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Kestävän kehityksen mukaisen yhdyskuntarakenteen saavuttaminen on yksi yhdyskunta-
suunnittelun tärkeimmistä tavoitteista, mutta samalla se on edelleen yksi sen suurimmista 
haasteista1. Maankäyttöratkaisujen tuloksena syntyvät yhdyskuntarakenteet ja liikenneolot 
vaikuttavat merkittävästi yksityisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, elinympäristön 
laatuun, asuntojen saatavuuteen ja sitä kautta kuntien kilpailukykyyn2. Maankäytön ratkaisut 
ovat perinteisesti ohjanneet fyysisiin palvelupisteisiin perustuvaa palveluverkon suunnitte-
lua. Palveluverkon suunnittelu on perustunut kaavoitukseen, maantieteellisiin etäisyyksiin, jo 
olemassa oleviin palvelupisteisiin ja väestön demografi atietoihin. 

Historiallisesti kunnan palvelujen sisällöllinen kehittäminen on ollut maankäytön suunnitte-
lusta erillistä toimintaa, mikä on tuonut palveluverkon ja maankäytön suunnittelun integraa-
tiolle omat haasteensa. Palvelujen integraatiota maankäytön suunnitteluun on pyritty edistä-
mään kokonaisvaltaisella MALPE-suunnittelunäkemyksellä, missä maankäytön-, asumisen-, 
liikenteen-, elinkeinoelämän ja muita kunnan palveluja katsotaan yhtenä kokonaisuutena3. 
Palvelujen digitalisointi herättää kuitenkin kysymyksiä, miten digitaaliset palvelut ovat inte-
groitavissa maankäytön suunnitteluun ja mikä rooli maankäytön suunnittelulla on palvelu-
verkkojen kehittämisessä digitaalisessa palvelutuotannossa. 

Tämä selvitystyö on läpileikkaus suomalaisten kuntien arkeen palvelujen digitalisoimisessa. 
Selvitystyön tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten palvelujen digitalisointi on eden-
nyt kunnissa ja miten palvelujen digitalisointi vaikuttaa palveluverkkojen integroitumiseen 
maankäytön suunnitteluun. Selvitystyö perustuu kirjallisuuskatsaukseen, kyselyyn ja haas-
tatteluihin valituilla paikkakunnilla. Selvitystyötä varten lähetettiin kysely palvelujen digitali-
soimisesta kaiken kaikkiaan 16:sta MAL-verkoston paikkakunnalle ja tutkimusta syvennettiin 
yhdeksällä haastattelulla valituilla paikkakunnilla kesällä 2016. 

Työn alussa avataan selvitystyön takana olevan kokonaisvaltaisen suunnittelunäkemyksen 
taustoja, avataan työssä käytettäviä käsitteitä ja luodaan yleiskatsaus erilaisiin digitaali-
siin kaupunkikehityskonsepteihin. Tämän jälkeen perehdytään luvuissa viisi ja kuusi digi-
taalisten palvelujen ja palveluverkon suunnittelun ydinkysymyksiin sekä palveluverkkojen 
integroimiseen maankäytön suunnitteluun. Kappaleiden lopussa olevat laatikot kokoavat 
kappaleissa esitetyt asiat yhteen. Työn lopussa määritetään kaupunkien kehityspolku ICT-
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä ja lopuksi tiivistetään tutkimuksen tulokset yhteen.

2.1 KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELU ALUEKEHITTÄMISESSÄ
Kokonaisvaltainen suunnittelunäkemys on Suomessa 
ollut ensimmäisen kerran esillä 70-luvulla, kun kun-
nallislakiin lisättiin yleinen suunnitteluvelvoite. 
Suunnitteluvelvoite kohtasi kuitenkin kritiikkiä; koko-
naisvaltaiset suunnitelmat olivat raskaita toteuttaa, 
ohjaus kankeaa ja suunnitelmat usein vanhentuneita jo 
syntyessään. Kokonaisvaltaisesta suunnittelusta luovut-
tiinkin 80-luvulla.4 

1990-luvulla kuntien yhteistyöverkostot nousivat alue-
kehittämisessä keskeiseen asemaan5. Alueiden kehittä-
mistä alettiin näkemään ylhäältä alaspäin johtamisen 
sijaan erilaisten verkostojen johtamisena6. Aluetieteessä 
alettiin puhumaan alueellisista kehittäjäverkostoista, 
jotka koostuvat alueen kehityksen kannalta keskeisistä 
toimijoista7. Kehittäjäverkostot perustuvat keskinäis-
riippuvuusajatteluun, missä toimijat ovat riippuvaisia 
verkostokumppaneiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 
Yhteistoiminnan edut syntyvät uusien näkökulmien 
avautumisena, osaamisen syntymisenä ja uusien inno-
vaatioiden ja kehitysmahdollisuuksien aukeamisena.8 

Verkostojen muuttuessa yhä kompleksisemmaksi on 
kasvanut kuitenkin myös verkoston hallinnan ja koor-
dinaation tarve.

Kokonaisvaltaisessa suunnittelussa pyritään integroi-
maan alueen yhdyskuntarakenne, palvelutoiminta ja 
elinkeinoelämän edistäminen yhteen. Kunta ei toimi 
vain toisena osapuolena palvelujen tuottamisessa, 
vaan myös kunnan elinkeinoelämän institutionaali-
sena järjestäjänä. Kunnan harjoittamalla maapolitii-
kalla ja sen tekemillä investoinneilla ja palvelupoli-
tiikalla on merkittävä rooli alueen elinkeinoelämän 

toimintaedellytyksiin.9 Myös tässä työssä kaupunki on 
ymmärretty kokonaisvaltaisesti. Älykaupungin yhtey-
dessä holistinen kaupunkinäkemys on tarkoittanut kau-
punkiyhteisön infrastruktuurin ja palvelurakenteiden 
yhdistämistä ICT:n avulla10.

Suomessa kokonaisvaltainen suunnittelunäkemys on 
näkynyt muun muassa PARAS-hankkeessa ja sitä jat-
kavassa kuntauudistuksessa ja valtioneuvoston JULMA-
tutkimushankkeessa11. JULMA-hankkeen tavoitteena oli 
pureutua kaupunkiseutujen maankäytön ja asumisen 
haasteisiin, jotka edelleen kytkeytyvät julkiseen talou-
teen. Hankkeessa luodun strategisen eheyttämisen 
kolmiomalli perustuu maankäyttöpolitiikan ja asunto-, 
liikenne-, elinkeino- sekä palvelusektoreiden politiikan 
yhteen liittämiseen.12 Kokonaisvaltainen suunnittelu-
näkemys voidaan nähdä yhtenä menetelmänä hahmot-
taa palveluverkon kehittämisen ja maankäytön suun-
nittelun välinen yhteys. Tämä selvitystyö avaa omalta 
osaltaan kunnan palveluiden suunnitteluprosesseja ja 
pyrkii kytkemään palveluverkkojen suunnitteluproses-
sien merkityksen myös kaupungin kokonaisvaltaiseen 
kehittämiseen. 

1 Hakamäki 2015, 3.
2 Laakso & Loikkanen 2013, 490; Puustinen, Mäntysalo & Karppi 2015, 7.
3 Hakamäki 2010, 3.

4 Sotarauta 1996, 57-58, 61.
5 Linnamaa & Sotarauta 2000, 28,34.
6 Sotarauta 2001, 693.
7 Linnamaa & Sotarauta 2000, 34.
8 Linnamaa & Sotarauta 2000, 34.

9 Hautamäki 2015, 37; Mäntysalo & Mattila 2016, 67.
10 Lee, Hancock & Hu 2014, 81.
11 Hautamäki 2015, 9; Puustinen, Mäntysalo & Karppi 2016, 8. 
12 Puustinen, Mäntysalo & Karppi 2015, 8.
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2.2 PALVELUVERKKOJEN SUUNNITTELUPROSESSIEN  
TUTKIMINEN
Selvitystyön lähtökohdaksi muodostui digitaalisten 
palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitte-
luun. Ongelmaa voidaan lähestyä kahdesta eri suun-
nasta, instrumentaalisesta eli teknisestä menetelmä 
näkökulmasta ja ihmisten toimintaa ymmärtävästä 
näkökulmasta. Tekninen menetelmä lähestyisi ongel-
maa suunnittelun apuvälineiden avulla. Näitä tarjoavat 
erilaiset maankäytön suunnittelun teoriat, kuten ver-
kostoteoriat, etäisyys- ja vyöhyketeoriat. Menetelmiin 
keskittyvistä tutkimuksista jää kuitenkin usein pois 
inhimillisen toiminnan ymmärtämisen näkökulma. 
Ihmisnäkökulmassa keskitytään ihmisten yhteistoi-
minnan ja sosiokulttuuristen tekijöiden tutkimiseen. 
Tutkimuskenttä on hyvin laaja; näihin tutkimuksiin 
kuuluvat muun muassa erilaisten instituutioiden, kuten 
organisaatioiden ja yhteisössä vallitsevien arvojen tut-
kiminen ja toimijoiden erilaisten roolien ja vuorovaiku-
tussuhteiden tutkiminen. Tässä työssä tutkitaan ihmis-
ten yhteistoimintaa palveluverkkojen suunnittelussa 
ja liittämisessä maankäytön suunnitteluun. Työ nojaa 
ajatukseen siitä, että rakenteiden ja strategioiden tut-
kimisen ohella on yhtä tärkeää tutkia myös itse suun-
nitteluprosesseja, jotka voivat vaikuttaa tulevaisuuden 
kehitykseen13. 

Suunnitteluprosessien analyysissä kiinnitetään huo-
miota verkoston hallintaan ja toimijoiden välisiin suh-
teisiin ja niiden muutoksiin. Toiseksi huomio kiinni-
tetään instituutioihin, millä tarkoitetaan toiminnan 
taustalla olevia oletuksia, toimintatapoja, arvoja ja 
tavoitteita. Toisaalta analyysissä kiinnitetään huomiota 
toiminnan organisoitumiseen, epävirallisiin ja virallisiin 

käytäntöihin. Kolmanneksi huomio kiinnitetään itse toi-
mijoihin ja näiden välisiin valtasuhteisiin. Kysymyksiä 
voivat olla, mitkä toimijat johtavat suunnitteluproses-
sia, keitä on mukana suunnittelussa, miten toiminta 
on organisoitu ja miten toimijat saavat legitimiteetin 
toiminnalleen.14 Evolutionaarinen kehitysnäkemys kiin-
nittää huomiota siihen, että alueiden väliset kehityse-
rot riippuvat alueella jo olemassa olevista resursseista 
ja kehityshistoriasta15. Kaupungin kehittäminenkin on 
siten riippuvainen kaupungissa jo olemassa olevista 
organisaatioista, yhteistyömalleista ja maankäytön 
suunnittelun välineistä. 

Erilaisten palvelujen integroimisesta osaksi maankäyt-
töä ja suunnittelua (MALPE-ajattelu) on Suomessa vielä 
vähän tehty julkaisuja, joista tässä voisi nostaa esiin 
Hakamäen vuonna 2015 Liikennevirastolle tekemän 
selvityksen ”Yhdenmukaista yhdyskuntasuunnittelua 
etsimässä”.16 Työssä ei kuitenkaan keskitytä palvelu-
verkkojen digitalisointiin, joskin teknologian vaikutusta 
maankäytön suunnitteluun käsitellään tulevaisuu-
den trendien kautta. JULMA-hankkeen loppuraportissa 
kuvataan kokonaisvaltaisen aluekehittämisen eri puo-
lia, mutta ei kuitenkaan perehdytä syvällisemmin itse 
maankäytön suunnitteluprosesseihin17. Jyväskylän kau- 
pungin ja Tampereen teknillisen yliopiston Kymppi-
Moni hanke keskittyi palveluverkkojen integroimiseen 
vahvemmin maankäytön suunnitteluun. Hankkeen 
tuloksena syntynyt KymppiR menetelmä on enemmän 
kuin maankäytön toteutusohjelma; se on myös eri taho-
jen yhteistyö- ja tiedonhallintamalli.18

3.1 TUTKIMUSASETELMA JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ

Tutkimukseen liittyvän kirjallisuuden perehtymisen jäl-
keen oli huomattava, että digitaalisten palveluverkkojen 
liittämisestä maankäytön suunnitteluun oli vähän tietoa. 
Tämän työn tarkoituksena on omalta osaltaan kuroa umpeen 
sitä tiedollista kuilua, miten palvelujen digitalisointi vaikuttaa 
palveluverkkojen rakentamiseen ja maankäytön suunnittelun. 
Tutkimusasetelma muodostuu palveluverkkojen suunnit-
telusta ja kehittämisestä, digitaalisten palveluverkkojen 
suunnittelun ydinkysymysten tunnistamisesta ja digitaa-
listen palvelujen suunnittelusta- ja niiden liittämisestä 
osaksi strategista maankäytön suunnittelua (ks. kuvio 1). 

Digitaalisten palveluverkkojen suunnittelusta puhut-
taessa on syytä huomioida, ettei kyseessä ole fyysi-
sestä palveluverkosta erillinen osa, vaan digitaali-
sen palveluverkon suunnittelu ja kehittäminen ovat 
osa palveluverkkojen suunnittelua ja kehittämistä. 
Työn lähtökohtana oli hypoteesi, jonka mukaan palvelujen 

digitalisoinnin ja maankäytön suunnittelun välinen yhteys 
koetaan kunnissa epäselväksi ja digitaalisten palvelujen 
liittäminen palveluverkkojen- ja maankäytön suunnitte-
luun jää heikoksi. Tässä työssä tutkittiin digitaalisten pal-
veluverkkojen suunnitteluprosessia ja palveluverkkojen 
liittämistä maankäytön suunnitteluun. En rajannut tar-
kastelua koskemaan vain digitaalisten palvelujen liittä-
mistä maankäytön suunnitteluun, vaan myös sitä, miten 
palvelujen suunnitteluprosessi voi vaikuttaa maankäytön 
suunnitteluun. Palvelut pitävät tässä sisällään niin digi-
taaliset, kuin fyysisetkin palvelut. Tutkimusongelmaksi 
nousivat siten digitaalisen palveluverkon suunnittelu-
prosessin ydinkysymysten määrittäminen ja miten digi-
taalinen palveluverkko on liitettävissä osaksi strategista 
maankäytön suunnittelua. Kolmantena kysymyksenä sel-
vitystyössä oli lisäksi tunnistaa, miten suunnitteluproses-
seja tulisi edelleen kehittää.  

13 Linnamaa 2002, 31.
14 Linnamaa 2002, 35.
15 Pulkkinen 2007, 22.
16 Hakamäki 2015, 18.
17 Puustinen, Mäntysalo & Karppi 2016, 5-6.

18 Isopoussu, 2013, 1.
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Kuvio 1. Tutkimusasetelma.

3

Tutkimuskysymykset ovat: 

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  
huomioiduiksi osana palveluverkkoja ja maan-
käytön suunnittelua?  

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 



98

3.3 TUTKIMUKSEN KÄSITTEET JA RAJAUS
Prosessin määrittely tässä työssä perustuu siihen, miten 
prosessi hallinnon ja palveluprosessien tutkimisessa on 
ymmärretty. Prosessien tutkimisessa on kyse jonkin toi-
minnan tutkimisesta; miten toiminta kehittyy tai muut-
tuu ajan myötä. Prosessi on määrätyssä ajassa ja kon-
tekstissa oleva toiminta, tapahtuma tai aktiviteetti, joka 
tähtää tietyn lopputuloksen aikaansaamiseen19. 

Palvelulla tarkoitetaan tässä työssä kunnan/yhteistyö-
organisaation tuottamia julkisia palveluja riippumatta 
siitä, mikä on palvelujen tuotanto- tai organisaatiotapa 
ja kenelle palvelu on tarkoitettu. Tässä työssä ymmär-
retään maankäyttö, liikenne, asuminen ja elinkeino-
elämän palvelut myös kunnan tarjoamina palveluina. 
Palveluihin kuuluvat myös kunnan infrastruktuuripal-
velut. Palvelu voidaan ymmärtää vuorovaikutteisena 
toimintana, jossa palvelun tuottaja käyttää omaa kom-
petenssiaan palvelun kuluttajan hyödyksi. Palvelussa 
on siis kyse resurssien yhdistämisestä sarjaksi erilaisia 
toimintoja, joiden päämääränä on asiakastarpeen tyy-
dyttäminen. Palveluja voidaan tarkastella eri aluetasoilla 
(kylä, kunta, seutu tai alue).20 Tässä työssä keskitytään 
kunta- ja seututason palveluiden tarkasteluun.

Digitaalinen palvelu on palvelu, johon on integroitu infor-
maatio- ja kommunikaatioteknologiaa. Työn laajuuden 
vuoksi olen rajannut kiinnostuksen kohteeksi vain nii-
den palvelujen tarkastelun, jotka oletettavasti vaikuttavat 
maankäytön suunnitteluun. Palvelujen tuotanto- tai orga-
nisaatiotavalla ei ole merkitystä. Digitaalisen palvelun 
määrittely on tarkoituksella jätetty tässä työssä laajaksi, 
sillä kaupungit ovat voineet itse määritellä sen, mitä digi-
taalisella kaupungilla oikein ymmärretään21. Tällöin työn 

rajaaminen koskemaan vain tiettyjä teknologioita tai 
sähköisiä palveluja poistaisi mahdollisuuden havaita sen, 
miten digitalisointi on edennyt eri paikkakunnilla.

Digitalisaatiota puolestaan on kuvattu sen aikaansaaman 
vaikutusten kautta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 
(Etla) on määritellyt digitalisaation joksikin sellaiseksi 
asiaksi, jossa digitaaliteknologia integroituu jokapäiväi-
seen elämään digitoimalla kuvaa, ääntä, dokumenttia tai 
signaalia biteiksi ja tavuiksi, joilla sitten kuvataan asioita 
ja tietosisältöä. Koko yhteiskuntaa koskevaa digitalisaa-
tiota voidaan kuvata verkkoon kytkettyjen älykkäiden 
tuotteiden ja palveluiden verkostona, joita voidaan tar-
kastella julkisen palvelutuotannon, teollisuuden tai 
kuluttajan näkökulmista.22 

Palveluverkko on digitaalisista ja fyysisistä palveluista 
koostuva palveluverkko. 

Palvelumuotoilu on palvelujen käyttäjälähtoistä kehit-
tämistoimintaa, jossa muotoilua hyödynnetään osana 
palvelukonseptin kehittämistä ja johtamista. Palvelu-
muotoilussa suunnittelun kohteena voi olla sekä aineel-
linen, että aineeton kohde. Palvelumuotoilussa suunni-
teltu konsepti peilaa palvelun tarkoitusta, toimintaa ja 
profiilia sekä on samalla helppokäyttoinen ja haluttava 
käyttäjälleen kohderyhmässä. Tavoitteena on luoda pal-
velukokemus, joka vastaa sekä käyttäjän että palvelun-
tuottajan tarpeita.

Digitaalinen palveluverkko on kunnan julkisista pal-
veluista koostuva verkko, joka koostuu kaikista niistä 
palveluista, joissa hyödynnetään informaatio- ja 

19  Väyrynen 2010, 41, 43.
20  Rehunen, Rantanen, Lehtola & Hiltunen 2012, 13; Väyrynen 2010, 45.
21  Anthopoulos, Janssen & Weerakkody 2015, 525; Lee, Hancock &  

Hu 2014, 81.

22  Juhanko, Jurvansuu, Ahlqvist, Ailisto, Alahuhta, Collin, Halen, 
Heikkilä, Kortelainen, Mäntylä, Seppälä, Sallinen, Simons & 

 Tuominen 2015, 3, 18. 
  

3.2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO
Tutkimusmenetelminä toimivat aihepiiriin liittyvään läh-
dekirjallisuuteen perehtyminen, kysely MAL-verkoston 
paikkakunnille ja haastattelut valituilla paikkakunnilla. 
Kysely lähetettiin kaiken kaikkiaan 16:sta MAL-verkoston 
paikkakunnalle, joista 12 vastasi kyselyyn määräaikaan 
mennessä. Kaiken kaikkiaan vastauksia tuli kuitenkin 
14, kahden paikkakunnan vastattua kyselyyn kahden eri 
henkilön toimesta. Kysely tehtiin sähköisesti Lyytissä ja 
kysely oli auki 6.6.2016 - 23.6.2016 välisen ajan. Kysely 
ja haastattelurungot ovat tämän työn lopussa liitteissä 
1 ja 2. Kyselyn tarkoituksena oli saada yleiskuva palve-
lujen digitalisoinnista MAL-verkoston paikkakunnilla ja 
kohdistaa tulevat haastattelut sellaisille paikkakunnille, 
joissa palvelujen digitalisointi olisi jo vähän pidemmällä. 

