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Tausta

Ajankohtainen aihe –

Digikuntakokeilu, 

Sote- ja maakunta 

uudistus, kiinnostusta 

alueilla

Missä kunnissa 

mennään palvelujen 

digitalisoimisessa?

Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen 

vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten 

digitaaliset palvelut pitäisi huomioida maankäytön 

suunnittelussa?



Tutkimuskysymykset

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? 

-Parannetaan digitaalisten palveluverkkojen 

suunnitteluprosessin tiedollista perustaa 

-Lisätään ymmärrystä siitä, miten digitaalisten 

palveluverkkojen suunnittelu on liitettävissä 

osaksi maankäyttöä- ja suunnittelua?

-Kehitetään digitaalisten palveluverkkojen 

suunnittelun apuvälineeksi digitaalisten 

palvelujen kehittämisen polku

Tavoitteet



Tutkimuksen eteneminen

Haastattelut TuloksetKysely 

alueille
Analysointi

Kysely auki 6.6-23.6

14 vastausta

29.6-22.7

9 haastattelua

Analysointi

heinä-elokuu

Tulosten esitys 9.9



Tilannekuva 

 Digitalisointi vasta alussa, 

pohditaan mitä palvelujen 

digitalisointi voisi olla ja mikä 

on tämän hetken tilannekuva

 Kehittäminen on pienten 

askelten ottamista ja kokeiluja. 

< 50% ”kehittämistä kuvaa 

pitkäjänteisyys”, < 60% ”tehty 

kustannus-hyöty tmv. 

analyysejä”

 Palveluverkkosuunnitelmia 

tehty, mutta digitaalisten 

palvelujen liittäminen 

maankäytön suunnitteluun ei 

yhtä suunnitelmallista, kuin 

muiden palvelujen osalta. 

 < 20% ”arvioidaan digitaalisten 

palvelujen vaikutus maankäytön 

suunnitteluun”

 Sektorikohtainen suunnittelu ja 

sektorirajat ylittävä suunnittelu 

lähes yhtä yleisiä.

 Roolien epäselvyys ja muutos; 

kuka ohjaa palveluverkon 

strategista kehittämistä?

 Palvelujen digitalisointi näyttää 

siirtävän palveluverkon 

suunnittelun vastuuta toimialoille, 

voi korostaa sektorikohtaista 

suunnittelua, palveluverkon 

kokonaisvaltainen suunnittelu ja 

liittäminen maankäytön 

suunnitteluun?



Analyysi: Kokonaisvaltaisen kehittämisen tarve, 

selkeä strategia ja yhteistyön vahvistaminen

Yhteinen näkemys, selkeä 

päämäärä, tavoitteet ja strategia, 

jotka ohjaavat mitä digitalisaatio on 

kunnassa. ICT on väline, tavoitteet 

tultava kunnalta.

Strategia ja tavoitteet ohjaavat 

palveluverkon kokonaisvaltaista 

suunnittelua

Roolien muutokset ja kumppanuudet 

palvelujen suunnittelussa ja 

toteuttamisessa  tarve edistää 

yhteistyötä eri toimijoiden kesken

”Digitaalisten palvelujen 

liittäminen maankäytön 

suunnitteluun ei vaadi erityisiä 

menetelmiä, vaan kykyä ja 

ymmärrystä siitä, miten palvelujen 

digitalisointi vaikuttaa maankäytön 

suunnitteluun”. 

Haasteena kuitenkin yhteisen 

ymmärryksen ja tiedollisen pohjan 

saavuttaminen.



Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön 

suunnitteluun

Organisaation hallinnan näkökulma:

Palveluverkkoa tarpeen rakentaa yhä enemmän 

vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa. 

Elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö palvelujen 

kehittämisessä ja järjestämisessä, legitimaation saaminen 

kansalaisilta

 Tiedollisen perustan lisäksi tarvitaan yhteisiä 

menettelytapoja, joissa sovitetaan erilaisia 

näkökulmia yhteen ja annetaan aikaa myös 

luottamushenkilöiden vuoropuhelulle (KymppiR ja 

Vantaan malli)

 Johtamisjärjestelmien kehittäminen, työryhmät, 

organisaatiomuutokset, tietojohtaminen, 

kumppanuuskaavoitus. ”Tarve katsoa isommalla 

kokoonpanolla asioita”

 Epävirallinen, ei organisoitu yhteistyö, digilähettiläät, 

digiagentit

Tiedon hallinnan näkökulma:

