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1. Johdanto 

Kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntarakenteen saavuttaminen on nykypäivänä yksi 
yhdyskuntasuunnittelun tärkeimmistä tavoitteista, mutta samalla edelleen yksi sen 
suurimmista haasteista1. Palvelujen suunnittelua on tavattu katsoa erillään maankäytön 
suunnittelusta, vaikka maankäytön suunnittelun tuloksena syntyvät yhdyskuntarakenteet ja 
liikenneolot vaikuttavat palvelujen saavutettavuuteen, elinkeinoelämän  toiminnan 
edellytyksiin ja sitä kautta kuntien kilpailukykyyn. Laakson & Loikkasen mukaan 
yhdyskuntarakenteilla on jopa suurempi merkitys yksityisen- ja julkisen sektorin 
hyödykekirjolle, kuin mitä hallintorakenteilla tai kuntarajoilla on.2 Yhdyskuntarakenteen 
suunnittelun haasteina ovat kuntien hyvin erilaiset lähtötilanteet ja intressit. Kuntien välinen 
polarisaatio on kasvanut ja myös seutukuntien sisällä eriytyminen on kiihtynyt. 
Muuttovoittoisilla alueilla on lähtökohtaisesti erilaiset maankäytön haasteet, kuin 
muuttotappioalueilla. Kasvavien seutujen ongelmina ovat erityisesti julkisten palvelujen 
saatavuuden järjestäminen, lisääntynyt liikennetarve ja kohtuuhintaisten asuntojen 
tarjoaminen väestölle. Pienempien kaupunkien haasteena on lähinnä kutistuva kuntatalous 
ja elinkeinoelämän hiipuminen, mikä vaikeuttaa alueen elinvoiman ylläpitämistä ja julkisten 
palvelujen järjestämistä.3 Samaan aikaan kuntien välinen keskinäisriippuvuus palvelujen 
järjestämisessä on lisääntynyt ja kuntien kireä taloudellinen tilanne aiheuttaa kilpailua 
kauppojen ja muiden työpaikkoja luovien elinkeinojen sijoittumispäätöksistä4. Myös väestön 
ikääntyminen ja julkisten palveluiden kustannusten nousu rasittaa kuntia.  
 
Julkisten organisaatioiden uudistukset ovat painottaneet taloudellisen tehokkuuden 
vaatimuksia. Käytännössä tämä on tarkoittanut nopeita ratkaisuja, kuten henkilöstömäärän 
vähentämistä ja palvelujen ”keventämistä” sähköisiä palveluja hyödyntäen. Teknologian 
hyödyntämistä palveluiden järjestämisessä on perinteisesti nähty yksinkertaisena 
”teknisenä” ratkaisuna tehostaa palvelujen tuottamista, vaikka sähköisten järjestelmien 
implementointi käytännössä vaatii koko palveluverkon uudistamista ja toimintojen uudelleen 
miettimistä aina alusta saakka. Säästöihin tähtäävää uudistamisen mallia voidaankin pitää 
esimerkkinä valheellisesta taloudesta (engl. false economy), sillä ratkaisut, jotka eivät 
palvele aitoja tarpeita, ovat kustannuksista riippumatta turhaa resurssien haaskausta. Monet 
päättäjät kuitenkin tiedostavat, ettei palvelujen vähentäminen tai siirtäminen verkkoon 
sinällään ole kestävä ratkaisu ongelmaan, vaan kestävä muutos vaatii perinpohjaisten 
toimintatapojen muuttamista myös palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Palvelujen 
kehittämistä ja tuottamista onkin alettu näkemään kokonaisvaltaisena prosessina, jossa 
palvelut suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja ne integroidaan osaksi kaupungin maankäytön 
suunnitelmia saumattomasti5. Tarkoituksena on saavuttaa strategisia etuja yhdistämällä 
maankäytön suunnittelu palvelujen suunnitteluun.  
 