Selvitystyössä tärkeänä kriteerinä pidettiin erikokois-
ten kuntien ottamista mukaan tutkimukseen ja maan-
tieteellistä kattavuutta, jotta selvitystyö palvelisi mah-
dollisimman montaa MAL-verkoston paikkakuntaa. 
Haastatteluihin haluttiin ottaa mukaan myös paikka-
kuntia, joilla oli olemassa ennestään kuntien rajat ylittä-
vää yhteistyötä digitaalisten palvelujen kehittämisessä. 
Palvelujen digitalisointi arvioitiin sekä kunnan ulkois-
ten Internet-sivujen perusteella, että kyselystä saatu-
jen vastausten perusteella. Myös harjoittelun ohjaajien 
henkilökohtaisella tietämyksellä aihealueen kannalta 
relevanttien haastateltavien valintaan oli merkitystä.  
Haastattelujen edetessä kävi kuitenkin ilmeiseksi, että 
palvelujen digitalisointi on useimmissa kunnissa vasta 
alussa. Näin ollen pitkään kokemukseen nojaavaa tietoa 
hyvistä käytännöistä oli saatavilla aineistosta rajoi tetusti. 
Tämän johdosta haastatteluihin päätettiin ottaa mukaan 

myös organisaatio, jolla on kokemusta palvelujen digita-
lisoimisesta ja yhteistyöstä kuntien kanssa jo 13 vuoden 
ajalta. Lisäksi selvitystyössä on hyödynnetty 20.6.2016 
Kymppi-Moni seurantatapaamisessa nauhoitettua ryh-
mähaastattelua. Kymppi-Moni seurantatapaamisen 
haastattelu oli näistä ainoa, joka nauhoitettiin paikan 
päällä kokouksessa. Haastattelu noudatteli omaa haas-
tattelurunkoa ja haastattelua johti Kymppi-Moni päivän 
puheenjohtaja Leena Rossi Jyväskylän kaupungilta. Muut 
haastattelut tehtiin pääosin Skypen välityksellä (5 kpl) 
ja loput puhelinhaastatteluina (3 kpl). Haastattelut teh-
tiin 29.6.-22.7.2016 välisenä aikana. Haastattelujen pituus 
kesti pääsääntöisesti 50 minuutista tuntiin. 

Haastattelumenetelmänä toimi puolistrukturoitu tee-
mahaastattelu, missä on valmiiksi mietityt kysymys-
teemat. Menetelmä mahdollistaa kuitenkin tarkenta-
vien lisäkysymysten teon, mikäli haastattelun aikana 
ilmenee tarvetta syventää kysymystä tai ilmenee 
aiheen kannalta kiinnostavia yksityiskohtia. Aineiston 
analyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä. 
Laadullisena, rajattuna tutkimuksena tutkimuksen tulok- 
sia ei voida yleistää. Aihealue oli haastava tutkia, sillä 
aihealue läpäisee kunnan eri sektorit, eikä yhtä ja 
oikeaa tahoa  haastatteluihin  ollut juuri löydettä-
vissä.  Tutkimuksen luotettavuutta olisikin lisännyt  
haastateltavien joukon lisääminen, mutta aikarajoituk-
sen vuoksi päädyttiin lopulta 9 haastatteluun, jota täy-
dennettiin vielä kyselyllä.
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kommunikaatioteknologiaa jossain muodossa. Pal-
velujen tuotanto- tai organisaatiotavalla ei ole merki-
tystä. Sillä, onko palvelu tarkoitettu juuri kuntalaisille, 
oman organisaation jäsenelle vai elinkeinoelämälle,  
ei myöskään olemerkitystä. 

ICT-kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan, prosessien 
ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja niiden 
tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuu-
den rakenne. Se on kokonaisvaltainen lähestymis-
tapa organisaation tietojärjestelmien, toiminnan ja 
sen rakenteiden hallinnoimiseksi ja kehittämiseksi23. 

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri on osa kokonaisarkki-
tehtuuria. Se kuvaa organisaation keskeiset tieto-
järjestelmät, niiden suhteet sekä ominaisuustiedot. 
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri kuvaa järjestelmän kom-
ponenttien väliset suhteet ja järjestelmän loogisena 
kaaviona.24 Alla oleva kuvio 2 kokoaa vielä tutkimuk-
sessa tehdyt rajaukset.

DIGITALISAATIO KAUPUNGISSA

4.1 KAUPUNKIKONSEPTIT
Kaupunkikonseptit tarjoavat käsitteellisiä välineitä 
siitä, miten digitalisaatio voi ilmetä kaupungeissa ja 
mitä digitalisaatiolla on eri konteksteissaan tarkoitettu. 
Jokainen kaupunkikonsepti heijastaa omalla tavallaan 
myös oman aikakautensa yhteiskunnallista näkemystä 
”tulevaisuuden kaupungista”. Sellaisenaan ne soveltu-
vat erityisesti tulevaisuuden kaupunkikuvan selkiyttä-
miseen, strategisten painopistealueiden määrittelyyn 
ja kaupunkien toiminnallisten profiilien työstämiseen.25  
Ne voivat olla myös hyödyllisiä kaupungin kehityspolun 
ymmärtämisen välineinä. 

Digitaalista kaupunkia tai e-kaupunkia voidaan pitää 
yläkäsitteenä, johon laajassa mielessä voidaan lukea 
kaikki tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävät kau-
pungin toiminnot.  Arkikielessä e-kaupunki kuitenkin 
ymmärretään usein samana, kuin sähköinen hallinto tai 
sähköiset palvelut.  Tällöin viitataan tieto- ja viestintä-
teknologian ja Web-pohjaisten sovellusten käyttämiseen 
hallinnollisten- tai palvelutehtävien suorittamiseen, 
tiedon jakamiseen, vuorovaikutukseen ja demokraat-
tisten prosessien organisointiin.26 Virtuaalikaupunki 
viittaa virtuaaliverkostojen kautta rakentuvaan kaupun-
kiin, joka ei ääripäässään edellytä yhteyttä fyysiseen 
kaupunkiympäristöön27. 

Informationaalinen kaupunkikonsepti eli tietope-
rustainen kaupunki viittaa tietoon, osaamiseen 
ja oppimiseen kaupungin kehityksen perustana. 
Informationaalisen kaupungin käsite poikkeaa muista 
siinä, että se on informaatioon ja tietoon perustuva alue- 
ja kaupunkikehitystä jäsentävä teoreettinen konsepti.28  
 
 

Älykäs kaupunki viittaa kehittyneitä ja älykkäitä tieto- 
järjestelmiä hyödyntävään kaupunkiin. Älykäs kau-
punki  -käsitteellä voidaan viitata oppimista, luovuutta ja  
tietämystä edistävien järjestelmien ja näitä tukevan  
kulttuurin luomiseen. Toiseksi älykäs kaupunki on 
ymmärretty myös alueellisesti rajatuksi kaupunkiyh-
teisöiksi, jossa tarjotaan ympäristö tuotekehitykselle 
ja innovaatiolle. Kolmanneksi älykäs kaupunki voidaan 
ymmärtää myös suppeammin kaupunkina, joka hyö-
dyntää jossain toiminnassaan ”älykästä” teknologiaa.29  
Neljänneksi älykaupunkia voi pitää kaupungin fyysisen 
ja sosiaalisen ympäristön, palveluiden, elinkeinoelämän 
rakenteiden ja kaupungin ICT-infrastruktuurin yhtei-
senä integraationa30. 

Kaupunki 2.0 -termin synnyn taustalla on Internetin 
kehityksessä 2000-luvulla tapahtunut muutos, johon 
alettiin viitata termillä Web 2.0. Kaupunki 2.0 viittaa kau-
punkikehityksen uuteen versioon (2.0), jolla tarkoitetaan 
hallinnan ja kehittämisen uusia muotoja.  Käsitteessä 
painottuu uuden yhteisöllisen kaupungin rakentami-
nen, hierarkioiden madaltuminen, kansalaisten ja hal-
linnon välisen vuorovaikutuksen edistäminen ja kes-
tävää kehitystä korostavat ajattelu- ja toimintamallit. 
Tässä mielessä ideologian syvällisempi merkitys on eron 
häivyttäminen yhdyskunnan ja sen hallinnon väliltä ja 
maltilliseen talouskasvuun perustuva yhteisöllisyys31. 

23 JHS-suositukset 2012.
24 JHS-suositukset 2012.

25 Anttiroiko 2010, 13.
26 Anttiroiko 2010, 55.
27 Anttiroiko 2010, 54.
28 Anttiroiko 2010, 43-44.
29 Anttiroiko 2010, 45-46.

30 Lee, Hancock & Hu 2014, 81.
31 Anttiroiko 2010, 70-71.
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Kuvio 2. Tutkimuksen rajaus

PALVELUVERKKO

Kunnan julkisten 
palvelujen  
palveluverkko.
Pitää sisällään  
digitaalisia 
palveluja.

PALVELU

DIGITAALINEN PALVELU
Kunnan/yhteistyö- 
organisaation 
tuottamat palvelut. 
Organisointi/tuotanto-
tavalla ei merkitystä. 
Voidaan tuottaa kun-
talaiselle, mutta myös 
muille sidosryhmille.

Palvelu, johon on integroitu ICT:tä. Palvelu, 
joka vaikuttaa maankäytön suunnitteluun.
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Kenties uusimpana konseptina voidaan pitää ubiikkia 
kaupunkia, jolla tarkoitetaan käyttäjän ehdoilla toimivaa 
”jokapaikan” teknologiaa. Ubiikissa kaupungissa tekno-
logia on erottamaton osa infrastruktuuria, teknologia 
”katoaa taustalle” ja luonnollistuu ihmisille.32 Oleellinen 
osa ubiikkia kaupunkia on ”keinoäly”, missä sensorit ja 
muut järjestelmät mittaavat fyysisen maailman tapah-
tumia ja lähettävät käskyjä toisille laitteille, jotka saavat 
aikaan tapahtumia fyysisessä maailmassa. Ubiikki kau-
punkikonsepti eroaa virtuaalisesta kaupunkikonseptista 
siinä, että siinä missä virtuaalinen kaupunki “luo” meille 
kuvan virtuaalimaailmasta silmiemme eteen, ubiikkissa 
kaupungissa olemme itse osa “systeemiä”.33  

Teknologia mahdollistaa ympäristön valvonnan ja ilmi-
öiden mittaamisen, mutta myös tavaroiden ja ihmisten 
seurannan ja kontrolloinnin. Tulevaisuudessa tietoa 
välittävä laite voi olla myös rakennus, liikenneväline tai 
muu kaupunkiin kuuluva elementti, jonka käyttöä voi-
daan hallita laitteessa ja järjestelmässä olevan ”älyn” 
avulla. Tähän kehitykseen liittyy esimerkiksi keskus-
telu fyysisten laitteiden muodostamasta älykkäästä 

verkostosta (Internet of things, IoT), jossa laitteet kom-
munikoivat keskenään.34 Tulevaisuuden visioissa autot 
”kommunikoivat” niin kaupunki-infran, kuin toisten 
autojenkin kanssa muodostaen älykkään liikennever-
kon. Ajoneuvot ja rakennukset voivat yhdessä muodos-
taa keskenään älyverkon, missä rakennukset ja laitteet 
vaihtavat myös energiaa35. Käytännössä kaupunkiympä-
ristön ”älykkäät” ratkaisut ovat olleet vielä paikallisia ja 
rajattuja36. 

Ubiikin kaupunki-ideologian tarkoituksena on usein 
tarjota kaupungin asukkaille turvallisuutta, elämän-
laatua ja viihdettä kotiin. Kaupungille se tarjoaa mah-
dollisuuden palvelutuotannon tehostamiseen. Ubiikki 
teknologia on herättänyt kuitenkin myös paljon eet-
tistä keskustelua tietojen keräämisen oikeutuksesta ja 
tietoturvasta, ja sen on nähty olevan merkittävä askel 
kohti kontrolliyhteiskunnan syntymistä. Ubiikin kau-
pungin ideaa voi kritisoida myös siitä, että todellisuu-
dessa ubiikin kaupungin kehittäminen on usein tapah-
tunut elinkeinoelämän ehdoilla ja eliittiä palvellen37.  

4.2 PALVELUJEN DIGITALISAATIO
Kaupunkikonseptit ovat painottaneet erilaisia älykkään 
kaupungin kehittämisen aspekteja. Seuraavalla sivulla 
oleva kuvio 3 selventää sitä, mitä digitaalisuus kunnan 
julkisessa palvelutoiminnassa voi olla, mihin toimin-
toihin digitaalisuus kohdistuu ja mitä vaikutuksia sillä 
on pyritty saamaan aikaiseksi. Eri aspektien tarkastelu 

saattaa olla hyödyllinen tarkasteltaessa kaupungin digi-
talisaatioastetta ja sitä, mihin toimenpiteet kaupungissa 
ovat keskittyneet 38. 

Kuvio 3. Digitalisaatio kunnan palvelutuotannossa39.

32 Aurigi & De Cindio 2016, 95.
33 Anttiroiko 2010, 59.
34 Juhanko, et. al., 2015, 4-5.
35 Mattila & Seppälä 2015, 9.
36 Bassi 2016, 4; Mattila & Seppälä 2015, 10.

37 Infocom Media 2025, 2015, 11-12.
38 Green 2011, 19.
  

39 Green 2011, 19.

Kehitysportaiden kuvaaminen voi tuoda esiin myös digi-
taalisen kaupungin kehittämisen taustalla olevia ideolo-
gioita. ”Digitaalisuuden” mittauskriteerejä on kehitetty 
useita ja monet näistä painottavat osatekijöitä hieman 
eri tavoin. Osa mittareista painottaa kestävän kehityk-
sen nimissä ympäristötekijöitä ja resurssiviisautta, osa 
talousnäkökulmaa ja kilpailukykyä, osa yhteisöllisyy-
den kehittämistä ja osa hyvää hallintoa. Mittauksen 

osa-alueet on jaoteltu yleensä karkeasti ottaen kuu-
teen eri kategoriaan; ympäristö, liikkuvuus, hallinto, 
talous, asukkaat ja elämisen laatu. ISO-standardi 37120 
(International Standards Organization) on yksi katta-
vimmista menetelmistä määrittää kaupungin digitaa-
lisuutta. Standardi pitää sisällään talouden-, oppimi-
sen-, ympäristön- ja energian tuotannon aspektit, kau-
pungin palvelujen ja hallinnon sekä kaupungin yleisen 

LUOKKA KUVAUS

PALVELUT KUNTALAISILLE
Kunnan tarjoamien palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden  
parantaminen ICT:n avulla

ALUEEN ELINVOIMAN 
KEHITTÄMINEN

ICT:tä hyödyntävä ja ICT:hen keskittyvä alueen talouspolitiikka. Houkuttelee 
asukkaita ja yrityksiä korkean teknologian infrastruktuurilla ja imagolla.

YHTEISÖN KEHITTÄMINEN
ICT:n hyödyntäminen kuntalaisten osallistamisessa ja yhteisöllisyyden 
kasvattamisessa. Kuntalaisten osallistamisen ja poliittisen päätöksenteon 
kehittäminen.

LAKIEN JA SÄÄNTÖJEN KEHITTÄ
MINEN JA JÄRJESTYKSEN VALVONTA

ICT:n hyödyntäminen lakien ja sääntöjen kehittämisessä, turvallisuuden 
edistämisessä ja rikosten ehkäisyssä.

RESURSSIEN HALLINTA JA 
TEHOSTAMINEN

Kaupungin energiatalouden parantaminen, kuten veden ja sähkön käytön 
säästäminen ja materiaalien käytön resurssitehokkuus  ICT:n avulla. 
Kaupungin infrastruktuurin hallinta, kuten liikennejärjestelmien hallinta.

UUDENLAISTEN KÄYTTÄYTYMIS 
MALLIEN OPPIMINEN

ICT:n hyödyntäminen opetus- ja informaation välityskanavana.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN ICT:n hyödyntäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
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PALVELUVERKKOJEN 
SUUNNITTELU

5.1 KOKONAISVALTAINEN SUUNNITTELUNÄKEMYS
Digitaalisten palvelujen kehittäminen vaatii sektorira-
jat ylittävän, kokonaisvaltaisen suunnittelunäkemyksen  
omaksumista43. Myös haastatteluissa tuli ilmi kokonaisval-
taisen suunnittelunäkemyksen tärkeys palveluverkkojen 
suunnittelussa. Kokonaisvaltaisella kehittämisellä pyrit-
tiin huomioimaan eri sidosryhmien tarpeet ja näkemyk-
set suunnitteluprosessissa ja varmistaa palveluverkon 

strateginen kehittäminen. Kyselyyn vastanneista hieman 
yli puolet arvioi, että digitaalisten palvelujen kehittämi-
nen on rajoittunut yhdelle sektorille. Toisaalta, merkittävä 
osa kunnista oli myös täysin samaa mieltä ja jokseenkin 
samaa mieltä siitä, että digitaalisia palveluja kehitetään 
myös yli sektorirajojen (ks. kuvio 4 alla). 

Kuvio 4. Digitaalisten palvelujen suunnittelun tilanne kunnissa. MAL-verkoston kysely.

40 Anthopoulos, Janssen & Weerakkody 2015, 526.
41 Säisä & Matero 2016, 7.
42 Anttiroiko, Valkama & Bailey 2013, 324-325; Anttiroiko 2010b, 63.

43 Creating Municipal ICT architectures 2011, 4.

5
infrastruktuurin kehittämisen aspektit.40 Kaupungin 
digitaalisuutta voidaan tarkastella myös kaupunkira-
kenteiden tasoilla; palvelujen, kiinteistöjen tasolla ja 
kaupungin infrastruktuurin kehittämisen tasolla.41 

Palvelujen digitalisoimisesta saatava hyöty syntyy jous-
tavimpina palvelurakenteina, palvelujen välisenä syner-
giaetuina ja palvelujen monikäyttöisyytenä. Palvelu 
ei ole enää olemassa vain yhden tehtävän täyttämistä 
varten, vaan sillä voi olla myös tiedon tuottamisen ja 
toimintojen kehittämisen funktio. Vaikka palvelujen 
digitalisointi on tehostanut toimintaa, digitalisoinnista 
on seurannut jossain kohtaa myös sektorien osaopti-
mointia, julkisen hallinnon päällekkäisyyksiä ja pal-
velujen toimimattomuutta. Taloudellisten hyötyjen 

saavuttaminen edellyttää systeemistä lähestymistapaa 
palveluverkon rakentamiseen ja koko tuotanto- ja pal-
velulogiikan muuttamista. ”Teknisen”, ohjelmistoihin ja 
teknologiaan keskittyvän lähestymistavan sijaan pitäisi 
kyetä näkemään palveluverkon kehittäminen strategi-
sena kokonaisuutena.42 

Tämän työn tarkoituksena on ymmärtää miten palve-
lujen digitalisointi vaikuttaa palveluverkkojen raken-
tamiseen ja maankäytön suunnitteluun. Seuraavassa 
kappaleessa kuvaan niitä palveluverkon suunnittelun ja 
kehittämisen ydinkysymyksiä, jotka nousivat esiin haas-
tattelujen ja kyselyn perusteella. 

Digitaalisten palvelujen suunnittelu on strategista

Määritelty kehittämisen kärkiteemat ja tavoitteet

Laadittu digit. palvelujen/palveluverk. suunnitelma

Palveluprosessin kehitys on organisoitu

Digit.palveluja kehitetään yli sektorirajojen

Digit.palv. suunnittelu hajautunut eri tahoille

Yhteistyö rajoittuu vain yhdelle sektorille

Tavoitteena on korvata fyyiset asiointipisteet

Digit.palvelut täydentävät vain muita palveluja

Kehittäm. on pienten askelten ottamista ja kokeilua

Haluamme toteuttaa laajemman kokonaisuuden

Digit. palveluja kehitetään konservatiivisesti

Kehittämistä kuvaa pitkäjänteisyys

Kehittämistä kuvaa kertaluontoiset hankkeet

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

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



1716

Haastattelujen tulokset tukivat kyselyn vastauksia. 
Haastateltavat kertoivat, että kunnissa palvelujen kehit-
täminen tapahtuu siiloissa sektoreittain, mutta miltei 
yhtä suuressa osassa kuntia digitaalisten palvelujen 
kehittäminen ylitti myös sektorirajoja. Tulosten perus-
teella sektorirajat ylittävä, kokonaisvaltainen suunnitte-
lunäkemys toteutuu kunnissa vaihtelevasti.

Kyselyn perusteella palvelujen digitalisointi oli hajau-
tunut eri toimialoille ja organisaatioihin. Suurin osa 
kyselyyn vastaajista kertoi, että digitaalisten palvelu-
jen kehittämisessä nojataan ICT-alan yrityksiin. Tämä 
voi selittää sitä, että digitaalisten palvelujen kehittämi-
nen voi olla rajoittunut yhdelle sektorille, mutta kehit-
täminen on tästä huolimatta hajautunut eri tahoille. 
Kyselyn perusteella digitaalisten palvelujen kehittämi-
nen on pienten askelten ottamista ja kokeiluja. Tämä 
tuli ilmi myös muutamissa haastattelussa. Huomioitava 
on, että kyselyssä alle puolet oli täysin samaa mieltä 

tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että digitaalisia pal-
veluja kehitetään pitkäjänteisesti. Tulokset viittaavat 
siihen, että palvelujen digitalisointi on kunnissa vasta 
alkuvaiheessa ja kehittäminen on lähinnä pilotointeja. 
Toisaalta, myös pilotoinnin taustalla tulisi olla strategi-
sen kehittämisen näkemys. Mikäli pitkäjänteinen koko-
naiskehitysnäkemys puuttuu, vaarana on palvelujen 
kehittämisen tempoilevuus eri suuntiin ja palveluver-
kon kehittäminen hajaantuu. 

Kyselyn perusteella digitaalisia- ja fyysisiin toimi-
pisteisiin perustuvia palveluja katsotaan kokonai-
suutena, mutta digitaalisten palveluhankkeiden liit-
täminen maankäytön suunnitteluun jäi heikoksi. 
Kyselyn perusteella kunnissa ei ollut selkeitä proses-
seja, joissa olisi arvioitu palvelujen digitalisoinnin 
vaikutusta maankäytön suunnitteluun (ks. kuvio 5). 
Kyselyn tulokset olivat sinällään mielenkiintoisia, sillä 
vastaajista kuitenkin yli 60 % ilmoitti, että digitaalisten 

Kuvio 5. Tilannekuva; digitaalisten palvelujen liittäminen maankäytön suunnitteluun. MAL-verkoston kysely.

palvelujen kehittäminen oli strategista ja kunnissa oli 
laadittu myös palveluverkkosuunnitelmia (ks. kuvio 4). 
Jostain syystä digitaalisten palvelujen yhteys maan-
käytön suunnitteluun nähtiin kuitenkin heikoksi. 
Haastattelujen tulokset selittivät omalta osaltaan maan-
käytön suunnittelun- ja palveluverkon suunnittelun 
välistä yhteyttä tai sen uupumista. 

