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1
TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET
Maankäytön ratkaisut ovat perinteisesti ohjanneet fyy-
sisiin palvelupisteisiin perustuvaa palveluverkon suun-
nittelua. Palveluverkon suunnittelu on perustunut kaa-
voitukseen, maantieteellisiin etäisyyksiin, jo olemassa 
oleviin palvelupisteisiin ja väestön demografisiin tietoi-
hin. Palvelujen digitalisointi herättää kuitenkin kysy-
myksiä, miten digitaaliset palvelut ovat integroitavissa 
maankäytön suunnitteluun ja mikä rooli maankäytön 
suunnittelulla on palveluverkkojen kehittämisessä digi-
taalisessa palvelutuotannossa. Tämän työn tarkoituksena 
on omalta osaltaan kuroa umpeen sitä tiedollista kuilua, miten 

palvelujen digitalisointi vaikuttaa palveluverkkojen rakenta-
miseen ja maankäytön suunnittelun.

Selvityksen tutkimusasetelma muodostui palveluverk-
kojen suunnittelusta ja kehittämisestä, digitaalisten 
palveluverkkojen suunnittelun ydinkysymysten tun-
nistamisesta ja digitaalisten palvelujen suunnittelusta- 
ja niiden liittämisestä osaksi strategista maankäytön 
suunnittelua (ks. kuvio 1). 

TUTKIMUKSEN TAUSTA

DIGITAALISTEN  
PALVELUVERKKOJEN 

SUUNNITTELUPROSESSIEN 
YDINKYSYMYSTEN  
TUNNISTAMINEN

DIGITAALISTEN 
PALVELUVERKKOJEN 

SUUNNITTELU

PALVELUVERKKOJEN 
SUUNNITTELU  

JA KEHITTÄMINEN

DIGITAALISTEN PALVELUJEN 
LIITTÄMINEN MAANKÄYTÖN 

SUUNNITTELUUN

Kuvio 1. Tutkimusasetelma.

Tutkimusongelmaksi nousivat digitaalisen palveluver-
kon suunnitteluprosessin ydinkysymysten määrittämi-
nen ja miten digitaalinen palveluverkko on liitettävissä 
osaksi strategista maankäytön suunnittelua. Lisäksi teh-
tävänä oli tunnistaa, miten suunnitteluprosesseja tulisi 
edelleen kehittää.

Tutkimuskysymykset olivat:
1. Mitkä ovat digitaalisten palveluverkkojen suunnit-

telun ydinkysymyksiä palveluverkkojen suunnitte-
lussa? 

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

3. Miten palveluverkkojen suunnitteluprosesseja tulisi 
kehittää, jotta digitaaliset palvelut tulisivat huo-
mioiduiksi osana palveluverkkoja ja maankäytön 
suunnittelua? 

Selvitystyötä varten lähetettiin kysely palvelujen digi-
talisoimisesta kaiken kaikkiaan 16:lle MAL-verkoston 
jäsenyhteisölle. Tutkimusta syvennettiin yhdeksällä 
haastattelulla valituilla paikkakunnilla kyselyn aineis-
toanalyysin perusteella. Tämä tiivistelmä keskittyy 
haastatteluista saatuihin nostoihin. Kyselyosuuteen voi 
tutustua raportissa.
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1 Väyrynen 2010, 41, 43.
2 Rehunen, Rantanen, Lehtola & Hiltunen 2012, 13; Väyrynen 2010, 

45.
3 Anthopoulos, Janssen & Weerakkody 2015, 525; Lee, Hancock & Hu 

2014, 81.

4 JHS-suositukset 2012.

TUTKIMUKSEN KÄSITTEET

Prosessi on määrätyssä ajassa ja kontekstissa oleva toi-
minta, tapahtuma tai aktiviteetti, joka tähtää tietyn lop-
putuloksen aikaansaamiseen1. 

Palvelulla tarkoitetaan kunnan/yhteistyöorganisaation 
tuottamia julkisia palveluja riippumatta siitä, mikä on 
palvelujen tuotanto- tai organisaatiotapa ja kenelle pal-
velu on tarkoitettu. Tässä työssä ymmärretään maan-
käyttö, liikenne, asuminen ja elinkeinoelämän palvelut 
myös kunnan tarjoamina palveluina. Palveluihin kuu-
luvat myös kunnan infrastruktuuripalvelut. Palveluja 
voidaan tarkastella eri aluetasoilla (kylä, kunta, seutu 
tai alue).2  Tässä työssä keskitytään kunta- ja seututason 
palveluiden tarkasteluun.

