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Kuluvan vuosikymmenen aikana sähköiset palvelut ja niiden käyttö on yleistynyt. Digitaalisten 
palvelujen ensisijaisuudesta on myös linjattu Valtiovarainministeriön taholta. Syksyllä 2018 
viisi alueellista digituki-pilottia aloittivat toimintansa, tehtävänään rakentaa alueilleen digi-
tuen toimintamalli, jonka avulla ihmiset saavat tukea digitaalisten palvelujen ja laitteiden 
käytössä. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisilla työkaluilla ja menetel-
millä Uudenmaan digituen toimintamalli voidaan rakentaa. Tavoitteena oli tuottaa visuaali-
sesti selkeä ja helposti jaettavissa oleva kuvaus toimintamallista, jotta toimintamalli olisi hel-
posti saatavilla, hyödynnettävissä ja sovellettavissa vastaavanlaisessa projektityöskentelyssä. 

Opinnäytetyön tietoperusta rakentui projektien prosessien ymmärtämisestä, käyttäjäkeskei-
sestä suunnitteluprosessista, verkostoteoriasta ja informaatioviestinnän merkityksestä. Pro-
jektimaisen prosessin avulla työskentelylle luodaan tavoitteelliset rakenteet. Käyttäjäkeskei-
nen suunnitteluprosessi ottaa mukaan käyttäjät eli toimijat, joille työskentely tuottaa arvoa. 
Verkostoteorian näkökulmien hyödyntäminen mahdollistaa saumattoman yhteistyön erilaisten 
toimijoiden välillä. Toimiva viestintä mahdollistaa tiedon levittämisen, ehkäisee väärinym-
märryksiä ja on näin ollen tärkeä osa yhteistyön muodostumista.  
 
Opinnäytetyön lähestymistapana on sovellettu tapaustutkimusta ja menetelminä laadullisen 
tutkimuksen menetelmiä kuten haastatteluita, kyselyitä ja työpajatyöskentelyä. Menetelmien 
avulla on kerätty tilannekuvaa ja ymmärrystä toimijoiden tarpeista projektisyklin eri vai-
heissa. Opinnäytetyössä kuvattu kehittämistyöskentely jakautui kolmeen vaiheeseen vähitel-
len etenevää projektisykliä noudattaen. Tietoperustaa ja kerättyä tietoa yhdistettiin verkos-
tomallin pohjaksi, joka on osa Uudenmaan digituen toimintamallia.  
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi Uudenmaan digituen yhteistyöverkoston toimintamalli. Tämä 
verkostomalli on osa Uudenmaan digituen toimintamallia. Opinnäytetyön tuloksena syntyi 
myös Pieni käsikirja Digitukipilotointiin. Käsikirjaan on kerätty työkalut sekä menetelmät, 
joiden avulla Uudenmaan digituen yhteistyöverkosto rakennettiin. Opinnäytetyön tuloksia voi-
daan soveltaa kokonaisuudessaan tai osittain monenlaiseen projektityöskentelyyn.   
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During the current decade, digital services and their use have been widespread. The prece-
dence of digital services has also been aligned with the Ministry of Finance. In the autumn of 
2018, five regional Digisupport pilots began their operations, to build a Digital support oper-
ating model for their regions, enabling people to receive support in the use of digital services 
and devices. The purpose of this thesis was to identify the tools and methods that could be 
used to build the Digital support operating model of Uusimaa. The aim was to produce a visu-
ally clear and easily divisible description of the operating model in order to be easily accessi-
ble, exploitable and applicable in a similar project work.  

The knowledge base for the thesis was built on understanding the processes of projects, the 
user-centred design process, the network theory and the importance of information commu-
nication. A project-oriented process is used to create ambitious structures for working. The 
user-centric planning process will involve users, in other words the operators to whom the 
work produces value. Exploiting the perspectives of the network theory enables seamless co-
operation between the various actors. Effective communication enables the dissemination of 
information, prevents misunderstandings and is therefore an important part of the formation 
of cooperation.  

The approach of the thesis has been applied in case studies and methods of qualitative re-
search methods such as interviews, surveys and workshop work. With the help of these meth-
ods, have gathered a snapshot and understanding of the needs of operators at different 
stages of the project cycle was gathered. The development work described in the thesis was 
divided into three phases, following the Progressive Stage Development project cycles. The 
information base and data collected were merged into a network model, which is part of the 
Digital support operating model of Uusimaa. 

The thesis resulted in the work of the Uusimaa Digisupport Cooperative Network. This net-
work model is part of the Digital support operating model of the Helsinki-Uusimaa region. The 
thesis also resulted in a handbook named The Small Manual of Digisupport piloting. The hand-
book has been compiled with tools and methods for the build-up of the Uusimaa Digisupport 
Cooperative Network. The results of the thesis can be applied in whole or in part to a wide 
variety of project work. 
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1 Johdanto 

Palvelut sähköistyvät ja menevät verkkoon yhä nopeammalla tahdilla. Tämä pätee myös julki-

siinpalveluihin. Kuluvan vuosikymmenen aikana sähköisten palvelujen käyttö on yleistynyt 

siinä määrin että arviolta nykyisten palvelujen käytöstä 80% ja osin yli 90% tapahtuu sähköi-

sesti, puhelimitse tai näiden yhdistelmänä (Vainio, Viinamäki & Pitkänen 2017, 5). Valtiova-

rainministeriö linjasi tammikuussa 2018 digitaalisten palvelujen esisijaisuudesta, jonka mu-

kaan viranomaisten tulee tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja kansalaisille niin asiointiin 

kuin tiedon hankintaan (Valtiovarainministeriö linjaus 2018).  

Digitaalinen yhteiskunta voi parhaassa tapauksessa lisätä osallisuutta mutta huonoimmillaan 

se luo niin sanottua digiosattomuutta. Suomen kokoisessa harvaan asutussa maassa sähköiset 

palvelut luovat tasavertaisuuttaa koska palvelut ovat yhtä saatavilla Helsingin keskustassa 

asuvalle kuin Muonion mummon mökissä. Mutta entä jos laitteiden käyttö ei onnistu? Tai ei 

ole taloudellisesti mahdollista hankkia älypuhelinta tai muuta älylaitetta, saati verkko- tai pu-

helinliittymää? Ja kuka auttaa, jos palvelujen käyttöön tarvitaan apua sieltä mummon mö-

kistä Muoniosta?  

Samaan aikaan työelämä on muutoksessa. Pelkoa ja epävarmuutta herättävät niin digitalisaa-

tio, tekoäly kuin robotiikkakin. Kysymys ei ole ”miten muutos vaikuttaa työhöni?” vaan ”mitä 

pitäisi tehdä, jotta työ olisi mielekästä ja sitä riittäisi mahallisimman monille jatkossakin?”. 

Ratkaisuja haetaan ihmislähtöisemmästä työkulttuurista ja työhön vaikuttamisen mahdolli-

suuksista (Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 4).  

Työkulttuurin muutos tarkoittaa, että vanhoista tavoista luovutaan ja tämä johtaa perinteisen 

työn rakenteiden murtumiseen. Työskentely on siirtynyt hierarkkisista rakenteista verkosto-

maiseen työskentelyyn (Janhonen, Toivanen, Eskelinen, Heikkilä, & Järvensivu 2015, 5-11). 

Myös projektityöt ovat yleistyneet Suomessa. Jo nyt työssäkäyvistä lähes kolmanneksella työn-

kuva muodostuu ainakin osin projekteista (Työ ja terveys suomessa 2012, 45–48). Nämä muu-

tokset tuovat johtamiseen uusia haasteita (Janhonen, Toivanen, Eskelinen, Heikkilä, & Jär-

vensivu 2015, 51). ”Perinteiseen” työskentelyyn mukautunut johtaminen ei välttämättä mah-

dollista muuttuneeseen työhön ja työskentelyyn tarvittavia toimintatapoja ja työkaluja 

(Schaupp, Koli, Kurki & Ala-Laurinaho 2013, 21).  

Tässä opinnäytetyössä pyritään taklaamaan pieniltä osin edellä esiin tulleita haasteita yhden 

tapausesimerkin avulla. Työ pyrkii löytämään käytännön tilanteisiin ratkaisuja, jotka ovat 

hyödynnettävissä laajemmin. Opinnäytetyö sukeltaa digituen ja -tarpeiden maailmaan Uuden-

maan Digituki-pilotin kautta. Pilotti työskentelyyn etsitään tavoitteiden saavuttamiseksi sopi-

via työkalua, jotka auttaisivat myös osalta sopeutumaan työelämän muutokseen.  
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2 Tietoperusta 

Tietoperustassa esitellään tämän opinnäytetyön kehittämistehtävälle tärkeät käsitteet. Näitä 

on projektityöskentely, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, verkostot ja viestintä.  

2.1 Mikä on projekti? 

Projektin tunnistaa selkeiden sille tarkoin määritellystä alusta ja lopusta. Projekti tuottaa yk-

silöllisen kertaluontoisen palvelun, tuotteen tai tuloksen. Projektin määritelmästä löytävä yk-

silöllisyys (Unique) ja väliaikaisuus (Temporary) erottavat projektit päivittäisestä jatkuvasta 

ja toistettavasta työstä (Wilson 2015, 10). Vaikka esimerkiksi markkinointi ja myynti ovat mo-

nessa organisaatiossa jatkuvia töitä voivat ne sisältää useita yksittäisiä tietylle asiakkaalle 

tuotettavia projekteja, jotka ovat yksilöllisiä ja kertaluontoisia. Projekteissa on aina karke-

asti seuraavat vaiheet, tarkkaan määritelty alku (työn tilaus), suunnittelu (työn suunnittelu), 

työ (työn toteutus), tarkkaan määritelty loppu (joka määritellään alku eli tilaus vaiheessa) 

(Wilson 2015, 10). 