Teknologian nopea kehitys kiihdyttänyt palvelurakenteiden muutosta ja palvelurakenne on 
entistä fragmentoituneempi. Tämä tuo uusia haasteita integroivalle maankäytön 
suunnittelulle, sillä palveluverkot eivät enää välttämättä perustu fyysisten toimipisteiden 
sijainnin mukaan. Teknologian kehitys uudistaa siten niin kaupunkien infrastruktuuria, kuin 
tuotantoprosessejakin. Käynnissä voidaan sanoa olevan teknologinen ja sosiokulttuurinen 
muutos, mikä muuttaa myös käsitystämme siitä, miten kaupunkeja pitäisi tutkia.  Enää ei 

                                                      
1 Hakamäki 2015, 3. 
2 Laakso & Loikkanen 2013, 490. 
3 Hakamäki 2015, 14-15. 
4 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2014, 17. 
5 Hakamäki 2010, 3; Mattelmäki 2015, 27. 
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riitä kysyä mitkä rakenteet ja politiikat ovat ”optimaalisia” kaupunkikehityksen kannalta, vaan 
yhtä tärkeää on myös kysyä mikä ohjaa kaupunkien digitalisaatiokehitystä ja miten 
digitalisaatio muuttaa kaupunkien suunnitteluprosesseja6. Tämän työn lähtökohdaksi 
asettuukin se, että meidän on ymmärrettävä paremmin digitaalisten palveluverkkojen 
suunnitteluprosesseja, jotta voimme vastata maankäytön suunnittelun vaatimuksiin. Lisäksi 
tulisi kehittää uusia menetelmiä digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun tueksi. 

2. Tutkimusasetelma ja työn tavoitteet 

Tämän selvitystyön pohjalla on ihmettely siitä, miten palveluverkkojen digitalisaatio 

vaikuttaa kaupunkisuunnitteluun. Tutkimustyö on osa korkeakouluharjoitteluani MAL- 

verkostossa, missä harjoittelun aiheena oli laatia selvitystyö tästä aiheesta. Yllä esitetty 

tutkimusongelma ilmentää hyvin kaupunkisuunnittelun tutkimisen haastavuutta ja 

monitieteisyyttä. Kaupunkisuunnittelun ja teknologian yhdistävä tutkimus vaatii 

ihmisnäkökulman, teknologian ja kaupunkirakenteeseen liittyvän näkökulman yhdistämistä  

samassa tutkimuskohteessa (ks. kuvio 1)7.  

 

Kuvio 1. Kaupunkisuunnittelun ja teknologian yhdistävä tutkimus. 
 
Käytännössä monitieteinen lähestymistapa ei ole kovinkaan helppoa8. 
Kaupunkisuunnittelua koskevat tutkimukset painottavatkin usein jotain näistä näkökulmista 
aihealueen rajaamisen vuoksi9. Myös itse jouduin kamppailemaan aihealueen rajauksen 
kanssa, sillä alun perin koin asiakaslähtöisyyden hyödylliseksi työn jäsentelyn ja 
suunnittelun lähtökohdaksi. Koin sen kuitenkin liian rajalliseksi, sillä työn tarkoituksena oli 
kuitenkin aluetieteellinen näkökulma digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluun. Huomion 
johdosta päädyin lopulta tutkimaan digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessia ja 
prosessin liittämistä osaksi maankäytön suunnitteluun. En kuitenkaan hylännyt 
asiakasnäkökulmaa kokonaan, sillä asiakasnäkökulma on osa digitaalisten 
palveluverkkojen suunnittelua. 
 
Tutkimuksen fokuksen löytäminen oikeastaan muodostui siitä huomiosta, että 

                                                      
6 Brynskov 2014, 5; Sotarauta & Hukkinen 2002, 7. 
7 Aurigi & De Cindio 2016, 74. 
8 Aurigi & De Cindio 2016, 2; Brynskov 2014, 15. 
9 Aurigi & De Cindio 2016, 215. 
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aihealueeseen liittyvästä suomalaisesta kirjallisuudesta löytyi hyvin vähän tietoa julkisten 
palveluverkkojen digitalisaatiosta maankäytön suunnittelun kannalta. Palvelujen 
digitalisaatio on saanut hyvin erilaisia muotoja ja edistynyt eri tahtia eri paikkakunnilla. Työn 
lähtökohdaksi asettuikin se, että digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja ei 
ehkä ymmärretä tarpeeksi hyvin, mikä vaikeuttaa digitaalisten palveluverkkojen suunnittelua 
ja integrointia maankäytön suunnitteluun. Kirjallisuuskatsauksen perusteella näytti myös 
ilmeiseltä, että digitaalisten palveluverkkojen implementoimiseen olisi tarve kehittää 
jonkinlainen ohje tai kehityspolku ohjaamaan palvelujen digitalisaation edistymistä. 

