
 

 

 
 
 
LIITE 1 TYÖSUUNNITELMA 
 
Asuinympäristön digitaalisuus -hanke  
 
Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkosto - Tulevaisuuden asuntotuotanto -työ-
paketti 
 
 
1. Työn tausta 
 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä hallinnoi kansallista MAL-verkostoa (www.mal-
verkosto.fi). MAL-verkoston koordinaatio laati hanke-ehdotuksen tammikuussa 2016 TEMin 
”Alueelliset innovaatiot ja kokeilut” -kärkihankkeen (AIKO) Teemakohtaiset kaupunkiverkos-
tot -osioon nimellä ”Tulevaisuuden kaupunkiseudut -Elinvoimakunnat ja resurssiviisas yh-
dyskunta kaupungistuvassa Suomessa”. Lisätietoja AIKOsta http://tem.fi/alueelliset-inno-
vaatiot-ja-kokeilut. TEM myönsi Tulevaisuuden kaupunkiseudut teemaverkostolle rahoituk-
sen 2.2.2017.  
 

”Tulevaisuuden kaupunkiseudut” teemaverkosto jakaantuu neljään eri työpakettiin, joista      
yksi on ”Tulevaisuuden asuntotuotanto” työpaketti. Sen yhtenä osana MAL-verkosto toteut-
taa vuoden 2017-2018 aikana Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen, minkä tavoitteena 
on asukkaiden osallisuuden edistäminen oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalis-
ten palvelujen kehittämiseen. Asuinympäristön digitaalisia palveluja kehitetään asukasläh-  
töisesti todelliseen tarpeeseen.  
 
Asuinympäristön ja rakentamisen digitaalisuuden teemat näkyvät tällä hetkellä monissa 
käynnissä olevissa kansallisissa hankkeissa. Ympäristöministeriön alueidenkäytön suunnit-
telujärjestelmän uudistamisen suuntaviivat -luonnos korostaa digitalisaation merkitystä alu-
eiden suunnittelussa ja kuntalaisten osallistamisessa. Ympäristöministeriön mukaan lain 
lähtökohtana tulee olla digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet laajentaa suunnit-
telun tiedollista perustaa, kehittää suunnittelukäytäntöjä sekä asukkaiden osallistumista. 
”Muutos koskee laajasti suunnitteluun liittyviä tietoaineistoja, suunnitelmien esitystapaa 
sekä suunnitteluprosesseja ja niihin liittyvää vuorovaikutusta. Kaavaprosessien menettely-
tavat voidaan rakentaa sähköisten aineistojen ja viestimien pohjalle. Lähtökohtana tulee olla 
palvelujen käyttäjälähtöisyys laajasti ymmärrettynä: mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöön 
ja sen kehittymiseen on oltava kaikkien ulottuvilla”.1 Myös maakuntalaki ja laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon järjestämisestä korostaa asukkaiden osallistumista palvelujen suunnitte-
luun. Asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteitä on selvitettävä päätöksenteon ja palveluiden 
suunnittelun pohjaksi, asukkaiden ja yhteisöjen oma-aloitteista toimintaa on tuettava ja 
asukkaita osallistettava digitaalisten palvelujen suunnitteluun.2 Julkisten palvelujen digitali-
soiminen ja kokeilujen edistäminen on myös yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista.3  

                                                      
1 Luonnos alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen suuntaviivoiksi, 8.11.2017, 8. www.ym.fi 
2 http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja/suunnittelu-ja-seuranta/asukkaiden-osallisuus 
3 http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/digitalisaatio 
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen ei kuitenkaan ole edennyt kunnissa oletetulla nopeu-
della. Yhteisten ratkaisujen toimeenpaneminen, suunnittelun tekniikkakeskeisyys ja kansa-
laisten näkökulmien puuttuminen digitaalisten palvelujen suunnittelussa on saanut valtion-
talouden tarkastusvirastolta kritiikkiä. Vaikka tänä päivänä suunnittelussa hyödynnetään yhä 
enemmän sekä tilastollista että laadullista tietoa, on suunnittelu uusista välineistä huolimatta 
edelleen ”ylhäältä alas johtamista”. Valtiontalouden tarkastusviraston raportissa todetaan-
kin, että digitalisaation tuomia hyötyjä ei saavuteta, mikäli prosesseja ja toimintatapoja ei 
uudisteta.4  
 