Projekteja voidaan hyödyntää myös strategisesti johtamisessa tai kehittämisessä. Projektit 

sopivat niin pienten, yksinkertaisten kuin suurten ja monimutkaisten asioiden kehittämiseen. 

Projektien avulla voidaan poiketa päivittäisen työn raameista ja ottaa huomioon kaikki pro-

jektiin vaikuttavat tekijät (Wilson 2015, 2-3). 

2.1.1 Projekti rakenne 

Projekteja on hyvin erilaisia, joten projekteilla on myös erilaisia rakenteita riippuen niiden 

tavoitteista ja luonteesta. Esimerkiksi kauppakeskuksen rakennusprojekti on aivan erilainen 

kun mobiili pelin suunnittu projekti. Onkin tärkeää, että projektipäällikkö on tietoinen pro-

jektien eri variaatioista ja on kykenevä löytämään oikeanlaisen rakenteen kyseisen projektin 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin aikajännettä alusta ja loppuun kutsutaan projektin 

elämäksi (projekti life). Projektin rakennetta kutsutaan projektin elämän kierroksi (project 

life cycle). Eri projekti rakenteet ovat siis elämän kierto malleja (Life Cycle Models). Projek-

tin Life Cycle Models voidaan jakaa karkeasti viiteen malliin; Lineaariseen (Linear), vähitellen 

etenevään (Incramental), iteraativiseen (Iterative), mukautuvaan (Adaptive) ja äärimmäiseen 

(Extreme) (Wilson 2015, 38-39). Tässä opinnäytetyössä keskitytään vähitellen etenevään pro-

jektisykliin.  

2.1.2 Vähitellen etenevä projektisykli 

Vähitellen etenevä projektisykliä kutsutaan myös nimellä asteittain etenevänä (engl. Progres-

sive Stage Development) projektisykli. Vähitellen etenevässä projektisyklissä päämäärä on 

tarkoin määritelty mutta projektin ratkaisut voivat kehittyä vasta projektin aikana. Projekti 

rikotaan niin sanottuihin alakomponentteihin eli vaiheisiin, joista projekti koostuu (kuvio 1.). 
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Alakomponentit toteutetaan yhdessä asiakkaan tai kohderyhmän kanssa. Komponentteja eli 

projektin vaiheita työstetään yksi kerrallaan mutta siten että edellinen vaihe liittyy aina seu-

raavaan. Yhden vaiheen lopputulosta ei tiedetä ennalta, joten seuraavan vaiheen suunnitel-

mia pitää muuttaa sen mukaan millaisia tuloksia ensimmäisestä vaiheesta syntyy (Wilson 

2015, 42). 

 

Kuvio 1 Vähitellen etenevä projektisykli (Incremental life cycle model) (mukaillen Wilson 

2015, 43) 

Vähitellen etenevästä projektisyklistä löytyy seuraavat elementit, jotka määrittävät pro-

jektisykliä: päämäärä, henkilöstö resurssit, asiakas osallistuminen, budjetti, aikataulu, scope 

ja riskit (Wilson 2015, 42). 

Päämäärä, joka tulee olla toteutettavissa sen hetken tiedon perusteella, määritetään tarkoin 

projektin alussa. Vaikka päämäärä voidaan määrittää tarkasti ovat muutokset mahdollisia tai 

jopa todennäköisiä niin loppukäyttäjän eli asiakkaan vaatimuksissa kuin toimintaympäristön 

suhteen. Tämän takia ratkaisut ja menetelmät, joilla päämäärään päästään, määrittyvät tar-

kemmin vasta projektin aikana. Projektin vaiheisuuden takia projekti tiimissä tulee olla pal-

jon monipuolista osaamista ja kyvykkyyttä (Wilson 2015, 43). 

Asiakkaan osallistuminen on merkittävää niin projektin alussa kuin koko prosessin ajan. Alku-

vaiheessa asiakkaan osallistumisen kautta hankitaan laajasti tietoa projektin päämäärään ja 

sen saavuttamiseen liittyen. Toteutusvaiheessa asiakkaan osallistumisen avulla kehitetään ja 
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etsitään ratkaisuja ja viimeisessä projektin päättämisvaiheessa asiakas on avain roolissa pro-

jektin tulosten hyväksymisessä (Wilson 2015, 43). 

Budjetti eli kustannuslaskelmaa ei välttämättä pystytä projektin alussa toteuttamaan, kun 

korkeammalla tasolla. Tämä johtuu projektin vaihemaisuudesta ja siitä ettei projekti alussa 

voida tarkasti tietää mitä ja millaista taitoa ja tietoa tarvitaan missäkin vaiheessa. Projekti-

päällikkö pyrkii mahdollisimman tarkoin määrittelemään jokaisen vaiheen alussa mitä resurs-

seja tarvitaan ja tämän jälkeen vetää nämä määritelmät yhteen ja muodostaa niistä projektin 

kustannuslaskelman. Aikataulujen tarkka suunnittelu prosessin sisällä on vaikeaa. Aikataulu 

tuleekin suunnitella vaiheittain tarvittavaa aikaa arvioiden. Projektipäällikön vastuulla on ku-

vata koko projektin aikajana ja lisätä siihen arviot yksittäisiin vaiheisiin tarvittavasta ajasta 

(Wilson 2015, 43-44). 

Scope, projektin laajuus. Tässä scope-sanalla tarkoitetaan myös projektin rajojen määrittä-

mistä, joka on projektin vaiheisuuden takia osin haastavaa. Rajat voivat muuttua jokaisen 

vaiheen jälkeen koska päämäärä ohjaa työskentelyä vahvasti ja projekti mukautuu jatkuvasti 

päämäärän tavoittamiseksi. Projektin alussa rajat tulee määrittää yleisillä termeillä, niin 

ettei määritelmä ”laatikoi” tai rajaa liikaa projektin toimintaa. Projektin edetessä rajoja tar-

kennetaan opitun tiedon mukaan. Lisäksi projektipäällikön tehtävänä on haarukoida mahdolli-

set riskit koko projektisyklin ajalta (Wilson 2015, 44-45). 

2.2 Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi 

Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi (User-centered design, UCD) on iteroiva prosessi, jossa 

keskitytään käyttäjään ja käyttäjän tarpeisiin jokaisessa prosessin vaiheessa. Suunnittelija 

tiimi osallistaa käyttäjät mukaan suunnitteluun erilaisten tutkimus ja muotoilu tekniikoiden ja 

menetelmien avulla. Käyttäjäkeskeisessä suunnitteluprosessissa hyödynnetään muun muassa 

kyselyjä, haastatteluja ja erilaisia työpajatekniikoita (esimerkiksi Aivomyrsky). Prosessin pää-

määränä on suunnitella tuote tai palvelu, joka on mahdollisimman helppokäyttöinen ja hel-

posti saavutettavissa käyttäjälle. (ISO in brief 2019) 

Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi (ISO 9241-210: 2010) (kuvio 2.) on ISO standardoitu (In-

ternational Organization for Standardization). Standardin avulla tiedetään mistä ja millaisesta 

toimintatavasta puhutaan. Standardien käyttö on vapaaehtoista ja niiden tarkoitus on toimia 

ohjeina ja suosituksina siitä, miten esimerkiksi prosessien tarkoituksenmukaisuus varmiste-

taan. Ennalta määritelty ja kuvattu prosessi auttaa eri toimijoita työskentelyssä (ISO in brief 

2019).  

Kuvio 2 kuvastaa käyttäjäkeskeisen suunnittelu prosessin vaiheet, joka alkaa suunnittelulla ja 

tarvemäärittelyllä. Prosessissa ihmiskeskeisyys on avain vaikuttavaan lopputulokseen. Ratkai-

suja ei siis lähdetä suunnittelemaan teknologia- tai organisaatiolähtöisesti (The Interaction 
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Design Foundation 2019). Teknologia on vain työkaluja tavoitteiden saavuttamiseksi, ei itse 

päämäärä. Samoin kuin organisaatioiden kehittäminen ei ole itsetarkoitus, vaan esimerkiksi 

mielekkäämmän työnkuvan rakentaminen ihmisten hyvinvoinnin vuoksi voi olla päämäärä, 

joka voi vaatia organisaation kehittämistä.   

Ymmärrä ja määrittele käyttötilanne -vaiheessa pyritään ymmärtämään konteksti eli käyttöti-

lanne. Tämä tarkoittaa myös lähtötilanteen ja toimintaympäristön määrittämistä. Tulokselli-

suuden kannalta on tärkeää ymmärtää mihin kontekstiin prosessin tuloksena syntyvä ratkaisu 

tulee sijoittumaan (The Interaction Design Foundation 2019). 

Käyttäjän käyttövaatimukset, odotukset ja toiveet selvitetään prosessin käyttäjävaatimusten 

määrittely -vaiheessa. Suunnitteluratkaisujen tuottaminen käyttäjävaatimusten täyttämiseksi 

-vaihe on projektityöskentelyä. Seuraavaksi prosessissa seuraa arviointi, jonka tuloksena joko 

iteroidaan tai päätetään prosessi. Arviointi vaiheessa testataan, kuinka hyvin rakennettu rat-

kaisu toimii käytännössä ja vastaako se käyttäjän tarpeisiin. Käyttäjän palautteen mukaisesti 

tulosta iteroidaan ja jatkokehitetään vastaamaan peremmin käyttäjän tarpeisiin (The Interac-

tion Design Foundation). 

