tilanne  talossa  on.  Meneekö  lämpöä
ikkunoista  (… )  hukkaan, kun pidetään  ikkunoita auki, kun  on  liikaa  lämpöä asunnoissa.  Ja  sillä  tavalla  sitten
vois  siellä  lämmönjakohuoneessa  sitten käydä huoltomiehen kanssa  sitä  lämpökäyrää  säätämässä  sitten  siihen
optimiin.

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin

H1: Se olis niinkun asukkaiden mielestä,  tai asukastoimijoiden, mielestä vuokrataloyhtiön etukin,  että kysyvät
puheenjohtajalta taikka ekspertiltä, niin tuota (… ) saa sitten ainakin semmosta tietoa, mitä heillä ei välttämättä
ole. Ja sitten on jollain tavalla ratkaisevaa sitten niihin toimiinkin että.

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin

H8:  Ja  sitten  (… )  sitten  yks  pääprinsiippi  on  se,  että  meillähän  on,  huolto  on  ulkoistettu.  Elikkä  meillä  on
huoltoliikkeitä,  ja  siellä  on  huoltomiehiä.  Yhdellä  huoltomiehellä  on  yhdestä  seitsemään  kiinteistöä,
kustannuspaikkaa, hoidettavanaan. Elikkä hän hädin tuskin kerran päivässä kerkiää sinne. Ja hänellä on paljon
muitakin töitä. Roskien poimimista ja kaikkea muuta (… ) remonttia.

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin

H2:  Ei  tule  oltua  niihin  (… )  isännöitsijöihin  yhteydessä.  Ei  ne  tiedä  mistään  mitään.  Meillä  vaihtuukin
isännöitsijä,  kumpikin.  [… ]  No  täytyyhän  se  olla  kiire,  jos  niillä  on  joku  kolmekymmentä  taloa.  On  siinä
hässäkkää aivan tarpeeksi. [… ] Mä en oo koskaan nähny täällä yhtään teknistä isännöitsijää paikan päällä.

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin

H2: Joo no tuota, eksperteillä on tietysti huoltoa lähemmät suhteet asukkaisiin. Tietää paremmin (… ) ongelmat
siellä. Se on ihan selevä asia. Huoltoyhtiöhän käy vain tekemässä sen, (… ) mitä joku on tilannu. Piste, ja äkkiä
pois.

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin

H1: Huoltomiehet  ei,  ei  välttämättä niin kiinnitä, kiinnitä  sitten  (… )  edes  mitään huomiota, huomiota  eivätkä
sillä tavalla. Vaikka huoltosopimus kyllä nyt sanoo, että pitäis, pitäis tätä kulutusseurantaa niin kun huoltoyhtiön

Ekspertti tuntee talon asiat
ammattilaisia paremmin
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sopimukseen kuuluvana tehtävänä myöskin niin kun hoitaa.   Mutta huoltomiehellä tuppaa olemaan sitä muuta
kiirettä niin paljon, ettei paljon (… ), paljon sitten näihin keretä paneutumaan.
H2: Aktiiveja on liian vähän. Ihan oikeesti se aktiivisuus jää yhdeksässäkymmenessäviidessä prosentissa siihen,
että ne käy niissä muutamassa kokouksessa. Eikä mitään muuta. Sais justiin tän porukan jollain ihme keinolla
aktivoitumaan.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H2:  Ei  siinä,  mitä  mä  itse  teen,  oo  periaatteessa  mitään  yllättävää.  Mutta  suuri  haaste  on  saada  nää  muiden
taloyhtiöiden energiaekspertit niinku innostumaan hommiin. Se on se suurin haaste.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H2: Se on  sitä,  se on niin henkilökohtasta sekin. Jotkut (ekspertit)  pitää johonkin yhteyttä,  jotkut ei pidä ikinä
mihinkään yhteyttä. Suurin osa ei pidä mihinkään. Mä tiedän sen tasan tarkkaan. Ei tapahdu yhtään mitään.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H2: Sehän on sitäkin, että vuokrataloyhtiö haluaa vaan yrittää kans keksiä, että tulis täältäpäinkin näitä neuvoja
ja ideoita, että mitä kannattas tehdä. Se on vain se, että miten sais tän porukan aktivoitua. Se on hirveen vaikee
juttu ihan oikeesti, tosi vaikeeta.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H8: No  se kyllä vaihtelee hirvittävästi. Elikkä  se  on  ihan  tuota  henkilöstä,  henkilöstä kiinni  ja hyvin  pitkälti
henkilön omasta aktiivisuudesta. [… ] Toiset tekee niin kun hurjasti työtä, toiset on aivan passiivisia ja kaikkea
siltä väliltä.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H8:  Että  siellä  on  ihan  nimellisiä  eksperttejä,  jotka  ei  toimi  millään  tavalla.  Ja  sit  on  aktiivisia,  jotka  sitten
joistain  taloista  esimerkiksi  ihan  omaaloitteisesti  (… )  suorittavat  näitä  lämpötilamittauksia  ja  lähettää  meille
tilastoja, että tämmösiä tuloksia on saatu ja, ja (lämpö)käyrää voisi vähän laskea.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H9: Se on, joissakin tapauksissa huomaa sen, että se on alkuinnostus. Käydään se kurssi, ja sitten se lässähtää.
Mä en siten tiiä, mitä meidän (huoltoyhtiön) puolelta pitäs tehä, että se säilys se kipinä. En osaa sanoa, mutta on
semmosta alkuinnostusta, ja sitte se lopahtaa se homma.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H9: Ja sitten tietenki se, kun vapaaehtosuuteen perustuu, niin välillä otetaan joku virka, että saadaan joku nimi
heidän kiinteistössään. Oikeesti ei halutakaan ottaa sitä pestiä, mutta kun kukaan muukaan ei siihen suostunut,
niin otetaan sitten tavallaan pitkin hampain. Että sinne saadaan paperiin nimi että ympäristöekspertti on.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H10:  No  se  on  aika,  niitä  todella  aktiivisia  (eksperttejä)  on  todella  vähän.  Elikkä  siellähän  on,  mitä  mä  nyt
uskaltaisin  meidän  (huollon)  kohteista  sanoa,  kuusseiskyt  prosenttia  löytyy  ympäristöekspertti
kiinteistökannasta.  Ja  siellä  on  ihan  muutama,  kuka  on  aktiivinen.  Et  jos  he  huomaa  siellä  jotain,  niin  (… )
soittavat ja kysyvät, että mites tämmönen.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H10: Ja tosiaan yks esimerkki siitä, ettei ne ympäristöekspertit niin kovin hanakoita oo tietyt. Että tossa on ollu
pari, et siellä on jääny vuokrataloyhtiönkin tietoihin väärä huoneisto, et me (huoltoyhtiö) ollaan jaettu se lappu
(kulutusseurantaraportti) väärään huoneistoon. Paras oli vissiin vuoden ajan. Ja sitte tuli tälläsessä tilaisuudessa
ilmi,  kun  siellä  sitten  kysyttiin  eksperteiltä,  että  oottehan  te  saaneet  sen  kuukausittaisen  raportin.  Niin  siellä
suurin osa  sano, et kyllä, mutta  sit yks  sano meidän alueelta,  et ei hän oo mitään saanu. Sit alettiin selvittään,
niin se oli viety väärään huoneistoon.