Haastateltavat kertoivat, että palveluverkkojen kehit-
tämisen ohjaus oli siirtymässä maankäytön suunnitte-
lusta palveluista vastaaville toimialoille. Haastateltavien 
mukaan palvelujen digitalisoituessa maankäytön suun-
nittelu ei voi ohjata palveluverkon kehittämistä, koska 
palveluverkko ei enää perustu fyysisiin palvelupisteisiin 
samassa määrin kuin ennen. Maankäytön roolin tuli olla 
siinä rinnalla ja kuunnella, miten palveluja kehitetään 
toimialoilla ja ottaa tämä sitten huomioon maankäytön 
suunnittelussa. Toimialojen nähtiin nyt vastaavan pal-
velujen kehittämisestä.

Palvelujen digitalisoiminen näyttääkin korostavan toi-
mialojen roolia palveluverkon kehittämisessä. Tällöin 
on vaarana palveluverkon kehittämisen ”irtoaminen” 
maankäytön suunnittelusta, mikäli yhteistä rajapintaa 
digitaalisten palvelujen kehittämisen ja maankäytön 
suunnittelun välillä ei ole tai sitä ei nähdä. Tämä voi 
lisätä sektorikohtaista palvelujen suunnittelua ja toi-
mialojen osaoptimointia, jos digitaalisia palveluja ei 
kytketä palveluverkkoon ja maankäytön suunnitteluun. 
Kyselyn tulokset yhteisten vuorovaikutteisten proses-
sien puuttumisesta tukevat oletusta, ettei digitaalisten 
palvelujen suunnittelua liitetä tarpeeksi vahvasti maan-
käytön suunnitteluun. 

Toisenlaisiakin näkemyksiä maankäytön roolin muut-
tumisesta oli. Maankäytön suunnittelun tulisi edel-
leen ohjata palveluverkon kehittämistä, sillä muuten 
palveluverkon ja maankäytön suunnittelu ei olisi enää 

strategista. Samalla esitettiin, että palvelujen tuotan-
tokustannukset voivat kasvaa.  Haastatteluissa ilmeni, 
että tällä hetkellä kunnissa pohditaan sitä, minkä tahon 
pitäisi ohjata maankäytön suunnittelua enemmän; 
palveluista vastaavien toimialojen, vai maankäytön 
suunnittelun. 

H8: ”Kysymyshän on varmasti se, että miten nämä keskenään 
suhteutetaan tämä palveluverkko, kaupunkirakenne ja fyysi-
nen ja digitaalinen ympäristö näihin palveluihin tulevaisuu-
dessa, että kumpi ohjaa kumpaa, siitä kai siinä on kysymys 
viime kädessä. Että nähdäänkö me itse palveluverkon suun-
nittelu ja palvelutarpeen ja asiakkaiden tarpeet, että niiden 
pitäisi ohjata myös sitä fyysisen ympäristön suunnittelua 
kuinka vahvasti”.

Haastateltava viittaa siihen, että palveluverkkojen 
suunnittelussa vastakkain voivat olla viime kädessä 
asiakkaiden tarpeet ja kuntien intressit. Haastateltavat 
kertoivat, että vaikka kaupungilla oli pitkän aikavä-
lin suunnitelmia ohjaavia palveluverkkosuunnitelmia, 
digitaalisten palvelujen kytkentä maankäytön suunnit-
teluun on enemmän tarvelähtöistä, kuin suunnitelmal-
lista. Toisessa haastattelussa kerrottiin, että palvelujen 
digitalisoinnin vaikutus maankäytön suunnitteluun 
huomioidaan kyllä erikseen jokaisessa hankkeessa, 
mutta palvelujen digitalisoinnin vaikutusta yleisellä 
tasolla kaupunkikehittämiseen ei ole erikseen arvioitu. 
Tämä viittaa siihen, että digitaalisten palvelujen liittä-
minen maankäytön suunnitteluun ei ole yhtä koordinoi-
tua ja suunnitelmallista, kuin muiden palvelujen osalta, 
joista on olemassa kunnissa yhdessä sovitut menette-
lytavat. Haastateltavat korostivatkin kokonaisvaltaisen 
suunnittelunäkemyksen tärkeyttä tilanteissa, joissa pal-
veluverkkoa muutetaan. 

H7: ”Se, että ymmärretään että aina kun jotain uutta tehdään 
tai muutoksia tehdään niin sen vaikutukset katsotaan laajem-

Arvioitu vaikutus maank. ja liikenneverkkojen suun.

Selkeät prosessit; arvioidaan vaikutus maank. suun.

Digit. hankkeet liitetään kaupunkisuunnitteluun

Kehit. ei erillistä fyysisen palveluverkon kanssa

Digit. kohdistuu hyvinvointi- ja palvelusektoreille

Yhteistyö on jatkuvaa kehittämistä ja vuoropuhelua

Digit. ja muita palveluja katsotaan kokonaisuutena

Menetelmät digit. palvelujen liittämiseksi...
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min kuin vain sen yhden sektorin tai sen yhden toimijan näkö-
kulmasta, se on se olennainen asia tässä jatkossa”.

Samalla haastateltavat korostivat, että palvelujen 
digitalisointi on osa kunnan palvelujen kehittämistä, 
eikä mitenkään erillinen osa palvelujen kehittämistä. 

Haastateltavien mielestä kunta ei tarvitse erikseen digi-
talisaatiosuunnitelmia, vaan selkeän päämäärän, tavoit-
teet ja strategian, joilla kokonaisvaltainen suunnitte-
luote säilyy ja tavoitteisiin päästään. 

Digitaalisten palvelujen kehittäminen on hajautunut eri toimijoille, kehittämi-
nen on pienten askelten ottamista ja kokeiluja. Kyselyn ja haastattelujen perus-
teella sektorirajat ylittävä, kokonaisvaltainen suunnittelunäkemys toteutuu kun-
nissa vaihtelevasti. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on tällä hetkellä vielä 
lähinnä lyhytkestoisia kokeiluja ja pilotointeja. Kuitenkin myös pilotointien taus-
talla tulisi olla pitkäjänteinen palvelujen kehittämisnäkemys. Mikäli pitkäjäntei-
nen kokonaiskehitysnäkemys puuttuu, vaarana on palvelujen kehittämisen tem-
poilevuus eri suuntiin ja palveluverkon kehittäminen hajaantuu. 

Digitaalisten palvelujen kehittäminen näyttää korostavan toimialojen roolia 
palveluverkon kehittämisessä. Tällöin on vaarana palveluverkon kehittämisen 
”irtoaminen” maankäytön suunnittelusta, mikäli yhteistä rajapintaa digitaalis-
ten palvelujen kehittämisen ja maankäytön suunnittelun välillä ei ole tai sitä ei 
nähdä. Tämä voi lisätä sektorikohtaista palvelujen suunnittelua ja toimialojen 
osaoptimointia, jos digitaalisia palveluja ei kytketä palveluverkkoon ja maan-
käytön suunnitteluun. Kyselyn tulokset yhteisten vuorovaikutteisten prosessien 
puuttumisesta tukevat oletusta, ettei digitaalisten palvelujen suunnittelua liitetä 
tarpeeksi vahvasti maankäytön suunnitteluun. Palvelujen digitalisoituessa kun-
nan ohjaava rooli palveluverkon kokonaisvaltaisessa suunnittelussa ja hallin-
nassa näyttäisi muodostuvan yhä tärkeämmäksi.

5.2 KUNNAN TOIMINTASTRATEGIAN MÄÄRITTELY 
Julkisessa hallinnossa toimialat ovat pitkälti erikoistu-
neet omien tehtävien hoitamiseen. Lähtökohtaisesti 
on ajateltu, että osa ongelman ratkaisua on kohdistaa 
ongelma oikealle sektorille. Tämän jälkeen oikea toimi-
ala ikään kuin ratkaisee ongelman omalla asiantunti-
juudellaan ja selvittää mitä digitalisaatio tarkoittaa juuri 
siinä toimialalla.44 Digitalisaatio ei kuitenkaan ole sel-
väpiirteinen ongelma, joka voitaisiin määritellä tyhjen-
tävästi. Se on kompleksinen ja monitahoinen ongelma, 
joka leikkaa kaikkia kunnan toimialoja. Sotaraudan 
mukaan kompleksisten ongelmien ratkaisemisessa kyse 
ei niinkään ole siitä, että meidän pitäisi kyetä ratkai-
semaan mikä on oikea toimintatapa tai ratkaisu, vaan 
kyse on siitä, miten voimme saada yhteisymmärryk-
sen käsillä olevaan asiaan ja miten kykenemme hah-
mottamaan kehitykseen vaikuttavat voimat ja oman 
roolimme ongelmien ratkaisemisessa. Kyse on kyvystä 
saada yhteisymmärrys, mitä digitalisaatio on kunnassa, 
määrittää se tämän hetkisen tiedon valossa ja kyvystä 
hahmottaa ilmiön ympärillä vaikuttavat muut tekijät.45

Haastateltavat korostivat kunnan tulevaisuuden kehi-
tyksen hahmottamisen tärkeyttä, yhteistä visiota ja 
yhteisesti hyväksytyn toimintastrategian merkitystä 
digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Vasta yhtei-
sen käsityksen saamisen jälkeen on mahdollista laa-
tia strategia ja konkreettiset kehittämisen tavoitteet ja 
toimenpiteet. Yhteinen visio toimii myös priorisoijana 
ja toiminnan aikatauluttajana, jolloin päästään reagoi-
misesta proaktiivisuuteen. Strategisen suunnittelun 
näkökulmasta digitalisaatio näyttäytyy ilmiönä, jonka 
sisällön kunta itse määrittää ja kunta vaikuttaa siihen, 
mitä digitalisaatio merkitsee kunnassa. Toisaalta, jos 

kehitysnäkemys puuttuu, tai viesti on epäselvä, digitali-
saationkin sisältö jää kunnissa epäselväksi. 

H6: ”Digitalisaatio on luonnollisesti kaikkea ajattelua ja ei se 
tarvitse oikeastaan mitään erityistä prosessia, vaan ennen 
kaikkea se tarvii sen, että kaupungissa määritellään periaat-
teet, jotka hyväksytään ja ne viedään kaupungin strategiaan 
ja kaupunkistrategian kautta ne jalkautuu…se ei tarvitse mi-
tenkään muuta erityistä, vaan ensin on se että strategiatekijä, 
tunnistaa sen ja sitten meillä on riittävä ymmärrys ja käsitys 
siitä mikä on realismia ja se priorisointi, että missä vaiheessa 
siirrytään digitalisaatioon, sitä se tarvii.”

Yllä olevassa sitaatissa viitataan siihen, että kunnan 
kehittämisvisioon liittyvät myös ne arvot ja periaat-
teet, jotka ohjaavat kehitystä. Haastateltavat kertoivat, 
että palvelujen digitalisointi oli alkanut kunnan nyky-
tilan selvittämisellä ja tavoitetilan hahmottamisella. 
Pidemmällä kehityksessä olevissa kunnissa oli määri-
telty mitä palvelujen digitalisointi koskee eri kaupunki-
rakenteiden tasolla. Konkreettisten tavoitteiden ja mit-
tareiden asettaminen nähtiin hyvänä asiana ja tämä oli 
selventänyt toimialoille, mitä näiltä odotettiin. Toisaalta, 
pelkät määrälliset tavoitteet eivät vielä varmista sitä, 
että palveluja digitalisoidaan kunnan kehitysnäkemyk-
sen mukaisesti. 

Strateginen suunnittelu edellyttää digitaalisten palvelu-
jen järjestelmällistä kehittämistä. Tätä varten tulisi tun-
nistaa tärkeimmät kehittämisen kohteet ja kohteiden 
kehittämisjärjestys.  Strateginen järjestelmien kehittä-
minen edellyttää toimintasuunnitelmaa, josta käy ilmi 
miten järjestelmien kehittäminen tukee organisaation 

44 Sotarauta 1996, 9.
45 Sotarauta 1996, 10.
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tavoitteita ja palveluprosesseja ja mitä synergiaetuja 
eri järjestelmien kehittämisellä ja yhteen liittämisellä 
voidaan saada aikaan.46 Tämä edellyttää digitaalisten 
palvelujen kehittämisen koordinaatiota kunnan strate-
giselta tasolta.

Haastatteluissa korostettiin myös yhteisesti sovittujen 
periaatteiden hyväksyttämistä kunnallisen päätöksen-
teon kautta. Toimintasuunnitelmassa avattujen palvelu-
jen digitalisoinnin hyötyjen ja vaikutusten arvioimisen 

avaaminen toimii myös luottamushenkilöille päätök-
senteon tukena.  

H9: ”Me tehtiin paljon sitä kehitystyötä ja sen jälkeen tehtiin 
ensin virkamiehet itsellemme ikään kuin selvitys miten tämä 
pitäisi mennä…ja vasta tämän jälkeen lähdettiin viemään 
luottamushenkilöille ja se että kun heti alusta alkaen tiedet-
tiin että useita toimialaa koskettaa, niin että se valtuustotason 
tarkastelu tulee saada aika ajoin ”. 

5.3 YHTEINEN SUUNNITTELUPROSESSI
Haastattelujen perusteella maankäytön- ja palvelu-
verkon integraatiosta vastasi kunnissa maankäytön ja 
asumisen toteuttamisohjelma, mikä kokosi eri alojen 
asiantuntijat saman pöydän ääreen. Vaikka maankäy-
tön toteutusohjelma mainittiin palveluverkkojen ja 
maankäytön suunnittelun integroivana välineenä, haas-
tatteluissa ilmeni, että toteutussuunnitelman laatimis-
prosessi voi olla enemmän tai vähemmän osallistava 
menettely. Maankäytön toteutusohjelma voidaan nähdä 
vain teknisenä asiakirjana, jolloin se ei ole todellisuu-
dessa yhteinen yhteistyömalli. Pikemminkin se toimii 
silloin toimintaa ohjaava välineenä, mutta ei edistä vuo-
ropuhelua eri toimijoiden välillä. 

H5: ”Masto-prosessi on se liima tällä hetkellä, jolla palvelui-
den tuottajat ja maankäytön suunnittelijat on pakotettu jutte-
lemaan keskenään ja pakotettu sen takia, että kun minä tulin 
taloon, niin ensimmäisissä johtoryhmissä tuli semmoinen olo 
kuin siellä keskusteltais…esimerkiksi jostain koulun laajenta-
mishankkeesta, niin sen keskustelun paljasti sen, että täällä ei 
ole sellaista keskenään puhumista, eli palvelujen suunnittelu, 
maankäytön suunnittelu ja tekniikka, niin ei ollut mitään sem-
moista muuta, kuin yksittäisiin juttuihin liittyvää rajapintaa”.

Palvelujen digitalisointi kysyy monen eri alan osaamista. 
Osassa kuntia yhteistyön edistämisen tarve tunnettiin, 
mutta vielä se ei ollut johtanut konkreettisiin toimen-
piteisiin. Osa kunnista oli edistänyt sektorien välistä 
yhteistyötä johtamisjärjestelmiä kehittämällä, yhteisiä 
työryhmiä perustamalla ja käyttämällä erilaisia osallis-
tavia menetelmiä. 

H6: ”Meillä oli aikaisemmin useampia työryhmiä, mutta meil-
lä on nyt strateginen kaupungin suunnittelun työryhmä, jossa 

on nimenomaan sitten kaikki toimialajohtajat, kaikki yhtiöt, 
maankäyttö, elinkeinot, investoinnit, maanhankinta, kaikki 
keskeiset ja sitten tämmöiset elinkeinonkin edustajat ja kaikki 
muut, kaikki millä on jotain tekemistä kaupungin kiinteistöjen 
tai investointien kanssa”.

Yllä olevassa sitaatissa viitataan siihen, että kunnassa 
pyritään yhdistämään palveluverkkojen ja maankäy-
tön suunnittelu tilojen ja kiinteistöjen hallintaan ja 
investointeihin. 

Vantaalla palveluverkkosuunnitelman sitominen toi-
mitilainvestointeihin on saanut myönteistä palau-
tetta47. Vantaan toimintamallissa palveluverkkoa koor-
dinoidaan ja kehitetään taloussuunnittelusta käsin. 
Palveluverkkoprosessissa päätäntävaltaa käyttää inves-
tointihankejohtoryhmä, joka valmistelee kaupungin-
johtajan talousarvioesityksen osana olevan toimiti-
lainvestointiohjelman. Palveluverkkojen suunnittelu 
ja kehittäminen tapahtuu sektorit läpileikkaavassa 
kokoonpanossa palveluverkkosuunnittelun työryhmi-
ssä kolme-neljä kertaa vuodessa. Työryhmät koostuvat 
toimialajohtajista, maankäytön suunnittelun ammat-
tilaisista, palveluverkkosuunnittelun koordinaatiosta, 
talous- ja hallintojohtajista, tila- ja kunnallistekniikan 
johtajista ja muista palveluverkon suunnittelun kannalta 
oleellisista tahoista. Työryhmät valmistelevat toimiti-
lainvestointiohjelman esityksen investointihankejoh-
toryhmän käsittelyyn. Johtoryhmä päättää hankkeiden 
priorisoinneista, sovittamisesta kunnan budjettikehyk-
seen ja rahoituksesta. Lopullinen tulos on toimitilain-
vestointiohjelma, jonka valtuusto päättää osana bud-
jettia.48 Haastateltavat kertoivat, että tämä on kasvat-
tanut luottamushenkilöiden ymmärrystä palvelujen ja 

Kysymys siitä, miten digitalisaatio pitäisi ottaa huomioon palveluverkon suun-
nittelussa pitäisi kääntää niin, että miten kunta voi hyödyntää digitalisaatiota 
saavuttamaan omat strategiset tavoitteensa. Digitaalisten palvelujen huomioi-
minen palveluverkon kehittämisessä on epäselvä, mikäli kunnan tulevaisuus-
kuva ja tavoitteet palvelujen digitalisoinnista omassa kunnassa ovat epäselviä. 
Konkreettisten, määrällisten tavoitteiden ja mittareiden asettaminen sekä hyväk-
synnän saaminen luottamusmiehiltä koettiin tärkeiksi. 

ICT-kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen edellyttää kokonaisvaltaista ja syste-
maattista digitaalisen palveluverkon kehittämistä. Tätä varten tulisi tunnistaa 
tärkeimmät kehittämisen kohteet ja niiden kehittämisjärjestys. Strateginen jär-
jestelmien kehittäminen edellyttää toimintasuunnitelmaa, josta käy ilmi miten 
järjestelmien kehittäminen tukee organisaation tavoitteita, palveluprosesseja ja 
mitä synergiaetuja eri järjestelmien kehittämisellä ja yhteen liittämisellä voidaan 
saada aikaan. Tämä edellyttää digitaalisten palvelujen kehittämisen koordinaa-
tiota kunnan strategiselta tasolta.

46 Creating municipal ICT Architehtures 2011, 8. 47 Vakkuri, Karppi & Sankala 2015, 54.
48 Vatén 2015, 2-3.



22 23

budjetin välisestä yhteydestä. Kunnallisessa päätöksen-
teossa ei erikseen päätetä jokaisen fyysisen palvelupis-
teen kohtalosta, vaan palveluverkon kehittäminen näh-
dään kokonaisuutena, johon on olemassa tietty budjetti.   

Pidemmällä palvelujen digitalisoinnissa olevassa kun-
nassa korostettiin kunnan sektorien välisen yhteis-
työn tärkeyttä, mutta myös yhteistyötä kunnan mui-
den sidosryhmien kanssa. Tähän liittyi kunnan vahva 
tahtotila digitaalisten palvelujen kehittämisessä.  
Kaupunkistrategia, ohjelmat ja tavoitteet oli uusittu 
vastaamaan kaupungin tahtotilaa palvelujen ja kaupun-
kiympäristön digitalisoimiseksi. Tämä oli tarkoittanut 
samalla organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestel-
mien kehittämistä. Eri toimialojen ja kunnan sidosryh-
mien välistä yhteistyötä oli pyritty edistämään muutta-
malla organisaatiorakenteita matriisimuotoisemmaksi 
ja muodostamalla sektorirajat ylittäviä johtoryhmiä. 
Kuntaan oli luotu myös sopimusohjausjärjestelmä, mikä 
omalta osaltaan oli edistämässä organisaatioiden digita-
lisointia.  Haastateltavan mukaan kaupungissa oli havah-
duttu siihen, miten elinkeinoelämän tavoitteet voitaisiin 
yhdistää paremmin kaupunkiympäristön ja julkisten pal-
velujen kehittämiseen. Elinkeinoelämän roolia kaupun-
gin kehittämisessä oli vahvistettu tuomalla elinkeinoelä-
mälle tarjottavat palvelut samaan tilaan kuntien ja kau-
punkien omien toimiyksiköiden kanssa ja järjestämällä 
yhteisiä keskustelufoorumeja. Organisaatiossa oli vahvis-
tettu myös tietojohtamisen osaamista ja tehty kaupungin 
digitalisointistrategiaa varten esiselvitys ja ensimmäiset 
vaatimusten määrittelyt niin palveluja tarjoaville yrityk-
sille kuin kunnallekin. 

Osassa kuntia yhteistyön edistäminen oli johtanut pyrki-
myksiin muuttaa palvelujen suunnitteluprosessit osallis-
taviksi kehityshankkeiksi. Haastattelujen perusteella oli 
hahmotettavissa kolme palvelujen suunnittelun tasoa, 

jossa osallistavaa menettelyä käytetään; yksittäisten pal-
velujen suunnittelussa, rakennusten ja tilojen palvelujen 
suunnittelussa ja jonkin tietyn kaupunginosan tai alueen 
palveluiden suunnittelussa.