 

Kuvio 2 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosessi kuvaus. Ergonominen ihmisen ja järjestelmän 

välinen vuorovaikutus. (Mukaillen ISO 9241-210: 2010) 

Käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessin tarkoitus on saada ymmärrys käyttäjän kokonaisvaltai-

sesta käyttäjäkokemuksesta ja sen avulla suunnitella tuote tai palvelu, joka vastaa käyttäjän 
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tarpeisiin. Pelkästään käyttäjän mukaan ottaminen prosessiin ei ole tarpeeksi. Prosessin ta-

voitteen saavuttamiseksi suunnittelu tiimin tulee olla mahdollisimman monialainen, joka toi-

sin sanoen tarkoittaa monimuotoista tiimiä. Esimerkiksi monialaisen käyttäjäkeskeisestä suun-

nittelu tiimi voi koostua insinööristä, muotoilijasta, tutkijasta, markkinoijasta ja sidosryhmien 

edustajasta sekä tietenkin käyttäjästä (The Interaction Design Foundation 2019). 

2.3 Verkostot 

Organisaatiotutkimuksen mukaan toimijoiden, organisaatioiden tai ihmisten välistä toimintaa 

voi järjestää muodostamalla markkinoita, hierarkioita tai/ja verkostoja (Podolny & Page 

1999; Powell 1990). Tässä opinnäytetyön kehitystehtävässä keskitytään verkostoihin, vaikka 

verkostoissa on myös hierarkkisia ja markkinoiden piirteitä. 

Verkostot muodostuvat itsenäisistä organisaatioista, jotka tavoittelevat yhteistä päämäärää, 

jota he eivät voisi yksin saavuttaa (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 15). Verkostot voidaan 

määrittää monella tapaa mutta edellä mainittu määritelmä sopii moneen erilaiseen verkos-

toon. Verkosto voi olla merkittävä tekijä ja jopa edellytys menestymiselle. Jotta verkosto on-

nistuu tavoitteiden saavuttamisessa pitää yhteistyön toimia verkoston sisällä.  

Verkostotoiminta perustuu tasavertaisuuteen, sitoutumiseen ja luottamukseen.  Tasavertai-

suus vaatii toisten taitojen ja merkityksen tunnistamista, erilaisuuden näkemistä voimavarana 

ja hyötyjen jakautumista oikeudenmukaisesti verkostossa. Sitoutuminen tarkoittaa konkreetti-

sesti halua tehdä työtä verkoston hyväksi. Luottamus on tunnetila, joka vaikuttaa haluun ja-

kaa intressejä ja tietoa verkostolle (Järvensivu, Nykänen & Rajala 2010, 6). Verkostotoimin-

nan onnistumiseksi välttämätöntä on myös selkeä yhteisesti sovittu strategia, selvät säännöt 

(roolit ja vastuut) ja selkeä viestintä sekä vuorovaikutus. Vaikka verkostoissa on erilaisia toi-

mijoita, tulisi toimijoiden kuitenkin olla samanlaisia siinä mielessä, että heillä on yhteinen vi-

sio, päämäärä ja tavoitteet (Hakanen, Heinonen & Sipilä 2007, 5, 28-32).  

Hyvin toimiva verkosto mahdollistaa tiedon saamisen jaettuna resurssina ja tiedon muuttami-

sen uudeksi osaamiseksi. Toimiva verkosto auttaa paikkaamaan organisaation epäsymmetri-

syyttä ja näin helpottaa sopeutumisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Sitoutuminen yh-

teiseen päämäärään tuo myös tukea arjen työhön (Järvensivu, Nykänen & Rajala 2010, 10).  

Avoin ja runsas keskustelu sekä yhdessä tekeminen ovat työkaluja yhteisen päämäärän ja ta-

voitteiden määrittämisessä. Jaettujen tavoitteiden eteen ponnistetaan yhdessä ja samalla si-

toudutaan strategisella tasolla yhteistyöhön ja työn edistämiseen (Helander, Kujala, Lainema 

& Pennanen 2013, 20). Yhdessä tekemisen piirteitä voi kuvata kolmen elementin kautta (Mat-

tila, Tegelberg & Pirinen 2007). 
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Kuvio 3 Yhdessä tekemisen piirteet verkostomaisessa liiketoiminnassa (Mukaillen Mattila, Te-

gelberg & Pirinen 2007) 

Kuvio 3. havainnollistaa että yhdessä tekeminen vaatii verkoston toimijoilta yhteistyöhalua ja 

luottamusta. Verkoston toiminta on seurausta verkoston kumppaneiden välisistä suhteista, 

joiden onnistumisessa yhteisen intressin löytäminen ja kommunikaatio ovat tärkeässä roolissa. 

Verkoston toimivuuden kannalta on tärkeää, että toimijat näkevät yhteistyön selkeänä strate-

gisena valintana. Tällä tavalla taataan verkostomaisen toiminnan vaatimien resurssien ja 

osaamisien saatavuus ja niiden kehittäminen. Yhteisistä käytännön toimintavoista tulee sopia 

selkeästi yhdessä. Näin voidaan välttää mahdollisesti tulevaisuudessa eteen tulevat konflikti-

tilanteet (Helander, Kujala, Lainema & Pennanen 2013, 20-22). 

Verkostot voidaan jakaa kahteen eli tuotantoverkostoihin ja kehittämisverkostoihin, niiden 

tavoitteen perusteella. Tuotantoverkostot ovat yhteistyöverkostoja, jotka pyrkivät kehittä-

mään toimivat rutiinit esimerkiksi palvelujen tuotantoon (Möller ym. 2005). Monessa kehittä-

misessä tarvitaankin monialaisuutta ja rajapintoja, joten yhteistyöverkostot ovat luontainen 

tapa toimia (Helander, Kujala, Lainema & Pennanen 2013, 20-21). 

2.3.1 Toimijaverkosto 

Toimijaverkkoteoria (engl. actor-network theory; ANT) on alun perin kehitetty tieteen- ja 

teknologiantutkimuksen parissa mutta sen suosio yhteiskuntatieteilijöiden parissa on kasva-

nut. Suosion kasvua selittää toimijaverkoston monipuoliset käyttömahdollisuudet. Sen avulla 

voidaan luoda uudenlaista ymmärrystä yhteiskunnallisesta todellisuudesta. Toimijaverkoston 

englanninkielisestä nimestä huolimatta se on enemmän lähestymistapa kuin teoria. Se avaa 

verkostollisen näkökulman yhteisönä olemisen muotoutumiseen keskittämällä huomion muun 
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muassa ihmisten väliseen jatkuvaan vuorovaikutukseen (Kullman & Pyyhtinen 2015, 109). 

Tässä opinnäytetyössä ei tutkita toimijaverkostoa vaan pyritään edesauttamaan sellaisen syn-

tymistä, tuomalla toimijoille tietoa ja ymmärrystä toisista toimijoista.  

Toimijaverkosto nähdään käsitteellisenä työkaluna, joka ohjaa tarkastelemaan asioiden yhdis-

tämistä. Se painottaa sekä ilmiöiden rakentumista moniaineksisten suhteiden pohjalta että 

syntyneiden kokonaisuuksien avoimuutta ja jatkuvaa liikettä. Toimijaverkoston toimijoilla on 

suuri merkitys. Toimijaverkoston tutkijat ottavat vakavasti toimijoiden tekemisen, selonteot 

ja pyrkivät oppimaan työskentelyyn osallistuvilta. Toimijaverkostossa painottuvat myös mo-

niaineksisuus, epäyhtenäisyys, liikkuvuus ja ennalta annetun rakenteen puuttuminen. Tällai-

set verkostot alkavat monesti asioiden ”keskeltä” painottamalla asioiden välistä kytkeyty-

mistä ja kohtaamista (Kullman & Pyyhtinen 2015, 114-115). Toimijaverkosto voi esimerkiksi 

yksinkertaistettuna syntyä kerrostaloasukkaiden kesken, jotka ovat kiinnostuneet muovinkier-

rätyksestä ja haluavat hankkia taloyhtiöön jätehuollon muovinkeräysastiat. Verkosto syntyy 

toimijoiden kesken toiminnan ympärille.  

Toimijaverkosto näkökulmasta asioiden yhdistäminen vaatii ponnistelua. Siten toimijaverkosto 

ei synny ilman työtä. Toimijaverkostoissa ei ole tasoja eikä erottelua mikro tai makro toimin-

nan välillä. On vain laajempia tai suppeampia ja yhteyksiltään lujempia tai heikompia verkos-

toja. Esimerkiksi ”suuri” yhteisö ei suoraan selitä sen näennäisesti ”pientä” arkista toimintaa 

(Kullman & Pyyhtinen 2015, 115-117). Käytännön esimerkkinä voisi olla kaupunki, josta eri 

toimijat kuten turistit, vesilaitoksen työntekijät, yrittäjä ja kaupunkilaiset yrittävät saada ko-

konaiskuvaa kaupungista karttojen, kuvien, tienviittojen ja lukuisten muiden välineiden 

avulla. Tällainen jatkuva eri asioiden yhteen kytkeminen muodostaa vain hetkellisiä ja rajoit-

tuneita kuvia kaupungista. Kokoaminen pitää jatkuvan muutoksen ja erilaisten tarpeiden takia 

aina aloittaa uudelleen. Toimijaverkosto soveltuukin sen piirteiden takia hyvin osaksi tapaus-

tutkimusta (Law 2008). 

2.3.2 Verkostojen rakenteet 

Verkostoja on erilaisia eri tarkoituksiin ja toimintatapoihin. On tiiviitä ja laajoja verkostoja. 