Eksperttien aktiivisuus vaihtelee

H3:  Nää  asukasluottamustoimet  on  kuitenkin  sen  luontosia,  että  ne  teettää  sen  verran  töitä  ja  synnyttää
kustannuksia,  että  tuota,  niillä  luottamushenkilöillä  tulisi  olla  saman  tyyppinen  korvausjärjestelmä  kuin
puheenjohtajillakin  on. Puheenjohtajat  saavat  työstään, niin  tuota,  puheenjohtajapalkkion  vuodessa,  ja  sihteeri
saa sihteerin palkkion. Ja energiaekspertille pitäs myös taata jonkin näköinen palkkio siitä toiminnasta. Ja sitten
se,  mikä  tietysti  minua  vähän  harmittaa,  niin  puheenjohtajalla  on  sitten  kulun  vähennysoikeus.  Ei  ole  tosin
paljon,  mutta on. Se  pitäs  laajentaa myös koskemaan  sihteereitä  ja  muita  luottamushenkilöitä,  mukaan  lukien
myös  ympäristöekspertti.  Puhelimet  on,  ja  kaikki  ne  maksaa,  kun  niitä  käytetään.  Kopiota  otetaan  koneella.
Kaikki maksaa. Hommaa vähän niin kun pyöritetään omasta lompakosta.

Eksperttitoiminnan
palkkiojärjestelmä

H5: En mää usko, että se rahapalkka aina ois se homma. Ehkä nyt nimenomaan se, että ehkä ihmiset sen oman
säästämisen kautta. Ja jos niitä valistetaan näistä  luontoasioista, niin (...) ehkä se motivoi paremmin. Ja voi  se
olla, että joku pieni nimellinen rahapalkka vois innostaa ihmisiä tähän toimintaan mukaan. No koulutuksistahan
saiski jonku palkkion kyllä.

Eksperttitoiminnan
palkkiojärjestelmä

H8:  No  tuota,  ei  varsinaisesti  siitä  toiminnasta  ei  makseta  mitään  palkkiota  sinänsä,  mutta  sitten  näistä
tilaisuuksista,  niin  saa  tämmösen  kokouspalkkion.  Paitsi  tästä  peruskurssista,  siitä  ei  makseta  mitään,  mutta
kaikista muista tilaisuuksista  saa. (… ) Sitä  on  täälläkin (vuokrataloyhtiössä) pohdittu,  että pitäisikö olla vähän
isompaa  ja.  Ja  sitten  mä  tiedän,  että  tuolla,  tuolla  muussa  asukasdemokratiatoiminnassa,  niin  mitä  on  siellä
koulutuksia, niin siellä on käytetty, että siellä on niinku arvottu osallistujien kesken jotain pieniä palkintoja. Että
tämmöstä  varmaan  vois  tässäkin  käyttää.  (… )  Ja  nythän  meillä  oli  tää  energian  säästökilpailu  niin  siellähän,
siitähän jaettiin sitten palkintoja (ylimääräisiä avustuksia asukastoimintaan). Yks millä saatiin sitten ainakin siitä
palkittuja sinne tulemaan tilaisuuksiin.

Eksperttitoiminnan
palkkiojärjestelmä

H4: Mä  [… ] kävin  tuolla  tämmösessä, kun vuokrataloyhtiö  järjestää näitä ympäristöeksperttikoulutuksia,  niin
semmosessa olin mukana, ja siellä sitten selvis aika pitkällekin nää asiat.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H1: Kyl se välillä kun on pitkään aikaan ollut kattomatta näitä papereita (koulutuksessa saatuja työohjeita), niin
sitten kun niitä selailee, niin sit siellä tuleekin vastaan jokin asia, jonka sitten ottaa ja (… ) paremmin sitten taas
sillä tavalla hyrräämään. Että tuota täytyykin sitten ruveta taas ottamaan esille ja sillä tavalla. Että se kannattaa
aina näitä papereita sillon tällön ottaa ja selata.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H5:  Kyllä  mää  ainakin  kaipaisin  jotain  selkeyttämistä,  että  mitä  minulta  odotetaan,  jos  mää  lupaudun
ympäristöekspertiksi.  Kaipais  ehkä  jotain  selkeyttämistä  siihen.  No  oiskin  varmaan  niissä  koulutusilloissa.
Mutta senki nyt vois vaikka postittaa niille, jotka ei koulutuksiin pääse tai jaksa mennä.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H3: No lähtökohtahan on se, että tota, jokainen joka valitaan ekspertiksi, niin sitten käy sitten vuokrataloyhtiön
järjestämän peruskurssin. Siellä kerrotaan se ympäristöekspertin toiminta.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H8:  Sitten eksperteille  jaetaan  (koulutustilaisuuksissa)  tehtävälista,  jonka  ajatus  oli,  oli  tämän  konkretian
tuominen.  [… ] Ja tää tehtävälista, mikä siinä on, niinku vuodenajoille, neljälle vuodenajalle,  jaettu, niin se on
semmonen muistilista,  tsekkilista,  että tämmösiä asioita,  tämmösiin asioihin kannattais kiinnittää huomiota. Ja
nimenomaan pyrkii siihen konkreettisuuteen.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H7:  No  sanotaan  näin,  että  (… )  et  jos  otan  vaikka  yksittäisen  ympäristöekspertin,  niin  et  se  ensinnäkin  (… )
hankkii sen tiedon meidän koulutustilaisuuksista ja soveltaa sitä käytännössä.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H9:  Että  ekspertin  pitää  olla,  että  on  innostunut.  Ja  sitten  kun  meillä  on  ihan  hyvät  nää  kurssit,  mitkä  heille
järjestetään.  Että  siinä  saa  lainausmerkeissä  työkalun.  Että  vaikkei  oo  tehny  yhtään  mitään,  niin  ei  tarvi  olla
tietoa etukäteen. Että kyllähän meillä koulutetaan.

Koulutus tukee oman toiminnan
suunnittelua

H2:  Nythän  se  on  aika  erikoista.  Ennen  sen  seurannan  pysty kato  vetään  suoraan  itse  tuolta  koneelle.  Se  ei
onnistu vieläkään tän uuden vuokrataloyhtiön kanssa. Ne jotakin  sählää  siinä. Sä pystyit kato menneen millon
tahansa ja printtaan tämän, ja vaikka kuinka pitkältä ajalta.

Kulutusseurantaraportin ongelmat
vaikeuttavat toimintaa

H1: Sitä en oo vielä selvittäny, mutta tuota, ne (kulutusseurantaraportit) ainaki heittää nyt tästä, sitten tästä, ihan
todellisesta kulutuksesta. Kun tää (ympäristöekspertin oma seuranta) on otettu aina viimenen päivä, ja (… ) niin
joka kuukauden  viimeinen päivä,  niin  tää on  sitten  ihan  sitä  (… )  todellista  kulutusmäärää.  Ja  täällä kun näitä
käppyröitä sitten katsoo (… ) näitä (kulutusseurantaraportteja), niin täällä on (… ) on tommosia kummallisuuksia
sitten noissa (… ) tolpissa. Niinkun tuossakin tommonen piikki tuolla, ja ei se tämän (viittaa omiin tilastoihinsa),
tämän tuota mukaan kuitenkaan ole tuollasta että.

Kulutusseurantaraportin ongelmat
vaikeuttavat toimintaa

H1:  Joo  niissä  kulutusseurantaraporteissa  on  jotain  (… ),  jotain  virheitä  sitten.  Ei  välttämättä  siten  kun  vuosi
täyttyy, niin niin, kokovuoden tilanne sitten on jo, täsmää niin kun. Noi kuukautiset arvot niin ne heittelee sitten.