Tutkimusasetelma muodostuu digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun ydinkysymysten 
tunnistamisesta, palveluverkkojen suunnittelusta ja niiden liittämisestä osaksi strategista 
maankäytön suunnittelua. Digitaalisten palveluverkkojen suunnittelusta puhuttaessa on 
syytä huomioida, ettei kyseessä välttämättä ole fyysisestä palveluverkosta erillinen osa, 
vaan digitaalisen palveluverkon suunnittelu ja kehittäminen ovat osa palveluverkkojen 
normaalia suunnittelua ja kehittämistä. (ks. kuvio 2). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Tutkimusasetelma. 

3. Katsaus aikaisempiin tutkimuksiin 

Aurigin ja De Cindion mukaan kaupunkisuunnittelua koskevat tutkimukset pitävät usein 
sisällään implisiittisesti sekä ihmis-, teknologia että kaupunkirakenne näkökulman, mutta 
kolmikon välistä jännitettä eri tavoin painottaen10. Myös itse havaitsin, että eri näkökulmat 
olivat esillä eri tavalla maankäytön suunnitteluun liittyvissä tutkimuksissa ja selvityksissä. 
Esimerkiksi ihmisnäkökulmaa sivuutettiin monissa kaupunkisuunnitteluun liittyvissä 
selvityksissä elinympäristön laatua, elämäntyyliä ja tulevaisuuden kehitystä koskevissa 
puheenvuoroissa, vaikka asiakasnäkökulmaa ei ehkä muuten korostettukaan.  
Söderströmin (2012) Suomen ympäristökeskukselle tekemä työ ”Elävät kaupunkikeskukset” 
pohjautuu monikeskus- ja vyöhykeajatteluun maankäytön suunnittelussa. Vaikka työssä ei 
sinällään puhuta digitaalisista palveluverkoista, työn ideana on elävä, monipuolinen 
kaupunkirakenne, jonka oleellisena osana nähdään myös monipuolinen palvelujen kirjo 
asuinalueella.11  

                                                      
10 Aurigi & De Cindio 2016, 215. 
11 Söderström 2012, 9. 
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Kaupunkirakenne näkökulmaa on painotettu monissa Suomen ympäristökeskuksen 
selvitystöissä.  ”Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa” (2012) selvityksen 
aiheena on toiminnallisten aluejakojen määrittely tavoitteena tiedon hyväksikäyttäminen 
eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun tukena. 12 Söderström, Schulman & Ristimäen työssä 
”Pohjoiset suurkaupungit” kuvataan Tukholman ja Helsingin kaupunkiseutujen rakenteen 
kehitystä yhdyskuntarakenteen vyöhykkeiden ja monikeskuksisuuden kannalta.13 Ristimäki, 
Tiitu, Kalenoja, Helminen & Söderström ovat puolestaan selvittäneet yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeiden kehitystä Suomessa vuosilta 1985-2010.14 Lisäksi Syke on julkaissut 
Helmisen, Kososen, Kalenojan, Ristimäen, Tiitun ja Tiikkajan ”Helsingin metropolialueen 
yhdyskuntarakenne”- raportin, joka käsittelee monikeskuksisuutta ja vyöhykemenetelmää 
kaupunkisuunnittelun apuvälineinä.15 Vyöhykemallin kehitystyö Suomen 
ympäristökeskuksessa jatkuu edelleen Urban Zone 3- hankkeessa. Vyöhykemenetelmästä 
on ilmestynyt myös liikenne- ja viestintäministeriön liikennevyöhykkeiden kriteereistä 
kertova selvitys ja kaupunkien monikeskuksisuutta on käsitelty muun muassa 
”monikeskuksisuuden monet todellisuudet” raportissa16.  
 
Erilaisten palvelujen integroimisesta osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua (MALPE -ajattelu) 
on Suomessa vielä vähän tehty julkaisuja, joista tässä voisi nostaa Hakamäen vuonna 2015 
Liikennevirastolle tehdyn selvityksen ”Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua etsimässä”.17 
Työssä ei kuitenkaan keskitytä palveluverkkojen digitalisaatioon, joskin teknologian 
vaikutusta maankäytön suunnitteluun käsitellään tulevaisuuden trendien kautta. 
Ruokolainen & Kolehmainen puolestaan ovat käsitelleen kaupunkiseutujen eheytymistä 
julkaisussaan ”Strategisesti eheytyvä kaupunkiseutu”. Työssä on käsitelty kaupunkiseutujen 
kehittämistä kilpailukyvyn ja strategisen seutuyhteistyön näkökulmasta18. ”Strateginen 
eheyttäminen kaupunkiseudulla” –raportti on puolestaan  uudempi versio strategisesta 
yhdyskuntarakenteen kehittämisestä ja pitää myös sisällään osion MAL –aiesopimuksista.19   
Aalto yliopiston julkaisu ”palvelumuotoilu saapuu kaupunkiin” keskittyy kaupungin palvelujen 
asiakaslähtöiseen kehittämiseen verkoston yhteistyön näkökulmasta, mutta ei katso 
palvelujen suunnittelua maankäytön suunnittelun näkökulmasta20.  
 