Laaja valtakunnallinen verkosto, jossa on monitahoisia toimijoita, tarvitsee toimijakseen eri-

laisen rakenteen kuin 20 henkilön harrastustoiminnan ympärille muodostunut verkosto. Jäl-

kimmäinen verkosto on tiivis verkosto, jossa jokainen vaikuttava tahoa voi olla mukana ver-

kostossa. Tällaisessa verkostossa tapaaminen ja työskentely on tiiviimpää kuin laajassa ver-

kostossa, joka tapaa harvemmin, koska tapaamiset kuluttavat resursseja huomattavasti enem-

män. Laajassa verkostossa verkoston jäsen kotiuttaa verkoston tuottamaa tietoa omaan työ-

yhteisöönsä verkoston tapaamisten välissä (Järvensivu, Nykänen & Rajala 2010, 13). 
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Verkostotyyppien lisäksi verkostot voivat rakentua ja jäsentyä eri tavoin. Paul Baran kuvaa 

verkostojen rakennetta kolmen päätyypin avulla (Baran 1964, 2). Baran oli Internetin ja säh-

köisten verkostojen pioneeri mutta hänen teoriaansa on sovellettu myös sosiaalisten verkosto-

jen kuvaamiseen (Paul Baran and the Origins of the Internet 2011). Yksinkertaistetut ver-

kostorakenteet (kuvio 4) ovat keskitetty (centralized), jaettu (decentralaized) ja hajautettu 

(distributed). Kaikki kolme rakennetta löytyvät sosiaalisten verkostojen ja organisaatioverkos-

tojen takaa. Verkostot voivat olla kaikille avoimia, rajattuja tai suljettua rakenteesta riippu-

matta.  

 

Kuvio 4 Verkostojen rakenteet, keskitetty, jaettu ja hajautettu (mukaillen Baran 1964, 2) 

Kuvauksessa toimijat on kuvattu pisteinä ja yhteydet viivoina. Keskitetyssä verkostossa on yksi 

vahva noodi (solmu), joka johtaa ja koordinoi toimintaa. Noodi voi olla esimerkiksi rahoittaja, 

valtionjohtaja tai yrityksen ylin johto. Tällainen verkostorakenne voi sisältää paljon hierarkki-

suutta ja aliverkostoja (Baran 1964, 2-8). Keskitetyssä verkostorakenteessa heikkous on se, 

että vahvan noodin hävitessä koko verkosto hajoaa ja tiedon kulku lakkaa, jonka jälkeen toi-

mijat toimivat täysin itsenäisesti.  

Jaettu verkostorakenne löytyy monista sosiaalisista verkostoista, joissa on mielipidevaikutta-

jia ja muita toimijoita, joilla on vaikutus kollektiiviseen toimintaa (Baran 1964, 2-8). Tällaisia 

verkostoja on nykymaailmassa muun muassa sosiaalisessa mediassa, jossa on paljon mielipide-

vaikuttajia ja suunnannäyttäjiä (engl. trendsetters). Yritys tai muu organisaatiotaho voi aloit-

taa yhteistyön sosiaalisen median mielipidevaikuttajan kanssa, jolloin yhteistyökumppani ja-

kaa verkostonsa yrityksen tai organisaation käyttöön. Kun yhteistyö lakkaa menettää yritys tai 

organisaatio mielipidevaikuttajan verkoston mutta itse verkosto ei lakkaa olemasta.  

Hajautetussa verkostorakenteessa toimijat ovat samanvertaisia tiedon liikkumisen kannalta. 

Hajautetussa verkostossa yhden tai kahden toimijan jääminen pois verkostosta ei muuta tai 

estä tiedon liikkumista verkostossa. Tällaisessa verkostossa päätöksenteko tapahtuu kollektii-
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visesti verkostossa ilman johtajaa. Hajautettu verkostorakenne on tyypillinen vapaamuotoi-

sissa pienissä verkostoissa, joissa kaikki jäsenet voivat osallistua päätöksentekoon (Baran 

1964, 8). 

Käytännössä verkostojen rakenteet voivat olla yhdistelmiä kaikista edellisistä malleista. Ver-

kostoa muodostaessa on kuitenkin hyvä visualisoida millaista verkostoa tekijät ovat yhdessä 

rakentamassa, jolloin toimijoiden suhde verkostoon selkiytyy.   

2.4 Viestintä 

Viestinnän käytännöt muuttuvat, vaikka viestinnän muodoissa ei ole tapahtunut suuria mullis-

tuksia. Viestinnän kolme perusmuotoa ovat edelleen kasvokkain viestintä, sähköinen ja pai-

nettu viestintä. Muutoksena voidaan pitää sitä, että sekä perusmuotojen sisälle, että niiden 

väille on kehittynyt uusia viestinnän muotoja. (Åberg 2000, 20). Viestintä on tärkeä osa 

työelämää ja viestinnässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös työelämään. Kaksikym-

mentä vuotta sitten ei ollut pikaviestipalvelimia eikä sosiaalisen median alustoja. MSN Mes-

senger julkaistiin 1999 (Microsoft 1999) ja Facebook aukaisi palvelunsa laajemmin käyttöön 

vuonna 2006 (Carolyn 2006). Nyt vastaavat pikaviestinpalvelut ja sosiaalisen median alustat 

ovat laajalti tunnettuja. Viestinnän eri muotoja onkin kaikkialla työelämässä. Se tekee vies-

tinnän tarkastelusta osin haastavaa mutta viestintä on silti monitasoinen voimavara (Åberg 

2000, 20).  

2.4.1 Informaatio viestintä 

Viesti ei ole viestintää. Sanoman kautta viesti alkaa rakentumaan viestinnäksi. Sanoma on lä-

hettäjän tietoisesti muotoilema merkkien yhdistelmä, joka muodostaa ajatuskokonaisuuden. 

Sanoma on informatiivinen silloin kun se vähentää vastaanottajan epätietoisuutta sanoman 

kuvaamasta kohteesta. Toisin sanoen sanoma kantaa informaatiota (Åberg 2000, 29). Viestintä 

ei myöskään ole läheskään aina informaation välitystä. Kun tiedottaja kertoo informoineensa 

suurta ryhmää, hän on informaatioteoreettisesti lähettänyt informatiivisia sanomia, jotka vä-

hensivät epätietoisuutta ja joilla oli arvoa kaikille vastaanottajille. Käytännössä tämä ei juuri 

koskaan toteudu, koska jokainen kuulija saa irti eri määrän informaatiota kuulleestaan sano-

masta. Jokainen kuulija liittää omat merkitykset sanomaan ja tulkitsee sitä omista lähtökoh-

distaan (Åberg 2000, 29-30). Informaatioviestinnässä on tärkeää miettiä, kenelle viestitään ja 

missä kanavassa, jotta vastaanottaja sisäistään informaation.  

2.4.2 Sisäinen ja ulkoinen informaatio viestintä 

Viestinnän yksi tehtävä on informointi eli viestintää tarvitaan kertomaan työyhteisön tapahtu-

mista niin sisäisesti omalle henkilöstölle kuin ulkoisestikin. Informaatioviestinnän painopiste 

on työyhteisön uutistapahtumien niin hyvien, kuin huonojenkin välityksessä (Åberg 2000, 152). 

Informaatioviestintää on kahdenlaista kohderyhmästä riippuen: sisäistä, jossa kohderyhmänä 
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on oma henkilöstö ja ulkoista, joka kohdentuu työyhteisöstä ulospäin (Åberg 2000, 152). Konk-

reettinen esimerkki ulkoisesta informaatioviestinnästä on lehdistötiedotteet. Tällaisessa vies-

tinnässä on kaksi päämekanismia: välitetty (tai välillinen) viestintä ja suora yhteydenpito. 

Edellä mainittu lehdistötiedote on välitettyä viestintää, jonka tavoitteena on saada media jul-

kaisemaan tiedote laajalle yleisölle. Kun kohderyhmä on tunnettu ja pieni, on kannattavinta 

käyttää suoraa, henkilökohtaista viestintää (Åberg 2000, 152). 

 

Kuvio 5 Ulkoisen informoinnin tasot (mukaillen Åberg 2000, 153) 

Kuviossa 5. alimpana oikeassa laidassa on välitetyn viestinnän kohteet mediasuhteet ja spon-

sorit. Näistä muodostuu ulkoinen tiedotus. Keskellä on yhteystoiminta eli suoran henkilökoh-

taisen yhteydenpidon kohderyhmät. Kolmas ryhmä ulkoisessa informoinnissa on luotaus, joka 

tarkoittaa työyhteisön viestintäympäristön – niin sanotun arvoympäristön – luotaamista ja 

heikkojen signaalien etsimistä (Åberg 2000, 153). Viestintä ei ole monotonista viestin toista-

mista vaan erittäin systemaattista viestintää. Viestintää suunniteltaessa tuleekin miettiä, mi-

ten viestitään kullekin kohderyhmälle. 

Nimen mukaisesti sisäinen informaatio kohdistuu työyhteisön jäseniin ja sen tarkoitus on ker-

toa etenkin työyhteisön omista tapahtumista mutta myös muista työyhteisöön liittyvistä ta-

pahtumista. Ulkoisesta viestinnästä eroten sisäisessä viestinnässä ei ole moninaisia käsitteitä, 

mutta siitä löytyy ulkoisesta viestinnästä tutut välitetty ja suora viestintä (Åberg 2000, 171). 

Sisäisen viestinnän tavoite on pitää työyhteisö informoituna asioista, jotka on hyvä tietää. 