Digitaalisella palvelulla ymmärretään tässä palvelu,  
jossa käytetään informaatio- ja kommunikaatiotekno-
logiaa jossain muodossa. Digitaalisen palvelun määrit-
tely on tarkoituksella jätetty tässä työssä laajaksi, sillä 
kaupungit ovat voineet itse määritellä sen, mitä digitaa-
lisella kaupungilla oikein ymmärretään3. Tällöin työn 
rajaaminen koskemaan vain tiettyjä teknologioita tai 
sähköisiä palveluja poistaisi mahdollisuuden havaita 
sen, miten digitalisointi on edennyt eri paikkakunnilla. 

Palveluverkko muodostuu digitaalisten ja fyysisten pal-
velujen kokonaisuudesta. 

Palvelumuotoilu on palvelujen käyttäjälähtöistä kehit-
tämistoimintaa, jossa muotoilua hyödynnetään 
osana palvelukonseptin kehittämistä ja johtamista. 
Palvelumuotoilussa suunnittelun kohteena voi olla sekä 
aineellinen että aineeton kohde. Palvelumuotoilussa 
suunniteltu konsepti peilaa palvelun tarkoitusta,  
 

 
toimintaa ja profiilia sekä on samalla helppokäyttöinen 
ja haluttava käyttäjälleen kohderyhmässä. Tavoitteena 
on luoda palvelukokemus, joka vastaa sekä käyttäjän 
että palveluntuottajan tarpeita.

Digitaalinen palveluverkko on kunnan julkisista pal-
veluista koostuva verkko, joka koostuu kaikista niistä 
palveluista, joissa hyödynnetään informaatio- ja kom-
munikaatioteknologiaa jossain muodossa. Palvelujen 
tuotanto- tai organisaatiotavalla ei ole merkitystä. Sillä, 
onko palvelu tarkoitettu juuri kuntalaisille, oman orga-
nisaation jäsenelle vai elinkeinoelämälle, ei myöskään 
ole merkitystä. 

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien ja pal-
velujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden tuottamien 
palvelujen muodostaman kokonaisuuden rakenne. Se 
on kokonaisvaltainen lähestymistapa organisaation tie-
tojärjestelmien, toiminnan ja sen rakenteiden hallinnoi-
miseksi ja kehittämiseksi4. 
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Digitaalisten palvelujen kehittäminen on hajautunut 
eri toimijoille ja kehittäminen on pienten askelten otta-
mista ja kokeiluja. Selvityksen kyselyosuuteen vastan-
neista hieman yli puolet arvioi, että digitaalisten pal-
velujen kehittäminen on rajoittunut yhdelle sektorille. 
Toisaalta, merkittävä osa kuntavastaajista oli myös täy-
sin samaa mieltä ja jokseenkin samaa mieltä siitä, että 
digitaalisia palveluja kehitetään myös yli sektorirajo-
jen. Haastattelujen tulokset tukivat kyselyn vastauksia. 
Digitaalisten palvelujen kehittäminen on tällä hetkellä 
vielä lähinnä pilotointeja ja kokeiluja ja kehittäminen 
on melko usein lyhytjänteistä. Mikäli pitkäjänteinen 
kokonaiskehitysnäkemys puuttuu, vaarana on palvelujen 
kehittämisen tempoilevuus eri suuntiin ja myös kokonais-
valtainen palvelujen kehittäminen kärsii.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen nykytilassaan 
korostaaa sektoritoimialojen roolia ja ICT-alan yritysten 
roolia palveluverkon kehittämisessä, mikä voi lisätä sek-
torikohtaista osaoptimointia ja irrottaa palvelujen suun-
nittelun maankäytön suunnittelusta. Roolien muuttumi-
nen voi herättää myös kiistaa siitä, minkä tahon pitäisi 
ohjata maankäytön suunnittelua; palveluista vastaavien 
toimialojen vai maankäytön suunnittelun. Digitaalisten 
palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun ei ole 
yhtä suunnitelmallista kuin muiden palvelujen osalta. 
Palvelujen digitalisoituessa kunnan ohjaava rooli palve-
luverkon kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja hallin-
nassa näyttäisi muodostuvan yhä tärkeämmäksi.