Aito osallistava suunnittelu vaatii onnistuakseen virallisen suunnittelukoneiston (formal dis-
cursive sphere) ja kuntalaisia edustavan ”epävirallisen” toiminnan (informal discursive 
sphere) väliin jäävän yhteisen suunnittelun, toiminnan ja keskustelun tilan (mixed discursive 
sphere), mikä sitoo yhteen paikallisten yhteisöjen kokemuksen ja näkemyksen alueen ke-
hittämisestä formaaliin, yhteisön etua valvovaan suunnittelujärjestelmään. Käytännössä ”yh-
teinen tila” voidaan luoda rakentamalla lähiötason suunnittelu- ja koordinointijärjestelmä 
(neighbourhood-level decision-making), mihin asukkaat kytkeytyvät. Pohjoismaista esimer-
kiksi Kööpenhaminassa, Tukholmassa ja Oslossa lähiöillä on omat koordinointi- ja päätök-
sentekojärjestelmänsä, kun taas Suomessa lähidemokratia- ja kansalaisvaikuttamisryhmät 
ovat lähinnä yhteisen keskustelun areenoja vailla päätösvaltaa alueen asioista.5  
 
Haasteeseen vastatakseen monet kunnat ovat uudistaneet osallistamisen muotoja ja käy-
täntöjä aivan viime vuosina. Kuutoskaupunkien yhteisessä 6aika -hankkeessa Helsinki, 
Tampere, Espoo, Vantaa, Oulu ja Turku ovat mukana Avoin osallisuus ja asiakkuus-kärki-
hankkeessa, missä kehitetään asiakaspalveluprosesseja ja uusia palveluja6. Tampereella 
Alue-Alvarien toiminta sulautettiin keväällä 2017 osaksi alueellisia alueverkostoja, joita koor-
dinoidaan hyvinvointikeskuksista. Turussa perustettiin vastaavat aluefoorumit syksyllä 2017 
ja Kuopiossa perustettiin lähidemokratiajaosto ja Pitäjäraadit kesäkuussa 2017. Muutokset 
mahdollistavat kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisen asuinympäristön, digitaalisten 
palvelujen ja digitaalisuutta tukevien toimintatapojen yhteissuunnittelussa. 
 
 
2. Tavoitteet 
 
Asuinympäristön digitaalisuus -hankkeen tavoitteena on asukkaiden osallisuuden edistämi-

nen oman asuinympäristön suunnitteluun ja digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Asuin-

ympäristön digitaalisia palveluja kehitetään asukaslähtöisesti todelliseen tarpeeseen. Hank-

keen tarkemmat tavoitteet ovat tiivistettävissä neljään kohtaan: 

 

-Tuottaa ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli lähiöiden/keskustaajamien tulevaisuu-

den vision laadintaan ja alueiden kehitystyön tueksi 

-Lähiön/keskustaajaman kehitystä tukevien digitaalisten palvelujen/digitaalisuutta tukevien 

toimintatapojen ideoiminen palvelumuotoilun avulla 

-Kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä ja digitaalis-

ten palvelujen suunnittelussa 

                                                      
4 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_18+2015.pdf 
5 Jarenko, K. 2013. Local Co-Governance in Herttoniemi: A Deliberative system, 53. 
6 https://6aika.fi/avoin-osallisuus-ja-asiakkuus-karkihanke-aoa/ 



 

 

-Tuottaa kehitysehdotuksia ja suosituksia asukaslähtöisestä asuinympäristön kehittämi-

sestä ja digitaalisten palvelujen suunnittelusta  

 

Hanke edistää asuinympäristön digitaalisuutta kolmella tapaa: Tuottamalla MAL-verkoston 

jäsenkaupunkien käyttöön (mahdollisesti netissä olevan) ”Asuinympäristön tulevaisuus-

polku” -mallin, huomioimalla mallissa teknologian kehityksen ja hyödyntämisen osana lähi-

öiden kehittämistyötä ja antamalla konsultatiivista tukea digitaalisten palvelujen ja digitaali-

suutta tukevien toimintatapojen edistämiseen palvelumuotoilun keinoin case-kaupungeissa. 

 

 

3. Työn sisältö 

 
3.1 Työn yleinen kuvaus 
 
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa avataan asuinympäristön ja rakentamiseen liittyvien 
digitaalisten palvelujen käsitteistöä, luodaan katsaus asumiseen ja asuinympäristön kehit-
tämiseen vaikuttavista teknologioista ja kartoitetaan lähiöiden/keskustaajamien kehittämistä 
tukevia digitaalisia palveluja. Selvitystyöhön kuuluu myös osallistumismallien benchmarking 
(Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio). Tietopaketti toimii hankkeen alustamisessa ja 
osana hankkeen loppuraporttia. Työn toteuttaa MAL-verkosto. 
 