 18 
 

 

 

 Lähikanavat Kaukokanavat 

Suora viestintä Lähiesihenkilö 

Osasto/tiimi tai projekti kokoukset 

”Ahaa” aukiot 

Työkaverit 

Tiedotustilaisuudet 

Laajemmat kokoukset ja neuvot-

telut 

Ylimmän johdon suora yhteyden 

pito 

Työkaverit muilta osastoilta/tii-

meistä tai projekteista 

Välitetty viestintä Osaston/ tiimin oma ilmoitustaulu 

(myös sähköinen) 

Intraverkko 

Kohdennettu sähköposti 

Intraverkko  

Työpaikan yleinen ilmoitustaulu 

(myös sähköinen) 

Sähköposti (ryhmäjakelu) 

Toimintakertomus 

Taulukko 1: Kuvaa viestinnän lähi- ja kaukokanavien erilaisia välineitä (mukaillen Åberg 2000, 

174) 

Sisäisen tiedotuksen voi jakaa lähi- ja kaukokanaviin sekä tuttuun suoraan ja välitettyyn vies-

tintään. Tätä voi havainnollistaa yllä olevalla taulukolla (taulukko 1). 

Suoran viestinnän lähikanavia ovat muun muassa esihenkilöt, oman tiimin tai pienryhmän ko-

koukset, neuvottelut ja työkaverit. Ahaa-aukiot ovat satunnaisviestinnän areenoita, jossa 

viestintä tapahtuu tietyllä hetkellä paikalla olevien kanssa (taulukko 1). Nämä keskustelut 

mahdollistavat luovien ratkaisujen syntymisen (Åberg 2000, 174-175). Satunnaisviestintää ta-

pahtuu myös kahvipöytäkeskusteluilla. Välitettyä lähiviestintää on ilmoitustaulut ja yleinen 

verkkoviestintä. Näiden sisältö on tiedotusluontoista suoraan työhön liittyvää (Åberg 2000, 

175). Fyysiset ilmoitustaulut ja paperiset tiedotteet on suurimmaksi osaksi korvannut työyh-

teisöjen omat intranetit ja työskentely sekä viestintä alustalla kuten Teams tai Slack.  

Kaukokanavat välittävät viestiä laajasti työyhteisön piirissä. Kohderyhmä on siten laajempi 

kuin yksittäinen projektitiimi tai työyksikkö. Suoran viestinnän kaukokanava on tiedotustilai-

suudet, joita pidetään, kun tiedotettavana on jotain suurta montaa työyksikköä tai koko orga-

nisaatiota koskeva asia. Tiedotustilaisuus on tehokas mutta järeä työkalu, jota ei tule käyttää 

turhanpäiten (Åberg 2000, 176). Muita suoran viestinnän kaukokanavia on laajemman kohde-

ryhmän kokoukset ja neuvottelut, luottamus- ja vastuuhenkilöiden kautta saatu tieto tai työ-

kaverit muissa työyksiköissä. Välitetyn viestin kaukokanavia on muun muassa toimintakerto-

mus (Åberg 2000, 178-179). Aikaisemmin välitetyn viestinnän kaukokanavista saattoi löytyä 

pikatiedote, puhelinuutiset ja kiertokirjeet. Nämä ovat korvaantuneet sähköisten intraverkko-

jen ja työskentelyalustojen moninaisilla toiminnoilla.  
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Sisäisen informaatioviestinnän tiedotuskanavat on järjestettävä siten että tietovaje on mah-

dollisimman pientä (Åberg 2000, 185). Tässä apuna toimii intraverkko, sähköiset viestintäalus-

tat, ahaa-aukioiden kehittäminen ja esihenkilöviestintä. Vastaavasti ulkoisen informaatiovies-

tinnän tulee huomioida, että viestintä tavoittaa niin median, sidosryhmät kuin verkostotkin. 

Informoinnin toimivuutta pitää arvioida säännöllisesti (Åberg 2000, 185).   

2.5 Yhteenveto 

Tässä opinnäytetyössä lähdetään siitä oletuksesta, että työlle asetettua kehittämistehtävää ei 

voida toteuttaa yksin. Vastaoletuksena on, että tehtävän toteuttaminen vaatii laajaa yhteis-

työtä ja yhdessä tekemistä, mutta myös selkeitä rajoja sekä rakenteen. 

Opinnäytetyössä hyödynnetään projektityölle tunnusomaista rajojen asettamista eli selkeästi 

määritelty alkua ja loppua. Projektityöskentely mahdollistaa hyvin tehtävään sisältyvän kehit-

tämisen toteuttamisen. Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin avulla pystytään osalta var-

mistamaan kehittämistehtävän vaikuttavuutta ja huolehtimaan siitä, että ratkaisut vastaavat 

esitettyyn kysymykseen eli tarpeeseen. Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin iteroiva otetta 

ja vähitellen etenevää projektisykliä yhdistämällä mahdollistetaan, että käyttäjät ovat pro-

jektin keskiössä ja että kaikki työ on tavoitteellista päämäärään tähtäävä.  

Yhteistyötä kehittämistehtävän ympärillä tapahtuu paljon, jo olemassa olevissa verkostoissa 

mutta tehtävään kuuluu myös verkoston rakentaminen. Verkostojen ymmärtäminen ja niiden 

edellytyksien tunteminen on välttämätöntä kehitystehtävän toteuttamisen kannalta.  

Verkoston rakentamisessa apuna on käyttäjäkeskeisen suunnittelun mahdollistamat monenlai-

set työkalut ja vähitellen etenevän projektin vaihemaisuus. Yhdessä näiden avulla verkoston 

rakentaminen voidaan pilkkoa vaiheisiin ja hyödyntää sellaisia menetelmiä sekä työkaluja, 

jotka sopivat kulloiseenkin vaiheeseen tavoitteiden kannalta parhaiten.  

Tässä opinnäytetyössä viestintä tulee olemaan tärkeä osa prosessia. Viestintä sitoo yhteen eri 

vaiheet, menetelmät, verkostot, toimijat ja kehittämistehtävän etenemisen. Viestintä vaikut-

taa isolta osalta kehittämistehtävän onnistumiseen ja tuloksen vaikuttavuuteen. 

3 Kehittämisasetelma 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävänä on selvittää mitä (tietoa, taitoa, työkaluja ja me-

netelmiä) tarvitaan Uudenmaan alueen Digituki toimintamallin rakentamiseksi. Kehittämisteh-

tävä liittyy isompaa meneillään olevaan työnmurrokseen. Tavoitteen on löytää työkaluja ja 

menetelmiä, jotka sopivat myös yleisemmin projektityöskentelyyn. Palvelujen, etenkin julkis-

ten palvelujen sähköistyminen vaikuttaa laajalti yhteiskunnassa. Digitaitojen tai laitteiden 

puute vaikuttaa monen suomalaisen mahdollisuuteen toimia aktiivisena osana yhteiskuntaa. 
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Opinnäytetyön tieto tuotetaan sellaiseen muotoon, että sitä voidaan hyödyntää jatkossa vas-

taavanlaisen pilotoinnin tai projektin suunnittelussa.  

Kehittämistehtävän tarve nousi esiin tämän opinnäytetyön tekijän omasta työnkuvasta Uuden-

maa Digituki-pilotin projektisuunnittelijana. Pilotointitehtävän kuva oli vaikeasti hahmotetta-

vissa, laaja ja monisyinen. Lyhyt pilotointiaika tuo omat haasteet. Tämän opinnäytetyön te-

kijä Tanna Rantanen on taustaltaan muotoilija ja yrittäjä. Rantanen on pilotointityössä ensim-

mäistä kertaa työssä julkisella sektorilla ja hän huomasin nopeasti, että työkäytännöt, mene-

telmät ja työkalut eroavat totuista. Pilotointityön tuloksellisuuden kannalta on tärkeää löytää 

oikeat työkalut ja menetelmät. 

3.1 Kehittämistehtävän tausta 

Valtiovarainministeriön teettämässä Asiakaspalvelujen uusi toimintamalli –hankkeessa (AUTA) 

autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä. AUTA-hankkeessa selvitetään ensim-

mäistä kertaa millaista tukea sähköisiin julkisiin palveluihin liittyen tarvitaan. Hanke toteu-

tettiin 1.7.2016-29.12.2017 (Digituen toimintamalliehdotus 2017). 

Hankkeen tehtävänä oli kehittää toimintamalli, jolla autetaan kansalaisia löytämään digitaali-

set palvelut sekä tuetaan palvelujen käytössä. Digituen tuottajia varten kerättiin yhteen hyviä 

käytäntöjä ja tukea, joka helpottaisivat digituen antamista (Digituen toimintamalliehdotus 

2017, 3). 

AUTA-hankkeen tuloksena syntyi ehdotus digituen toimintamallista, jossa digituki määritel-

lään digitaalisen viranomaisasioinnin, palvelujen ja älylaitteen käytön tueksi. Hankkeessa 

jatkotoimenpiteiksi ehdotetaan muun muassa Kansalaisneuvonnan roolin vahvistamista julkis-

ten sähköisten palvelujen yleisneuvontapisteenä ja alueellisen kehittäjän ja koordinoijan roo-

lia maakunnille sekä alueellisten pilottien käynnistämistä vuosille 2018-2019 (Digituen toimin-

tamalliehdotus 2017, 62). 