Selvityksessä haastatellut kuntaedustajat korostivat 
kunnan tulevaisuuden kehityksen hahmottamisen tär-
keyttä, yhteistä visiota ja yhteisesti hyväksytyn toimin-
tastrategian merkitystä digitaalisten palvelujen kehittä-
misessä. Vasta yhteisen käsityksen saamisen jälkeen on 
mahdollista laatia strategia ja konkreettiset kehittämisen 
tavoitteet ja toimenpiteet. Konkreettisten, määrällisten 
tavoitteiden ja mittareiden asettaminen ja strategia-
tason hyväksyntä luottamushenkilöiltä koettiin tär-
keiksi. Pelkkien määrällisten tavoitteiden asettaminen 
ei kuitenkaan takaa digitaalisten palvelujen kehittämi-
sen strategisuutta. ICT-kokonaisarkkitehtuurin kehit-
täminen edellyttää kokonaisvaltaista ja systemaattista 
kehittämistä. Tätä varten tulisi tunnistaa tärkeimmät 
kehittämisen kohteet ja niiden kehittämisjärjestys. 

Strateginen järjestelmien kehittäminen edellyttää toi-
mintasuunnitelmaa, josta käy ilmi miten järjestelmien 
kehittäminen tukee organisaation tavoitteita, palve-
luprosesseja ja mitä synergiaetuja eri järjestelmien 

kehittämisellä ja yhteen liittämisellä voidaan saada 
aikaan.  Tämä edellyttää digitaalisten palvelujen kehit-
tämisen koordinaatiota strategiselta tasolta.

Haastatteluissa korostui yhteistyön merkitys yli sek-
torirajojen, mutta myös muiden sidosryhmien kanssa. 
Sektorien välistä yhteistyötä pyrittiin edistämään joh-
tamisjärjestelmiä kehittämällä, monialaisia työryhmiä 
perustamalla ja erilaisia osallistavia menetelmiä käyt-
tämällä. Osassa kuntia pyrkimyksenä oli kokonaisval-
tainen kehitysnäkemys kaupunkikehityshankkeissa, 
mihin pyritään palvelumuotoilun avulla. Osallistava 
suunnittelu muuttaa alueen palvelujen kehittämisen 
kaavoitusvetoisesta kehittämisestä kumppanuuskaa-
voittamiseksi, mikä kokoaa eri toimialojen edustajat ja 
yhteistyökumppanit yhteen. 

Palvelumuotoilu nähtiin keinoksi liittää digitaaliset pal-
velut maankäytön suunnitteluun. Yhteinen suunnittelu-
prosessi voi määrittää myös sitä, mitä fyysisiä ja digitaa-
lisia palveluja alueella tarjotaan. Haasteena voi olla kui-
tenkin palveluverkon suunnittelun pysyminen ylätason 
yleisenä tavoitteena, konsensuksen saavuttaminen toi-
mijoiden välille ja kaavoituksen ajoittaminen hankkeessa.  
 
Digitaalisten palvelujen kehittämisen kannalta yksi tär-
keimmistä kysymyksistä on hahmottaa, mitkä palvelut 
tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien ja organisaatioi-
den kanssa ja mitkä palvelut jäävät oman kunnan kehi-
tettäväksi. Digitaalisten palvelujen kehittämisessä tulisi 
huomioida palvelujen skaalautuminen ja integraatio-
mahdollisuus tulevaisuudessa. Digitaalisten palvelujen 
tuottama tieto voi edistää kuntien välistä yhteistyötä 
palveluverkon kehittämisessä. Toisaalta, digitaalisen 
palveluverkon kehittäminen ei ole sidoksissa fyysiseen 
alueeseen, jolloin voi herätä kysymys, löytyisivätkö par-
haimmat yhteistyökumppanit jostain muualta. 

Haastateltavat myös kertoivat, että virallinen kuntaorga-
nisaatio taipuu huonosti digitaalisten palvelujen kehittä-
miseen. Digitaalisten palvelujen kehittäminen ei kuiten-
kaan välttämättä vaadi virallista organisaatiota taakseen 
sillä palveluja oli edistetty epävirallisessa yhteistyössä 
ja innovatiivisissa hankkeissa. Haastatteluissa tuotiin 
esiin yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, joka voi tuoda 
kumppaneille molemminpuoleisia etuja. 

2 PALVELUVERKKOJEN 
SUUNNITTELU
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Haastateltavien mielestä palvelujen digitalisointi voi 
mahdollisesti lisätä maankäytön suunnittelun merki-
tystä kaupunkien välisessä kilpailussa. Palvelujen digi-
taalisuus näyttää vahvistavan maankäytön suunnitte-
lun roolia asumisen, teollisuuden ja muun elinkeinoelä-
män toimintaedellytyksiä edistävässä kaavoittamisessa. 
Palvelujen digitalisaatio vapauttaa tiloja uuteen käyt-
töön, mutta kaikille tiloille ei välttämättä löydy uutta 
käyttötarvetta. Tyhjenevät tilat voivat muuttaa alueen 
profiilin joksikin toiseksi, millä voi olla vaikutusta alueen 
vetovoimaisuuteen. Vaikutustenarvioinnissa voisi sel-
vittää palvelujen digitalisoinnin vaikutus palveluverkon 
rakennetta laajemmin myös alueen vetovoimaisuuteen. 
Kaavoituksessa tulisi löytää ratkaisuja, joilla alueellinen 
”pöhinä” edelleen säilyisi. 

Hybriditilojen rakentaminen, joustavat kaavamääräyk-
set ja yhteistyö alueiden ja tilojen käytön suunnitte-
lussa sekä tarkempien sisältövaatimusten asettami-
nen rakentamiselle ja elinympäristön laadukkuudelle 
voivat suunnata muutosta haluttuun tavoitteeseen.  

Asiakkaan näkökulmasta digitaalisten palvelujen saavu-
tettavuus ja saatavuus voivat olla puutteellisia, vaikka 
digitaalisia palveluja olisi tarjontanäkökulmasta paljon 
tarjolla. Digitaalisten palvelujen saavutettavuudessa 
korostuvat tiedollinen ja kykyihin perustuva saavu-
tettavuus ja tietoliikenneyhteydet. Fyysisistä ja digi-
taalisista palveluista koostuvan palveluverkon suun-
nittelussa paikkatietoaineistoja voidaan täydentää 
kokemustiedolla ja verkon kapasiteetin tiedoilla, jotta 
todellinen palvelujen saavutettavuus ja saatavuus saa-
daan selville. Palveluverkon suunnittelussa voi olla tar-
peen huomioida myös eri väestöryhmien kyvyt käyttää 
digitaalisia palveluja. Liikennejärjestelmien ja logistii-
kan kehittämisellä voidaan kompensoida harventuvaa 
fyysistä palveluverkkoa. Kaupunkien kehittämisessä 
liikennejärjestelmien kehittäminen nähtiin myös kei-
nona liittää paikkakunta suurempaan talousalueeseen. 

3 PALVELUJEN DIGITALISAATIO JA 
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
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Yksittäisten palvelujen digitalisoiminen ei vielä hyö-
dytä kuntayhteisöä. Hyödyt ilmaantuvat vasta ICT-
infrastruktuurin vahvistuessa ja palvelujen integroituessa 
yhteen eli kokonaisen ICT-arkkitehtuurin rakentamisen 
kautta. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on toimin-
nan, prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien 
ja niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonai-
suuden kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuuri-näkökulma 
kuvaa kehitettävän tietojärjestelmän lisäksi myös toi-
minnan strategiset tavoitteet ja kehittämisestä saatavan 

hyödyn ja koko kehittämisprosessin. Tätä sanotaan ark-
kitehtuuriviitekehyksen luomiseksi.5 Julkisen hallinnon 
tietohallinnon neuvottelukunta nojaa omissa ohjeis-
saan TOGAFTM -menetelmään (Open Group Architecture 
Framework). TOGAFTM on kokonaisarkkitehtuuri-viite-
kehys, mikä kertoo mitä asioita kokonaisarkkitehtuurin 
kehittämisessä missäkin vaiheessa tulisi ottaa huomioon. 
Kehittämisvaiheet on jaoteltu eri vaiheisiin (ks. kuvio 2).6 

  

5 JHS-suositukset 2012; http://pubs.opengroup.org/architecture/to-
gaf8-doc/arch/

6 http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/
7 http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/

8 Creating Municipal ICT architectures 2011, 8.
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Kuvio 2. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisvaiheet, TOGAFTM. 7 