Hankkeeseen valittu konsultti vastaa toisen työpaketin toteuttamisesta. Hankkeeseen 
valitaan 3-4 case-kaupunkia. Tavoitteena on, että kussakin case-kohteessa pidetään yksi 
päivän mittainen työpaja, johon osallistuu konsultin laatiman ”Asuinympäristön tulevaisuus-
polku” -mallin tulevat hyödyntäjät ja kansalaisvaikuttamisryhmät. Työpajoja edeltää kaupun-
gin toiveesta tarvittaessa työpajojen suunnittelukokous ja asukkaiden nettiosallistuminen, 
jonka järjestämisestä ja tiedon analysoimisesta vastaa konsultti. Hankkeen toisessa vai-
heessa laaditaan lähiön/keskustaajaman kehittämisvisio ”Asuinympäristön tulevai-
suuspolku” -mallia hyödyntäen ja kehitetään asuinympäristön digitaalisia palveluja 
palvelumuotoilun menetelmin. Työpajoista laaditaan loppuraportti ja kehittämisehdo-
tukset kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisestä asuinympäristön ja digitaalis-
ten palvelujen suunnittelussa. Työpajat voidaan toteuttaa esim. aluefoorumien tai muiden 
kansalaisvaikuttamisryhmien kokoontumisen yhteydessä. Hankkeesta pidetään loppuse-
minaari, missä kaupungit voivat vaihtaa kokemuksia lähiöiden kehittämistyöstä ja 
hankkeen tuloksista. 
 

Kolmannessa vaiheessa MAL-verkosto vastaa hankkeessa tuotettujen materiaalien, tieto-
jen, ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallin ja hyvien käytäntöjen jakamisesta MAL-ver-
kostolle. 
 
 
3.2 ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -malli 
 
Valittu konsultti vastaa ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku”-mallin laadinnasta ja esittelee 

mallin toteutusidean tarjousehdotuksessaan. Case-kaupungit ottavat osaa konsultin ja mal-

lin idean valintaan. Lopullinen malli (ja sen mahdollinen digitaalinen työversio) suunnitellaan 

yhdessä konsultin kanssa.  



 

 

”Asuinympäristö tulevaisuuspolku” –malli on strategiatyökalu/tiekartta alueen tulevaisuuden 

vision laadintaan. Se on tarkoitettu kuntalaisten ja viranhaltijoiden välisen yhteisymmärryk-

sen edistämiseen asuinympäristön ja palvelujen yhteissuunnittelussa (co-creation). Malli 

koostuu nykytilan kartoituksesta (lähtötiedot, tulevaisuuden muutosajurit), toivotusta tulevai-

suudesta (vision laadinnasta), tavoitteiden asettamisesta (strategiset valinnat) ja tavoittei-

den toteuttamisen kannalta keskeisistä prosesseista ja toimenpide-ehdotuksista (yhteinen 

sopimus, kehitettävät palvelut ja infra). Mallin avulla on tarkoitus luoda kokonaisnäkemys ja 

yhteinen ymmärrys asuinympäristön kehittämisestä. Tavoitteena on myös huomioida tekno-

logian kehittyminen ja sen hyödyntäminen asuinympäristön kehittämisessä. Strategiatyö-

kalu johdattaa käyttäjät vision laadinnan eri vaiheissa eteenpäin.  

 
Käsitemallin lisäksi mallin työversio voisi olla myös sähköisessä ja tulostettavassa muo-
dossa. Kyseessä voisi olla Kuntakanvas -tyyppinen nettisivu. Sähköisenä malli olisi kaik-
kien MAL-verkoston jäsenkuntien hyödynnettävissä. Sähköisen mallin ylläpitoaika tulisi 
määrittää konsultin tai muun verkkosivun ylläpitäjän kanssa (esim. vuosi). Myöhemmin yl-
läpitoaikaa olisi mahdollista jatkaa, jos koetaan siihen kentällä tarvetta. Tulostettavat työ-
paperit esim. työpajoihin olisivat käytettävissä myöhemmistä päätöksistä huolimatta. 
 
”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallia ja asukaslähtöistä visiota voidaan hyödyntää 
alueen kehittämistä koskevassa päätöksenteossa. Hankkeessa esimerkkinä toimii asuin-
ympäristön digitaalisten palvelujen kehittäminen  kehitetään digitaalisia palveluja, jotka 
tukevat alueen kehittämisvisiota. Mallia voidaan soveltaa myös viranhaltijoiden välisen yh-
teistyön edistämisessä.  
 
 
3.3 Asukkaiden osallistuminen; verkko-osallistuminen ja työpajat 
 

Lähiön/keskustaajaman vision kehittämistyö tapahtuu konsultin vetämässä työpajassa ja 

case-kaupunkien niin toivoessa myös nettiosallistumisen perusteella. Vaihtoehtoisesti voi-

daan hyödyntää jo tuotettua dataa kaupungeista. Konsultti vastaa tiedon käsittelystä ja ja-

lostamisesta alustaviin ydinteemoihin työpajoihin. Yhden päivän kestävissä työpajoissa tar-

jotaan asukkaille mahdollisuus ottaa osaa visiointiin myös kasvotusten. Ennen työpajaa pi-

detään suunnittelukokous konsultin ja case-kaupungin kesken onnistuneen työpajatyösken-

telyn varmistamiseksi. 

 

Työpajan ensimmäisessä osassa osallistujat pääsevät kertomaan asukkaille merkityksel-

lisistä asuinympäristöön liittyvistä asioista ja odotuksista, joista muodostetaan aluetta mää-

rittävät ydinteemat. Konsultti liittää verkkokyselystä nousseet ydinteemat työpajassa tuotet-

tuihin teemoihin. Työpajassa keskustellaan lähiön/keskustaajaman kehittämisen tulevaisuu-

desta ja sovitaan yhdessä lähiön kehittämisen seuraavista askeleista. Konsultin tehtävänä 

on johdatella keskustelua siten, että ensimmäisen osion jälkeen on luotu yhdessä nykytilan 

hahmotus, aluetta määrittävät ydinteemat ja näitä ilmentävä visio. Lisäksi on määritelty ta-

voitteita ja toimenpide-ehdotuksia halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi digitalisaation tuo-

mia muutoksia ja mahdollisuuksia unohtamatta. Viranhaltijat voivat hyödyntää asukasläh-

töistä kehittämisvisiota asuinympäristön ja palvelujen kehittämisessä myöhemmin omassa 

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


 

 

työssään. Hankkeessa esimerkkinä toimii asumisen ja asuinympäristön digitaalisten palve-

lujen kehittäminen työpajan toisessa vaiheessa.  

 
Työpajan toisessa vaiheessa asukkaiden osallistuminen on rajattu asumisen ja asuinym-
päristön digitaalisten palvelujen ideoimiseen ja kehittämiseen. Työpajan toisessa vaiheessa 
keskustellaan digitaalisten palvelujen mahdollisuuksista ja tunnistetaan 1-3 kehitettävää di-
gitaalista palvelua tai toimintatapaa, jotka tukevat edellä hahmotetun vision toteutumista. 
Digitaalisuutta tukeva toimintatapa voi olla esimerkiksi digilähettilästoimintaan sitoutuminen 
tai tietokoneiden käytön opetukseen panostaminen kirjastoissa. Työpajoissa voidaan ide-
oida nopeasti toteutettavia, heti palveluvalikoimaan integroitavissa olevia palveluja (esim. 
NappiNaapuri, Facebook-ryhmät), kohtuullisen helposti toteutettavissa olevia palveluja 
(esim. sähköiset kyselyt, palautejärjestelmät, tietopalvelut) ja toteutukseltaan vaativampia 
palveluja (esim. erilaiset digitaaliset osallistavat alustat, järjestelmien integraatiota edellyttä-
vät palvelut). Palvelujen ja toimintatapojen jatkokehittämisestä ja integroimisesta kaupungin 
palveluvalikoimaan vastaa kukin case-kaupunki itsenäisesti.  
 
Työpajoista kerätään tietoa ja kokemuksia palvelumuotoilusta ja kansalaisvaikuttamisryh-
mien hyödyntämisestä asuinympäristön ja palvelujen suunnittelussa. Konsultti vastaa hank-
keessa tuotettujen materiaalien koostamisesta yhdeksi ”Asukaslähtöinen digitaalisten pal-
velujen suunnittelu” –tietopaketiksi ja hankkeen tuotosten esittelyn loppuseminaarissa.  
 
 
3.4  Konkreettiset tulokset ja hyödyt 

 
Konkreettisena tuloksena osallistuvat case-kaupungit saavat 
 

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

2. ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallin lähiöiden/keskustaajamien strate-
giatyöhön 

3. Alueen kehittämisvisiota tukevia ideoita ja kehittämisehdotuksia asukkaille tar-
peellisista digitaalisista palveluista/digitaalisuutta tukevista toimintatavoista 

4. Viranhaltijat saavat kokemusta palvelumuotoilusta ja tietoa asukkaiden tar-
peista 

5. Kokemusten saaminen kansalaisvaikuttamisryhmien hyödyntämisestä asuin-
ympäristön kehittämisessä ja palvelujen suunnittelussa  

6. Kehitysehdotukset ja suositukset asukaslähtöiseen asuinympäristön ja digitaa-
listen palvelujen suunnitteluun  

7. ”Asukaslähtöinen digitaalisten palvelujen suunnittelu”-tietopaketin 
 
 

4. Hankkeen osapuolet  
 
Osallistujat: MAL-verkosto, Case-kaupungit sekä MAL-verkoston jäsenverkosto tulosten 
hyödyntäjinä  
 
 
 
 
 



 

 

5. Työn ohjaus  
 
Hankkeeseen muodostetaan ohjausryhmä, johon kuuluvat toteuttajan ohella edustajat 
MAL-verkoston koordinaatiosta ja case-kaupungeista. Ohjausryhmä kokoontuu hankkeen 
aikana 2-3 kertaa ja tarvittaessa järjestetään skypellä tms. työpalavereita.  
Tulevaisuuden kaupunkiseudut- teemaverkoston kokonaisuutta ohjaa MAL-verkoston oh-
jausryhmä, jota informoidaan säännöllisesti tämän työn etenemisestä. Työn etenemistä ja 
tuloksia esitellään MAL-verkoston ohjausryhmälle ja selvitystyössä valmistuvaa aineistoa 
käytetään kokousmateriaalina.  
 
 
6. Työn raportointi  
 
Konsultti vastaa hankkeessa tuotettujen materiaalien koostamisesta yhdeksi ”Asukaslähtöi-
nen digitaalisten palvelujen suunnittelu” –tietopaketiksi. MAL-verkosto vastaa hankkeessa 
tuotettujen materiaalien, tietojen, ”Asuinympäristön tulevaisuuspolku” -mallin ja hyvien käy-
täntöjen jakamisesta MAL-verkostolle. Tietopaketti julkaistaan sähköisenä MAL-verkoston 
verkkosivuilla www.mal-verkosto.fi ja www.kaupunkiseutu.fi. Keskeisimmät tulokset kootaan 
esittely-diasarjaksi (PowerPoint tmv.) sekä tiivistelmänä. Työpajojen materiaalit, ”Asuinym-
päristön tulevaisuuspolku” -malli, esittelydiat ja muu työnaikainen materiaali toimitetaan ti-
laajalle kokonaisuudessaan työn päättyessä. Hankinnan tuotokset ja materiaalin omistavat 
Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja MAL-verkosto. Mahdollisen sähköisen ”Asuin-
ympäristön tulevaisuuspolku” -mallin omistajuudesta ja ylläpidon kestosta sovitaan valitun 
konsultin kanssa erikseen, jos tähän lähdetään. Lähtökohtana on, että case-kaupungeille ei 
tulisi kustannuksia mallista, elleivät kaupungit itse koe tarpeelliseksi ylläpitää mallia esim. 
MAL-verkoston sopiman ylläpitoajan jälkeen.  
 
 
7. Työn aikataulu  
 
Tarjouskilpailu järjestetään helmikuun aikana. Työpajoista ja loppuraportin muodosta sovi-
taan tarkemmassa työohjelmassa yhdessä konsultin, tilaajan sekä pilottiseutujen kanssa 
muodostettavassa ohjausryhmässä. Kokousten aineistot tulee toimittaa viikkoa ennen ko-
kousta. Työn tulee valmistua kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun mennessä (2018). 
 
 
8. Työn kustannukset  
 
Työn kattohinta on MAL-verkoston osalta 25.000 €.  
 
 
23. Lähteet 
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kertomus/Documents/K_18+2015.pdf 
Jarenko, K. 2013. Local Co-Governance in Herttoniemi: A Deliberative system, 53. 
Luonnos alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistamisen suuntaviivoiksi, 8.11.2017, 
8. www.ym.fi 
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