H8: ”Me ollaan nyt hyvin paljon mietitty sitä, että kuinka me 
lähdetään liikkeelle, ettei se (alue) osaoptimoidu pikkupalasik-
si, pikkuasemaakaavoiksi, pikkurakennushankkeiksi maan-
käytön näkökulmasta ja sit lähdetty uudella tavalla liikkeelle, 
että lähdetään työstää sitä yhdessä, yhteisissä foorumeissa, 
lähdetään hakee niitä kärkiä ja sitä kautta kytketään siihen 
tekemiseen, että jotenkin näitä perinteisiä prosesseja muutta-
malla”.

Haastatellussa kunnassa kokonaisvaltaiseen kehitys-
näkemykseen pyritään osallistamalla kaavoittamiseen 
myös kuntalaiset ja yritykset. Suunnitteluprosessin 
avaaminen ja palvelumuotoilun menetelmien käyttä-
minen voi vaikuttaa siihen, millaiseksi palvelut alueella 
muodostuvat ja mitä palveluja tiloihin tai alueelle tulee. 
Esimerkiksi Tampereella Tesomalla monitoimikeskuksen 
palvelujen sisällön suunnittelussa pyrkimyksenä on pal-
velujen määräytyminen vasta yhteisen suunnittelupro-
sessin jälkeen49.

Väyrysen ja Smedin mukaan osallistava kaupunkisuun-
nittelu muuttaa perinteisen kaavahierarkiaan perustu-
van kaupunkisuunnittelun tuotekehitykseksi. Kaupunki 
määrittää kehitettävän alueen, jonka jälkeen kootaan 
kehitystyön ympärille keskeiset toimijat. Vasta toimi-
joiden tekemän ”tuotekehitystyön” jälkeen seuraa kaa-
voitus.50 Haastateltavat kertoivat, että palvelujen digita-
lisointi on osa palveluverkon kehittämistä ja palvelujen 
digitalisaatio määrittyy hankkeessa toimijoiden väli-
sessä vuorovaikutuksessa. Palvelumuotoilua pidettiinkin 
yhtenä välineenä liittää digitaaliset palvelut maankäytön 
suunnitteluun.

49 http://omatesoma.fi/oma-tesoma.
50 Väyrynen & Smeds 2009, 124.

51 Väyrynen & Smeds 2009, 138, 142, 146.

H8: ”Isompien hankekokonaisuuksien alla kehitetään näitä pal-
velumuotoiluprosesseilla ja menetelmillä näitä, kuinka ne asi-
akkaan ja asukkaan näkökulma ja kuuleminen liitetään tähän 
prosessiin…itse mä olen sitä miettiny hyvin paljon, et sen pal-
velumuotoiluprosessin tuominen tähän maankäytön suunnitte-
luun eteen ja osaksi niin olisi yksi keino teknisesti lähestyä sitä 
tahtotilan ja tavoitteiden muodostamisprosessia maankäytön 
ja fyysisen ympäristön kehittämiseen”

Kunnat ovat harjoittaneet kumppanuuskaavoittamista 
jo pitkään. Yhteisen suunnitteluprosessin haasteena voi 
olla konsensuksen löytäminen eri osapuolten välille. 
Kokonaisvaltaisen suunnittelun sijaan lopputuloksena 
voi olla strategisen kehittämisen sijaan palveluverkon 
hajaantuminen. Käytännössä tilojen ja rakennusten 
suunnittelu ja asemakaavoitus voidaan joutua tekemään 
ennen yritysten ja kuntalaisten osallistamista, jolloin 
osallistaminen voi olla näennäistä. Koska maankäytön 
suunnittelu seuraa palveluiden suunnittelua, maankäy-
tön suunnittelun voi olla haasteellista vastata kumppa-
nuuskaavoittamisessa tehtyihin päätöksiin. Toisaalta, 
kumppanuuskaavoittamisen etuina nähdään rakenta-
misvaiheen sitominen paremmin kaavoittamiseen ja 
suunnittelun nopeutuminen.51  

Toisessa haastattelussa tuli ilmi myös näkökulma, jossa 
kaupungin kehityshankkeet haluttiin ”suitsia” yhteisen 
menettelyn alaisuuteen. KymppiR-menetelmässä hank-
keita katsotaan tonttituotannon- ja palveluverkkojen 
suunnittelun kokonaisuuden kannalta. Hankkeet eivät 
etene ennen kuin ne arvioidaan suhteessa tonttituotan-
toon ja palveluverkon suunnitteluun. Tätä perusteltiin 
maankäytön suunnittelun resurssien tasapainottami-
sella, mutta haastatteluissa esitettiin myös näkökulma, 
että hankkeiden kohdalla voi olla viisasta antaa aikaa 
hankkeen ”kypsyttelyyn”, jolloin hanke on kaavoituk-
seen tullessaan todennäköisesti mietitympi kokonaisuus. 
Haastateltavien mielestä pelkkä johtamisjärjestelmien 

kehittäminen ja organisaation valmiuksien edistäminen 
ei vielä riitä palvelujen digitalisoimiseksi, vaan tarvitaan 
myös yhteistä tietopohjaa ja priorisointikeskustelua pal-
velujen digitalisoimisessa.

Maankäytön toteutusohjelman laatiminen voidaan 
nähdä vain suunnitteluprosessin lopputuloksena, ei itse 
yhteistyötä edistävänä menetelmänä. Haastateltavat 
korostivat kunnan sektorien välisen yhteistyön tärkeyttä, 
mutta myös yhteistyön tärkeyttä kunnan muiden sidos-
ryhmien kanssa. Osalla kunnista oli selviä pyrkimyksiä 
edistää eri sidosryhmien välistä yhteistyötä johtamisjär-
jestelmiä kehittämällä ja osallistavia menetelmiä käyttä-
mällä. Osallistava palvelujen suunnittelu muuttaa alueen 
palvelujen kehittämisen kaavoitusvetoisesta kehittä-
misestä kumppanuuskaavoittamiseksi mikä kokoaa eri 
toimialojen edustajat ja yhteistyökumppanit yhteen. 
Palvelumuotoilu nähtiin keinoksi liittää digitaaliset palve-
lut maankäytön suunnitteluun. Yhteinen suunnittelupro-
sessi voi määrittää myös sitä, mitä fyysisiä ja digitaalisia 
palveluja alueella tarjotaan. Kumppanuuskaavoittamisen 
haasteena voi kuitenkin olla konsensuksen saavuttami-
nen toimijoiden välille, kaavoituksen ajoittaminen hank-
keessa ja kokonaisvaltaisen suunnittelunäkemyksen säi-
lyminen palveluverkon suunnittelussa.

Pidemmällä digitalisaatiossa olevissa kunnissa oli vah-
vistettu tietojohtamisen osaamista, kehitetty organi-
saatiorakenteita matriisimuotoisemmaksi ja tiivistetty 
yhteistyötä elinkeinoelämälle tarjottavien palvelujen 
kanssa. Kuntaan oli luotu myös sopimusohjausjärjes-
telmä, mikä omalta osaltaan oli edistämässä organi-
saatioiden digitalisointia. Haastateltavat toivat ilmi 
myös sen, että pelkkä johtamisjärjestelmien kehittä-
minen ja organisaation valmiuksien edistäminen ei 
vielä riitä palvelujen digitalisoimiseksi, vaan tarvitaan 
myös yhteistä tietopohjaa ja priorisointikeskusteluja. 
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5.4 YHTEISTYÖKUMPPANIT DIGITAALISEN 
PALVELUVERKON KEHITTÄMISESSÄ
Kuntien välinen ICT-yhteistyö on keskittynyt lähinnä 
synergiaetuihin ohjelmistojen ja laitteiden yhteisissä 
hankinnoissa52. Haastateltavat suhtautuivat myöntei-
sesti kuntarajat ulottuvaan yhteistyöhön, mikäli yhteis-
työn hyödyt olivat osoitettavissa. Palvelujen digitalisointi 
hälventää kuntien välisiä raja-aitoja ja haastateltavat 
kertoivatkin, että työssäkäyntialueet eivät enää välttä-
mättä määritä palvelujen sijoittamista siinä määrin kuin 
aikaisemmin. Maakuntatason yhteistyö etenkin kunnalle 
raskaiden digitaalisten palvelujen kehittämisessä nähtiin 
tarpeellisena. Kuntien välistä yhteistyötä heikentävinä 
tekijöinä koettiin kuntien hyvin erilaiset lähtötilanteet. 
Haastateltavat esittivätkin, että palvelujen digitalisointi 
avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia samankaltaisten 
kuntien kanssa yli kunta- ja maakuntarajojen. 

H2: ”Pitäis kattoo, että mitä on ne järkevät kumppanit. Nyt 
näyttää että kuusikkokaupungit ovat jollain tavalla semmonen 
hyvä verkosto, yhtäaikaiset tarpeet monissa asioissa, joilla sit-
ten pystytään kehittää ihan konkreettistakin yhteistä palvelua, 
jossa voi sitten syntyä joku valtakunnallinen palvelukin”.

Puheenvuoro ilmentää sitä, että digitaaliset palvelut 
hälventävät kuntarajojen merkitystä palveluiden suun-
nittelussa. Digitaalisen palveluverkon kehittäminen ei 
välttämättä ole sidoksissa fyysiseen alueeseen, jolloin 
herää kysymys, olisiko kuitenkin järkevämpi etsiä yhteis-
työkumppaneita jostain muualta. Fyysisen alueen merki-
tyksen väheneminen palvelujen järjestämisen perustana 
voikin olla tulevaisuudessa kuntien väliselle yhteistyölle 
myös haaste. Toisaalta digitalisointi mahdollistaa myös 
valtakunnallisten palvelujen suunnittelun. Palvelujen jär-
jestäjä voi olla esimerkiksi sairaanhoitopiiri, joka tuottaa 
palvelun koko Suomeen.

Digitaalisten palvelujen kehittämisen kannalta yksi tär-
keimmistä kysymyksistä on hahmottaa, mitkä palvelut 
kannattaa tuottaa yhdessä ja mitkä palvelut jäävät kun-
nan itsensä kehitettäväksi. Kyse ei ole vain järjestelmien 
yhteishankinnasta ja kustannuksista, vaan myös siitä, 
mitkä järjestelmät olisi hyödyllistä integroida yhteen 
palvelujen sujuvuuden, tiedon välityksen ja tiedon tuot-
tamisen kannalta. Samalla tulisi määrittää tarpeellinen 
yhteistyön syvyys (ks. kuvio 6). Kuviossa uloin kerros 
kuvaa kunnan palveluja yleisesti, keltainen kerros palve-
lut integroivaa ICT-järjestelmää ja sisin palveluista kerät-
tävää dataa. Ylinnä kuvassa on palvelut ja palveluja käyt-
tävät kuntalaiset.53

Haastatteluissa tuli ilmi, että kuntien välistä yhteis-
työtä on heikentänyt yhteistyön pohjana olevan tiedon 
heikkolaatuisuus.  Digitaalisista palveluista tuotettu 
tieto voi toimia kuntien välisen yhteistyön edistäjänä. 
Esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen ja liikenne-
järjestelmien kehittäminen ylittää kuntarajoja, jolloin 
palveluista kerättävät tiedot tulisi olla avoimia ja hyö-
dynnettävissä eri kunnissa näiden palvelujen kehittä-
miseen, mutta mahdollisesti myös muihin tarkoituksiin.

Yhteisten tietojärjestelmien kehittäminen alueellisesti 
tapahtuu hitaasti ja jälkeenpäin järjestelmien integroi-
minen yhteen on työlästä ja kallista. Tämän johdosta 
järjestelmien kehittämisessä tulisi katsoa mieluummin 
tulevaisuuteen. Haastatteluissa ilmeni, että sote- ja maa-
kuntauudistus näyttäytyy esimerkiksi vähemmän dra-
maattisena alueille, joissa tietojärjestelmiä on yhtenäis-
tetty pitkäjänteisesti. 

Kuvio 6. Digitaalisten palvelujen integraatio muiden järjestelmien kanssa.

Haastateltavat kertoivat, että virallinen kuntaorgani-
saatio on usein liian kankea ja taipuu huonosti digi-
taalisten palvelujen kehittämiseen. Digitaalisten 
palvelujen kehittäminen näyttääkin saaneen epävi-
rallisia ja innovatiivisia muotoja joissain kunnissa.

52  Oksala 2014, 7-8.
53  Creating Municipal ICT architectures 2011, 16.

Yhteisten tietojärjestelmien kehittämistä oli edistänyt 
sopivan yhteistyösyvyyden löytäminen ja sääntöjen sopi-
minen kuntien kesken. Haastateltava kertoi, että alueelle 
luodut yhtenäiset pohjajärjestelmät olivat osoittautuneet 
toimiviksi ratkaisuiksi, jonka jälkeen kunnilla on ollut 
mahdollisuus rakentaa palveluja itselle sopivaksi omalla 
aikataulullaan. 
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H5: ”Tossa noin vuosi sitten saatiin erittäin pienellä porukalla 
päähämme että nyt ruvetaan tekee digitalisaatio ilmiöstä 
koppi…tehtiin yhteinen digivisio ”helppo palvelu” ja silloin 
sen pohjalta kukin kunta saa toimia niinkuin tykkää…yhteis-
työ on löyhää mutta se on nimenomaan hyvä asia, sitä ei hal-
linnoida kuoliaaksi. Ongelmana meillä on se, että me ollaan 
lähetty tässä vähän kevyesti, tätä tehdään punk asenteella 
ja taktiikalla, että ei olla kyselty mitään lupia eikä tässä ole 
virallista päätöstä siitä että nyt kaupunki digitalisoi palve-
lunsa x, vaan me vaan ruvettiin tekee”.

H3: ”Meillä ei ole mitään virallista hanketta tässä ja tämä 
toimii sillä, että Lapin Kansa ja Osuuspankki on palkannut 
tämän projektipäällikön…se ei ole vain kaupallista markki-
nointia, vaan kerrotaan yleisestikin näistä (digitaalisista) pal-
veluista…että tavallaan tämmöistä voi tehdä kun vaan löy-
tyy niitä kumppaneita ja lähdetään vaan ehdottamaan että 
voitaisiinko toimia tällä lailla, niin näköjään voimme toimia 
(naurua) ja ihan hyvin on mennyt”

Ensimmäisessä sitaatissa haastateltava kertoo verkos-
toitumisesta niin kunnan sisällä, kuin alueellisestikin 
palvelujen digitalisoinnin edistämiseksi. Verkoston jäse-
net saavat vertaistukea, vaihtavat tietoja ja vaikuttavat 
omissa kuntaorganisaatioissaan digitaalisten palvelujen 
käytön edistämiseen. Toiminta on täysin vapaaehtoista, 
eikä perustu virallisiin organisaatioihin tai hierarkkisiin 
suhteisiin. Tarpeeksi suurella joukkovoimalla voidaan 
vaikuttaa lopulta myös kuntien välisen yhteistyön edis-
tämiseen. Toisessa sitaatissa haastateltava kertoo digilä-
hettilästoiminnasta, missä vapaaehtoiset toimivat kan-
salaisten vertaistukena ja edistävät digitaalisten palve-
lujen käyttöä puhumalla julkisen sektorin ja yritysten 
tarjoamista digitaalisista palveluista. Tilaisuuksissa ope-
tellaan myös laitteiden käyttöä. Haastateltavan mukaan 
digitaalisten palvelujen käytön edistäminen on yhtei-
nen agenda yritysten kanssa ja yhteistyö on hyödyttänyt 
taloudellisesti molempia tahoja. Digitaalisten palvelujen 

”kädestä pitäen” opettelun ja ohjauksen johdosta moni 
tapahtumaan osallistuja oli myös lähtenyt tablettiostok-
sille. Yritysyhteistyön etuna pitäisikin nähdä taloudelli-
sen hyödyn lisäksi myös yhteistyön hyödyt laajemmalti, 
sillä toiminta tukee myös kunnan elinkeinotoimintaa. 

Yritysten yhteys digitaalisten palvelujen kehittämiseen 
ilmeni myös muuta kautta. Kyselyn perusteella digi-
taalisten palvelujen kehittämisessä nojataan ICT-alan 
yrityksiin. Palveluiden ulkoistamisen ideana on kilpai-
luttaminen ja palvelun vaihtaminen tarvittaessa parem-
paan ja edullisempaan palvelun tuottajaan kunnan 
määrittelemien kriteerien pohjalta. Kokonaisvaltaisen 
ICT-arkkitehtuurin rakentamisen on kuitenkin riskinsä. 
Miten taataan tietojärjestelmien yhteensopivuus ja tal-
lennettujen tietojen säilytys? Miten kuntalaiset voivat 
osallistua palvelujen suunnitteluun, jos kunta ostaa vain 
valmiin palvelun? Haastatteluissa ilmeni, että yrityksillä 
ei välttämättä ole sellaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmia, 
jotka täyttävät kunnan digitaalisille palveluille asetetut 
kriteerit. Kunta voikin joutua ottamaan osaa palvelun 
kehittämistyöhön. Toisaalta, näin voidaan palvelumuo-
toilun avulla varmistaa palvelun sopivuus kunnalle ja 
asiakkaalle. Samalla kunta voi tarjota yrityksille kehitys- 
ja testausalustan. Muutamassa haastattelussa mainit-
tiin palvelujen digitalisoimisen liittyvän suoraan kun-
nan elinkeinotoiminnan edistämiseen, se oli siis keino 
tukea alueella jo valmiiksi olevaa ICT-alan osaamista.

Yhteistyön merkityksen korostuminen elinkeinoelä-
män kanssa oli kenties hieman yllättävääkin, sillä 
haastateltavien mielestä yhteistyö elinkeinoelämän 
kanssa julkisten palvelujen kehittämisessä oli vähäistä.  
Haastatteluista oli kuitenkin havaittavissa implisiitti-
sesti yhteistyön merkitys yritysten kanssa. Seuraavalla 
sivulla olevaan nostoon on koottu tutkimuksessa havai-
tut yhteydet yritysten kanssa käytävään yhteistyöhön. 
Kuntien välistä yhteistyötä edistivät haastateltavien 

• Kaupunkisuunnittelussa pyritään kokonais-
valtaiseen alueen kehittämiseen, jolloin myös 
yritysten näkemykset pyritään huomioimaan  
alueen kaavoittamisessa. Yritykset nähdään  
kaupunkikehityshankkeissa kehittäjäkump pa - 
neina.

• Palvelujen digitalisoituessa maankäytön suun-
nittelu painottuu asumisen kaavoittamiseen 
ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edis- 
 tämiseen. 

• Suurin osa kunnista hyödyntää yrityksiä digi-
taalisten palvelujen hankkimisessa. Kunnan 
vaatimukset täyttäviä sopivia digitaalisia pal-
veluja ei vielä välttämättä ole olemassa, mikä 
voi edellyttää yhteistyötä yritysten kanssa 
palvelujen kehittämisessä.

• Kunta tarjoaa digitaalisten palvelujen kehittä-
mis- ja testausalustan. 

• Strateginen kumppanuus digitaalisten palve-
lujen implementoinnissa ja digitaalisten pal-
velujen rahoittaminen yritysten avulla. 

mielestä kuntien henkilöstön hyvät ja välittömät suh-
teet. Kehittämistoiminnasta vastaavien avainhenkilöi-
den henkilökohtaisten suhteiden ja epävirallisten käy-
täntöjen merkitys on tunnistettu myös aikaisemmissa 
tutkimuksessa54. Haastateltavat korostivat myös fyy-
sisen jalkautumisen merkitystä ja kasvokkain tapah-
tuvaa kommunikaatiota yhteistyön rakentamisessa. 
Haastateltavat myös kertoivat, että palvelujen digitali-
soimisen edistäminen kunnissa voi edellyttää yhteistä 
koordinoivaa tahoa, jonka tehtävänä on tuoda tietoa 
kunnille digitaalisista palveluista ja erilaisista palvelu-
jen järjestämisen tavoista.

H3: ”Kyllä se pitäisi niinkö sitten käydä siellä (kunnassa) sit-
ten kertomassa ja esittelemässä että mitä se vaatii ja mitä 
se tarkoittaa ja tavallaan kunnasta päin sitten lähtee niitä 
palveluja rakentaa, että jos heitetään kirjettä että meillä olisi 
nyt valtakunnallisesti tämmöinen (palvelu), että lähetäänkö 
liittymään niin eihän, ei se sitten kaikille kolahda (naurua), 
että pitäisi sitten jalkautua niitä viemään missä ne olisi ne 
ammattilaiskäyttäjät, jotka sitten huolehtisi siitä, että me 
kuntalaiskansalaisetkin sitten päästäisiin siihen mukaan. Jos 
halutaan että kaikki kunnat lähtee, että muutenhan se käy 
niin, että tietyt lähtee ja tietyt ei."

Digitaalisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä mui-
den kuntien kanssa edellyttää kasvokkain tapahtuvaa 
kommunikointia ja tiedon vaihtoa. Digitaalisten palve-
lujen kehittäminen on kunnissa vasta alkuvaiheessa, 
joten tietoa eri ratkaisuvaihtoehdoista ei välttämättä 
ole. Haastatteluissa ilmeni, että digitaalisten palvelujen 
määrätietoinen edistäminen kunnissa vaatii aktiivisia 
agentteja, joilla voi olla kunnissa enemmän tai vähem-
män virallinen rooli. 