Viisi alueellista Digituki-pilottia aloitti työskentelyn loppusyksystä 2018. Valtiovarainministe-

riön osin (70%) rahoittamat pilotit aloittivat Lapin sairaanhoitopiirissä sekä Pohjanmaan, Poh-

jois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan maakuntien liitoissa. Pilottien valinnan pe-

rusteena oli, että valitut alueet muodostavat mahdollisimman kattavan alueellisesti erilaisten 

ja toiminnallisesti toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Pilottien tehtävänä on kerätä tietoa 

digituen tarpeesta ja tarjonnasta sekä kehittää digituen saatavuutta omalla toiminta-alueel-

laan. Hankkeen tuloksena syntyy viisi alueellista digituen toimintamallia (Valtiovarainministe-

riö 2019) 
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Väestörekisterikeskukselle esitettiin AUTA-hankkeessa (Digituen toimintamalliehdotus  2017, 

62) valtakunnallisen digituen mallin kehittäjän roolia sekä digituen palveluntuottajien tukior-

ganisaation asemaa. VRK kuvaakin verkkosivuillaan tehtäväänsä Digituki hankkeessa, digituen 

järjestäjien ja alueellisten pilottien tukijana sekä valtakunnallisen verkoston rakentajana.  

Valtiovarainministeriö jatkokehittää digituen valtakunnallista toimintamallia, ohjaa Väestöre-

kisterikeskuksen toimintaa digituen toimeenpanijana ja vastaa lainsäädäntöön tulevista muu-

toksista (Valtiovarainministeriö 2019)  

3.1.1 Pilotointialueena Uusimaa 

Opinnäytetyön kehittämistehtävä keskittyy selvittämään millä keinoin Uudenmaan Digituki-

pilotti pystyy rakentamaan Uudenmaan Digituen toimintamallin. Alueellisen toimintamallin 

rakentaminen edellyttää alueen erityispiirteiden ymmärtämistä. Uudenmaan alueella asui 

vuoden 2018 lopussa 1 671 024 henkilöä, joista noin 70% (1 169 455) asui pääkaupunkiseu-

dulla. Länsi-Uudellamaalla asui 102 582 henkilöä ja Itä-Uudellamaalla 76 597 henkilöä. Uusi-

maa koostuu 26 kunnasta, joihin kuuluu Suomen suurimpia kaupunkeja: Helsinki, Espoo ja 

Vantaa. Väkiluvultaan pienimpiä Uudenmaan kuntia ovat Pukkila (1900 asukasta) Myrskylä 

(1919 asukasta) ja Lapinjärvi (2665 asukasta). Kolmanneksi puhutuin kieli Uudellamaalla on 

venäjä (2,31% eli 38 576 ihmistä). Ruotsia äidinkielenään puhuu 7,9% Uudellamaalla asuvista. 

(Tilastokeskus 2019) 

Uudenmaan kuntien erilaisuus näkyy alueellisina eroina palveluiden saatavuudessa. Paikallis-

ten peruspalvelujen vaihtelevuus on suurta. Julkisen liikenteen kattavuus, työ ja elinkeinotoi-

mistojen kuten myös verotoimistojen sekä nuorten palvelujen, Ohjaamojen, sijainnit vaihte-

levat kunnittain. Näiden lisäksi posti- ja pankkipalvelujen palvelupisteverkostoissa on paljon 

alueellisia eroja. AUTA-hankkeen loppuraportissa nostettiin esiin valtakunnalliset laajat alu-

eelliset erot väestöntiheydessä sekä väestö- ja palvelurakenteissa (Digituen toimintamallieh-

dotus 2017, 27). Uudenmaan alueen sisällä alueelliset väestölliset erot korostuvat. AUTA-

hankkeessa oli havaittu, että väestöltään tiheimmillä alueilla digituen tarjonta on monipuoli-

sempaa ja tuen luokse on helpompi löytää. Vastaavasti harvaan asutuilla alueilla digituen 

tuottajia on huomattavasti vähemmän tai ei ollenkaan.  

AUTA-hankkeen loppuraportissa tunnistettiin asiointipisteiden epätasainen alueellinen katta-

vuus. On kokonaisia maakuntia, joissa ei ole asiointipisteitä laisinkaan. (Digituen toimintamal-

liehdotus 2017, 28) Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta löytyy kaksi yhteispalvelun asiointipis-

tettä, Keravalta ja Lapinjärveltä (Yhteispalvelupiste 2019). Muihin pilottialueisiin verrattuna 

Uudenmaan asiointipisteverkosto on suppea. Uudenmaan alueen kuntien erilaisuus ja pääka-

punkinseutukeskeisyys tuleekin huomioida alueellista Digituen toimintamallia rakennettaessa. 
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3.1.2 Toimintaympäristön muutos 

Sipilän hallitus päätti 5.7.2017 jatkaa sote- ja maakuntauudista, niin että maakunnat saisivat 

tehtäviensä järjestämisvastuun 1.1.2020 alkaen (Valtioneuvoston 2017) Pysyvän alueellisen 

digituen koordinointitehtävää suunniteltiin AUTA-hankkeessa uusille maakunnille. AUTA-hank-

keen loppuraportissa tuotiin vahvasti esille digituen merkitys sosiaali- ja terveydenhuollon asi-

akkaiden paremman palvelun sekä toimintakyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittä-

miseksi (Digituen toimintamalliehdotus 2017, 29). Maakuntauudistuksessa syntyvien maakun-

tien tehtäviksi olisi esitetty maakuntalakina (HE eduskunnalle maakuntien perustamista ja so-

siaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan 

paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, 

15/2017) alueellisten yhteispalveluiden järjestäminen ja kehittäminen. Yhteispalvelut sisäl-

täisivät yhden palvelukanavan digitaalisen asioinnin toteuttamisen. Ehdotetussa uudessa maa-

kuntalaissa olisi kirjattu maakunnille digitukipalveluiden alueellisen tarjoajan ja kehittäjän 

tehtävä (Digituen toimintamalliehdotus 2017, 28).  

Sote- ja maakuntauudistus yhdessä valinnanvapauslain kanssa oli Sipilän hallituksen merkittä-

vimpiä tavoitteita (Valtioneuvosto 2015, 28). Sipilän hallituksen epäonnistuminen SOTE-uudis-

tuksen läpiviemisessä johti hallituksen eroon 8.3.2019 (Muhonen 2019). 

Hallituksen eron myötä maakuntauudistuksen suunnitteluryhmät ympäri Suomea lopettivat 

toimintansa. Uusimaa 2019 -maakuntauudistuksen suunnitteluryhmä, jonka alle Uudenmaan 

Digituki-pilotti sijoittui, lopetti toimintansa 30.6.2019. Digituki-pilottien työ jatkuu maa-

kuntauudistuksen suunnittelun päättymisestä huolimatta.  

Uusimaa 2019 -maakuntauudistuksen suunnitteluryhmän päättyminen vaikutti silti Uudenmaan 

pilottiin. Pilotoinnille ei ollut enää ennalta suunniteltua kohdetta, joka ottaisi varsinaisen alu-

eellisen digituen koordinointitehtävän toteuttaakseen. Tämä vaikuttaa pilottihankkeen jatku-

vuuden suunnitteluun ja hankkeen vaikuttavuuteen. Pilotin oma toimintaympäristö ja ver-

kosto muuttui tai hävisi kokonaan. Työskentelytilat ja käytännöt muuttuivat digituen pi-

lottitiimin siirryttyä Uusimaa 2019 -hankkeen työtiloista Uudenmaan liiton erillisiin työtiloi-

hin. Digituki-pilotin tehtävän tunnetuksi tekeminen Uusimaa 2019 -hankkeessa ei auttanut 

siirtämään pilotin tehtävien ja tarkoituksen tiedostamista Uudenmaan liittoon. Uudenmaan 

pilotti aloitti uudestaan oman toimintaympäristön (Uudenmaan liitto) sitouttamisen elokuussa 

2019. Varsinaiseen pilottityöhön ja tavoitteisiin Uusimaa 2019 -hankkeen päättyminen ei kui-

tenkaan vaikuttanut. 

Lyhyen hankeajan (1.10.2018-30.12.2019) takia iso toimintaympäristön muutos ei ole toivot-

tavaa. Uudenmaan Digituki-pilotti jatkoi alueen digituen kartoitusta suunnitelmien mukaan 

keväällä 2019.  
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Loppukeväästä (22.5.2019) Valtiovarainministeriö jakoi Maakuntien liitoille tiedon päätöksestä 

laajentaa Digituen alueellista koordinointitehtävää valtakunnalliseksi. Uusien Digituki hank-

keiden toiminta-aika on 1.10-2019-31.10.2020. Olemassa olevat viisi pilottialuetta voi hakea 

jatkoa hankkeelle 31.10.2020 asti (Valtiovarainministeriö 2019). 

3.1.3 Uudenmaan Digituki-pilottitiimi 

Uudenmaan Digituki-pilotti sijoittui Uusimaa 2019 Sote- ja Maakuntavalmistelun ICT-hankkeen 

alle kesäkuuhun 2019 asti. Pilottitiimi koostuu Uudenmaan liiton hanketyöntekijöistä. Pi-

lottitiimin on koonnut tiimin projektipäällikkö, joka työskentelee projektipäällikkönä 80% 

ajasta. Projektisuunnittelijana täyspäiväisesti toimii Tanna Rantanen, joka on tämän opinnäy-

tetyön tekijä. Pilotin toinen projektisuunnittelija aloitti Uudenmaan Digituki-pilotissa tammi-

kuussa 2019 ja käyttää työajastaan 50% pilotti työskentelyyn. Suunnittelijan toinen työ Omat 

digiajan hyvinvointipalvelut-hankkeessa, tukee pilotin työskentelyä ja tuo ymmärrystä digi-

taalisten palvelujen käytön haasteista niin loppukäyttäjän kuin työntekijöidenkin näkökul-

masta. Viestinnästä päävastuuta kantava projektisuunnittelija aloitti osana pilottitiimiä loka-

kuussa 2019. 