 Kokonaiskuvan ja kustannus-hyötyjen 

hahmottaminen vaikeaa, palvelujen digitalisoinnin 

edut ristiriitaisia.  Etujen/haittojen arviointi vaikeutuu 

jos laajennetaan näkökulmaa maankäytön 

suunnittelun ulkopuolelle  päätöksenteon 

hankaluus

 Saavutettavuuden arvioiminen monimutkaistuu; 

tietoliikenneyhteydet, kognitiivinen saavutettavuus 

osallistava suunnittelu – keino selvittää palvelujen 

todellinen saavutettavuus ja saatavuus

 Maankäytön suunnittelun ohjelmat, ajantasainen 

tilastotieto, 3D-suunnittelu

 Tietojen kerääminen digitaalisten palvelujen 

käyttämisestä – mahdollistaa palveluverkon 

muutostarpeiden ennakoinnin



Oman kehityspolun löytäminen

 Palvelujen digitalisointi ei ole vain 

palvelun kääntämistä sähköiseksi, se 

on palvelujärjestelmän rakentamista ja 

uudistamista, mikä kytkee palvelujen 

digitalisoinnin kunnan 

elinkeinopolitiikkaan, 

palvelupolitiikkaan, kuntien väliseen 

yhteistyöhön…

ICT-kokonaisarkkitehtuuri näkökulma 

palvelujen digitalisoimisessa: Kuvaa mitä 

tehdään ja miksi tehdään = strateginen ote

 Kehittämisen kärjet, mitä digitalisaatio

on meidän kunnassa? Mitä 

synergiaetuja ja lisäarvoa sillä 

saavutetaan

 Kumppaneiden valinta ja roolit, 

integroitavat järjestelmät kunnan sisällä, 

alueellisesti

 Kehittämisjärjestys, pohjajärjestelmät 

ensin
http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/


Oma kehityspolku

-Eri kunnissa on valittava 

eri kehittämisen kohteet

-Omat resurssit ja 

yhteistyökumppaneiden 

puute/saatavuus 

vaikuttaa kehityspolkuun

-Helposti ja edullisesti 

digitalisoitavat ensin

-Eri toimialat kehittyvät 

osittain samaan aikaan 

(helpot kohteet), mutta 

erojakin on johtuen esim. 

omistajuudesta, arvoista, 

kulttuurisista eroista…



Digitaalisten palvelujen suunnittelun tilanne

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Digit.palvelujen kehittämistä kuvaa kertaluont.hankkeet

Digit.palvelujen kehittämistä kuvaa pitkäjänteisyys

Digit.palveluja kehitetään konservatiivisesti

Haluamme toteuttaa laajemman digit.kokonaisuuden

Digit.palv. ovat pienten askelten ottamista ja kokeilua

Digit.palv. täydentävät vain muita palv.

Tavoitteena on korvata fyysiset asiointipisteet

Digit.palv. kehit. yhteistyö rajoittuu yhdelle sektorille

Digit.palvelujen suunnittelu hajautunut eri tahoille

Digit.palveluja kehitetään yli sektorirajojen

Digit. palveluprosessin kehitys on organisoitu

Laadittu digit. palvelujen/palveluverk. suunnitelma

Digitaalisten palvelujen suunnittelu on strategista

Määritelty digit.palvelujen kärkiteemat ja tavoitteet

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä



Digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kunnassamme on maankäytön suunnittelun työkaluja,
joihin digitaalisen palveluverkon suunnittelu voidaan…

Digitaalisia ja muulla tavalla tuotettuja palveluja
katsotaan palvelukokonaisuutena

Yhteistyö maankäytön ja digit.palv. suunnittelijoiden
kanssa on jatkuvaa kehittämistä ja vuoropuhelua

Palvelujen digit.- ja suunnitteluprosessit kohdentuvat
hyvinvointi- ja palvelusektoreille

Digit. palv. kehittäminen ei erillinen fyysisistä
toimipisteistä koostuvan palveluverkon suunnittelun…

Digitaaliset palveluhankkeet liitetään osaksi laajempaa
kaupunkisuunnittelua

On selkeät prosessit, joissa arvioidaan miten palvelun
digitalisaatio vaikuttaa maankäytön suunnitteluun

Arvioitu yleisellä tasolla miten digitalisaatio vaikuttaa
maankäytön ja liikenneverkkojen suunnitteluun

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaikea sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä


