
Heli Suuronen 7.2.2018

MAL-verkosto

Tulevaisuuden

asuntotuotanto
Asuinympäristön digitaalisuus-

hanke

ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


Asuinympäristön digitaalisuus

Hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallisuuden edistäminen oman asuinympäristön suunnitteluun 

ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Asuinympäristön digitaalisia palveluja kehitetään 

asukaslähtöisesti todelliseen tarpeeseen 

Hankkeen tarkempia tavoitteita ovat:

-Tuottaa ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuuden vision laadintaan ja     

alueiden kehitystyön tueksi

-Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien toimintatapojen                  

ideoiminen ja kehittäminen palvelumuotoilun avulla

-Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalisten palvelujen                    

suunnittelussa

-Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämisestä ja digitaalisten               

palvelujen suunnittelusta 

Miten?

-Hanke toteutetaan case-kaupungeissa (2-4)

-MAL-verkosto tekee nykytila-analyysin, jota hyödynnetään hankkeessa

-Konsultti tuottaa ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” –mallin, mitä voidaan hyödyntää lähiön/keskustaajaman vision 

laadinnassa sekä alueen kehittämisen ja päätöksenteon tukena 

-Konsultin vetämä työpaja (ja toiveesta nettikysely) lähiön/keskustaajaman vision tuottamiseksi ”Asuinympäristön 

tulevaisuuspolku” -mallia hyödyntäen case-kaupungeissa. Visiota hyödynnetään työpajan toisessa vaiheessa asumisen ja 

asuinympäristön digitaalisten palvelujen suunnittelussa

-Loppuraportti ja kehittämisehdotukset kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisestä asuinympäristön ja digitaalisten 

palvelujen suunnittelussa. Konsultti vastaa ”Asukaslähtöinen digitaalisten palvelujen suunnittelu” –tietopaketin koostamisesta.

-Yhteinen seminaari case- kaupunkien kesken 

-”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” –mallin ja hankkeen lopputuotosten jakaminen MAL-verkostolle 



Asuinympäristön digitaalisuus

Mitä case-kaupungit saavat?

1. Asukaslähtöisesti luodun lähiön/keskustaajaman kehittämisvision, mikä tukee lähiön kehittämistä ja 

päätöksentekoa

2. ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallin lähiöiden/keskustaajamien strategiatyöhön

3. Alueen kehittämisvisiota tukevia ideoita ja kehittämisehdotuksia asukkaille tarpeellisista digitaalisista 

palveluista/digitaalisuutta tukevista toimintatavoista

4. Viranhaltijat saavat kokemusta palvelumuotoilusta ja tietoa asukkaiden tarpeista

5. Kokemusten saaminen kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisestä asuinympäristön kehittämisessä ja 

palvelujen suunnittelussa 

6. Kehitysehdotukset ja suositukset asukaslähtöiseen asuinympäristön ja digitaalisten palvelujen 

suunnitteluun 

7. ”Asukaslähtöinen digitaalisten palvelujen suunnittelu”-tietopaketin

• ”Asuinympäristö tulevaisuuspolku” –malli on strategiatyökalu/tiekartta alueen tulevaisuuden vision laadintaan. 

Se on tarkoitettu kuntalaisten ja viranhaltijoiden välisen yhteisymmärryksen edistämiseen asuinympäristön ja 

palvelujen yhteissuunnittelussa (co-creation). 

• Malli koostuu nykytilan kartoituksesta, toivotusta tulevaisuudesta (vision laadinnasta),  tavoitteiden asettamisesta 

ja tavoitteiden toteuttamisen kannalta keskeisistä prosesseista ja toimenpide-ehdotuksista. Tavoitteena on myös 

huomioida teknologian kehittyminen ja sen hyödyntäminen asuinalueen kehittämisessä. 

• Strategiatyökalu johdattaa käyttäjät asuinalueen tulevaisuuspolun hahmottamisessa eri vaiheissa 

eteenpäin. 

• Asukaslähtöistä visiota voidaan hyödyntää alueen kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Hankkeessa 

esimerkkinä toimii asuinympäristön digitaalisten palvelujen kehittäminen  kehitetään digitaalisia palveluja, jotka 

tukevat alueen kehittämisvisiota. 

• Malli voi olla myös sähköisessä ja tulostettavassa muodossa. Kyseessä voisi olla Kuntakanvas- tyyppinen 

nettisivu. Sähköisenä malli olisi kaikkien MAL-verkoston jäsenkuntien hyödynnettävissä. Sähköisen mallin 

ylläpitoaika määritetään konsultin kanssa myöhemmin (esim. vuosi). Myöhemmin ylläpitoaikaa on mahdollista 

jatkaa, jos koetaan siihen kentällä tarvetta. Tulostettavat työpaperit esim. työpajoihin ovat käytettävissä 

myöhemmistä päätöksistä huolimatta



Asuinympäristön digitaalisuus –hankkeen työrakenne

Paketti 1 MAL-verkosto: Tietopaketin alustaminen (työ aloitettu)
Asuinympäristön- ja rakentamisen digitalisaation määrittelytyö, asumiseen ja asuinympäristön kehittämiseen vaikuttavien
tulevaisuuden teknologioiden hahmottaminen, lähiöiden/keskustaajamien kehittämistä tukevien digitaalisten palvelujen

kartoitus ja kansalaisten osallistumismallien benchmarking (5 paikkakuntaa)