54  Sotarauta, Hukkinen & Linnamaa 2002, 221.



2928

6.1 FYYSISTEN PALVELUPAIKKOJEN TULEVAISUUS?
Digitalisaatio on ilmiönä kompleksinen. Se vaikuttaa 
fyysisten palvelupaikkojen merkityksen vähenemi-
seen, mutta myös lisää fyysisten paikkojen merkitystä55. 
Haastateltavat arvioivat, että palvelujen digitalisointi 
edistää kaavoituksen huomion siirtymistä hyvinvointi- ja 
sivistysalan palvelujen kaavoittamisesta asumisen, teol-
lisuuden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
edistävään kaavoittamiseen. Haastateltavien mielestä 
kaavoituksella on edelleen tulevaisuudessa merkittävä 
rooli laadukkaiden ja haluttujen asuinalueiden suunnit-
telussa ja kaupunkiympäristön vetovoimaisuuden kehit-
tämisessä. Palvelujen digitalisointi voi mahdollisesti lisätä 
maankäytön suunnittelun merkitystä kaupunkien väli-
sessä kilpailussa.

H7: ”Ihmiset ovat vapaampia valitsemaan oleskelupaikkansa 
kun palvelut yhä entistä enemmän saadaan verkkojen kautta…
tämmönen hyvän elämän alueet, missä ihmisten olis hyvä oles-
kella teki sitten töitä tai asuivat pysyvämminkin …todennäköi-
sesti asuminen on pysyvämpi asia mitä pitää suunnitella, niin 
ehkä se asumisen näkökulmasta kaavoituksella tulee olemaan 
merkitystä vielä.” 

Laadukkaiden asuinalueiden kaavoittamisella voi olla 
merkitystä etenkin yritysten sijoittautumishalukkuu-
dessa. Aron & Aron mukaan kunnat ovat jo pitkään kilpail-
leet asuinalueiden ja palvelujen laadukkuudella. Voittajina 
kuntien välisessä mittelössä Suomessa ovatkin olleet 
suurten kaupunkien kehyskunnat, jotka voivat tarjota 
elämisten laadukkuutta.56 Aurigin mukaan digitalisaatio 
ei ole häivyttänyt kaupunkien merkitystä fyysisenä työs-
säkäynti-, asuin- ja palvelupaikkana57. Enemmän haas-
tateltavat kuitenkin puhuivat fyysisten palvelupaikkojen 

merkityksen vähenemisestä. Maankäytön suunnittelun 
asiantuntijat arvioivat, että palvelujen digitalisoinnin joh-
dosta maankäyttö on siirtynyt suunnittelemaan hybriditi-
loja, vailla lukkiutumista yhteen toimintaan. 

H7: ”Perinteisesti tai ennen tätä digitaaliaikaa maankäytön 
suunnittelulla määriteltiin aika pitkälti myöskin se, että miten 
palvelut pystytään järjestämään, elikkä palvelujen tarjonta var-
sinkin kunnissa on ollut sidottu voimakkaasti tilaan, että pal-
velu on sama kuin rakennus ja silloin kun on joku palvelu, niin 
silloin tarvitsee hankkia rakennus…mutta nyt sitten kun ollaan 
siirtymässä tähän, laajentumassa tähän digitaaliseen palvelu-
tuotantoon niin fyysisen tilan merkitys häviää hyvin pitkälti… 
että paikkaan ei enää sidota tiettyjä toimintoja” 

Sitaatissa viitataan siihen, että rakennuksen tulee olla 
muunneltavissa tarpeiden mukaisesti. Fyysisen palve-
luverkon karsiminen ja tiivis yhteistyö yksityisen sekto-
rin kanssa on tarkoittanut useissa kunnissa toimintojen 
keskittymistä suuriin palveluyksiköihin ja monitoimi-
keskuksiin. Monitoimikeskuksia voi pitää hybriditiloina, 
missä samoissa tiloissa toimivat yksityiset ja julkiset pal-
velujen tuottajat.58 Hybriditilat tuovat joustavuutta tilojen 
käyttöön, sillä tilat eivät enää ole sidottuja vain yhteen 
toimintaan. 

Haastatteluissa ilmeni se paradoksi, että väestömäärän 
kasvu ei aina takaa alueen talouskasvua ja alueella ole-
vien yritysten määrän pysymistä ennallaan. Teollisuuden 
digitalisaation nähtiin vähentävän yritystonttien kysyn-
tää ja lisäävän vapautuvia teollisuusrakennuksia. Samaan 
aikaan myös palvelujen digitalisointi näkyy vapautu-
vina tiloina olemassa olevassa yhdyskuntarakenteessa. 

55 Aurigi 2005, 9.
56 Aro & Aro 2016, 25,29,31.
57 Aurigi 2005, 47; City-business interaction: current trends and future outlook 2015, 2, 6; Staffans & Väyrynen 24, 2009.
58 http://omatesoma.fi/oma-tesoma.
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Digitaalisten palvelujen kehittämisen kannalta yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
on hahmottaa, mitkä palvelut tuotetaan yhteistyössä muiden kuntien ja orga-
nisaatioiden kanssa ja mitkä palvelut jäävät oman kunnan kehitettäväksi. Kyse 
ei ole vain järjestelmien yhteishankinnasta ja kustannuksista, vaan myös siitä, 
mitkä järjestelmät olisi hyödyllistä integroida yhteen palvelujen sujuvuuden, tie-
don välityksen ja tiedon tuottamisen kannalta. 

Palvelujen yhteinen kehittäminen kysyy pitkäjänteisyyttä. Yhteisten tietojär-
jestelmien kehittämistä oli edistänyt sopivan yhteistyösyvyyden löytäminen ja 
sääntöjen sopiminen kuntien kesken. Alueellisesti luodut, yhtenäiset pohjajär-
jestelmät ovat osoittautuneet toimiviksi ratkaisuiksi, jonka jälkeen kunnilla on 
ollut mahdollisuus rakentaa palveluja itselle sopivaksi omalla aikataulullaan. 
Haastateltavat toivat esiin yhteistyön tarpeellisuuden elinkeinoelämän kanssa 
digitaalisten palvelujen kehittämisessä.  

Haastateltavat korostivat fyysisen jalkautumisen merkitystä ja kasvokkain tapah-
tuvaa kommunikaatiota yhteistyön rakentamisessa. Vaikka kuntaorganisaatio 
taipuu huonosti digitaalisten palvelujen kehittämiseen, digitaalisten palvelujen 
edistäminen ei välttämättä vaadi virallista organisaatiota taakseen. Digitaalisten 
palvelujen käyttöä oli edistetty epävirallisessa yhteistyössä ja innovatiivisissa 
hankkeissa. Digitaalisten palvelujen määrätietoinen edistäminen kunnissa vaatii 
aktiivisia agentteja, joilla voi olla kunnissa enemmän tai vähemmän virallinen 
rooli. 

PALVELUJEN DIGITALISOINTI  
JA MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU
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Haastateltavien mukaan kaavoitus voisi tulevaisuu-
dessa edellyttää tarkempien sisältövaatimusten asetta-
mista rakentamiselle ja elinympäristön laadukkuudelle. 
Suomessa on kritisoitu sitä, että maankäytön suunnitte-
luvaiheen pyrkimykset ja tavoitteet eivät aina ole välit-
tyneet rakentamisvaiheeseen ja rakentamisen laaduk-
kuutta ja onnistuneisuutta arvioidaan jälkikäteen vain 
harvoin59. Yhdysvalloissa yhtenä ratkaisuna alueiden 
laadunhallintaan on muotoon perustuva suunnittelu. 
Suunnittelussa rakennusten muotoa, korkeutta, sijoit-
telua ja alueen visuaalista ilmettä voidaan määrätä 
hyvinkin tarkasti, jotta kokonaisuus olisi laadukas60.  
Vancouverin mallissa puolestaan kehitettävälle alueelle 
asetetaan poliittiset tavoitteet, jotka pitävät sisällään 
useita sisällöllisiä ja laadullisia tavoitteita, ohjeita ja 
kriteerejä61. Joustavat kaavamääräykset ja yhteistyö 

alueiden ja tilojen käytön suunnittelussa sekä tarkem-
pien sisältövaatimusten asettaminen rakentamiselle ja 
elinympäristön laadukkuudelle voivat ennaltaehkäistä 
muutosta.

Vaikka haastateltavissa kunnissa oli pääsääntöisesti 
pyrkimys ”seinättömyyteen”, haastateltavat pohtivat, 
että tulevaisuudessa tarvitaan mahdollisesti edelleen 
tiloja, joissa tarjotaan laitteita ja digitaalisten palvelu-
jen käytön opastusta. Näkökulmaa perusteltiin paitsi 
palvelujen saatavuuden varmistamisella, myös kunta-
laisten ja luottamusmiesten legitimaation saamisella. 
Digitaalisten palvelujen käytön opastus ja laitteiden opet-
telu voi kehittyä kunnassa virkistystoiminnaksi, missä 
samalla tuetaan digitaalisten palvelujen käyttöönottoa.  

59 Kyttä, Kahila, Broberg & Tynnilä 2009, 79.
60 http://formbasedcodes.org/definition; www.denvergov.org.
61 Staffans, Väyrynen, Huisko & Melama 2009, 154.

H6: ”Meilläkin vanhenee kaiken maailman y-tontit koska tuota, 
kouluja supistetaan, opiskelijamäärät supistuu, tilan tarpeet 
supistuu, verkkopalvelut lisääntyy”.

H7: ”Kyllä tällä hetkellä tilanne on se, että aika harvaan kaa-
vaan kovin paljon mitään muuta kuin asumiseen liittyviä 
varauksia tai sitten teollisuuteen tuotantotoimintaan liittyviä 
varauksia että ehkä se, siinä se ero (entiseen) näkyy. Mutta voi 
olla et sekin häipyy sitten jossain kohti, niin kuin sanoin niin 3D 
-tulostus on aika lupaava tuotantotapa, joka saattaa mullistaa 
koko tehdasajattelunkin”.

Haastateltavat viittaavat siihen, että palvelujen digitali-
soituessa julkisia rakennuksia ja teollisuusrakennuksia 
tyhjenee tulevaisuudessa. Haastateltavat arvioivat, että 
rakennuksia ja alueita voi tulla uudelleen kaavoitettavaksi 
yhä enemmän. Julkisten palvelujen saavutettavuus jollain 
asuinalueella on voinut tarkoittaa ”alueellista pöhinää” 
ja asiakasvirtoja, mikä on vaikuttanut myös asuinalueen 
vetovoimaan ja yritysten halukkuuteen sijoittua alueelle. 

Haastateltavat pohtivat, että tilojen tyhjentyminen saat-
taa muuttaa samalla kokonaisen asuinalueen profiilin 
joksikin toiseksi, mikä voi vaikuttaa alueen vetovoimai-
suuteen. Haastateltavien mielestä ICT-järjestelmien 
rakentamiseen tulisi suhtautua fyysisen infrastruktuurin 
rakentamisen tavoin. Tällöin olisi loogista sisällyttää fyy-
siselle infrastruktuurille ominainen vaikutustenarviointi 
myös palvelujen digitalisoinnin vaikutusten arvioimi-
seksi. Kuten rakennetun ympäristön vaikutustenarvioin-
nissa, hankkeen laajuus määrittäisi sitä, miten laaja vai-
kutustenarviointi tulisi olla.

Kyselyn perusteella kuitenkin alle 60 % vastaajista oli täy-
sin samaa tai jokseenkin samaa mieltä siinä, että digitaa-
listen palvelujen suunnitteluun kuuluisi nykytilanteessa 
kustannus-hyötyanalyysejä tai muita vastaavia arvioimi-
sen työkaluja. Sen sijaan digitaalisten palvelujen vaikutus 
muuhun palvelurakenteeseen arvioidaan useammin (ks. 
kuvio 7 alla).

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

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

Kehittäminen perustuu lisäarvon rakentamiseen

Suunnittelussa olevat sidosryhmät määritetty

Digitaalisten palvelujen tav. toteutumista seurataan

Digitaalisten palv. suunnitteluun kuuluu riskien arviointi

Arvioidaan vaikutus muuhun palvelurakenteeseen

Digihankkeissa tehdään kustannus-hyöty tmv. analyysejä

Digitaalisten palveluprosessien kehitys on organisoitu

Laadittu digit. palvelujen/palveluverkon suunnitelma

Digitaalisten palvelujen suunnittelu on strategista

Määritelty digitaalisten palvelujen kärkiteemat

Kuvio 7. Digitaalisten palvelujen kehittämisen suunnitelmallisuus, tilanne kunnissa. MAL-verkoston kysely.

Haastateltavien mielestä palvelujen digitalisointi voi lisätä maankäytön suunnit-
telun merkitystä kaupunkien välisessä kilpailussa. Palvelujen digitaalisuus näyt-
tää vahvistavan maankäytön suunnittelun roolia asumisen, teollisuuden ja muun 
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä edistävässä kaavoittamisessa. Fyysisen 
palveluverkon karsiminen ja tiivis yhteistyö yksityisen sektorin kanssa on tar-
koittanut useissa kunnissa toimintojen keskittymistä suuriin palveluyksiköihin 
ja monitoimikeskuksiin Hybriditilat tuovat joustavuutta tilojen käyttöön, sillä 
tilat eivät enää ole sidottu vain yhteen toimintaan.

Palvelujen digitalisaatio vapauttaa tiloja uuteen käyttöön, mutta kaikille tiloille 
ei välttämättä löydy uutta käyttötarvetta. Tyhjenevät tilat voivat muuttaa alueen 
profiilin joksikin toiseksi, millä voi olla vaikutusta alueen vetovoimaisuuteen. 
Vaikutustenarvioinnissa voisi selvittää palvelujen digitalisoinnin vaikutus palve-
luverkon rakennetta laajemmin myös alueen vetovoimaisuuteen. Kaavoituksessa 
tulisi löytää ratkaisuja, joilla alueellinen ”pöhinä” edelleen säilyisi. Joustavat kaa-
vamääräykset ja yhteistyö alueiden ja tilojen käytön suunnittelussa sekä tarkem-
pien sisältövaatimusten asettaminen rakentamiselle ja elinympäristön laaduk-
kuudelle voivat ennaltaehkäistä muutosta. 
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6.2 PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS
Liikennejärjestelmien kehittäminen ja ihmisten liikku-
mistarpeen vähentäminen ovat olleet keskeisiä palve-
lujen saavutettavuuteen ja kaupungin digitalisaatioon 
liitettyjä teemoja. Kompleksisena ilmiönä digitalisaatio 
sekä lisää että vähentää ihmisten liikkumistarvetta. 
Vaikka digitaaliset palvelut ovat vähentäneet liikku-
mistarvetta jossain määrin, ihmisten liikkumistarpeen 
arvellaan kokonaisuudessa kasvaneen.62  

Saavutettavuutta voidaan tarkastella asiakkaan näkö-
kulmasta palvelujen saavutettavuudella tai kaupun-
kien kehittämisen näkökulmasta saavutettavuudella 
kaupunkiverkostossa. Liikenneteknologian kehittämi-
nen nähtiin keinona parantaa palvelujen saavutetta-
vuutta ja edistää kaupungin liittymistä kansainväliseen 
kaupunkiverkostoon. Liikenneteknologian kehittämi-
sessä oltiin valmiita kokeilemaan myös uusia, innova-
tiivisia teknologioita. Alla olevassa sitaatissa haasta-
teltava viittaa uuteen, vasta testauskäytössä olevaan 
liikenneteknologiaan, mikä mahdollistaisi Helsingin, 
Turun ja Tukholman yhdistämisen yhdeksi suureksi 
talousalueeksi. 

H7: ”Jos tämä (Hyperloop) niinku oikeasti saadaan rakennet-
tua ja että tekniikka toimii, niin kuin todennäköisesti tulee toi-
mimaan, niin se tarkoittaa että tässä tapauksessa, että Tuk-
holma ja Helsinki ja kaikki nämä lähellä olevat alueet, niin ne 
olisi yhtä kaupunkia, 30 minuutissa pääsee niinku laidasta 
laitaan, niin semmoista ylellisyyttä ei ole tarjolla edes Helsin-
gissä”. 

Alueiden hierarkia muodostuu palvelujen tiheyden ja 
saavutettavuuden perusteella63. Yllä oleva sitaatti viittaa 

siihen, että alueiden väliseen hierarkiaan voidaan vaikut-
taa liikennejärjestelmiä kehittämällä. Haastatteluissa 
tuli ilmi, että liikenneyhteyksien kehittäminen tarjoaa 
etenkin pienille kunnille mahdollisuuden houkutella 
asukkaita ja maksavia asiakkaita muista kunnista, sillä 
näillä on tarjota elämisen laadukkuutta. Palvelujen digi-
talisointi ei siten välttämättä tarkoita ”kylän kuolemaa”, 
mikäli liikenneyhteyksiä vastaavasti kehitetään. 

Suomen ympäristökeskus on tehnyt palvelujen saa-
vutettavuusanalyysejä vyöhykemenetelmiin perus-
tuen. Kaupunkiseutujen jako jalankulku-, joukkolii-
kenne- ja autoiluvyöhykkeisiin tarjoaa mahdollisuuden 
tarkastella etäisyyttä matkaan käytetyn ajan ja mat-
kustustavan kannalta. Liikennevyöhykkeet eivät ensi-
sijaisesti kuvaa joukkoliikenteen käyttöastetta, vaan 
joukkoliikenteen kannalta hyvien alueiden sijaintia64. 
Vyöhykemenetelmät huomioivat fyysisen etäisyyden 
lisäksi myös ihmisten liikkeet, asiointimatkat sekä mat-
kaan käytetyn ajan. Etenkin suuremmissa kaupungeissa 
maankäytön suunnittelua on ohjannut jo olemassa 
oleva liikenneverkko ja uudet asuinalueet. Palvelujen ja 
kaupan keskittymät pyritään kaavoittamaan hyvien lii-
kenneyhteyksien varsille ja suuriin väestökeskittymiin.65  

Digitaalisten palvelujen yhteydessä pitäisi puhua kui-
tenkin myös kognitiivisesta saavutettavuudesta. Tällä 
tarkoitetaan asiakkaan tietoisuutta palvelun sijainnista 
ja osaamisesta ja kyvystä käyttää palvelua. Tällä voi-
daan viitata myös palvelun laatuun ja luotettavuuteen.66  
Esimerkiksi Lehtolan mallissa (ks. kuvio 8 seuraava sivu) 
digitaaliset palvelut on sijoitettu kotiin saataviksi lähi-
palveluiksi67. Vaikka tutkimusten valossa näyttääkin Kuvio 8. Lehtolan asiakaslähtöinen ympyrämalli.

siltä, että ICT:n käyttö on lisääntynyt myös vanhem-
man väestön keskuudessa, tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että eri väestöryhmät olisivat homogeeninen joukko68. 
Todellisuudessa eri väestöryhmillä on erilaiset edellytyk-
set hyödyntää sähköisiä palveluja. Ylipullin tutkimusten 

mukaan eri ikäryhmien sisällä on merkittävästi vaihtelua 
teknologiaosaamisessa.69 Digitaalisten palvelujen käyttö 
edellyttää myös välineitä ja sopimusten solmimista yri-
tysten kanssa, mikä ei aina ole mahdollista.

62 Ristimäki, Kalenoja & Tiitu 2011, 8.
63 Laine 2013, 27.
64 Ristimäki,Tiitu, Kalenoja, Helminen & Söderström 2013, 12;  

Ristimäki, Kalenoja & Tiitu 2011, 11.

65 Ristimäki,Tiitu, Kalenoja, Helminen & Söderström 2013, 17,19.
66 Rehunen, Rantanen, Lehtola & Hiltunen 2012, 15.
67 Lehtola 2008, 24.

68 Marston, Kroll, Fink, de Rosario & J.Gschwind 2016, 1; Ylipulli 2015, 92.  
69 Ylipulli 2015, 92.

LÄHIYMPÄRISTÖ

KOTI

LÄHIPALVELUT

SEUDULLISET PALVELUT

LAAJAN VÄESTÖPOHJAN 
PALVELUT

Kotipalvelut ja 
kotisairaanhoito

Omaishoidon tuki
Verkkopalvelut

Postinkanto

Kaupan 
suurmyymälät

Vanhusten 
laitoshuolto

Lähikauppa/
posti

Neuvola- 
toiminta Lasten 

päivähoito

Joukko- 
liikenne

Kirjasto-
auto

Perus-
opetus

Lukio

Pääkirjasto

Pankki-
konttori

Lasten 
suojelu

Sosiaalihuollon erityispalvelut

Lääkärin ja 
hammaslääkärin 

vastaanotto

Erityiskaupat

Tavaratalot

Vuode-
osastohuolto

Erikoissairaanhoidon päivystys

Ammatti-
teatteri

Ammatti-
korkeakoulu



34 35

Palvelujen suunnittelu on perustunut pitkälti väestön 
demografiatietoihin. Digitaalisten palvelujen kohdalla 
tulisi huomioida myös väestöryhmän sisällä olevat 
vaihtelut. Digitaalisten palvelujen suunnittelussa on se 
paradoksi, että niiden usein ajatellaan korvaavan fyy-
siset palvelupisteet alueilla, joiden väestöpohja ei riitä 
kantamaan fyysisiä palvelupisteitä. Kehittäminen on 
kohdistunut vahvasti terveyspalveluihin, joiden suu-
rimpana käyttäjäryhminä ovat ikäihmiset, joilla on 
kuitenkin heikoimmat edellytykset käyttää digitaalisia 
palveluja. Tällöin herää kysymys, pitäisikö joidenkin 
palvelujen suunnittelussa huomioida väestön ikäja-
kauma fyysisten toimipisteiden sijoittelussa ja ”itse-
palvelupisteiden” sisällön ja toiminnan suunnittelussa. 
Ylipullin tulokset kuitenkin vahvistavat asiakaslähtöistä 
ja kokonaisvaltaista palveluverkon suunnittelua, jotta 
todellinen tilanne toimialaa koskevalla ”kentällä” voi-
daan hahmottaa70. 