Kulutusseurantaraportin ongelmat
vaikeuttavat toimintaa

H2:  Jossakin  paikoissa  sen  (kulutusraportin)  saaminen  tökkii.  Ei  tiedä  missä  mennään.  Mää  ootan  nyt  sitä
tilannetta, että ne tulee niinku ennenkin, että sen saa itse netistä paukautettua, ja sillä selvä.

Kulutusseurantaraportin ongelmat
vaikeuttavat toimintaa
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H3:  Esimerkiksi  joka  kuukausi  pitäis  tulla  energiaraportti.  Tää  raportti  kiinteistön  energiasta  tulla
ympäristöekspertille, joka edelleen toimittaa sen asukastoimikunnan tietoon. Niin ei se toimi meillä. [… ] Se ei
tule.  Mä  jouduin  nytkin  hakemaan  sen  porraskäytävästä.  Et  se  tulee  tänne  käytännössä  kerran  kolmessa
kuukaudessa, mutta oikeasti sen pitäis tulla ympäristöekspertille kerran kuukaudessa. Ja porraskäytävään kerran
kolmessa kuukaudessa.  [… ] Eli  sen on  minusta aikamoinen  miikka, koska  se  taas  sitten  häiritsee vastaavasti
talon tilanteen arviointia ja tarpeellisten toimenpiteiden käynnistämistä.

Kulutusseurantaraportin ongelmat
vaikeuttavat toimintaa

H2:  Siinähän  se  on  justiin  näissä  vuodoissa.  Se  on  kaikista  pahin  juttu,  että  saa  ihmiset  ottamaan  yhteyttä
huoltoon.  Jos  joku  vessakin  hissun  kissun  vuotaa,  mä  lyö  vetoa,  niin  ei  puoletkaan  ilmota  mihinkään,  ikävä
kyllä.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H4:  No  se  vois  olla,  asukkaat  valitettavasti  ei  lue  niitä.  Et  vaikka  on  jaettu  tiedotteita,  niin  sitten ne  tulee
kysymään, että (… ) mitä nyt tehdään täällä  sit  taas. Että sen takia välillä just laitetaan heille  tuohon roskiksen
oveen.  Jos  halutaan  joku  tiedote,  se  pitää  laittaa  tuohon  roskiksen  oveen  ja  just  sille  puolelle,  mistä  sä  otat
kahvasta kiinni. Elikkä kun sä otat kahvasta kiinni, se on niinku sun silmien edessä ja sillä korkeudella. Muuten,
jos se pannaan metri sivuun, sitä ei nää. [… ] Et se on (… ), et ihmiset ei vain valitettavasti lue. Se menee liian
paljon, menee niinku ohi. Ihmiset heittää roskiin papereita että.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H4: Ihmiset hirveen vähän niinku. No kyl tietysti toiset kertoo sitte, et se autto, tai et se oli hyvä juttu tai muuta,
mutta aika vähän. Et ihmiset on niinku, ne vaan elää omissa oloissaan. Et vaikka ois kuinka hyvä juttu, niin ne
vaan sitte. Se ikään kuin kuuluu sitten taas palveluun että.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H5: Ollaan me tehty vuonna kakstuhattaseitsemän (...) me tehtiin talokohtanen (...) tämmönen ohjelma. Ja se oli
tarkotus,  että  sitä  jaettas  ihmisille.  Puhuttas  siitä  tuolla  kevättalkoissa.  Mutta  osallistuminen  on  ollu  niin
älyttömän huonoa että sen jakaminen on jääny vähä heikonlaiseksi.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H8: Kun kuitenkin on tämmösestä vuokra (… ) vuokraasumisesta kysymys. Asukkaat ei niin herkästi niin kun
ota niitä asioita omakseen.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H2: No ei ne asukkaat sillä tavalla innostuneet siitä (energiansäästökampanjasta). Porukka tykkää, jos niillä on
ihan sopiva lämpötila, ja ilmastointi pelaa, niin se on, ei sillä lailla.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H5: Se riippuu hirveesti asukkaiden omasta aktiivisuudesta. Ja (...) kyllä kai ne  jotain tuloksia vois  saavuttaa.
Mutta  tuntuu,  että  vuokraasunnoissa  on  aika  nihkeetä  tämä  kiinnostus  ylipäätänsä.  Että  tuntuu,  että  eletään
omaa elämäänsä, eikä olla niin kiinnostuneita talon elämästä. Ja sitte se, että on vähä semmonen mielikuva, että
ei tajuta, että sä itse säästäisit siinä, jos osais vähä miettiä kulutusasioita paremmin.

Muut asukkaat suhtautuvat
passiivisesti ekspertin toimintaan

H2: Joo ne (asukkaat) kunnioittaa sitä. Kyllä ne ottaa sen vakavasti. Kun uskaltaa vaan, ja osaa infota, niin kyllä
se menee kotia. [… ] Niinhän se menee, että se on vaan, kaikki on omasta aktiivisuudesta kiinni. (… ) Saa suun
auki ja kertoo. Panee just tommosia infopaketteja ja (… ) kyllä ne ymmärtää sen.

Muut asukkaat tukevat toimintaa

H2:  Se  on  sosiaalista.  Jos  sä  itse  teet  sen  semmoseksi,  niin  sitähän  se  on.  Saat  asukkaiden  luottamuksen.
Aktiivisuudesta se on kiinni, eikä mistään muusta.

Muut asukkaat tukevat toimintaa

H1:  No  tuota  ihan,  ihan  täytyy  niin  sanoa,  että  ei,  ei ole  mitään  tämmöstä,  että  olis  hankaluuksia  tullu
asukkaiden kanssa. Vaikka nyt asioita on sitten (… ) toitotettu,  ja painotettu sitä, että tulee toimia niin, että (… )
säästetään.  Ja  lämmönkin  osalta,  lämmönkin  osalta  niin  (… )  kun  on  pyritty  ja  on  saavutettukin  se,  että  se
asunnon  lämpötila  nyt  sitten  (… )  olisi  se  optimi,  niin  se  kakskytyks  astetta.  Ja  sitten  se  voi  olla  se
yhdeksäntoista ja puoli, että ei ruveta vielä mitään toimenpiteitä, että se on se alaraja nyt siellä sitten olemassa.
Vaikka tuota (… ) kyl siellä nyt sitten joku on talvella soittanut, ja ilmottanu, että (… ) on tuota kylmä. [… ] Että
kyllä  se  aika  hyvin  nyt  sitten  hyväksytään  se,  että  se  (… )  lämpötila  ei  tarvi  olla,  eikä  saa  olla,  se
kahtakymmentäkolmea kahtakymmentäneljää. Että se on jo jopa epäterveellinen lämpötila sitten asumiseen.

Muut asukkaat tukevat toimintaa

H3: Kyllä se ymmärretään asukaskunnassa. Että säästämisestä tässä on kysymys. Muut asukkaat tukevat toimintaa
H6: Kyllä musta tuntuu, että yleisesti ottaen energian säästäminen, niin tuota, ja sen seuraaminen ja valvominen
ja kaikki tuommonen, niin kyl se varmaan on kaikille tärkee ja semmonen yhteinen kysymys.