Pilottitiimin työntekijöiden lisäksi mukana Uudenmaan Digituki-pilottityöryhmässä on yh-

teensä viisi kuntakumppania: Espoon asiointipalvelut, Helsinki neuvontapalvelut, Nuori Lohja, 

aluekehittämiskirjasto Porvoon kirjasto ja Vantaa Info. Pilottitiimi ja kuntakumppanit kehittä-

vät yhdessä alueellista Digituen toimintamallia. Kuntakumppanit osallistuvat työskentelyyn 

omalla työnosuudellaan, joka on osa pilotin omarahoitusosuutta.  

3.2 Kehittämiskysymykset 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävä on kehittää ja kuvata menetelmät ja työkalut, joiden 

avulla Uudenmaan Digituen toimintamalli voidaan rakentaa.  

Kehittämishanke vastaa kysymykseen 

o Millä keinoin Digituen toimintamalli voidaan rakentaa? 

Tavoite on välittää kehitettyä ja opittua tietoa uusille Digituki-hankkeille. Valtiovarainminis-

teriö jakoi 22.5.2019 Maakuntien liitoille tiedon päätöksestä laajentaa Digituen alueellista 

koordinointitehtävää valtakunnalliseksi. Uusien Digituki-hankkeiden toiminta-aika on 1.10-

2019-31.10.2020. Olemassa olevat viisi pilottialuetta voivat hakea jatkoa tehtävälle 

31.10.2020 mennessä. 
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3.3 Menetelmälliset ratkaisut 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävän toteuttamiseksi haluttiin valita menetelmiä, jotka 

mahdollistavat ja tukevat ihmisten tunteiden ja tuntemuksien tutkimista. Hirsjärven ja Hur-

meen (2001, 28) mukaan lähemmäs ihmisten kokemia merkityksiä eri ilmiöille ja tapahtumille 

päästään laadullisen tutkimuksen menetelmien avulla. Laadullisen tutkimuksen eteneminen 

ideasta työn lopulliseen hahmottumiseen on alati muuttuva prosessi, jossa tekstiä tuotetaan 

alusta asti ja sitä muokataan aina idean tarkentuessa (Eskola 1998). Tällaisessa tutkimusme-

netelmässä haastatteluista saattaa nousta esiin uusia suuntia alkuperäiselle ajatukselle. Alku-

peräinen ajatus jää taustalle, ja aineisto lopulta näyttää suunnan miten tutkittavaa ilmiötä 

käsitellään (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010). Kehittämistehtävälle sopivaksi lähesty-

mistavaksi valikoitui tapaustutkimus, koska tehtävä on selkeästi kohdennettu tiettyyn projek-

tiin. Yhdessä laadullisten tutkimusmenetelmien ja tapaustutkimuksen lähestymistavalla pyri-

tään ratkaisemaan tälle opinnäytetyölle asetettu kehittämistehtävä.    

3.3.1 Lähestymistapana tapaustutkimus 

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää ja kuvata menetelmät ja työkalut, joiden avulla 

Uudenmaan Digituen toimintamalli rakennetaan. Lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimus. 

Tapaustutkimus (engl. case study research) selittää ja kuvaa tutkittavaa tapausta, miten- ja 

miksi-kysymysten avulla. Lähestymistapana tapaustutkimus soveltuu rajatun kokonaisuuden 

tutkimiseen monipuolisin ja eri menetelmin hankitun tiedon avulla (Yin 1994, 5-13).  

Tapaustutkimuksessa valittua kohdetta (yksittäistä tilannetta tapausta, tapahtumaa tai yksi-

löä) tarkastellaan usein prosessien kautta. Kohdetta tutkitaan kuvailevin menetelmin, jotka 

eivät pyri selittämään ilmiöiden välisiä yhteyksiä, tekemään ennusteita, vaan tavoitteena on 

tutkimuskohteen ominaispiirteiden tarkka ja totuudenmukainen kuvailu (Anttila 1996, 250; 

Hirsjärvi ym. 2004, 125-126). 

Tapaustutkimus ei rajoita menetelmävalintoja. Tiedon keruussa ja analysoinnissa voidaan 

käyttää niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia menetelmiä. Olennaista on, että tutkittava ta-

paus muodostaa kokonaisuuden (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tapaustutkimusta 

käytetäänkin paljon erilaisissa projekti- ja kehittämistutkimuksissa. Tutkimusmenetelmän 

avulla pyritäänkin lisäämään ymmärrystä tutkittavasta kohteesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä 

pyrkimättä kuitenkaan yleistettävään tietoon. Näin ollen analysointi painottuu laadullisiin eli 

kvalitatiivisiin menetelmiin.  

Vaikka tapaustutkimus keskittyy rajattuun yksittäiseen tapaukseen, voidaan sen tuottamia tu-

loksia pohtia myös laajemmassa mittakaavassa. Mitä kyseinen tapaus voi opettaa muille vas-

taaville prosesseille? Voiko tuloksia soveltaa muualle johonkin muuhun ja miten? On tärkeää 

nähdä tulosten mahdollinen skaalattavuus (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
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3.3.2 Laadullinen ja monimenetelmällinen tutkimus 

Tutkimus on toteutettu käyttäen triangulaatiota eli monimenetelmällistä tutkimusotetta. Tri-

angulaatio tarkoittaa useamman aineiston, tutkijan, menetelmän tai teorian yhdistämistä sa-

massa kokonaisuudessa (Yin 2009, 115). Menetelmä mahdollistaa kvalitatiivisten ja kvantita-

tiivisten tutkimusmenetelmien yhdistämisen. Esimerkiksi kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia 

voidaan täydentää ladullisen tutkimuksen avulla. Näin saadaan syvempää tutkimustietoa. 

Määrällisen tutkimuksen perusteella voi löytyä tapaus tai tapauksia, joita halutaan tutkia sy-

vällisemmin kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin (Kananen 2015, 70-71; Hirsjärvi & Hurme 

2010, 28-30). Erilaiset tutkimusmenetelmät täydentävät toisiaan ja voivat näin lisätä tutki-

mustulosten luotettavuutta. Triangulaation avulla voidaan yhdellä menetelmällä saatujen tu-

losten perusteella kehittää toista menetelmää (Kananen 2015, 70-71; Hirsjärvi & Hurme 2010, 

28-30). 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on tapa tutkia ei niinkään tietyn tieteenalan tutkimus-

ote. Laadullisessa tutkimuksessa keskiössä ovat merkitykset. Laadullisella tutkimuksella pyri-

tään kuvaamaan esimerkiksi ihmisten asenteita ja suhtautumista. Käytetyimpiä laadullisen 

tutkimuksen menetelmiä ovat kyselyt, haastattelut, havainnoinnit ja dokumentit (Kananen 

2015, 20, 70-71). Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ilmiöitä. Sen avulla saakin kvanti-

tatiivista tutkimusta paremmin esiin tutkittavien näkemyksiä ja havaintoja (Hirsjärvi & Hurme 

2010, 27). 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus perustuu teoriaan, joka selittää tutkittavaa ilmiötä. 

Tämä edellyttää tutkittavan ilmiön tuntemista. Määrällisellä tutkimuksella tarkoitetaan use-

asti kyselyä, jolla tutkimusaineistoa kerätään. Tutkimuskysymykset laaditaan teorian poh-

jalta. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää tietyssä tarkoituksessa, jo valmiit tie-

tokantoja ja tilastoja (Kananen 2015, 73-74.). 

Laadullisen tutkimuksen merkityksiin keskittyvä tutkimustapa, yhdessä tapaustutkimuksen sel-

vittävän ja kuvaavan tutkimusotteen kanssa rakentavat kehityshankkeelle sopivan tutkimus-

menetelmän. Määrällistä tutkimustietoa löytyy digitukeen liittyen vähän mutta tutkimuksessa 

haluttiin hyödyntää laajasti tietoa, paremman tutkimustuloksen aikaansaamiseksi. Tämän ta-

kia aineistonkeruumenetelmäksi valittiin monimenetelmällinen tutkimusote.  

3.3.3 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi  

Tutkimuksellinen kehitystyö alkaa tarpeesta tai ongelmasta. Nämä kaksi ovat monesti sama 

asia. Usein työ alkaa siitä, että organisaatio tunnistaa kehittämisentarpeen tai ongelman, jota 

tutkimuksellisella kehittämistyöllä pyritään uudistamaan tai ratkaisemaan. Kehitystyössä etsi-

tään parempia vaihtoehtoja ja viedään niitä eteenpäin (Ojasalo ym. 2009, 18-19).  
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Kehittämistyö on prosessityötä, joka etenee vaiheittain (kuvio 6.). Työssä voi kuitenkin edetä 

eteen ja taaksepäin eri prosessi vaiheiden välillä. Tärkeintä on tunnistaa kehittämisenkohde. 

Tämän jälkeen prosessi etenee tiedonhankintaan. Kerätystä ja kootusta tiedosta syntyy pro-

sessin tietoperusta. Kehittämisen kohteesta ja toimintaympäristöstä kerätyn tiedon avulla, 

yhdessä tutkimustiedon kanssa, määritellään kehittämistehtävä ja rajataan kehittämisen 

kohde. Prosessin seuraavassa vaiheessa suunnitellaan lähestymistapa ja käytettävät menetel-

mät. Tämän jälkeen siirrytään toteuttamiseen, jota seuraa tulosten julkistaminen. Lopuksi 

kehittämistyö arvioidaan, jossa huomioidaan niin kehittämisprosessi kuin sen tulokset (Ojasalo 

ym. 2009, 23-26). 