Palvelujen digitalisoiminen mahdollistaa pienempien 
fyysisten palvelupisteiden karsimisen ja palvelujen kes-
kittämisen suuriin palvelukeskuksiin. Haastateltavat 
eivät nähneet tätä pelkästään positiivisena asiana, sillä 
palvelukeskukset eivät välttämättä sijaitse siellä, missä 
ihmiset asuvat ja palvelukeskuksiin kulkeminen kas-
vattaa liikenteen päästöjä. Toisaalta osa haastatelta-
vista kertoi, että kunnassa palvelujen digitalisoiminen 
on herättänyt keskustelua siitä, pitäisikö suurten kes-
kusten sijaan suunnitella pienempiä palvelupisteitä, 
sillä palvelujen digitalisoiminen johdosta tilatarpeet 
vähenevät. Palvelujen saavutettavuuden yhteydessä 
puhuttiin etenkin Lapin alueella tietoliikenneyhteyksien 
merkityksestä.

H3: ”Että tietenkin maankäytön suunnittelun näkökulmasta 
pitäisi sitten varmaan näitä verkkoja… mitkä kylät pysyy 

asuttuna, mihin kaapeli laitetaan, että näin, että siellä on se 
infra sitten olemassa…et sinä millään 3D-mokkulalla niitä ko-
vin pitkään jaksa käyttää…jos sähkösillä palveluilla pyritään 
niin kuin ylittää näitä (esteitä)  ja tavoitettavuutta parantaa, 
että ihmiset voisi asua, jos vaan saadaan sinne vaikka valo-
kuitu, että esimerkiksi yksi Utsjoen kunta, joka on pohjoisin 
kunta Suomessa niin se ensimmäisenä rakensi valokuituver-
kon ja siellä oli monella sadalla ihmisellä, 100 megaa tuli pirt-
tiin niin että helähti”

Fyysisistä ja digitaalisista palveluista koostuvan palve-
luverkon saavutettavuuden analyysissä tulisikin huo-
mioida myös tietoliikenneyhteydet ja niiden nopeus. 
Haastateltava kertoi, että tietoliikenneyhteyksien ole-
massaolo ei välttämättä riitä, sillä esimerkiksi suojattu 
videoneuvotteluyhteys edellyttää riittävää tietoliikenne-
kapasiteettia. Palvelujen ruuhkautumisen estämiseksi 
digitaalisten palvelujen implementointi voi edellyttää 
kapasiteetin kasvattamista alueilla, joilla on jo olemassa 
kohtuulliset tietoliikenneyhteydet. Palvelu voi olla saa-
tavilla, se voi olla siis olemassa, mutta mikäli riittä-
vät verkkoyhteydet löytyvät monen sadan kilometrin 
päästä, palvelu on tosiasiassa heikosti saavutettavissa. 
Haastateltavat pohtivat, että hyvät tietoliikenneyh-
teydet tulisi olla kansalaisen perusoikeus ja palvelu-
jen digitalisoiminen ei saisi johtaa pakkoon muuttaa 
maalta kaupunkiin. Tietoliikenneyhteyksien edistämi-
nen voi olla keino estää palvelujen digitalisoitumisen 
politisoitumista. 

Palvelujen digitalisoitumisesta huolimatta fyysisellä 
palveluverkolla on edelleen merkitystä palvelujen saa-
vutettavuudessa. Vyöhykemenetelmät toimivat digitaa-
lisista ja fyysisistä palveluista koostuvan palveluver-
kon suunnittelun lähtökohtana, mutta tietoaineistoa 
voidaan joutua täydentämään asiakkailta kerättävällä 

70 Kyttä, Kahila, Broberg & Tynnilä 2009, 85; Ylipulli 2015, 92.

kokemustiedolla ja verkon kapasiteetin tiedoilla, jotta 
palvelujen todellinen käyttö ja saavutettavuus saadaan 
selville. Kevyemmät ja ICT-kokonaisarkkitehtuurin kan-
nalta yksinkertaisesti toteutettavat palvelut voidaan 
digitalisoida helpommin, mutta palvelut, jotka vaativat 
fyysistä kontaktia, perustuvat edelleen fyysisiin palve-
lupisteisiin. Kuitenkin se, mikä palvelu edellyttää fyy-
sistä kontaktia ja mikä ei, on kiistanalainen, mikä tekee 

palvelujen digitalisoimisesta loppujen lopuksi arvoky-
symyksen.  Vyöhykemenetelmien tilastotietoihin perus-
tuva vahvuus on samalla myös menetelmien heikkous, 
sillä tilastotieto kulkee aina jossain määrin jäljessä ja 
esitetty tieto on staattinen kuva käsillä olevasta asiasta. 
Siten se ei sovellu tilanteisiin, jossa halutaan reaaliaikai-
nen kuva palvelujen käyttämisestä.

Asiakkaan näkökulmasta digitaalisten palvelujen saavutettavuus ja saatavuus 
voivat olla huonoja, vaikka digitaalisia palveluja olisi tarjolla paljon. Digitaalisten 
palvelujen saavutettavuudessa korostuvat kognitiivinen saavutettavuus ja tieto-
liikenneyhteydet. Fyysisistä ja digitaalisista palveluista koostuvan palveluverkon 
suunnittelussa paikkatietoaineistoja voidaan joutua täydentämään kokemus-
tiedon keräämisellä ja verkon kapasiteetin tiedoilla, jotta todellinen palvelujen 
saavutettavuus ja saatavuus saadaan selville. Palveluverkon suunnittelussa voi 
olla tarpeen huomioida myös eri väestöryhmien kyvyt käyttää digitaalisia pal-
veluja.  Liikennejärjestelmien ja logistiikan kehittämisellä voidaan kompensoida 
harventuvaa fyysistä palveluverkkoa. Kaupunkien kehittämisen liikennejärjes-
telmien kehittäminen nähtiin myös keinona liittää paikkakunta suurempaan 
talousalueeseen. 
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3D-mallien avulla voidaan vertailla esimerkiksi vaih-
toehtoisia suunnitteluratkaisuja ja simuloida ihmis-
ten käyttäytymistä ja erilaisia kulutustottumuksia. 
Jatkossa ihmiset voivat myös itse tuottaa tietoa mal-
leihin. 3D-mallit ovat vasta kehittymässä rakennusten 
tietomallinnuksesta yhdyskuntasuunnittelun välineiksi. 
Esimerkiksi Oulussa Hiukkavaaran pilotoinnissa kokeil-
tiin 3D-vuorovaikutteista mallia, jossa maankäytön 
suunnittelijat voivat työskennellä yhdessä. Voidaan 
hyvin ajatella, että myös yhdyskuntasuunnittelun 
3D-mallit ovat tulevaisuudessa aitoja vuorovaikutusta 
edistäviä malleja.77  

Edellä mainitussa Ylä-Anttilan väitöskirjassa ihmisten 
liikkeitä kartoitettiin liikkumispäiväkirjojen avulla78. 
Kaupungin digitalisoituessa artefaktit, kuten rakennuk-
set, kadut ja ihmiset itsekin puhelimen kautta muuttu-
vat tiedon välittäjiksi, jolloin tietoa kerätään joka puo-
lelta kaupunkia ja tietoa voidaan seurata mahdollisesti 
myös reaaliajassa. Erona entiseen, staattiseen kaupun-
kimalliin, digitaalinen kaupunki on elävä, alati muutok-
sessa ja muovautuu käyttäjien tarpeisiin.79 
 
H7: ”Meillä on katupätkä jossa me testataan katuvalojen hyö-
dyntämistä, ei pelkästään niin että se tarjoaa sen valon, vaan 
se ottaa myös muuta tietoa siitä liikenteestä ja se valokin, 
valon käyttökin muuttuu sen mukaan mikä on liikennemäärä 
tai liikkumisen aste siinä kadulla, että se valo lisääntyy silloin 

kun on liikennettä ja ajoneuvoja, sitten se himmenee kun on 
hiljaista ja sit se laskee ajoneuvojen määriä ja siihen voi sitten 
liittää monentyyppistä tekniikkaa sitten jatkossakin vielä.”

Yllä oleva sitaatti kuvaa tilannetta, jossa kaupunkiym-
päristöön upotettu teknologia mahdollistaa tietojen 
keräämisen julkisista tiloista ja kaupunkiympäristöstä. 
Esimerkissä teknologia ei vain mittaa palvelun käyt-
töastetta, vaan myös reagoi ja mukautuu palvelun käyt-
töasteen mukaan. Pelkkä tietojen kerääminen ei kuiten-
kaan riitä, vaan tarvitaan datan avaamista, osaamista 
ja resursseja jalostaa datasta tietoa palveluverkon ja 
maankäytön suunnittelun tueksi. Tiedon kerääminen, 
hallinta ja hyväksikäyttäminen palvelujen suunnitte-
lussa ja kehittämisessä edellyttää kunnilta kokonaisval-
taista ICT-arkkitehtuurin kehittämistä.

Tietojen keräämistä voidaan kritisoida siitä, ettei sillä 
pystytä vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka aiheut-
tavat kiirettä maankäytön suunnitteluun. Tietojen 
keräämisen ohella tarvitaan edelleen yhteisiä menet-
telytapoja ja yhdessä sovittuja sääntöjä, joissa palvelu-
verkko ja maankäytön suunnittelu sovitetaan yhteen. 
Haastateltavat kertoivat, ettei maankäytön suunnittelu 
saa olla liian reagoiva, sillä hätäisesti tehdyt ratkaisut 
voivat tulla kalliiksi ja kerran tehtyjä ratkaisuja on vai-
kea purkaa. Maankäytön suunnittelu tarvitsee myös 
aikaa toteuttaa työt laadukkaasti.

71  Vakkuri, Karppi & Sankala 2015, 50.
72  Sabri, Rajabifard, Ho, Namazi-Rad & Pettit 2015, 33;  

Ylä-Anttila 2010, 15. 
73  Sabri, Rajabifard, Ho, Namazi-Rad & Pettit 2015, 35.
74  Ylä-Anttila 2010, 15.
75  Ylä-Anttila 2010, 159.

76  Vakkuri et.al. 2015, 50.
77  Suomisto 2014, 10-12; Virtuaalimallinnus suunnittelun ja  

vuorovaikutuksen työkaluna pilottikohteena Hiukkavaara 2013.
78  Ylä-Anttila 2010, 159.
79  Sabri, Rajabifard, Ho, Namazi-Rad & Pettit 2015, 35. 

Palveluprosessi muuttuu ja elää koko ajan maankäytön suunnittelua nopeam-
malla aikasyklillä ja maankäytön tulisi pystyä muutoksiin. Maankäytön suun-
nittelun haasteena on yhteisen kattavan tietopohjan luominen. Maankäytön 
suunnittelun uudet tehokkaat ohjelmat ja digitaalisista palveluista kerättävä 
tieto mahdollistavat nopean ja kattavan tiedon keräämisen palveluverkon 
kehittämisen tueksi. Vaikka digitalisointi mahdollistaa palveluverkon muunte-
lun yhä nopeammin, maankäytön suunnittelu ei voi reagoida muutoksiin liian 
nopeasti. Tietojen keräämisen ohella tarvitaan edelleen yhteisiä menettelytapoja 
ja yhdessä sovittuja sääntöjä, joissa palveluverkko ja maankäytön suunnittelu 
sovitetaan yhteen kestävien ja laadukkaiden ratkaisujen saamiseksi.

6.3 PALVELUVERKON MUUTOKSEN HALLINTA
Haastatteluissa tuli ilmi enemmän tai vähemmän 
implisiittisesti maankäytön suunnittelun ennustet-
tavuuden heikkeneminen ja epävarmuuden kasva-
minen. Palvelujen digitalisointi mahdollistaa pal-
veluverkon uudelleenmuokkauksen nopeasti ja 
maankäytön tulisi pystyä reagoimaan muutoksiin. 
Tämä kysyy maankäytön suunnittelulta nopeasti 
saatavilla olevaa tietoa palvelujen käyttämisestä71.  
Jotkut tutkijat ovatkin kritisoineet liikenneverkkoon ja 
vyöhykkeisiin perustuvaa kaupunkisuunnittelua siitä, 
että se ei enää kykene vastaamaan palveluverkkojen 
suunnitteluun ja ennustettavuuden hallintaan digitaa-
lisella aikakaudella72. 

Eräs haastateltavista kuvasi kaupungin muuttuvan pal-
velujen digitalisoinnin johdosta fyysisestä artefaktista 
eräänlaiseksi prosessikaavioksi, jossa suunnitellaan 
prosesseja, ei rakennuksia. Siten maankäytön suunnit-
telukin edellyttää välineitä, jotka pystyvät havainnoi-
maan ja kuvaamaan kaupungin aineettomia toimin-
toja, ihmisistä ja materiaaleista koostuvia virtoja ja 
ottaa nämä huomioon maankäytön suunnittelussa.73  
Ylä-Anttila ehdottaa väitöskirjassaan palveluverkkojen 
analyysiä verkostomenetelmällä, jossa huomioidaan 
myös se, miten palveluja todellisuudessa käytetään74. 
Verkostoanalyysissä fyysinen infrastruktuuri, palvelu-
pisteet ja ihmisten liikkumisvirrat muodostavat kukin 
oman kerroksensa, jotka liitetään yhteen paikkatietojär-
jestelmässä75. Digitaalisten palvelujen käyttöä voidaan 
seurata liikevirtojen kerroksessa palveluiden käyttäjiltä 
saamien tietojen tai digitaalisesta palvelusta suoraan 
saatavan tiedon avulla. 

Yritykset ovat hyödyntäneet palveluista kerättäviä tie-
toja palvelujen kehittämisessä ja palvelutarpeen enna-
koimisessa jo pitkään. Vakkurin et. al. mukaan palvelu-
verkon osalta systemaattista palvelujen ennakointityötä 
ei juuri ole ollut olemassa76. Digitaalisista palveluista 
kerättävän tiedon avulla voidaan hahmottaa palvelu-
jen käytöstä toistuvia kaavoja, syklejä tai palvelujen 
käytön määrää. Palveluista voidaan kerätä tietoa siitä, 
mitä palveluja käytetään ja missä käyttäjät sijaitsevat. 
Asiakastietojen perusteella on nähtävissä myös mitä 
muita palveluja käyttäjät ovat tarvinneet, jolloin voidaan 
hahmottaa henkilökohtainen palveluverkko. Tiettyjen 
palvelujen käytön lisääntyminen jollain alueella voi esi-
merkiksi antaa vihjeitä tulevista palvelutarpeista, kuten 
koulujen rakentamistarpeista tai ikäihmisille suunnat-
tujen palvelujen tarpeesta. Se voi kertoa myös joidenkin 
asuinalueiden profiloitumisesta. Palveluista kerättävän 
tietojen perusteella voidaan myös selvittää fyysisistä 
palvelupisteistä koostuvan palveluverkon vastaavuutta 
palvelutarpeisiin nähden. Haastateltavat toivat ilmi, 
että esimerkiksi liikenteen suunnittelussa voidaan sel-
vittää liikenteen solmukohtia ja kehittää logistiikkaa. 
Asiakastietojen kerääminen on kuitenkin herättänyt 
huolta yksityisyyden suojasta ja tietoturvasta. 

Haastateltavat näkivät, että palvelujen digitalisoinnin 
myötä maankäytön suunnittelussa korostuu oikean, 
ajantasaisen tiedon merkittävyys. Uusina tiedon tuotta-
misen välineinä ehdotettiin 3D-kaupunkimallien käyt-
tämistä. 3D-mallit edustavat älykkäitä suunnitteluväli-
neitä, missä arviointityökalut on integroitu suunnittelu- 
ja kaavoitusprosesseihin. 
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Kuvio 9. Kokonaisarkkitehtuurin kehittämisvaiheet, TOGAFTM.82 

Kokonaisarkkitehtuurin valmisteluvaiheessa hahmote-
taan organisaation nykytila, määritetään kokonaisark-
kitehtuurin tavoitetila ja laaditaan toimenpiteet tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Tehtävänä on priorisoida, rajata 
ja suunnitella arkkitehtuurin kehittämistä ja tunnistaa 
olemassa olevan ICT-järjestelmien vaikutus suunnitte-
luun. Vaiheeseen kuuluvat myös oleellisten sidosryh-
mien tunnistaminen, digitalisoinnin vaikutustenarvi-
oinnit eri toimialoille ja osapuolille sekä riskienarvi-
oinnit. Samalla tuotetaan tietoa kustannus-hyötyjen 
määrittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.83  

Toiminta-arkkitehtuurinäkökulma (business architec-
ture) kuvaa kehitettävät palvelut, prosessit ja palveluja 

tuottavat organisaatiot sekä toimintamallit, miten pal-
veluja kehitetään. Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan, 
miten palvelujen ja prosessien kehittämisestä saatava 
hyöty kytketään organisaation strategisiin tavoittei-
siin ja mitä lisäarvoa kehitettävien palvelujen digitali-
soinnista kunnalle on. Toiminta-arkkitehtuurin lähtö-
kohtina ovat organisaation toimintaa ohjaava lainsää-
däntö ja kuvaus organisaation toiminnan nykytilasta. 
Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan myös eri palvelujen 
kehittämistä koskevat vaatimukset ICT-järjestelmille. 
Vaatimusten määrittely on yksi tärkeimmistä vaiheista, 
sillä siinä epäonnistuminen on yleisin yksittäinen syy 
ohjelmistoprojektien epäonnistumiseen. Vaatimuksilla 
viestitään yhteistyökumppaneille, millaista ratkaisua 

80 JHS-suositukset 2012; http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/
81 http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/

82 http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/
83 JHS-suositukset 2012.

DIGITAALISEN KAUPUNGIN  
KEHITYSPOLKU

Yksi tämän työn tavoitteista oli lisätä ymmärrystä 
siitä, miten palvelujen digitalisointi on edennyt kun-
nissa. Kyselyn ja haastattelujen perusteella digitali-
saatio on kunnissa melko alkuvaiheessa. Digitaalisten 
palvelujen kehittäminen on kyselyn mukaan pilo-
tointia ja pienten askelten ottamista. Varsinaisen ICT-
kokonaisarkkitehtuurin rakentamisen aloittamisesta 
puhuttiin yhdessä haastattelussa ja muutamissa haas-
tatteluissa mainittiin kokonaisarkkitehtuurin rakenta-
misen tärkeys digitaalisten palvelujen suunnittelussa. 

H1: ”Sehän pitäis olla jotain muutakin kuin että tehdään 
joku sähköinen palvelu, että sehän pitäisi tarkoittaa sitäkin 
että prosessikin muutetaan sellaiseksi, että siitä digitali-
soitumisesta saadaan jotain hyötyä muutakin…parhaim-
millaan jotkut puhuu sitä että, ne laittaa jonkun sähköisen 
lomakkeen tonne nettiin että nyt on tehty, digitalisoitu tämä 
palvelu, että sehän nyt ei ole lähelläkään vielä sitä, että kyllä 
se vähintäänkin pitää olla integroitu siihen taustajärjestel- 
mään se digitaalinen palvelu ja sitten mielellään ne prosessit 
sitten siellä taustalla niinkun muuttuneet.”

7

7.1 KOKONAISARKKITEHTUURIN RAKENTAMINEN
Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on toiminnan, 
prosessien ja palvelujen, tietojen, tietojärjestelmien ja 
niiden tuottamien palvelujen muodostaman kokonaisuu-
den kehittämistä. Kokonaisarkkitehtuurinäkökulma on 
laajempi näkökulma, kuin tietojärjestelmän kehittämi-
sen näkökulma. Kokonaisarkkitehtuurinäkökulma kuvaa 
kehitettävän tietojärjestelmän lisäksi myös toiminnan 
strategiset tavoitteet ja kehittämisestä saatavan hyödyn 
ja koko kehittämisprosessin. Kokonaisarkkitehtuurin 
valmisteluvaiheessa tulee rajata ja määrittää se, mitä 
kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen koskee ja miten 

asetetut tavoitteet saavutetaan. Tätä sanotaan arkkiteh-
tuuriviitekehyksen luomiseksi. Se rajaa mm. tarkastelta-
via arkkitehtuurinäkökulmia, organisatorista kattavuut-
ta ja tarkkuustasoa.80 Julkisen hallinnon tietohallinnon 
neuvottelukunta nojaa omissa ohjeissaan TOGAFTM 
-menetelmään (Open Group Architecture Framework). 
TOGAFTM on vapaasti saatavissa oleva kokonaisarkki-
tehtuuriviitekehys, mikä kertoo mitä asioita kokonai-
sarkkitehtuurin kehittämisessä missäkin vaiheessa tulisi 
ottaa huomioon. Kehittämisvaiheet on jaoteltu eri vaihei-
siin (ks. kuvio 9 seuraava sivu).81  

H2: ”No sanotaanko niin että olis fiksua jos olis kyvykkyyttä 
miettiä sitä, että syntyis semmosia kaupungin big data varan-
toja tai jotain muuta että ne ei olisi sellaisia siilomaisia ratkai-
suja…voisiko ajatella, että koko kaupunki on yhtä ja samaa 
alustaa, että sinne vedetään tästä kaupungista kaikista sen-
soreista tieto, joka voisi olla varmaan fiksua, siitä vois tehdä 
vaikka mitä hienoo mutta...me tota ollaan vähän keskustelua 
sivuttu ja pohdittu ja mietitty, että miten se on.”

Palvelujen digitalisointi lähtee kaupungin kehitysnäke-
myksestä ja tavoitteista mitä palvelujen digitalisoinnille 
asetetaan. Yksittäisten palvelujen digitalisointi on eri 
asia kuin kokonaisen ICT-arkkitehtuurin rakentaminen. 
Yksittäisten palvelujen digitalisoiminen ei vielä hyödytä 
kuntaa kovinkaan paljon. Hyödyt ilmaantuvat vasta 
ICT-infrastruktuurin vahvistuessa ja palvelujen integroi-
tuessa yhteen. Kunnan tulisi päättää, millaista kokonai-
sarkkitehtuuria halutaan rakentaa.
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84 JHS-suositukset 2012; JHS 173 2012, 9 .
85 JHS-suositukset 2012.
86 JHS-suositukset 2012
87 http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf8-doc/arch/.
88 Creating Municipal ICT architectures 2011, 8.