Muut asukkaat tukevat toimintaa

H8:  En  oo  kuullu  kyllä  asukkailta  mitään  valituksia  (eksperttien  toiminnasta).  Kyl se  yleensä  on  sitten  (… )
yhteistyössä siellä. Jos on runsaasti runsaasti aktiviteettia, niin kyl ne on ihmiset suopeesti suhtautuneet siihen.

Muut asukkaat tukevat toimintaa

H9: Ku on semmosia aktiivisia ihmisiä, jotka haluaa, että on esimerkiks kompostori, kun he muuttaa pois, niin
se homma jää siihen. Se riippuu ihan siitä minkälaisia asukkaita on. Mikä toimii ja mikä ei.

Muut asukkaat tukevat toimintaa

H3: Mää siihen asennoidun aikalailla positiivisesti ja pyrin ottamaan, että se ois niinku haaste Ja että kun tulee
uusi asia, niin se asia sitten selvitetään ja tutkitaan, ja tota, pistetään paperimylly käyntiin. Ja sitte tietysti se, kun
sitte  tota  paperi  laitetaan  kiertoon,  niin  yleensä  sitten  opitaan  paljon  uusia  asioita.  Ja  saatetaan  löytää  jotain
sellasta, mitä aiemmin ei olla edes huomattu.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H2: Ihan hyvät mahdollisuudet tässä on, on saada tuloksia, jos tän ottaa siis vakavasti. Oma aktiivisuus ratkaisee
H1: Ja sitten niin,  että (… )  ellei ekspertti  siihen tehtäväänsä tarvittavaa tietoa muuten  saa, niin hän  lähtee  sitä
sitten aktiivisesti hakemaan, jotta hän voi sen tehtävänsä hoitaa. Ja hakee niitä yhteyksiä sitten.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H4: On ainakin huomannut sillä tavalla, et on paljon semmosia ihmisiä mitkä on niinku. (… ) Et sitten jos ei nyt
ihan  välttämättä  oo  ihan  putkimies  tai  vastaava,  mut  haluu  niinku  (… )  osallistua.  Sillä  tavalla  että  se  toimis
asiat. [… ] Ja niinku, tiedätsä, sitten soittaa tai hoitaa se asia eteenpäin, että se asia ei niinku jää siihen.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H9: Sitte (toiminta vaatii) että ois kiinnostunu ylipäätäänsä ympäristöasioista, ja ajattelee, että se on mahollisuus
vaikuttaa asioihin. Ja viitseliäisyyttä pistää siihen vähän omaa aikaa.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H4: No en mä nyt tiedä onko (… ) onko tässä nyt enää mitään  semmosta lisää. Tietysti omaa aktiivisuuttahan
vois aina lisätä tässä. Et sä voisit tietysti, koska meilläkin on mahdollista käydä valvomassa, katsomassa, tuolla
lämmönjakohuoneessa.  Mehän  ei  saada  tehdä  mitenkään,  koskee  mihinkään.  Mut  et  sä  voit  seurata  niinku
mittareita siellä, jos sä haluaisit. Et tämmöstä aktiivisuuttahan tietysti itseltään vois lisätä, itse vois lisätä.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H2: Kaikki on vain itsestä kiinni, että kuin aktiivinen on. Kuin aktiivinen itse on. Oma aktiivisuus ratkaisee
H8: Ja toinen asia on, että  se on taas niin hirvittävän paljon kiinni siitä,  että kuinka aktiivinen se ekspertti on.
Sillä on niinku mahdollista vaikuttaa, se on ihan selvää. Mutta en mä menis mitään hirveitä prosenttilukuja kyllä
ennustamaan, että (… ) mitä se vois olla. Se voi olla hirvittävän suurikin. Jos on niinku vaikka ylilämmitystä, ja
kukaan  ei  siihen  puutu,  niin  se  on  aina,  aina  tuota  noin  huonetilaaste  niin  se  on  viisi  prosenttia
lämmityskuluissa. Lämmityskulut on kuitenkin se suurin, suurin näistä kulutuksista euromääräisesti.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H7: No kyllähän se, se on niinku niin henkilökohtaisella tasolla, että (… ) sehän tässä on nyt jossain määrin (… )
ongelma,  että  (… )  me  koulutetaan  eksperttejä,  ja  heillä  on  joskus  tietoo  näistä  asioista  jopa  enemmän  kuin
isännöitsijällä. [… ] Mutta että miten he pystyvät niihin asioihin vaikuttamaan, niin se on niin henkilökohtaisesta
panoksesta kiinni. Että  siellä on  semmosia eksperttejä,  jotka on ollu varmaan vuosikymmenen mukana, mutta
että,  mutta  heidän  vaikutus  kyllä  on  jääny  ilmeisen  vähäiseksi.  Mutta  on  taas  semmosia,  jotka  on  hyvinkin
aktiivisia,  ja  nykymallissa  myöskin  sitten  tökkivät  sekä  isännöintiä  että  kiinteistöpäälliköitä,  huoltoa  (… )
eteenpäin.

Oma aktiivisuus ratkaisee

H7: Me (vuokrataloyhtiössä) tehtiin semmosia esitteitä muistaakseni (… ) muistaakseni lähes kymmenentuhatta
kappaletta erilaisia esitteitä, jotka tähtäs niinku (… ) lämmön, sähkön ja veden säästöihin. Ja niitä jaettiin sitten
eksperteille,  että  ne  jako  niitä  ihmisten  asuntoihin.  Ja  tuota  sillä  oli  huomattava  vaikutus  varsinkin
vedenkulutukseen.  Mutta  se  tarkoitti  sitä,  että  ekspertit  joutu  jalkautumaan. Ja  siinä  oli  sitten  eroavaisuuksia.
Toiset  jotka ei  jalkautunu  ja  toiset,  jotka  teki  sitä,  niin  siinä  oli  ihan selvä merkitys.  [… ]  Mut  se  vaati  meiltä
paljon,  se  vaatii  eksperteiltä  paljon.  Että  se  sitten  todettiin,  että  se  (… )  se  ei  toiminu  kaikissa  taloissa,  ei
suinkaan. Ehkä puolessa se saatto toimia. Ja sitten kun me hankittiin niitä isännöitsijätoimistoihin silloin, silloin
kun oltiin vielä yheksänkytluvulla, niin niitä oli sitten siellä lattioilla röykkiöittäin. Että kaikki ekspertit ei niitä