Paketti 2 : Konsultin vetämät yhden päivän työpajat Asuinympäristön tulevaisuuspolku -mallia hyödyntäen case-
kaupungeissa: Alueen tulevaisuuspolun laadinta, digitaalisuutta tukevien toimintatapojen tunnistaminen ja digitaalisten 

palvelujen yhteiskehittäminen

Työpaja: Aamupäivä Työpaja: Iltapäivä

Alueen tulevaisuuspolku
Mallin käytön esittely, alueen kehittämisen 

tulevaisuuden ja vision luominen, 
huomioiden mahdolliset nettivastaukset

Palvelujen muotoilutyöpaja
Tunnistetaan 1-3 digitaalista palvelua tai 

toimintatapaa, jotka tukevat edellä 
hahmotettua visiota. Digitaalisten palvelujen 
kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin

Seminaari ja tietopaketti: Yhteenveto työpajoista ja suositukset kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisestä 
asuinympäristön ja palvelujen suunnittelussa, ”Asukaslähtöinen digitaalisten palvelujen suunnittelu” –tietopaketti

Case-kaupungit vastaavat toimintatapojen integroimisesta ja palvelujen jatkokehittämisestä itsenäisesti

Paketti 3 MAL-verkosto: Hankkeessa tuotetun tiedon, Asuinympäristön tulevaisuuspolku -mallin ja hyvien käytäntöjen 
jakaminen MAL-verkostolle

Mitä case-kaupungit saavat: 
1. Asukaslähtöisesti luodun lähiön/keskustaajaman kehittämisvision, mikä tukee lähiön kehittämistä ja päätöksentekoa
2. ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallin lähiöiden/keskustaajamien strategiatyöhön
3. Alueen kehittämisvisiota tukevia ideoita ja kehittämisehdotuksia asukkaille tarpeellisista digitaalisista palveluista/digitaalisuutta 

tukevista toimintatavoista
4. Viranhaltijat saavat kokemusta palvelumuotoilusta ja tietoa asukkaiden tarpeista
5. Kokemusten saaminen kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisestä asuinympäristön kehittämisessä ja palvelujen suunnittelussa 
6. Kehitysehdotukset ja suositukset asukaslähtöiseen asuinympäristön ja digitaalisten palvelujen suunnitteluun 
7. ”Asukaslähtöinen digitaalisten palvelujen suunnittelu”-tietopaketin

Verkko-osallistaminen 
(jos koetaan tarvetta)

Alueen tulevaisuuspolku
Kyselyn teko asukkaille vision laadintaa 

varten. Koosteen teko palautteista

Työpajojen suunnittelukokous case-kaupungeissa (verkkoyhteys tai paikan päällä)



Aikataulu, päätöksenteko ja resursointi

• Kokonaisbudjetti 25 000 euroa

• Hankkeeseen osallistuminen ei vaadi case-kaupungeilta merkittäviä investointeja. 

Kaupungeilta  odotetaan tilaa työpajaan, mahdollisen verkko-osallistumisen          

mahdollistaminen ja työpajan suunnittelukokous sekä työpajaan liittyvä viestintä.  

• Case-kaupungit vastaavat palvelujen jatkokehittämisestä ja skaalaamisesta 

• Hankkeessa järjestetään tarjouskilpailu 3-4 konsultille. Case-kaupungit osallistuvat 

konsulttien ja Asuinympäristön tulevaisuuspolku-mallin valintaan

Aikataulu

• 6.2 mennessä pyydetään vastaus hankkeeseen osallistumisesta 

• Viikon 8 alussa lähetetään tarjouspyynnöt 

• Helmikuun loppuun mennessä tarjoukset konsulteilta, päätökset valinnasta viikolla 

10 

• Konsultin loppuraportti kesäkuun puoliväliin mennessä (15.6), seminaari ennen tätä

Päätettävää:

• Asuinympäristön tulevaisuuspolku- malli. Sähköinen versio mallista vaiko vain        

paperinen versio? Esim. Kuntakanvas

• MAL-verkosto voi sopia ja vastata sähköisen mallin ylläpidosta nettisivun ylläpitäjän 

kanssa. Ylläpitoajan määritys? 

Hanke edistää asuinympäristön digitaalisuutta kolmella tapaa: Tuottamalla MAL-verkoston 
jäsenkaupunkien käyttöön (mahdollisesti netissä olevan) ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallin, 
huomioimalla mallissa teknologian kehityksen ja hyödyntämisen osana lähiöiden kehittämistyötä ja 
antamalla konsultatiivista tukea digitaalisten palvelujen ja digitaalisuutta tukevien toimintatapojen 
edistämiseen palvelumuotoilun keinoin case-kaupungeissa.

http://www.kuntakanvas.fi/kuntakanvas/bootstrap/malli/nykytila/index.html?kanvas_id=141