89 Antiroiko, Valkama & Bailey 2012, 326; Mattila & Seppälä 2015, 8; Shehadi et.al. 2015, 5
90 Antiroiko, Valkama & Bailey 2012, 326; Mattila & Seppälä 2015, 8; Shehadi et.al. 2015, 5
91 Heeks 2010, 627.

ollaan hankkimassa. Vaatimusten kuvaus voi käsittää 
esimerkiksi digitaalisia palveluja tuottavien organisaa-
tioiden luokittelun ja organisaatioille asetettuja erityisiä 
ehtoja. Osiossa kuvataan myös kehitettävään palveluun 
liittyvät asiakkaat ja muut sidosryhmät sekä näiden roo-
lit palvelujen kehittämisessä.84  

Tietoarkkitehtuurin keskeisimpiä tavoitteita on määrittää 
organisaation kannalta keskeisimmät tietotarpeet, jotka 
liittyvät palveluprosesseihin. Tietoarkkitehtuurissa tar-
kastellaan organisaation tietotarpeita, tietopääomaa ja 
tietojen välisiä suhteita. Tietoarkkitehtuuri kuvaa tiedon 
hallintaa ja virtausta organisaatiossa ja datan jalosta-
mista hyödylliseksi tiedoksi. Osiossa määritetään mihin 
tietoa käytetään, kuka tietoa hallitsee ja ratkaistaan tiedon 
tallentamisen, tietoturvan ja tiedon omistamisen kysy-
mykset. Tietojärjestelmäarkkitehtuurinäkökulma kuvaa 
organisaation keskeiset tietojärjestelmät, niiden suh-
teet sekä ominaisuustiedot.85 Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 
kuvaa järjestelmän komponenttien väliset suhteet ja 
järjestelmän loogisena kaaviona. 

Teknologia-arkkitehtuuri kuvaa puolestaan organisaa-
tion teknologista infrastruktuuria ja teknologiavalintoja. 

Teknologia-arkkitehtuurin keskeinen tavoite on linjata 
ja rajata käytettävät tekniset vaihtoehdot, standardit ja 
rakenteet siten, että kokonaisuus tukee parhaalla mah-
dollisella tavalla organisaation tavoitteita. Teknisten lin-
jausten lisäksi teknologia-arkkitehtuurin kehittämistä 
ohjaavat arkkitehtuuriperiaatteet, jotka ovat keskeisiä 
järjestelmien yhteen toimivuutta suunniteltaessa.86 

Kokonaisarkkitehtuurin rakentamisessa voidaan painot-
taa jotain näistä edellä mainituista kokonaisarkkitehtuu-
rin näkökulmista tai kaikkia näitä. TOGAFTM-mallissa 
edetään vaiheittain arkkitehtuurinäkökulmien kuvauk-
sesta projektinhallintaan, missä kuvataan kokonaisark-
kitehtuurin rakentamisen aikataulut, hankkeiden toteu-
tusjärjestys ja asetetaan myös mittarit kehittämisen 
seuraamiseksi ja tueksi.87  TOGAFTM-mallia on kritisoitu 
siitä, että esimerkiksi eri osioissa kuvatut toimenpiteet 
eivät vastaa käytännön kehittämisen tarpeita. Mallia 
ei ole kuitenkaan tarpeen noudattaa kirjaimellisesti, 
pikemminkin se tulisi nähdä muistutuksena asioista, 
jotka olisi hyvä huomioida ICT-kokonaisarkkitehtuurin 
kehittämisessä. 

7.2 OMAN POLUN RAKENTAMINEN
Jokaisen kaupungin tai alueen kehittäminen tapah-
tuu alueen omista vahvuuksista ja historiasta käsin. 
Kaupungin kehitysnäkemys, strategiset painopistea-
lueet ja olemassa oleva infrastruktuuri määrittävät ja 
ohjaavat kaupunkien tulevaisuuden kehityspolkua.88  
Erilaisia kaupunkien digitalisoitumisen kehityspol-
kuja on kuvattu kirjallisuudessa paljon. Ne painottavat 

usein jotain kaupunki-ideologiaa, mutta niissä on 
havaittavissa myös yhteisiä piirteitä. Digitalisoitumista 
kuvaavissa kehityspoluissa ensimmäisessä kehi-
tysvaiheessa palvelut ovat sähköisiä, mutta ne ovat 
Intranetissä, organisaation sisäisessä verkossa ja ne 
eivät ole liittyneet toisiinsa. Palveluja kehitetään sii-
loissa sektoreittain. Seuraavissa kehitysvaiheissa 

palveluja liitetään yhteen ja sähköisiä palveluja tar-
jotaan kuntalaisille Internetissä. Edistyneempiin vai-
heisiin kuuluu tiedon avaaminen ja jakaminen.89  
 
Seuraavissa vaiheissa järjestelmät muuttuvat sosio-tek-
nisiksi systeemeiksi. Digitaalisten palvelujen käyttöön 
liittyy vuorovaikutuksen kahdensuuntaisuus; palve-
lun käyttäjien osallistaminen palvelun suunnitteluun 
ja molemminpuolisen kommunikaation mahdollisuus 
palvelussa. Kaupungin palvelut ja infrastruktuuri sisäl-
tävät keinoälyä; ne konfiguroituvat asiakkaan tarpei-
siin ja toimivat automaattisesti ilman ihmisen apua. 
Infrastruktuuri automatisoituu ja palvelut muuttuvat 
älykkäiksi, ne tuottavat tietoa, analysoivat sen ja toi-
mivat itsenäisesti sen mukaan tai tarjoavat tiedon 
ihmisille.90 

Myös tässä tutkimuksessa oli havaittavissa yhteisiä 
piirteitä kuntien digitalisoitumisessa. Haastateltavien 
mukaan palvelujen digitalisointi tapahtuu usealla sek-
torilla yhtä aikaa. Haastattelujen perusteella oli kuiten-
kin nähtävissä, että tyypillisesti ensimmäisiä kehitettä-
viä palveluja olivat kuntalaisille tarjottavat hallinnolli-
set palvelut ja kuntien työntekijöiden työtä helpottavat 
ohjelmistot ja laitteet. Näistä erikseen mainittiin maan-
käytön suunnittelun ohjelmistojen uusiminen. Näistä 
seuraavana eniten mainintoja saivat kulttuuri- ja vapaa-
ajan palvelujen digitalisoiminen, liikenteen ja logis-
tiikan kehittäminen, asumisen- ja ympäristön palve-
lut sekä viimeisenä päivähoito, koulutus ja terveys- ja 
sosiaalipalvelut. Palvelujen digitalisoinnin edistyminen 
ei niinkään ole riippuvainen toimialasta, vaan siitä, 
kuinka helppoa ja edullista palvelun digitalisoiminen 
on. Haastateltavat toivat esiin, että esimerkiksi liiken-
teen digitalisoiminen on helpompaa, kuin kiinteis-
töjen digitalisoiminen yksityisomistamisen vuoksi. 

Sensoriteknologian vieminen kaupunkitilaan nähtiin 
kustannuskysymyksenä ja vielä kaukaisena asiana. 
Toimialat, jotka asettavat ICT-järjestelmille erityisvaa-
timuksia ja joihin ei vielä ole markkinoilla sopivia pal-
veluja, kehittyvät muita hitaammin. Päiväkotien ja kou-
lujen sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen digitalisoitumi-
sen edistymiseen vaikuttaa myös se, liittyykö palveluun 
tunteita ja arvokysymyksiä. Toisaalta, hankalamminkin 
digitalisoitavilla toimialoilla löytyy kohteita, joiden toi-
mintaa on tehostettu ICT:n avulla.

Digitaalisten palvelujen rakentaminen voidaan jakaa 
neljään vaiheeseen; 1) valmisteluvaihe, 2) saavutetta-
vuuden ja saatavuuden vahvistaminen, 3) käyttöön-
otto- ja skaalautumisvaihe ja 4) palvelun arviointivaihe 
ja uudelleen kehittäminen. Heeks kutsuu digitaalisten 
palvelujen eri vaiheita arvoketjun luomisena. Kuten 
yritysten arvoketjuja, myös ICT-arvoketju on yksilölli-
nen jokaisella kunnalla. Se, miten hyvin arvoketjun eri 
vaiheet pystytään toteuttamaan, vaikuttaa myös siihen, 
miten ihmiset omaksuvat digitaaliset palvelut ja mikä 
on digitaalisista palveluista lopulta saatava hyöty91. 

Valmisteluvaiheessa keskeisimpinä kysymyksinä on hah-
mottaa ja rajata mitä palvelujen kehittäminen kunnassa 
koskee. Tärkeintä olisi tunnistaa ne kehittämisen koh-
teet, jotka tuovat kunnalle eniten lisäarvoa. Koskeeko 
palvelujen digitalisoiminen vain tiettyjä kunnan toi-
mialoja ja palveluja vai kehitetäänkö palveluja kaikilla 
kaupunkirakenteen tasoilla? Puhutaanko toiminnan 
tasosta, jolloin digitalisointi koskettaa palveluja, kuten 
esimerkiksi kunnan tarjoamia koulutus- ja sivistysalan 
palveluja? Vai kiinteistötasosta, jolloin kehitetään esimer-
kiksi rakennusten energiatehokkuutta, huoltovarmuutta 
ja esteettömyyttä? Vai puhutaanko kaupungin tekni-
sestä infrastruktuurista, jolloin kehitetään esimerkiksi 
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vesi- ja jätehuoltoa, turvallisuutta ja energian säästä-
mistä? Jokaisessa näissä voidaan lisäksi painottaa erilaista 
kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen näkökulmaa.92  
  
Kuntien ICT-järjestelmien kehittämistä on kritisoitu siitä, 
että ne “hyppäävät” hankkeen valmisteluvaiheesta suo-
raan teknisten järjestelmien hankkimiseen ja järjestel-
mien implementoimiseen. Tällöin se, miten palvelujen 
digitalisoiminen liittyy kunnan strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseen, jää uupumaan.93 Valmisteluvaiheessa 
kartoitetaan organisaation nykytila, resurssit ja valmiu-
det; teknologinen valmius, osaaminen ja käytettävissä 
olevat taloudelliset resurssit. 

Pienillä kunnilla voi olla oleellisesti erilaiset resurs-
sit kehittää digitaalisia palveluja, jolloin kehittämis-
kohteetkin ovat rajallisia. Rajallisten resurssien vuoksi 
on entistä tärkeämpää identifioida ne kehittämisen 
kohteet, jotka vahvistavat kunnan omia vahvuuksia. 
Maatalousvaltaisessa kunnassa digitalisoiminen voi 
keskittyä täysin erilaisiin kohteisiin, kuin elinkeino-
rakenteeltaan toisenlaisessa kunnassa. Parhaimpien 
hyötyjen saaminen voi tarkoittaa myös yksinkertaisia, 
matalan teknologian ratkaisuja. Kehittämishankkeille 
voi olla myös reunaehtoja, jotka nousevat olemassa 
olevista laeista ja kunnan kehityskohteiden priorisoin-
neista. Nykytilan kartoitusta ja hankkeen rajausta seu-
raa vaikutustenarvioinnit ja kustannus-hyötyanalyysit, 
vaatimusten määrittelyt ja yhteistyökumppanien valin-
nat (ks. kuvio 10).94 

Haastatteluissa oli nähtävissä, että eri kunnilla on eroja 
siinä, kuinka hyvin alueella on potentiaalisia kunta- tai 
yritysyhteistyökumppaneita palvelujen digitalisoimi-
sen edistämisessä. Tämä ohjaa kuntien yhteistyökump-
panien valintaa ja yhteistyön luonnetta digitaalisten 

palvelujen järjestämisessä. Yhteistyökumppaneiden 
valinta lukitsee ja sulkee myös tulevia kehityspolkuja 
aina jossain määrin, joten kunnilla on eroja siinä miten 
vapaita ne ovat toteuttamaan eri vaihtoehtoja palvelu-
jen digitalisoimisessa.

Saavutettavuuden ja saatavuuden varmistusvaiheessa kiin-
nitetään huomiota niihin edellytyksiin, joita digitaa-
listen palvelujen käyttäminen asiakkailta vaatii. Eri 
alueilla voi olla eroja siinä, mitä pidetään hyvänä saa-
vutettavuutena; pohjoisessa pidemmät välimatkat ovat 
yleisiä ja liikenne perustuu pitkälti yksityisautoiluun. 
Tietoliikenneyhteyksien puutteellisuus voi vaikuttaa 
palvelujen saavutettavuuteen Pohjois-Suomessa, mutta 
myös Itä-Suomessa ja saaristossa. Tämä asettaa rajoi-
tuksia esimerkiksi terveydenhuollon palvelujen digi-
talisoimiselle. Kunnissa, missä ikäjakauma painottuu 
senioriväestöön, digitaalisten palvelujen palvelumuo-
toiluosaaminen korostuu erityisesti. 

Alueelliset ja kulttuuriset erot voivat vaikuttaa siihen, 
mitä keinoja voidaan käyttää hyväksi digitaalisten 
palvelujen rahoittamisessa ja käytön edistämisessä. 
Haastatteluissa esiin noussut digilähettilästoiminta 
on esimerkki ennakkoluulottomasta toimintamallista. 
Haastateltavat pohtivat myös sitä, voitaisiinko digitaa-
lisia palveluja rahoittaa yrityksiltä saatavilla mainos-
tuloilla. Heeksin mukaan arvot, kehittämisen motiivit 
ja viime kädessä poliittinen päätöksenteko ohjaa sitä, 
mikä koetaan sopivaksi tavaksi toimia ja edistää palve-
lujen digitalisointia. 

Käyttöönotto- ja skaalautumisvaiheessa vakiinnutetaan digi-
taaliset palvelut osaksi palveluverkkoa. Digitalisoinnissa 
pidemmällä olevissa kunnissa oli pohdittu, mitä pal-
velujen digitalisoiminen kunnalta vaatii. Kestävän 

92 Säisä & Matero 2016, 7; Creating Municipal ICT architectures 2011, 8.
93 Creating Municipal ICT architectures 2011, 24.
94 Creating Municipal ICT architectures 2011, 4, 20.

95 Kauhanen, M.Kulvik, S.Kulvik, Maijanen, Martikainen & Ranta 2012, 60.

muutoksen ja todellisten hyötyjen saaminen edellyttää 
uusien toimintatapojen käyttöönottoa, organisaatio-
muutoksia ja koko palveluprosessien uudistamista.95 
Palvelun arviointivaihe ja palvelujen jatkuva kehittäminen  
 

kuuluvat digitaalisten palvelujen suunnitteluprosessiin. 
Teknologian edistyminen ja uusien kehitystarpeiden 
ilmaantuminen varmistavat sen, että kokonaisarkkiteh-
tuurin rakentaminen ei ole koskaan valmis.

RASKAAT, KONFIGUROIDUT PALVELUT
Kuvio 10. Oman polun hahmottuminen. Kuvio 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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96 BeMInE hanke 2016, 4.

Digitaalisten palveluverkkojen suunnitteluprosessin ydinkysymykset näyttävät kietoutu-
van toisaalta kunnan strategian ja kokonaisvaltaisen suunnittelunäkemyksen ympärille ja 
toisaalta yhteistyön edistämisen tarpeen ympärille. Tutkimuksen aineistosta nousi esiin koko-
naisvaltaisen suunnittelunäkemyksen tärkeys ja palveluverkon strateginen kehittäminen. Kunnissa, 
missä oli selkeä visio, kehitysnäkemys ja konkreettiset tavoitteet, palveluverkon tulevai-
suuskuva ja palvelujen digitalisointi nähtiin selkeämpänä. Digitaalisten palvelujen kehittä-
minen on hajaantunut eri toimijoille ja palvelujen digitalisointi on vahvistanut toimialojen 
roolia palvelujen kehittämisessä. Digitalisoinnissa pidemmällä olevissa kunnissa nähtiin tar-
peelliseksi edistää yhteistyötä organisaatiomuutoksilla ja yhteisiä työryhmiä perustamalla. 
Pyrkimyksenä oli osallistaa niin kuntalaiset kuin yrityksetkin palvelujen suunnitteluun. 

Tämän tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia oletuksia siitä, että palvelujen digitalisoiminen edel-
lyttää johtamisjärjestelmien ja toimintatapojen muutosta. Pidemmällä olevissa kunnissa palvelu-
jen digitalisoiminen oli tarkoittanut johtamisjärjestelmien kehittämistä, organisaatiomuutok-
sia ja yhteisten toimintatapojen muuttamista. Palvelujen digitalisoituessa yhteistyön edistämisen 
merkitys näyttää kasvavan niin sektorien välillä, kuin eri sidosryhmienkin välillä. Yhteisillä palvelujen 
kehittämisprosesseilla näytti olevan monta merkitystä: se oli keino edistää kunnan sektorien 
välistä yhteistyötä ja kunnan sidosryhmien välistä yhteistyötä, mutta se oli myös keino yhdis-
tää digitaaliset palvelut maankäytön suunnitteluun. Lisäksi yhteinen kehittämisprosessi oli 
keino varmistaa digitaalisten palvelujen asiakaslähtöisyys sekä suunniteltavan alueen koko-
naisvaltainen suunnittelu. 

Kuntia on kritisoitu siitä, että elinkeinotoiminnot ovat kauempana arkisesta yhdyskunta-
suunnittelusta, kuin palvelujen kehittäminen on96. Myös tämän tutkimuksen haastatteluissa 
oli nähtävissä jako niihin kehitystoimiin, jotka liittyivät kuntalaisten saamiin palveluihin 
ja toisaalta niihin kehittämistoimiin, jotka liittyivät elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
parantamiseen. Toisin sanoen, julkisten palvelujen kehittäminen ja elinkeinoelämän toimin-
taedellytysten kehittäminen nähtiin toisistaan erillisinä asioina. Haastateltavien mukaan 
kunnan perinteiseen rooliin ei ole kuulunut innovointi ja palvelujen kehittäminen. Tämän 
työn tutkimustulokset kuitenkin haastavat käsityksen ja laajentavat kunnan roolia myös pal-
velujen kehittämiseen. Palvelujen digitalisoiminen on tarkoittanut entistä tiiviimpää yhteis-
työtä elinkeinoelämän kanssa palvelujen kehittämisessä. Samalla palvelujen digitalisointi on 
tukenut alueen yritysten toimintaa. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen liittyy myös maankäyttöpolitiikkaan. 
Hallituksen esitys (HE 334/2014, 5–6) korostaa maankäyttöpolitiikan roolia elinkeinoelämän 

YHTEENVETO

toimintaedellytyksiä edistävänä tekijänä97. Tämä tut-
kimus omalta osaltaan vahvistaa maankäytön suun-
nittelun ja elinkeinotoiminnan välistä yhteyttä, sillä 
palvelujen digitalisoituminen muutti maankäytön 
suunnittelun fokusta julkisten tilojen ja toimintojen 
suunnittelusta elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 
tukevaan suunnitteluun.

Tutkimuksen toisena tutkimuskysymyksenä oli sel-
vittää, miten digitaalisten palveluverkkojen suunnit-
telu on liitettävissä osaksi maankäytön suunnittelua. 
Haastateltavat kertoivat, että digitaalisten palvelujen 
liittäminen maankäytön suunnitteluun ei vaadi erityisiä 
menetelmiä, vaan ymmärrystä ja kykyä havaita miten 
palvelujen digitalisointi vaikuttaa maankäytön suun-
nitteluun. Kuntien haasteena on kuitenkin nähtävissä 
yhteisen tietopohjan vahvistaminen ja tiedon siirtämi-
nen organisaatiossa taholta toiselle, jotta palvelujen digi-
talisoinnin vaikutukset voidaan huomioida maankäytön 
suunnittelussa. Kunnissa oli erilaisia keinoja parantaa 
päätöksenteon tiedollista pohjaa ja edistää vuorovaiku-
tusta eri toimijoiden välillä. Tutkimuksen alussa käsi-
teltiin organisaation näkökulmasta niitä asioita, jotka 
vaikuttavat tiedon kulkuun ja yhteistyön edellytyksiin 
kunnassa. Tiedon hallinnan näkökulma työn loppupuolella 
toi toisaalta teknisen aspektin siihen, miten digitaalisista- ja 
fyysisistä palveluista koostuva palveluverkko voidaan liittää 
maankäytön suunnitteluun.  

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten 
palveluverkkojen suunnitteluprosesseja tulisi kehit-
tää, jotta digitaaliset palvelut tulisi huomioiduksi 
osana palveluverkkoja ja maankäytön suunnittelua. 
Tutkimuskysymykseen vastaamisessa painottui tek-
ninen näkökulma ja ymmärrys siitä, mitä digitaalis-
ten palvelujen kokonaisarkkitehtuurin rakentaminen 

edellyttää. Digitaalisten palvelujen kehittäminen 
tulisi nähdä laajempana asiana, kuin tietojärjes-
telmien- tai teknologian kehittämisen hankkeena. 
Kokonaisarkkitehtuurinäkökulma avaa uusia mahdolli-
suuksia nähdä palvelujen digitalisoimisen yhteys maan-
käytön suunnitteluun myös yli kuntarajojen. 

97 Mäntysalo & Mattila 2016, 63.
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LIITE 1. KYSELY.

Hyvä vastaanottaja, 

MAL-verkoston koordinaatio on käynnistänyt Tulevaisuuden kaupunkiseudut, elinvoimakunnat, resurssiviisas yhdyskunta teema-

verkoston ”Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun” -selvityksen. Selvityksen tekijä on Tampereen 

yliopiston Johtamiskorkeakoulun maisteriopiskelija Heli Suuronen. 