Oma aktiivisuus ratkaisee
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hakeneet. Ja se koettiin vähän niinku sillä tavalla turhauttavaksi osittain, että siitä luovuttiin.
H5:  Joo  tiedottamista kierrättämisestä  ja vähän  (roska)katoksen  siistimistä  sitten. Et  jos  siellä on  vääränlaisia
roskia, niin laittaa niitä sitten oikeisiin paikkoihin.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H9: Monissa paikoissa ekspertit tekee sitä, että ne käy siellä jätehuoneessa tasottamassa näitä, kun ihmisillä on
tapana että ensimmäiseen säiliöön pannaan kaikki ja siinä on kannet auki. Ja hän tekee niin, että hän jakaa sitä
kuormaa, ettei heille sen takia tuu lisämaksua, että jossakin on kansi auki ja viimeset säiliöt on tyhjinä. Samoin
käy litisteleen näitä pahvilaatikoita.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H2:  Ja  justiin  niin  tuota  (… )  niinku  jätteestä,  tosiaan  pitäis  jokaisen  ekspertin  vähän  aikaa seurata  tuota
jätepuolta. Sielläkin esimerkiksi huijataan paljon, että pitäs esimerkiksi niin ja niin monta kertaa hakea viikossa,
mutta  ei  se  pidä  paikkaansa  (… )  läheskään  aina.  Me  seurataan  nyt  säiliöitä,  että  onko  niitä  liikaa.  Yleensä
yksikin säiliö, ekstrasäiliö, se maksaa hitosti vuodessa.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H2: No tuo on justiin toi jätteidenseuranta. Se on päällä tositiukasti tällä hetkellä. [… ] Se justiin, että miten ne
tyhjentää, ja miten  ihmiset lajittelee. Se menee.  (… ) Ja sitten, niin tuota, me kehitetään nyt kokoajan nyt  tätä
systeemiä.  [… ]  Niin  ja  havainnoidaan  sitä,  että  onko  laskutus  oikein  (… )  ennen  kaikkea.  Kun  siinä  oli,  mä
muistan, edellisessä paikassa, missä asuttiin, niin ei ne pitäny paikkaansa. Ei niitä tyhjennyksiä tehty niin paljon
ku laskutettiin. Sitä ei tartte kun viikon tai pari seurata nii semmosen henkilön, joka on kokoajan paikan päällä.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H3:  Se  (ekspertin  toimenkuva)  koostuu  ensinnäkin  jätepuolen  hallinnasta  kokonaisuudessaan.  Eli  sillä
tarkotetaan  sitte  tätä  sekäjätteiden,  biojätteiden  ja  sitten  kierrätyskartongin  ja  paperin  ja  näitten  toiminnan
seuraamista.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H8:  (Ekspertti  tarkkailee) Onko  jäteastiat  täysiä  sillon, kun  niitä  tyhjennetään,  vai  onko  siellä  varaa niin kun
poistaa jotain jäteastioita. Tarvitaanko jotain (… ) muita jätekeräyksiä järjestää ja niin poispäin.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H3:  Esimerkiksi  jos  roskahuolto  esimerkiksi  rupee  takkuilemaan,  niin  että  tavaroita  rupee  tuleen  sinne  sun
tänne. Tai  sitten  että  niitä  ei  noudeta  sillon  kun  pitää  hakea,  tai  jotain  muuta  sekaannusta  on,  niin  sen  eteen
täytyy tehdä aika paljon töitä, että se lähtee taas toimimaan.

Toiminnalla kehitetään
jätehuoltoa

H1:  Täällä  on  (… )  on  tietysti  nämä,  nämä  tuota  talosaunojen  lämmitysaikojen  ja  vuorovarausten  vertailu.
Niitähän ekspertin pitäis myöskin hoitaa ja katsoa, että  siellä ei,  ei niin kun kiukaat (… ) ole niin kun turhaan.
Että  ne on niin kun käyttövuorot  sillä  tavalla  peräkkäin,  että  tyhjää aikaa  ja,  (… )  ja  tuota,  (… )  samoin kuin
näiden  talosaunojen  lämpötilat.  Niiden  (… )  että  ne  ei  ole  sitten  lämpenemässä  turhan  korkeelle  lämpötilalle
siellä, vaan semmonen optimi.

Toiminnalla säästetään energiaa

H3: Sitte ekspertti seuraa kiinteistön kokonais tommosta energiataloutta. Toiminnalla säästetään energiaa
H8:  No,  me  ollaan  kyllä  koitettu,  ja  ehkä  täytyy  siinä  vielä  terästäytyä,  että  saatais  se  mahdollisimman
konkreettiseksi tämä asia. Eli ihan näin yksinkertasia asioita, kun että onko talvella ikkunat auki, jolloin viittaa
siihen,  että  on  ylilämmitystä.  Juurtuuko  talvella  ikkunat,  joka  viittaa  siihen,  että  ilmastoinnissa  on  ongelmia.
Ihan  tämmösiä  niinku,  meneekö ulkoovet  kunnolla kiinni. Siis  tämmöstä aivan konkreettista asiaa.  Ja  siihen
suuntaan me ollaan sitä niin kun ajamassa.

Toiminnalla säästetään energiaa

H10: Oishan se tietty askel, että sinne kiinteistöön saatas semmonen luotettava ympäristöekspertti. [… ] Onhan
se nyt,  että se ympäristöekspertti  seuraa siellä. On siellä,  jos ympäristössä tapahtuu muutoksia. Kuuluu veden
kohinaa, valot palaa ympärivuorokauden, tämmösiä.

Toiminnalla säästetään energiaa

H1:  Ja  samoin  sitten,  jos  huomaa,  että  vedenkulutus  on,  on  talossa korkealla,  niin  ensimmäisenä  sitten  pitäis
(… )  pitäis  ottaa,  ja  (… )  huolehtia  siitä,  että asunnoissa  ei  ole  mitään  vessanpytyssä  vesivuotoja,  eikä    hanan
tiivisteet ei vuoda, eikä tällä tavalla. Niin eksperttikin voisi sitten tämmöstä tiedustelua asukkailta. (… ) Elikkä
kysellä asukkailta sitten.