Tutkimukseen liittyvän suomalaisen kirjallisuuden perehtymisen jälkeen oli huomattava, että 
digitaalisten palveluverkkojen liittämisestä osaksi maankäytön suunnittelua ja itse 
suunnitteluprosessiin vaikuttavista tekijöistä oli hyvin vähän tietoa. Digitalisaatiota sivutaan 
usein ”yleisellä” tasolla ja sitä pidetään esimerkiksi monissa palveluverkkosuunnitelmissa 
erityisen tärkeänä21. Kuitenkin oli huomattava, että digitalisaation merkitys ja sisältö jäi 
kaupunkiseutujen palveluverkkosuunnitelmissa epäselväksi. Palvelujen liittämistä osaksi 
maankäyttöä- ja suunnittelua kuvattiin usein Sykkeen selvityksissä kaupunkirakenteen 
näkökulmasta vyöhyke- ja monikeskusajatteluun nojautuen, mutta selvityksissä ei otettu 
kantaa itse digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosesseihin. 

                                                      
12 Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa 2012, 5. 
13 Söderström, Schulman & Ristimäki 2014, 5-6 
14 Ristimäki, Tiitu, Kalenoja, Helminen & Söderström 2013, 5. 
15 Helminen, Kosonen, Kalenoja, Ristimäki, Tiitu & Tiikkaja 2014, 5 
16 Kanninen & Ylä-Anttila 2011, 1; Ristimäki, Kalenoja & Tiitu 2011, 3. 
17 Hakamäki 2015, 18. 
18 Ruokolainen & Kolehmainen 2010, 7. 
19 Puustinen, Mäntysalo & Karppi 2016, 5-6. 
20 Jyrämä & Mattelmäki 2015, 6-7. 
21 Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila, 3; Oulun palveluverkkosuunnitelma 2015-2025, 2015, 
14 
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Osasyy suomalaisen kirjallisuuden vähäisyyteen voi olla se, että Suomi ei ole mitenkään 
Euroopan kärkimaita digitaalisten palvelujen käyttöönotossa. Sähköisten palvelujen 
merkitys kuntien palvelutuotannossa on ollut vielä 2000- luvun puolivälissä sangen 
vähäinen22. Suomessa teknologian edistämisellä ja digitalisaatiolla ei myöskään ole 
valtakunnallisella tasolla omaa yhteistyöelintä, kuten omaa ministeriötä vastaamassa 
kansallisen tason digitalisaation kehittämisestä ja koordinoinnista. Paikallisella tasolla 
suurimmissa kaupungeissa on usein digitaalisten palvelujen kehittämisestä vastaava 
yksikkö, mutta pienemmissä kaupungeissa palvelujen digitalisaatiosta saattaa vastata 
kaupungin IT- tai tietohallinto, jonka roolina on lähinnä ICT-hallintoon liittyvien palvelujen 
tarjoaminen. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että paikkakunnat ovat itse määritelleet 
mitä palvelujen digitalisaatio merkitsee ja miten sitä toteutetaan käytännössä. Yleisesti voi 
sanoa, että kaupunkiseutujen ja kuntien palveluverkkojen digitalisaatiosta on luultavasti 
laadittu vain vähän suunnitelmia, joista ilmenisi palveluverkon digitalisaation liittyvät 
tavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Toisaalta tämä on ymmärrettävää, sillä muualla 
maailmassa suuret kaupungit ovat vasta hiljattain laatineet omat ”digitalisaatiosuunnitelmat” 
(Digital Master Plan), joiden niidenkin sisältö ja tavoitteet ovat kovasti vaihdelleet.23 