Tarkoituksena on selvittää muun muassa mitkä ovat digitaalisen palveluverkon suunnitteluprosessin ydinkysymykset, kuinka pal-

velujen digitaalisuus vaikuttaa suunnitteluun ja palveluverkkojen kehittämiseen ja miten digitaalinen palveluverkko on käytännös-

sä liitettävissä osaksi strategista maankäytön suunnittelua. 

Selvityksessä kerätään tietoa MAL-verkoston yhdyshenkilöille kohdennetun kyselyn kautta. Sen jälkeen toteutetaan haastattelut. 

Niiden tarkoituksena on syventää näkemystä kyselyn teemoista ja niiden välisistä kytkennöistä. Selvityksen tehtävänä on hah-

mottaa digitaalisten palveluverkkojen suunnittelun ja kehittämisen polku. Toivomme että selvitys voisi ajankohtaisena teemana 

hyödyttää Teitä omien digitaalisten palveluverkkojen suunnittelussa.

Ole ystävällinen ja vastaa oheiseen kyselyyn. Vastaaminen kestää noin 15 minuuttia. Vastaa kerralla, vahvista ja lähetä. Saat säh-

köpostiisi yhteenvedon vastauksistasi. Koska vastaajien kohderyhmä (MAL-verkoston yhdyshenkilöt) on pieni, on jokainen vastaus 

tärkeä. Mikäli koet, että et ole oikea henkilö vastaamaan kyselyyn niin välitä kysely oman kuntasi/organisaatiosi parhaalle asian-

tuntijalle. Pääasia on, että myös Teiltä saadaan näkemys. Liitteenä on tutkimussuunnitelma, josta selviää tarkemmin työn tavoitteet, 

sisältö ja eteneminen. 

Ystävällisin yhteistyöterveisin,

Tero Piippo    Heli Suuronen

0400 388735    040 8468177

MAL-verkosto, projektipäällikkö  MAL-verkosto, hallintotieteiden yo.

www.mal-verkosto.fi   heli.suuronen@tampereenseutu.fi

Tampereen kaupunkiseutu

Satakunnankatu 18 A 

(Finlayson, seututoimisto 2. krs.)

33210 Tampere

KYSELY DIGITAALISTEN PALVELUJEN SUUNNITTELUSTA KUNNISSA JA YHTEISTYÖSEUDUILLA

Digitaalisella palvelulla tässä työssä tarkoitetaan kaikkia niitä palveluja, joissa hyödynnetään informaatio- ja kommunikaatiotek-

nologiaa jossain muodossa. Tässä kyselyssä ymmärretään palveluksi myös maankäytön-, asumisen-, liikenteen- ja kunnan tarjo-

amat elinkeinoelämän palvelut. Palvelu voi olla tarkoitettu kuntalaisille, mutta myös muille tahoille, joille kunta tuottaa palveluja. 

Digitaalinen palvelu voi siis olla jotain muutakin kuin sähköinen asiointipalvelu, esimerkiksi kansalaisten ja yritysten osallistami-

sessa käytettävä alusta tai ilman laadun monitorointia sensoreilla. Koska digitaalisia palveluja on käytössä hyvin monenlaisia, vas-

taaminen joihinkin kysymyksiin voi olla haastavaa. Yrittäkää ajatella vain niitä digitaalisia palveluja, mitä tällä hetkellä kehitetään 

tai käytetään kunnassanne ja näiden digitaalisten palvelujen suunnitteluprosessia.

Digitaalisella palveluverkolla tässä kyselyssä tarkoitetaan julkisten palvelujen palveluverkkoa, jossa hyödynnetään informaatio- ja 

kommunikaatioteknologiaa jossain muodossa. Palvelujen tuotanto- tai organisaatiotavalla ei ole merkitystä.

 

Palvelumuotoilu on palvelujen käyttäjälähtöistä kehittämistoimintaa, jossa muotoilua hyödynnetään osana palvelukonseptin kehit-

tämistä 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.

MAL-verkoston kysely Digitaalisten palveluverkkojen integrointi maankäytön suunnitteluun -selvitys
Alkaa 6.6.2016 1:10
Päättyy 20.6.2016, 23:59

ESITIEDOT
Nimi_____________________________

Sähköposti_______________________

Matkapuhelinnumero____________

Kunta/organisaatio_______________

Titteli____________________________

Minkä verran sinulla on käytännön työkokemusta palvelujen digitalisaatiosta?

Minulla ei ole työkokemusta palvelujen digitalisaatiosta

alle 2 vuotta

2-5 vuotta

5-10 vuotta

yli 10 vuotta   Työvuosien määrä organisaatiossa________
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OSIO 1. DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN 
KUNNISSA/ YHTEISTYÖORGANISAATIOISSA

Digitaalisia palveluja kehitetään kunnissa/yhteistyöorganisaatioissa 

eri tavoilla. Osion tarkoituksena on selvittää, minkälaista digitaalisten 

palvelujen kehittäminen kunnissa/yhteistyöorganisaatioissa tänä päi-

vänä on.

Q1 Kysymyksellä on tarkoitus selvittää yleisellä tasolla sitä, minkälais-

ta digitaalisten palvelujen kehittäminen tänä päivänä on. Mitä mieltä 

olette seuraavista digitaalisten palvelujen kehittämistä koskevista väit-

tämistä oman kuntanne/yhteistyöorganisaationne osalta?

(1= täysin samaa mieltä, 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= vaikea sanoa, 

4= jokseenkin eri mieltä, 5= täysin eri mieltä)

Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista laittamalla kysymyksen 

jälkeen rasti ruutuun.

• Kunnassamme on määritelty palvelujen digitalisaation 

kärkiteemat ja tavoitteet 

• Digitaalisten palvelujen suunnittelu on strategista

• Kunnassamme on laadittu digitaalisten palvelujen suun-

nitelma/ palveluverkkojen digitalisaation suunnitelma 

• Digitaalisten palveluprosessien kehittäminen on selkeästi 

organisoitua

• Digitaalisten palveluprosessien omistajuus on selkeästi 

määritelty

• Digitaalisten palvelujen käyttöönoton perusteena on talo-

udellisen hyödyn tavoittelu 

• Digitaalisten palvelujen käyttöönoton perusteena on kun-

talaisten ja asiakkaiden palvelutason parantaminen

• Kunnassamme on tavoitteena korvata fyysiset asiointipis-

teet digitaalisilla palveluilla 

• Digitaalisia palveluja kehitetään kunnassamme lähinnä 

täydentämään muita palveluja 

• Digitaalisten palvelujen käyttöönotto on pienten askelien 

ottamista ja kokeiluja

• Haluamme mieluummin kerralla toteuttaa laajemman 

digitaalisten palvelujen kokonaisuuden, kuin edetä pienin 

askelin

• Digitaalisia palveluja kehitetään kunnassamme mieluum-

min konservatiivisesti, kuin haettaisiin uusia kokemuksia 

eturintamassa

• Digitaalisten palvelujen kehittämistä kuvaa kunnassam-

me pitkäjänteisyys ja sitoutuneisuus hankkeisiin

• Digitaalisten palvelujen kehittämistä kuvaa kunnassam-

me kertaluonteiset projektit/hankkeet

Q2 Eri paikkakunnilla on hieman erilaisia menetelmiä digitaalis-

ten palvelujen kehittämisessä. Kysymyksellä on tarkoitus selvittää 

tarkemmin digitaalisten palvelujen suunnitteluprosessia kunnissa/

yhteistyöorganisaatioissa. 

(1= täysin samaa mieltä, 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= vaikea sanoa, 

4= jokseenkin eri mieltä, 5= täysin eri mieltä)

 

• Digihankkeissamme tehdään kustannus-hyöty analyysejä 

tmv. analyysejä ennen hankkeiden aloittamista

• Digitaalisissa hankkeissa puntaroidaan ennen hankkeen 

aloittamista digitaalisten palvelujen vaikutus muuhun 

palvelurakenteeseen

• Digitaalisten palvelujen suunnitteluun kuuluu riskien 

arviointi

• Kunnassamme digitaalisten palvelujen tavoitteiden toteu-

tumista seurataan ja onnistumista mitataan

• Palvelujen digitalisaatio - hankkeissa määritellään oleel-

liset sidosryhmät, jotka ovat mukana suunnitteluproses-

sissa

• Digitaalisten palvelujen kehittäminen perustuu siihen, 

mitä lisäarvoa se pystyy tuottamaan kunnan palvelura-

kenteeseen

• Kunnassamme on olemassa prosessit, joiden kautta kun-

talaisten ääni välittyy palvelujen suunnitteluun

• Kunnassamme on olemassa prosessit, joiden kautta elin-

keinoelämän ääni välittyy palvelujen suunnitteluun

• Digitaalisten palvelujen suunnitteluprosessi on avoin ja 

osallistava

• Digitaalisia palveluja kehitetään yli sektorirajojen

• Digitaalisten palvelujen kehittämisessä yhteistyö rajoittuu 

omalle/yhdelle sektorille 

• Digitaalisten palvelujen suunnittelu on hajautunut eri 

tahoille 

• Digitaalisia palveluja kehitetään yhdessä muiden seudun 

kuntien kanssa

• Digitaalisia palveluja kehitetään yhdessä muiden organi-

saatioiden (esim. kehitysyhtiön/ keskuskaupungin) kanssa

• Nojaamme mieluummin ICT-alan yrityksiin, kuin tuottai-

simme itse digitaaliset palvelut 

• Haluamme mieluummin olla toimittajariippumattomia ja 

tuotamme itse digitaaliset palvelut

OSIO 2. DIGITAALISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN 
RESURSSIT

Q3 Digitaalisten palvelujen kehittäminen kysyy erilaisia resursseja. 

Osion tarkoituksena on kartoittaa kunnissa/yhteistyöorganisaatioissa 

käytössä olevia resursseja ja niiden merkittävyyttä digitaalisten pal-

velujen kehittämisessä.

(1= täysin samaa mieltä, 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= vaikea 

sanoa, 4= jokseenkin eri mieltä, 5= täysin eri mieltä)

• Kunnassamme on vahva tahtotila ja poliittinen tuki 

toteuttaa digitaalisia hankkeita

• Palvelujen digitalisaation etenemisen kannalta avainase-

massa olevat henkilöt tukevat palvelujen digitalisaatiota

• Palvelujen digitalisaatioon kohdistetaan merkittävästi 

taloudellisia resursseja

• Kunnassamme on sellaista ICT alan osaamista, mitä 

tarvitaan digitaalisten palvelujen suunnittelussa

• Palvelujen digitalisaation kannalta oleellisilla tahoilla on 

käytössä uusinta tietoa teknologiasta ja sen käyttömah-

dollisuuksista

• Kunnassamme on tarpeellista lakien ja säädösten tun-

temista, mitä tarvitaan digitaalisten palvelujen suunnit-

telussa

• Kunnassamme on hyvä osaaminen yksityisen sektorin 

yhteistyösopimusten laadinnassa

• Kunnassamme on digipalvelujen liittyvää palvelumuo-

toiluosaamista

Q4 Eri alueilla voi korostua jonkin resurssin merkittävyys. Kysymyksen 

tarkoituksena on selvittää, miten resurssien merkittävyys vaihtelee eri 

alueiden välillä. Miten arvioisitte seuraavien resurssien merkittävyyt-

tä kunnassanne/yhteistyöorganisaatiossanne digihankkeiden suun-

nittelun ja toteutuksen kannalta? (arvioikaa asteikolla 1= ei lainkaan 

tärkeä, 2= jonkin verran tärkeä, 3= hyvin tärkeä, 4= vaikea sanoa).

•  Yli kuntarajojen ulottuva yhteistyö digitaalisten palvelu-

jen suunnittelussa ja toteuttamisessa

•  Kunnan yhteinen suunnitelma tai strategia digihankkeis-

ta 

•  Kunnan yhteinen näkemys ja tahtotila digitalisaation 

edistämisessä

•  Vahvat henkilöjohtajat ja kunnan avainhenkilöiden tuki

•  Elinkeinoelämän mielipiteen huomioiminen digitaalisten 

palvelujen suunnittelussa

•  Kuntalaisten mielipiteiden huomioiminen palvelujen 

suunnittelussa

•  Yksityisten ICT palvelujen käyttäminen digitaalisten 

palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa

•  Kunnan oma ICT osaaminen digitaalisten palvelujen 

suunnittelussa ja toteutuksessa

•  Avoimen datan hyödyntäminen suunnittelussa

•  Uudistusmielisyys ja kokeilukulttuuri, uskallus toimia 

toisin

•  Hyvät mallit digitalisaatio-hankkeille, oppiminen toisilta 

seuduilta ja kunnista Suomessa/ ulkomailta

•  Digitalisaatioon kohdennetun lisärahoituksen saaminen

•  Hankeosaaminen ja sopimusten laadinnan osaaminen

•  Lain sisällön tunteminen ja soveltaminen hankkeissa 

•  Käytössä olevat suorat henkilöresurssit

OSIO 3. DIGITAALISTEN PALVELUJEN JA MAANKÄYTÖN 
SUUNNITTELUN VÄLINEN YHTEYS

Kyselyn viimeisessä osiossa on tarkoitus selvittää digitaalisten 

palvelujen liittämistä maankäytön suunnitteluun. Osion tarkoi-

tuksena on kartoittaa maankäytön suunnittelun ja digitaalisten 

palvelujen kehittämisprosessin nykytilaa ja sitä, millaisia pro-

sesseja kunnissa/ yhteistyöorganisaatioissa on käytössä.
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Q5 Mitä mieltä olette seuraavista digitaalisiin palveluihin ja maan-

käytön suunnitteluun liittyvistä väittämistä?

(1= täysin samaa mieltä, 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= vaikea 

sanoa, 4= jokseenkin eri mieltä, 5= täysin eri mieltä)

•  Meillä on arvioitu yleisellä tasolla miten palvelujen 

digitalisaatio vaikuttaa maankäytön ja liikenneverkkojen 

suunnitteluun

•  Meillä on olemassa selkeät prosessit, joissa arvioimme 

miten palvelun digitalisaatio vaikuttaa maankäytön 

suunnitteluun

•  Digitaaliset palveluhankkeet liitetään osaksi laajempaa 

kaupunkisuunnittelua

•  Digitaalisten palvelujen kehittämistä ei tehdä erillään 

fyysisistä toimipisteistä koostuvan palveluverkon suun-

nittelun kanssa

•  Palvelujen digitalisaatio- ja suunnitteluprosessit kohden-

tuvat hyvinvointi- ja palvelusektoreille ennemmin kuin 

integroituvat maankäytön suunnitteluun

•  Yhteistyö maankäytön suunnittelijoiden ja digitaalisten 

palveluiden suunnittelijoiden kanssa on digitaalisten 

palvelujen osalta jatkuvaa kehittämistä ja vuoropuhelua

•  Digitaalisia ja muulla tavalla tuotettuja palveluja katso-

taan palvelukokonaisuutena

•  Kunnassamme on olemassa joitain sellaisia maankäytön 

suunnittelun työkaluja, johon digitaalisen palveluverkon 

suunnittelu voidaan helposti liittää (esim. vyöhykeperus-

teinen suunnittelu)

Q6 Avoimet kysymykset.

•  Mikä on kuntanne/yhteistyöorganisaationne visio ja 

toivottu tahtotila palvelujen digitalisaatiossa?

•  Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät keinot tämän vision 

ja tahtotilan saavuttamisessa? 

•  Minkälaisia esteitä tavoitteiden saavuttamiseksi olette 

havainneet?

LIITE 2. HAASTATTELUT JA  
HAASTATTELURUNGOT

Yksilöhaastattelut:

Asiantuntija, Lappi
Erityisasiantuntija, Varsinais-Suomi
Kehitysjohtaja, Pirkanmaa
Edunvalvontapäällikkö, Kaakkois-Suomi
Kaupunginarkkitehti, Lappi
Kaupunginarkkitehti, Varsinais-Suomi
Paikkatietopäällikkö, Keski-Suomi
Tietohallintojohtaja, Pohjois-Pohjanmaa
Haastattelija: Heli Suuronen

1. Mitä palvelujen digitalisaatio on kunnassanne/or-
ganisaatiossanne? 

2. Mikä on oman organisaationne rooli digitaalisten 
palvelujen kehittämisessä?

3. Minkälaisia yhteisiä prosesseja teillä on maankäy-
tön suunnittelijoiden ja palveluiden suunnittelijoi-
den välillä?

4. Miten maankäytön suunnittelu liittyy (digitaalis-
ten)palveluiden suunnitteluun?

5. Miten digitaalisten palvelujen kehittäminen on 
organisoitu, ketkä ovat suunnittelussa mukana ja 
miten roolit on jaettu?

6. Millainen on maankäytön suunnittelun, palvelui-
den suunnittelun ja tietohallinnon väliset roolit 
digitaalisten palvelujen suunnittelussa?

7. Millainen rooli elinkeinoelämän edustajilla on pal-
velujen suunnitteluprosessissa? Entä kuntalaisil-
la?

8. Millä tavalla palvelujen digitalisaatio on vaikutta-
nut kunnassa maankäytön suunnitteluun?

9. Millaisia uusia kysymyksiä palvelujen suunnitte-
lussa herää, kun palvelu onkin digitaalinen, eikä 
perustu enää fyysisiin palvelupisteisiin?

10. Kyselyn perusteella kaivattaisiin selkeitä proses-
seja, joissa arvioitaisiin miten palvelujen digitali-

saatio vaikuttaa maankäytön suunnitteluun.  Mil-
lainen tämä arviointi voisi olla ja miten arviointi 
voitaisiin liittää teidän kunnassanne maankäytön 
suunnitteluun?

11. Millaisena näette yli kuntarajojen ulottuvan yh-
teistyön/seutuyhteistyön digitaalisten palvelujen 
suunnittelussa? 

12. Mikä olisi paras tapa organisoida digitaalisten pal-
velujen suunnittelu ja 

13. tuottaminen?
14. Miten sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa (digi)

palvelujen suunnitteluun?
15. Miten kuntien digitaalisten palvelujen suunnitte-

luprosesseja tulisi kehittää jotta myös maankäytön 
aspektit tulisi huomioiduksi?

16. Mikä tekee maankäytön suunnittelun ja digitaalis-
ten palvelujen suunnittelun yhdistämisestä haas-
tavan?  Miten haasteisiin voidaan vastata?

17.  Mitkä ovat mielestänne 3 ydinkysymyksiä digitaa-
listen palvelujen suunnittelussa, mitä pitäisi huo-
mioida?

18. Entä sen kannalta, että digitaaliset palvelut tulisi 
huomioiduksi maankäytön suunnittelussa?

19. Millaisena näette palvelujen digitalisaation tule-
vaisuudessa, 10, 20 ja 30 vuoden kuluttua? 

20. Digitaalinen kaupunki voi olla jotain muutakin 
kuin sähköisiä palveluja, esimerkiksi sensoreita, 
jotka kerää tietoa ympäristöstä. Missä vaiheessa 
teidän kunta/kaupunki/organisaatio on tässä ke-
hityksessä? Miten se näkyy maankäytön suunnit-
telussa?

21. Millä askelmerkeillä kuntien digitalisoituminen 
tulisi edetä, oma mielipide?
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Ryhmähaastattelu:

Kymppi-Moni seurantatapaaminen Tampereella 20.6.16
Tilaisuuden puheenjohtaja: Leena Rossi, Jyväskylän 
kaupunki

1. Kymppi-Moni-hankkeen jälkeen. Tapahtuneen 
kehityksen analysointia. 

• Missä on menty eteenpäin maankäytön toteut-
tamisen pitkän tähtäimen suunnittelussa? 
Palveluverkkojen hallinnan ja maankäytön 
suunnittelun yhteensovittamistyössä ?

• Mitkä ovat edelleen kipukohtia? Ovatko haasteet 
edelleen samoja? Mitkä ovat uusia haasteita?

• Mikä nostaa tarpeen maankäytön toteut-
tamisohjelman laadinnalle eri kunnissa? 
Palveluverkkotyö, investoinnit, kuntien ja val-
tion välinen (uusi) sopimus?

• Ovatko kuntaliitokset lisänneet vai vähentäneet 
toteutusohjelmien laadinnan tarvetta?

2. Palveluverkkojen hallinnan toimintaympäristön 
muutokset

• Mitä ”megatrendejä” näkyvissä, jotka vaikutta-
vat palveluverkkojen hallintaan? Esim. talou-
den heikkeneminen, sote-uudistus, uusi perus-
opetuksen opetussuunnitelma ( vaikutukset 
käsitykseen oppimisympäristöstä, pedagogiset 
ratkaisut jne.), digitaaliset palveluverkot, toi-
mintatapojen muutokset, palvelujen mukautu-
minen eriytyminen uudentyyppisten ryhmien 
tarpeisiin.

• Miten maankäytön suunnittelulla voidaan 
muuttuvassa maailmassa vaikuttaa palvelu-
verkkojen hallintaan ja palvelujen ”optimaali-
seen” sijoitteluun?”

• Millä tavoin uudet palveluntuotanto-ja tarjon-
tamuodot vaikuttavat palveluverkkojen suun-
nitteluun ja hallintaan?

• Jos palveluverkot muuttuvat digitalisaation 
vuoksi, vähentääkö vai lisääkö se hallinnan 
kompleksisuutta? Miten paljon uusia toimijoita 
on odotettavissa suunnitteluprosessiin mukaan 
otettaviksi?

• Missä määrin digitalisaatio voi korvata fyysiset 
palvelupisteet ja -verkot? Jos näin tapahtuu, 
millä aikavälillä?