Toiminnalla säästetään energiaa

H1: No talossa se ottaa, ja tietysti (… ) pitäisi katsoo ensisijaisesti se, että onko jäteastioiden määrä oikea siihen
tulevaan jätteeseen, talosta tulevaan jätteeseen. Se on sen takia, sen takia että (… ) jos siellä on paljon laatikoita
ja  osa  laatikoista,  tai  astioista  on  puolittain  tyhjiä  tai  kokonaan  tyhjiä,  niin  (… )  niistä  laskutetaan  kuitenkin
täyden  astian  hinta.  Ja  nyt  jos  saadaan,  saadaan  sitten  astiamäärä  sellaseksi,  että  ne  sen  tyhjennyksen  aikana
kaikki optimaalisesti täyttyy (… ) täyttyy, niin sillon saadaan muutama laatikko sieltä sitten pois.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H8: Ja ja sitten, se on niin kun yhteiseksi hyväksi sekä niin kun taloudellisesti heidän kannaltaan, kun meillähän
määräytyy nää kustannuspaikkakohtaisesti  nää budjetit aina, ja ja, mitä vähemmän kulutetaan,  sitä vähemmän
kulutetaan  rahaa  ja  se näkyy niinku  tavallaan  suoraan vuokrissa. Eli  se  tulee  ihan yhteiseksi hyväksi  suoraan.
(… ) Se on varmaan se tärkein asia.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H1: Se,  että onko  mitään  mahdollisuuksia  sitten  tätä  jätteen  määrää  vähentää, niin  se on  vähän kyseenalaista
sitten että kun. Mutta ehkä siinäkin saattais sitten olla jotain. Ainakin se lajittelu, se on niin kun (… ) sitten joka
tapauksessa kustannuksia alentava. Jos kaikki jäte menis sekajätteenä, niin se olis huomattavasti korkeampi ne
kustannukset.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H1: No kyllä kai päätavoite tässä, tässä on nyt kuitenkin nämä, että kun tiedetään, että (… ) lämpö, vesi, sähkö
on  melkoinen,  melkoinen  tuota  niin  kulu,  ja  sen  osuus  vuokrassa  on  (… )  on  merkittävä.  Niin  kyllä  ne
kulutusmäärät  siellä nyt (… ) olisi  saatava (… ) kaikissa taloissa  sellaseksi,  että  siellä, voi niinku todeta,  että ei
ole  semmosta  niin  kun  turhaa  kulutusta.  Että  se  (… )  se  on  sitten  siihen  tarpeeseen.  [… ]  Niin  ettei  makseta
tyhjästä. Toki siihen, että (… ) nykyään, kun tää on ympäristöeksperttinimikkeellä tää toimi, niin toki siinä on
myös  tämä  jätehuolto  myöskin  yks  merkittävä,  merkittävä  asia.  Ainakin  se  tuota  joka  vuosi  (… )  nää
yksikköhinnat nousee, ja sitä kautta tulee, tulee sitten se kustannus kasvamaan jatkuvasti.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H1:  Ja siinähän on  sitten  se  raha  sitten aina  myöskin  se,  että  siitä  saadaan  sitten  sitä  säästöä  ja asumiskuluja
niinku alemmaksi. Elikkä vuokria alemmaksi jos tässä onnistutaan.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H2:  Koska  ne  on  hoitokuluja,  ja  tuota,  se  on  yksinkertaisesti  ainoa  tapa  säädellä  omaa  vuokraansa.  Missä
taloyhtiö voi säästää, on säästää energiassa. Sillä taloyhtiö tekee sitä plussaa. [… ] Näähän kuuluu hoitokuluihin.
Niin  tuota  mitä  enemmän  säästät  energiassa,  sitä enemmän  on kyseisellä  kustannuspaikalla  rahaa  (… ) omaan
käyttöönsä. Et sä paljoa muualla pysty säästään.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H2: Säästöjä, mielettömiä  säästöjä. (… ) Semmosia,  että siinä mennään kovallakin plussalla monessa paikassa.
Muistan tässä edellisessä paikassakin, missä asuin, niin varmaan satatonnia jo kohta plakkarissa. Mäkin lähdin
sillon, kun tulin puheenjohtajaksi, niin oli jonku kakskymmentäviistonnia miinuksella nää. (… ) Nyt ne on jonku
nelisenkymmentätuhatta plussalla. Ja kaikki tulee energiasäästöistä, suurin osa. Sen näkee jo rahassa, tai siitähän
sen näkee. [… ] Justiin lämpö ja vesi niin ne on niin pirun kalliita yksiköitä. Niissä kun pystyt säästään niin.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H2: Se  on  justiin  se,  että,  mä  edelleenkin  väitän,  tää on ainoo  millä  taloyhtiö  säästää. Tää on  yksinkertasesti
rahallinen kuvio. Tässä  sulla on järkevällä toiminnalla, järkevillä ratkaisuilla päästä suuriinkin  säästöihin. [… ]
Se  on  näin,  mä  tiedän,  kun  mä  itsekin  isännöin.  Niin  tuota,  sieltä  on  äkkiä  haettavissa,  koska  kaikki
kustannukset  nousee  koko  ajan  sillä  saralla.  Lämpö  nousee,  sähkö  nousee,  jätekustannukset  nousee  ihan
hirvittävää vauhtia. Vesi kyllä pysyy samana tasolla vielä vähän aikaa. Kohta sekin rävähtää.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H3:  Tavoite  on  luoda  osaltaan  miellyttävä  asuinympäristö,  taloudellisesti  toimiva  kiinteistö  ja  sitä  kautta
asukkaille alhasempi vuokrataso.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H3:  Jos  kiinteistö,  riippuu  mikä  on  kiinteistön  tilanne.  Mutta  jos  kiinteistössä  esimerkiksi  ei  oo  kiinnitetty
huomiota  energian  käyttöön,  niin  tavallisesti  siellä  kiinteistössä  kulutetaan  sitä  energiaa  viidestätoista
kolmeenkymmeneen  prosenttia  enemmän  kun  siinä  tapauksessa,  että  siihen  on  puututtu.  Ihan  rahasta  on
kysymys.  Kun  nää  kiinteistöt  toimii  niin  sanotulla  omakustanneperiaatteella,  niin  kaikki  ylimääräiset
kustannukset kirjautuu sitten asukkaiden maksettaviksi ja siksi täällä toimitaan.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H3:  Täällä  on  muutama  kuuma  asunto,  mut  ne  on  niin  alhaalla,  että  tota,  virtaamasäädön  pystys  tietysti
tekemään koko kiinteistöön. Mut se taas sitten maksaa aikalailla, jos koko kiinteistön virtaamiseen tehdään.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt
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H3: Toiminnan vahvuudet on nimenomaan se, että saa toimia asukasaktiivina kiinteistössä ja vaikuttaa muiden
lisäksi oman palautteen merkitys vuokravastikkeen tasoon.

Toiminnan tavoitteena ovat
rahalliset säästöt

H4: Niin ensimmäinen  tuli  siitä, kun asukas tuli kertomaan, että lämpimästä vedestä tulee sinistä vettä. Ja sen
takii  sitä  sinistä on kaukolämmön vedessä,  että  jos  se kaukolämmön  lämmönvaihdin  menee  rikki,  niin  sekun
menee käyttöveteen,  niin  se näkyy  heti.  Ja  sehän  ei oo  vaarallista,  mutta  se on  hirveen näköstä.  Ja  se  erottuu
heti, et sielt tulee sinistä vettä.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H4: No se on tärkein taito. Et osaat ajatella ihan maalaisjärjellä, et miten mikäkin pitäis toimia. Et kaikki toimii
niinku normaalisti.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H4: Kuten nyt esimerkiksi kylppäriremonteissa, niin kun nyt tulee, niin ois hyvä tietää että miten ei saa missään
tapauksessa tehdä. [… ] Koska se miten tehdään, niin se on sitten vähän venyvämpi käsite, mutta se on niinku.
[… ] Että pitää oppia tietään, mitä ei saa tehdä. Se on hyvin tärkeetä.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H1: No vähän sen täytyy sitten tietää, tietää näistä (… ) näistä, miten (… ) kun ihmiset (… ) sanoo, että heillä on
patteri  ihan  kylmä  esimerkiksi.  Niin  sen  pitää  sitten  pystyä  niinku  selvittämään  se  hänelle,  että  miksi  se  on
kylmä. Ja se on kylmä tietysti siksi, että asunnossa on riittävä lämpö, ja sitten termostaatti tietysti katkasee sen
lämpimän veden tulos. Ja se on niin kauan kylmä kunnes asunnon lämpötila sitten laskee, niin sit se alkaa taas
lampenemään.  Ja  tietysti  sitten  noiden  vesikalusteiden  osalta  kanssa  sitten,  sitten  virtaamat.  Jos  ne  virtaamat
(… ) on kovin suuret, niin sitä vettähän sitten kuluu sitten (… ) tuppaa kulumaan sitten paljon enemmän, kun se
että ne virtaamat on säädetty niihin tuota optimiarvoihin.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H2: Sitten  lämpötilat ja vedenvirtauksen mittaus on niin yksinkertasia juttuja, että  sen ossaa. Saa vaan itsensä
liikkeelle ja viemään ne, tai se homma etenee.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H4:  No  me,  meillä  ei  oo  muuta,  no  meillä  on,  vesimittarit  meillä  on.  Veden  virtaama  ja  veden  kulutus  (...)
mittarit,  et  millä  pystytään  mittaan  kulutus  ja  veden  virtaama.  Ja  lämpömittari  on  sit  toinen  yks.  [...]  Ne  on
kuitenkin testattuja lämpömittareita, että ne pannaan sitte. Ja kun ihmiset mittaa millon jostain eteisen nurkasta
jostain ne mittaa lämpötilan  ja sanoo, et on hemmetin kylmä. Kun se pitää mitata metrin korkeudelta keskeltä
olohuonetta.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H10: Ei se hirveesti, kunhan sulla on sitä vuorovaikutustaitoo ja sitten ehkä pientä teknistä ymmärrystä. Se on se
koulutus kuitenkin niin (… ) helppo ne perusteet. [… ] Niin kyl se, ei siinä oo kovinkaan kummoset. Totta kai se
on  eduksi  meille  (huoltoyhtiö),  jos  on  alalta  jonkin  näköstä  (… )  tietotaitoo.  Ettei  se  sit  mee  siihen,  et  me
yritetään selittää, ja asukas tai ekspertti ei ymmärrä vaan mistä on kyse.