4. Käsitteiden avaus  

Aihealueeseen tutustumisen jälkeen oli ilmeistä, että informaatio- ja 
kommunikaatioteknologiaan liittyvää termistöä käytetään kaupunkisuunnittelun yhteydessä 
sangen kirjavasti. Esimerkiksi Digitaalinen kaupunki tai e-kaupunki (digital city, e-city) on 
yläkäsite, johon laajassa mielessä voidaan lukea kaikki ICT:tä hyödyntävät kaupungin 
toiminnot.  Arkikielessä e-kaupunki kuitenkin ymmärretään usein samana, kuin sähköinen 
hallinto (e-government) tai sähköiset palvelut (e-service).  Tällöin viitataan tieto- ja 
viestintäteknologiaa ja erityisesti Web-pohjaisten sovellusten käyttämistä hallinnollisten- tai 
palvelutehtävien suorittamiseen, tiedon jakamiseen, vuorovaikutukseen ja demokraattisten 
prosessien organisointiin. Sähköiseen hallintoon ja palveluihin keskittyminen on kuitenkin 
kapea-alainen näkemys e-kaupungista. Sillä voidaan viitata myös tiettyä teknologiaa 
hyödyntäviin kaupunkeihin, joista esimerkkeinä langaton kaupunki (wireless city) ja mobiili 
kaupunki (mobile city)24.  

Digitaalisella palvelulla tässä työssä tarkoitetaan kaikkia niitä palveluja, joissa hyödynnetään 
informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa jossain muodossa. Digitaalinen palvelu voi olla: 
1) oma erillinen digitaalinen palvelu, 2) osa suurempaa digitaalisten palvelujen 
kokonaisuutta tai 3) osa suurempaa palvelukokonaisuutta. Digitaalinen palvelu saattaa siis 
korvata fyysiset asiointipisteet kokonaan tai vain osittain tai olla palvelun lisäominaisuus.  

Määrittelyn lisäksi on hyvä huomata, ettei digitaalinen palvelu välttämättä vaikuta mitenkään maankäytön 
suunnitteluun. Esimerkiksi bussien aikatauluista kertova mobiilipalvelu ei vaikuta maankäytön suunnitteluun. 
Osa digitaalisista palveluista voi vaikuttaa, kuten terveydenhuollon palvelujen korvaaminen sähköisesti. Osa 
taas saattaa vaikuttaa epäsuorasti. 

Palvelulla tarkoitetaan julkisia palveluja riippumatta siitä, mikä on palvelujen tuotanto- tai 
organisaatiotapa. Tässä työssä ymmärretään maankäyttö-, liikenne-, asuminen- ja 

                                                      
22 Toivanen 2006, 4. 
23 Townsend & Lorimer 2015, 1. 
24 Anttiroiko 2010, 55. 
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elinkeinoelämän palvelut myös kunnan tarjoamina palveluina. 

Palveluverkolla tarkoitetaan fyysisistä asiakastoimipisteistä koostuvaa, julkisten palvelujen 
seudullista palveluverkkoa. Palvelujen tuotanto- tai organisaatiotavalla ei ole merkitystä. 

Digitaalisella palveluverkolla tarkoitetaan julkisten palvelujen seudullista palveluverkkoa, 
jossa hyödynnetään informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa jossain muodossa. 
Palvelujen tuotanto- tai organisaatiotavalla ei ole merkitystä. Digitaalinen palveluverkko 
käsittää näin mm. sähköiset palvelut, mutta myös kaiken muun teknologian, jossa 
hyödynnetään ICT:tä jossain muodossa. Digitaalinen palveluverkko voi olla osa fyysisistä 
asiakastoimipisteistä koostuvaa palveluverkkoa tai joissain tapauksissa oma erillinen 
palveluverkkonsa.  

5. Tutkimustehtävä ja tavoitteet 

Työn lähtökohdaksi asettui se, ettei digitaalisten palvelujen suunnitteluprosessia ja 
liittämistä osaksi muuta palveluverkkoa ja maankäytön suunnittelua kenties ymmärretä 
tarpeeksi hyvin, mikä vaikeuttaa digitaalisten palveluverkkojen käytännön implementointia 
ja digitaalisten palveluverkkojen integrointia maankäytön suunnitteluun. 
Tutkimusongelmana on selvittää mitkä ovat digitaalisen palveluverkon suunnitteluprosessin 
ydinkysymykset ja miten digitaalinen palveluverkko on liitettävissä osaksi strategista 
maankäytön suunnittelua.   

Tutkimuskysymyksinä ovat:  

1. Mitkä ovat digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun ydinkysymyksiä palveluverkkojen 
suunnittelussa?  

2. Miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä osaksi maankäyttöä- ja 
suunnittelua? 

3. Miten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja tulisi kehittää, jotta digitaaliset palvelut 
tulisi huomioiduksi osana palveluverkkoja ja maankäytön suunnittelua?  