Jokainen kaupunki ja kuntayhteisö on omanlaisensa ja 
alueen kehittäminen tapahtuu alueen omista vahvuuk-
sista ja historiasta käsin. Kaupungin kehitysnäkemys, 
strategiset painopistealueet ja olemassa oleva infrastruk-
tuuri määrittävät ja ohjaavat kaupunkien tulevaisuuden 

kehityspolkua.8 Digitaalisten palvelujen kehityspolun 
rakentaminen voidaan jakaa neljään vaiheeseen; 1) valmis-
teluvaihe, 2) saavutettavuuden ja saatavuuden vahvistami-
nen, 3) käyttöönotto- ja skaalautumisvaihe ja 4) palvelun 
arviointivaihe ja uudelleen kehittäminen. 
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Heeks kutsuu digitaalisten palvelujen eri vaiheita arvo-
ketjun luomisena. Kuten yritysten arvoketjuja, myös ICT-
arvoketju on yksilöllinen jokaisella kuntayhteisöllä. Se, 
miten hyvin arvoketjun eri vaiheet pystytään toteutta-
maan, vaikuttaa myös siihen, miten ihmiset omaksuvat 
digitaaliset palvelut ja mikä on digitaalisista palveluista 
lopulta saatava hyöty9. Valmisteluvaiheessa keskeisim-
pinä kysymyksinä on hahmottaa ja rajata, mitä palve-
lujen kehittäminen kunnassa koskee. Nykytilanteessa 
digitalisointi koskee helpoiten sähköistettäviä palveluja. 

Tärkeintä olisi tunnistaa ne kehittämisen kohteet, jotka 
tuovat kunnalle eniten lisäarvoa. Koskeeko palvelu-
jen digitalisoiminen vain tiettyjä kunnan toimialoja ja 
palveluja vai kehitetäänkö palveluja kaikilla kaupun-
kirakenteen tasoilla? Puhutaanko toiminnan tasosta, 
jolloin digitalisaatio koskettaa palveluja, kuten esi-
merkiksi kunnan tarjoamia koulutus- ja sivistysalan 
palveluja? Vai rakennustasosta, jolloin kehitetään esi-
merkiksi rakennusten energiatehokkuutta ja esteet-
tömyyttä? Vai puhutaanko kaupungin teknisestä inf-
rastruktuurista, jolloin kehitetään esimerkiksi vesi- ja 
jätehuoltoa, turvallisuutta ja energian säästämistä? 
Jokaisessa näissä voidaan lisäksi painottaa erilaista 
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen näkökulmaa.10 
 
Kuntien ICT-järjestelmien kehittämistä on kritisoitu 
siitä, että ne “hyppäävät” hankkeen alkuvaiheesta suo-
raan teknisten järjestelmien hankkimiseen ja järjestel-
mien implementoimiseen. Tällöin se, miten palvelujen 
digitalisoiminen liittyy kunnan strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, jää uupumaan.11 Valmisteluvaiheessa 
kartoitetaan organisaation resurssit ja valmiudet, tek-
nologinen valmius, osaaminen ja käytettävissä ole-
vat taloudelliset resurssit. Kehittämishankkeille voi 
olla myös reunaehtoja, jotka nousevat olemassa ole-
vista laeista ja kunnan kehityskohteiden priorisoin-
neista. Haastatteluissa ilmeni, että kunnilla voi olla 
eroja myös siinä, kuinka hyvin alueella on potentiaa-
lisia kumppaneita. Yhteistyökumppaneiden valinta 
ja päätös järjestelmien integraatiosta vaikuttavat 
pitkälle tulevaisuuteen (ks. kuvio 3 seuraava sivu).12   

Saavutettavuuden ja saatavuuden varmistusvaiheessa 
kiinnitetään huomiota niihin edellytyksiin, joita digi-
taalisten palvelujen käyttäminen asiakkailta vaatii. 
Eri alueilla voi olla eroja siinä, mitä pidetään hyvänä 
saavutettavuutena; pohjoisessa pidemmät välimatkat 
ovat yleisesti hyväksytympiä. Kulttuuriset erot voivat 
vaikuttaa myös siihen, mitä keinoja voidaan käyttää 
hyväksi digitaalisten palvelujen rahoittamisessa ja käy-
tön edistämisessä. Haastatteluissa esiin noussut digi-
lähettilästoiminta on esimerkki ennakkoluulottomasta 
toimintamallista. 