Toiminnassa tarvitaan perustietoja
talotekniikasta

H8: No (… ) jos lähdetään siitä, että mielestäni kaikkia tavoitteita ei oo tietysti saavutettu, niin siinä mielessä se
ei  oo  riittävää.  Mutta  toisaalta  ei,  ei  juurikaan  enempää  annostusta  ehkä  voi  laittaa.  Sit  se  menee  niin  kun
työlääksi sekä meidän (vuokrataloyhtiön) puolelta, että myöskin sitten eksperttien puolelta. Tossa on kuitenkin
aika hyvin tuota ohjelmaa.

Toiminta ei saa viedä liikaa aikaa
tai voimavaroja

H1: Kyllä kai ne tehtävät,  tehtävät nyt  sitten on, on sellasia. Ja kun niitä nyt on määritelty,  että kun nekin nyt
kauttaaltaan saatas kaikki kunnolla niin kun hoidettua, niin niitä  tehtäviä  siinä varmaan alkaisi olla. Kun ottaa
huomioon,  että  tää  nimitys  alkuvaiheessa  oli  se  energiaekspertti,  ja  silloin  puuhasteltiin  pääasiassa  energian
kulutusten kanssa. Ja nyt siihen on tullut sitten lisää tämä jätehuolto ja nämä muut asiat, rakennukset ja pihapiiri
ja sitten tämmöset asiat myöskin, niin kyllä siinä sitä tehtäväkenttää on ihan riittävästi.

Toiminta ei saa viedä liikaa aikaa
tai voimavaroja

H2: Se on muutenkin niin tiukkaa tuo ajankäyttö. Pitäs ehtiä
nukkumaankin.

Toiminta ei saa viedä liikaa aikaa
tai voimavaroja

H2:  Mä  tiedän,  että  suurin  osa  tykkää,  että  siinä  tehtävälistassa  on  puolet  liikaa.  Ei  meitä  oo  varmaan  ku
muutama (… ), jotka tekkee tuosta suurimman osan. Näin se vaan on.

Toiminta ei saa viedä liikaa aikaa
tai voimavaroja

H2: En lisäis enää (tehtäviä), en periaatteessa. Se alakaa jo mennä liian raskaaksi. Kun tää on kuitenkin, tää vie
kuitenkin sen määrätyn ajan. Tässäkin on tekemistä.

Toiminta ei saa viedä liikaa aikaa
tai voimavaroja

H5:  Jos  tekee  normaalin  työviikon  et  sää  jaksa  välttämättä  osallistua  niihin  koulutuksiin.  Ja  varsinkin
lapsiperheillä on lasten menoja, jotka vaatii läsnäoloa tai kuljettamista.

Toiminta ei saa viedä liikaa aikaa
tai voimavaroja

H4:  Vaikee  laskee  sillä  tavalla.  En  mä  oo,  kuule  mä  oon  (… ).  Sitä  täytyy  käyttää  kato  sitä  vanhan  kansan
sananlaskua, että vie  mennessäs  ja  tuo  tullessas. Niin,  et  sä  laske  olleenkaan  sitä  niinku,  (… )  et  mitä  sä  teet,
vaan kun sä näät jonkin asian, niin sä otat ja sä teet. Että sun ei tarvi erikseen sillä tavalla miettiä sitä.

Toiminta perustuu rutiiniin

H1: Noo  (… ), niin joo ne  tehtävät kai vissiin vähän on  sitten jo muodostuneet  tommoseksi rutiininomaiseksi.
Että, että ne tuota (… ) on ajallansa sitte aina.

Toiminta perustuu rutiiniin

H2: Extempore, heh, ei vaan kyllä se menee niin tuota, se on jotenkin tuolla ytimessä. Ei niitä ajattele silleen.
[… ]  Kyllä  se,  määrättyinä  vuodenaikoina  tekkee  määrättyjä  juttuja,  jotka  on  niinku  (… )  talvella  on  tää
lämpötilajutut ja muut melekeen sijottuu sitten kuivaan aikaan.

Toiminta perustuu rutiiniin

H3:  Niin  sitä  tehtävä  listaa,  joka  tuolla  salkussa  on.  En  käytä  sitä  kyllä.  Mää  meen  sen  tilanteen  mukaan.
Muistaakseni se on mulla tuossa salkussa.

Toiminta perustuu rutiiniin

H5: Ehkä nyt että näkee sen, jos oma pihapiiri ees pysyy vähän siistimpänä. Jätekatos kanssa. Ja sitte tietysti, jos
seurais  noita  raportteja,  niin  näkis  siitä,  jos  ihmiset  hoksais  tämän  energiasäästönki.  [… ]  Sitte  tarttee  vähän
teknistäkin taitoa, että sä osaat seurata näitä raportteja ja tulkitakin niitä. Että siihen tarttis itselleen vähän tukea.

Valmiudet ja kiinnostuksen
kohteet suuntaavat toimintaa

H2: Varmasti johtuu siitä, kun mä oon sähköpuolen insinööri. Eli siihen on suora kiinnostus. [… ] Niin tuota, no
se tuli heti siinä, kun muutettiin tänne niin selville siinä. Sitä (energiaeksperttitoimintaa) just aloteltiin sillon ja
siitä lähtien oon ollu mukana.

Valmiudet ja kiinnostuksen
kohteet suuntaavat toimintaa

H4: Kun tuo budjetin laatiminen ei oo semmonen. Mä annan sen niille, jotka osaa sen paremmin. Se on niinku
semmonen, että ne tekee ruokaa, jotka osaa. Ja ne tekee budjetit, ketkä osaa. Se on niinku, et mä kyl taas pystyn
purkaan tommosen (… ) kylppärin tuolta ja laittaan uusiksi.

Valmiudet ja kiinnostuksen
kohteet suuntaavat toimintaa

H5: Varmaan tässä on aika paljon mukana säästöä ja kulutusraporttien  seurantaa ja muuta. (...) Että oon hyvin
laiska  ollu  näitten  kans.  Mut  meillä  on  sitte  asukastoimikunnan  puheenjohtajanaki  nainen  ja  hänkään  ei  oo
kauheen innokas tällasten papereiden seurantaan. Että ei oo ehkä meidän vahvin puoli. Sitte se että ei oo saatu
semmosia miehiä mukaa, jotka ymmärtäis näistä, tai jotka olis kiinnostuneita taulukoista ja tilastoista.

Valmiudet ja kiinnostuksen
kohteet suuntaavat toimintaa

H5: Ehkä edelleen  valistaminen  on  se  mikä  nousee  omassa  toiminnassa  esiin,  kun on  vähän opettajan  vikaa,
heh.  Muistaakseni,  sillon  jo  ku  tulin  valituksi,  sanoinki,  että  mä  keskityn  aika  lailla  varmaan  tuohon
jäteongelmaan. Että en oo sitten niistä muista niin tietonen, tai halukaskaan (...) informoimaan. Mutta kyllähän
sitä olis fiksua laajentaa.