Työn tavoitteena on parantaa digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessin tiedollista 
perustaa ja tuottaa tietoa miten digitaalisten palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä 
osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua. Lisätavoitteena on kehittää digitaalisten 
palveluverkkojen suunnittelun apuvälineeksi eräänlainen digitaalisten palvelujen 
kehittämisen polku kaupunkien digitalisaatio ”kehityksen” seurantaan.  

6. Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

Työ perustuu kirjallisuuskatsaukseen, sähköisellä alustalla (LYYTI) tehtävään kyselyyn ja 

haastatteluihin valituilla paikkakunnilla. Kyselyllä tuotetaan tietoa tämän hetken palvelujen 

digitalisaatio tilanteesta ja digitaalisten palvelujen kehittämistoiminnasta alueilla. Kyselyä on 

tarkoitus hyödyntää myös haastattelujen kohdentamisessa. Alustavan suunnitelman 

mukaan haastatteluihin valituilla paikkakunnilla voisi olla jo tehtynä jonkin verran palvelujen 

digitalisaatioon liittyvää kehitystoimintaa, jotta palvelujen digitalisaatiosta voitaisiin kerätä 

käytännön kokemuksia. Myös maantieteelliset eroavaisuudet ja kaupunkien väliset kokoerot 

ja seudullinen suunnittelu ovat olleet esillä paikkakuntien valintakriteereissä. Tässä 
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vaiheessa on myös mahdollista harkita ryhmähaastatteluja, joissa olisi sekä maankäytön- 

että digitaalisten palvelujen kehittämisestä vastaavat henkilöt paikalla. Haastattelut 

toteutetaan puolistrukturoituna teemahaastatteluina, joissa käydään läpi ennalta sovitut 

teemat, mutta ei sidota haastattelun kulkua ennalta määrättyyn kaavaan. Aineisto 

litteroidaan ja aineiston analyysissä käytetään sisällönanalyysiä.  

7. Tutkimuksen aikataulu ja raportointi 

Toukokuu 2016 
Aihealueen kirjallisuuteen perehtyminen ja lähdemateriaalin keräys 

- Tutkimusongelman määrittely ja dialogi teemasta 
- Tutkimussuunnitelman laatiminen ja täydentäminen ohjausryhmän palautteen 

perusteella.   
 

Kesäkuu 2016 
 - Kysely auki LYYTI:ssä 6.6.-20.6.2016  
 -Vastausten analysointia jo kyselyn aikana 
 -Kyselyn alustavat tulokset kesäkuun lopussa 

-Haastattelurungon laatiminen 8.6 ja ehdotus haastattelujen alustavasta 
rajauksesta 
-Haastattelurungon viimeistely ja päätökset; mitä paikkakuntia pyydetään 
ottamaan osaa haastatteluihin ohryn arvion perusteella 
-Haastattelupyyntöjen lähetys, haastatteluista sopiminen ja haastattelujen 
aloitus ennen kesäkuun loppua 

 
Heinäkuu 2016 
Haastattelujen täydentäminen ja tulosten alustava analyysi 

- Haastatteluaineiston koonti ja analysointi 
- Digitaalisten palvelujen kehityspolun laadinta 

- Alustavien kehittämisehdotusten laadinta 
- Palautteen pyytäminen alustavista tuloksista 
- Raportin kirjoitustyö. 

 
Elokuu 2016 
Tulosten kirjoitus, johtopäätösten- ja yhteenvedon laadinta  

- Loppuraportin tulosten, johtopäätösten sekä kehittämisehdotusten laadinta 
- Työn lähetys kommentoitavaksi ja korjaus palautteen perusteella 
- Raportin viimeistely ja lyhyen tiivistelmän laadinta (1-3 sivua) 
- Tiiviin dia-esityksen laadinta keskeisistä tuloksista ja kehittämisehdotuksista. 

 
Syyskuu 2016 

- Työn esitys ohjausryhmän kokouksessa 9.9.2016. 
- Tulosten ja raportin jako verkostolle sekä yhteistyökumppaneille. 

 
Työn kirjoitus ei etene systemaattisesti kappaleesta kappaleeseen ja vaiheesta vaiheeseen, 
vaan tarkoituksena on reflektoida kirjoitettua aineistoa ja korjata työn rakennetta havaittujen 
puutteiden osalta koko prosessin ajan. Selvitystyön on tarkoitus valmistua elokuun loppuun 
mennessä, jolloin myös harjoittelu loppuu. Tulokset esitetään ohjausryhmälle 9.9.16 
ohjausryhmän kokouksessa.  
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