Haastateltavat pohtivat myös sitä, voitaisiinko digitaa-
lisia palveluja rahoittaa yrityksiltä saatavilla mainostu-
loilla. Heeksin mukaan arvot, kehittämisen motiivit ja 
viime kädessä poliittinen päätöksenteko ohjaavat sitä, 
mikä koetaan sopivaksi tavaksi toimia ja edistää palve-
lujen digitalisointia. Saavutettavuuden ja saatavuuden 
varmistamista voi pitää tärkeimpänä tekijänä arvoket-
jun muodostamisessa, sillä vasta palvelujen aito lisä-
arvo saa aikaan muutoksia ihmisten käyttäytymisessä.13

Käyttöönotto- ja skaalautumisvaiheessa vakiinnu-
tetaan digitaaliset palvelut osaksi palveluverkkoa. 
Digitalisoinnissa pidemmällä olevissa kunnissa oli poh-
dittu, mitä palvelujen digitalisoiminen kunnalta vaatii. 
Kestävän muutoksen ja todellisten hyötyjen saaminen 
edellyttää uusien toimintatapojen käyttöönottoa, orga-
nisaatiomuutoksia ja koko palveluprosessien uudis-
tamista.14 Pienissä kunnissa voi olla rajalliset resurssit 
uudistaa koko palvelutuotantoa. Rajallisten resurssien 
vuoksi on entistä tärkeämpää identifioida ne kehittämi-
sen kohteet, jotka vahvistavat kunnan omia vahvuuksia. 
Maatalousvaltaisessa kunnassa digitalisoiminen voi kes-
kittyä täysin erilaisiin kohteisiin kuin t&k-intensiivisessä 
kunnassa. Parhaimpien hyötyjen saaminen voi tarkoit-
taa myös yksinkertaisia, matalan teknologian ratkaisuja. 

Palvelun arvioinnin ja uudelleen kehittämisen vaiheessa 
kootaan ja analysoidaan prosessin aikana saatua tietoa 
onnistumisista ja mahdollisista uusista reunaehdoista. 
Palveluprosessi muuttuu ja elää koko ajan maankäytön 

9 Heeks 2010, 627.
10 Säisä & Matero 2016, 7; Creating Municipal ICT architectures 2011, 

8.
11 Creating Municipal ICT architectures 2011, 24.
12 Creating Municipal ICT architectures 2011, 4, 20.

13 Heeks 2010, 627.
14 Kauhanen, M.Kulvik, S.Kulvik, Maijanen, Martikainen & Ranta 

2012, 60.
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suunnittelua nopeammalla aikasyklillä ja maankäytön 
tulisi pystyä reagoimaan muutoksiin. Maankäytön suun-
nittelun uudet tehokkaat ohjelmat ja digitaalisista pal-
veluista kerättävä tieto mahdollistavat nopean tiedon 
keräämisen ja analysoinnin palvelujen käyttämisestä.  

Vaikka digitalisointi mahdollistaa palveluverkon muun-
telun yhä nopeammin, maankäytön suunnittelu ei voi 

reagoida muutoksiin liian nopeasti. Tietojen keräämi-
sen ohella tarvitaan edelleen yhteisiä menettelytapoja 
ja yhdessä sovittuja sääntöjä, joissa palveluverkko ja 
maankäytön suunnittelu sovitetaan yhteen tulevaisuu-
teen ponnistavien, kestävien ja laadukkaiden ratkaisujen 
saamiseksi.

Kuvio 3. Oman polun hahmottaminen. Kuva Heli Suuronen.

OMAN POLUN HAHMOTTAMINEN

HELPOSTI TOTEUTETTAVAT PALVELUT RASKAAT, KONFIGUROIDUT PALVELUT

NYKYTILAN  
KARTOITUS, KEHITTÄ-

MISKOHTEIDEN  
TUNNISTUS, HANK-

KEEN RAJAUS

VISIO

VAIKUTUSTEN  
ARVIOINTI, KUSTAN-

NUSHYÖTYANALYYSIT, 
RISKIEN ARVIOINNIT

STRATEGIA

VAATIMUSTEN 
MÄÄRITYKSET

TAVOITTEET

KUMPPANEIDEN  
VALINTA,  

INTEGROITAVAT  
JÄRJESTELMÄT

KONKREETTI-
SET  

MITTARIT

TOIMITUSTAPOJEN 
JA PALVELU- 
PROSESSIEN 

MUUTOS

JATKUVA 
ARVIOINTI

Terveys- ja sosiaalipalvelut

Päivähoito ja koulutus

Asuminen ja ympäristö

Liikenne ja logistiikka

Kulttuuri ja vapaa-aika

Maankäytön  
suunnittelu- 
ohjelmat

Hallinnon  
sähköistäminen
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