Valmiudet ja kiinnostuksen
kohteet suuntaavat toimintaa

H8:  No  sitten  vaikuttaa  tietysti  se,  että  porukka  on  todella  heterogeenista.  Elikkä  on  ihan  osaavia,
huoltomiestyyppisiä, henkilöitä,  jotka tuntee tekniikat ja on kiinnostuneita niistä asioista. [… ] Ja  sitten tietysti
jotku on kiinnostuneempia jätejutuista, jotku on kiinnostuneempia jostain muusta.

Valmiudet ja kiinnostuksen
kohteet suuntaavat toimintaa

H1:  Niin  tuota  (… )  varsinaista  semmosta  (… )  vastuullista  tehtävää  siitä  ei  ole,  mitään  tämmösiä  ei  ole
määritelty. Että se on, on tietysti periaatteessa vapaaehtoista. Ja kyllähän siellä osa eksperteistä sitten (… ) on sen
homman  tietysti  ottanut  ihan  sillä  tavalla  tosissaan,  ja  pyrkivät  sitten  niitä  asioita  sitten  selvittämään  ja
hoitamaan.

Vapaaehtoisille eksperteille ei voi
määrittää sitovia tehtäviä

H2:  Tää  on  kuitenkin  tämmönen  juttu,  että  tässä  on  mielettömästi  kehittämisen  varaa  (… )  koko  touhussa.
Nythän se perustuu vain omaan aktiivisuuteen ihan totaalisesti. (… ) Ei siellä niinku kukaan ajattele, eikä katso
kenenkään perään. Tää on tämmöstä vapaaehtoista pyöritystä kuitenkin.

Vapaaehtoisille eksperteille ei voi
määrittää sitovia tehtäviä

H5: Lähinnä neuvoa antavina niitä (työohjeita) voi lukea, mutta ei niitä saa liian tarkkaa ottaa. Just ku on kyse
vapaaehtoistoiminnasta,  ja  siihen  vähän  pakotetusti  ihminen  tulee  valittua,  niin  ei  sieltä  saa  liian  tarkkoja

Vapaaehtoisille eksperteille ei voi
määrittää sitovia tehtäviä
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neuvoja tulla. Mutta toki (...) toki vinkkiä toimintatavoista aina oon valmis ottaan vastaan.
H8:  Elikkä  mehän  (vuokrataloyhtiö)  ei  voida  määrätä  heille  mitään  tehtäviä  tai  muutakaan.  Tää  perustuu
vapaaehtoistoimintaan.

Vapaaehtoisille eksperteille ei voi
määrittää sitovia tehtäviä

H1:  No  nyt  kun  näitä  (… )  eksperttitilaisuuksia  on,  [… ]  niin  kyllä  aina  hyvin  selvästi  tulee  esille,  ettei  sitä
kosketusta (huoltomiehen ja ekspertin välillä) kaikissa paikoissa juurikaan ole. Että  se on vähän, vähän niinku
semmosta (… ) harmillista. Ja minä nyt kyllä asukastoimikunnan puheenjohtajana myöskin sitten niissä asioissa,
jotka on sitten ekspertille kuuluvia (… ) niin tuota, kyllä keskustelen sitten huoltomiehen kanssa, kun häntä nään
sitten aina, kun hän tontilla käy. Niin kyllä meillä niinku pelaa se sillä tavalla.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja

H10: Niin kyllä se tiedon kulku ympäristöekspertin ja huoltoyhtiön välillä pitäis, siihen pitäis saada parannusta
niinku vielä huomattavasti.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja

H2: Ja huoltoyhtiöt toimii eritavoilla. Se on myös siitä huoltoyhtiöstä kiinni. Sinne pitää olla äärettömän hyvät
suhteet siihen määrättyyn huoltomieheen. [… ] Se on siis erinomaisen tärkeetä. Sit sulla voi olla hirveen hyvät
suhteet  tähän  herra  huoltomieheen,  niin  asukkaat  on  aivan  innoissaan  sitte,  jos  sinne  soittaa  joku  ja  se  on
viimeistään tunnin päästä paikalla.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja

H10: Huoltomiehen numeroa ei anneta asukkaille. Sitä on yritetty karsia, se on ihan vuokrataloyhtiön toivomus.
[… ] Niin kyllä jos siellä on semmonen pysyvä ekspertti ja asiansa osaava, niin kyllä numero voidaan antaa. [… ]
Oishan se. Se voi liittyä muihinkin  sen kiinteistö asioihin, että (… ) puheenjohtaja ja ympäristöekspertti heillä
ois suorat numerot. Ainahan se parantaa sitä.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja

H1: No  me tehtiin  se,  tehtiin  se  tuota.  (… ) No nyt  on  eksperteille annettu ohje,  että  he  voivat  sen  virtaaman
mittauksen  tehdä,  mutta  sitten  huoltomiehen  pitäis  käydä  se  sitten  ottamassa  ja  ruuvaamassa  siitä  hanasta  se
pienemmälle. Me tehtiin se meidän talkkarin kanssa kaikkiin, kaikki asunnot käytiin läpi ja tuota. Et se onnistu
sillai hyvin.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja

H1: Kyllä kai ne jotkut huoltomiehet sitten ottaa yhteyttä. Mutta kun on semmonen käsitys, että aika paljon on,
on  kuitenkin  niin,  ettei  ole  koskaan  olleet  missään  tekemisissä  keskenään.  Niin  se  on  kuulostanut  vähän
semmoselta pahalta, että kun ne. Siinä menee periaatteessa sitten se ekspertin (… ) eksperttinä oleminenkin siinä
talossa sitten niin kun hukkaan, jollei saa niinku mitään, mitään asioita sitten niinku hoidettua.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja

H1: Joo, me tuota niin, oman talon talkkarin kanssa käytiin, käytiin nämä vedenvirtaaman mittaukset kaikissa
asunnoissa läpi semmosena rupeamana, että muutama asunto aina illassa. Ja tuota (… ), sitten myöskin katsottiin
noi  ilmastointiventtiilit, kun  ne  peruskorjauksen  yhteydessä  mitattiin ne  ilmamäärät,  ja  pantiin  ne kirjoihin  ja
kansiin. Ja kun asukkailla sitten on tapana niitä vähän, vähän muutella niitä, niin aina sitten käytiin määrävälein
niitä  (… ), niitä  sitten  aina  läpi,  ja  tarkistettiin  ja  sitten  säädettiin  siihen alkuperäiseen  (… ),  taulukkoarvoihin,
mitä oli määritelty sillon aikoinaan. [… ] Ja tuota, no sitä, nyt huoltomiestoimen aikana se on yks puute, puute
nyt että (… ), vaikka sitä nyt on vähän yritetty toitottaakin, että huoltomiehen ja ympäristöekspertin pitäis voida
tiettyjä asioita tehdä yhdessä, mutta se on vähän (… ) vähän nyt hankalaa. Että huoltoyhtiöitä ei ole sillä tavalla
saatu nyt mukaan tähän eksperttitoimintaan, kun olisi (… ) olisi niinkun toiminnan kannalta hyväksi.

Yhteistyössä tarvitaan kontakteja