 

Kuvio 6 Tutkimuksellisen kehittämistyön prosessi (mukaillen Ojasalo ym. 2009, 24) 

3.4 Aineiston hankinta ja hallinta  

Tutkimusaineiston keräämisen lähtökohtana on tutkimusongelma, mikä määrittää millainen 

aineisto kerätään. Aineiston hankinnassa käytettiin useita tiedonhankintamenetelmiä eli tri-

angulaatiota (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2018). Aineisto koostui olemassa olevista kir-

jallisista dokumenteista ja tutkimuksista sekä tutkimuksen kuluessa tuotetuista aineistoista 

kuten haastattelut, kyselyt ja kaaviot. Kun aineistoa tuotetaan tutkimuksen aikana, tulee 

huomiota kiinnittää miten esimerkiksi haastattelut toteutetaan ja dokumentoidaan (Jyväsky-

län yliopisto 2010). 
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Aineiston keruu on tapahtunut vähitellen etenevän projektisyklin mukaisesti kolmessa vai-

heessa kartoitus-, yhteen tuomisen- ja kehittämisvaiheessa. Ensimmäinen kartoitusvaihe si-

sälsi viisi kohderyhmälähtöistä työpajaa ja useita tapaamisia sekä haastatteluja. Toisessa vai-

heessa eri kohderyhmien kanssa toimivat tuotiin yhteen pyrkien rakentamaan luottamusta ja 

löytämään yhteisiä intressejä. Kolmas ja viimeinen vaihe, kehittäminen sisälsi kolme tapaa-

mista joista kaksi oli etätapaamisia ja näiden väliin sijoittui iso yhteinen työpajatapaaminen. 

Viimeisen vaiheen jälkeen osallistujille lähetettiin palautekyselyn. Kartoitusvaiheen avulla ku-

vatiin lähtötilanne ja tutustuttiin digitukea antaviin toimijoihin sekä luotiin luottamuksellinen 

suhde toimijoiden ja pilottityöntekijöiden välille. Yhteen tuomisen vaiheessa erilaisten toimi-

joiden välille rakennettiin luottamusta ja kohtaamisen tilanteita. Kehittämisvaiheessa raken-

nettiin toimijoiden kanssa yhdessä digitukijoiden verkostoa perustuen luottamukseen, sitoutu-

miseen ja yhteisiin arvoihin.  

Vähitellen etenevän projektisyklin mukaisesti vaiheita työstettiin toimijoiden kanssa yhdessä 

vaihe kerrallaan mutta siten että eri vaiheet linkittyivät rakentavasti toisiinsa ja työ oli 

eteenpäin menevää. Vaiheet suunniteltiin yksitellen, jotta työskentelyssä pystyttiin huomioi-

maan edellisessä vaiheessa syntynyttä tietoa (Wilson 2015, 42).  

Aineisto on käytössä Uudenmaan Digituki-pilotin työssä ja tässä opinnäytetyössä, eikä ole 

muuten saatavilla. Aineisto on anonyymiä lukuun ottamatta palautehaastatteluja, joita varten 

asianomaisilta on saatu lupa kertoa haastattelun antajan nimi ja rooli. Aineiston analyysistä ei 

voi tunnistaa yksilöitä, eikä kerättyä aineistoa säilytetä, vaan se hävitetään analyysin jälkeen. 

Fyysiset työpaperit, joita syntyy muun muassa työpajoissa silputaan ja kierrätetään. Sähköiset 

aineistot poistetaan. 

3.4.1 Työpajat osana tiedonkeruuta 

Tietoa haluttiin kerätä ja kehittää yhteiskehittämisen menetelmin. Työpajat valittiin tiedon 

keruun menetelmäksi tästä syystä ja koska samalla haluttiin osallistaa toimijoita verkoston eli 

Uudenmaan Digituen yhteistyöverkoston rakentamiseen.  

Ideana on koota päätoimijoiden ajatukset ja näkökulmat osaksi kerättävää tietoa. Tiedonke-

ruuvaiheessa pystytään samalla ratkaisemaan tai jopa välttämään mahdollisia ongelmia ver-

koston rakentamisen myöhemmissä vaiheissa. Tavoite on kerätä kollektiivista ja käytännönlä-

heistä tietoa. Kerätyn tiedon ei tarvitse muodostaa konsensusta. Tavoitteena on tuoda esiin 

eriäviä näkökulmia ja intressiristiriitoja (Van De Ven 2007). 

Työpajat ovat isossa osassa tämän opinnäytetyön kehittämistehtävässä. Työpajoja käytetään 

eri vaiheissa hiukan eri tarkoituksiin. Työpajat ovat osa kehittämistehtävää ja ne sitoutuvat 

kiinteästi toisiinsa. Jokainen työpaja syventää seuraavan työpajan työskentelyä. Kehittämis-
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tehtävän tiedonhankintavaiheessa työpajoja on määrällisesti eniten, koska niiden avulla pyri-

tään rakentamaan laaja ymmärrystä toimintaympäristöstä ja toimijoista. Tiedonhankinta vai-

heen työpajoilla on suuri merkitys yhdessä muun tiedon hankinnan kanssa, koska niistä muo-

dostuu perusta rakennettavalle verkostolle. Viimeinen työpaja on kaikkein konkreettisin ja 

sen avulla rakennetaan kehitteillä olevalle verkostolle konkreettiset toimintatavat.  

Think-Pair-Share 

Think-Pair-Share -työskentelymetodin avulla pystytään yhdistämään yksilötyöskentely ryhmä-

työskentelyyn. Tavoitteena on tuottaa keskustelua valitusta aiheesta. Menetelmän kolmivai-

heinen eteneminen ”pakottaa” kaikki osallistumaan työskentelyyn. Nämä kolme vaihetta 

ovat: itsenäinen ajattelu (think), parityöskentely (pair) ja yhteisen ajatuksen esittely muille 

(share). Yksilöt pääsevät työstämään omia ajatuksia annetusta aiheesta ensin yksin rauhassa 

ennen kuin työskentelyyn osallistuvat pariutuvat. Parit kertovat toisilleen eli vertaiselleen 

työstetyt ajatuksensa. Parit vertailevat ajatuksiaan keskenään ja keskustelevat niistä. Tämän 

jälkeen parit muodostavat omista ajatuksistaan yhteisen ajatuksen ja esittelevät tämän 

muulle ryhmälle. Lopuksi kaikki työskentelyyn osallistuneet keskustelevat esitetyistä ajatuk-

sista.  

Menetelmä on hyvin yksinkertainen ja se on kehitetty opiskelutilanteeseen, mutta menetelmä 

on helposti varioitavissa erilaisiin tilanteisiin. Parikeskustelut voi esimerkiksi muuttaa pien-

ryhmätyöskentelyksi (King 1993, 30-35; Raba 2017).  

Kohderyhmätyöpajojen tavoitteena on tutustuttaa työpajaan osallistuvat toisiinsa, keskustella 

ja kerätä hyviä digituen käytäntöjä sekä tehdä toimijoiden verkostot näkyväksi. Yhteensä työ-

pajoja oli viisi, jotka oli suunnattu tietyn kohderyhmän kanssa työskenteleville. Pilotti oli tun-

nistanut seuraavat kohderyhmät: nuoret, fyysiset rajoitteet, yhteiskunnan laidalla, maahan-

muuttajat ja seniorit.   
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Kuvio 7 Think-Pair-Share. Kuvassa ollaan valmistautumassa menetelmän viimeiseen Share eli 

tiedon jakamisen vaiheeseen. 

Think-Pair-Share -menetelmää sovellettiin työpajan tavoitteiden mukaisesti. Varsinainen työs-

kentely aloitettiin jakamalla osallistujat pienryhmiin. Osallistujia pyydettiin kirjoittamaan 

post-it -lapuille heidän yhteistyökumppaneitaan, yhdelle lapulle yksi yhteistyökumppani. Yh-

teistyökumppaneiden nimeäminen aloitettiin digitukityössään tärkeimmiksi koetuista tahoista 

ja siirryttiin vähemmän tärkeisiin. Itsenäisen työskentelyn jälkeen jokainen esitteli ryhmäs-

sään omat yhteistyökumppaninsa, kertoen millaista yhteistyö tärkeimpien kumppaneiden 

kanssa tehdään ja miksi nämä kumppanit ovat tärkeitä. Tämän jälkeen pienryhmät keskusteli-

vat yhdessä löytäen toisten verkostoista mahdollisia yhteistyökumppaneita omaan työskente-

lyynsä. Keskustelun lomassa pöydän keskelle siirrettiin niiden toimijoiden laput, jotka esiin-

tyivät kaikkien tai suurimman osan omissa verkostoissa. Näin tunnistettiin verkostojen isoim-

mat tekijät niin sanotut solmukohdat. Loput laput järjesteltiin jokaisen omalle kohdalle niin 

että vähiten merkitykselliset toimijat tulivat lähemmäs pöydän reunaa. Kuvassa (7. yllä) pien-

ryhmä suunnittelee viimeistä vaihetta, jossa ryhmät esittelivät muille työskentelyn aikana 

löytyneet yhteiset ja mahdolliset uudet yhteistyökumppanit. 

Aivoriihi ja käänteinen aivoriihi 

Aivoriihi tai englanniksi brainstorming on ideointimenetelmä, joka yhdistää rentoa ja informa-

tiivista ongelmanratkaisua. Menetelmä rohkaisee osallistujia ideoinnin kanssa ”hullutteluun”. 

Aluksi ideat voivatkin olla hullunkurisia mutta niistä voi jalostua lopullisia ratkaisuja tai ne 

voivat toimia sytykkeenä muille uusille ideoille. Aivoriihessä osallistujat voivat jatkokehittää, 

lisätä tai jalostaa muiden heittämiä ideoita omilla ajatuksillaan. Tässä osallistujien erilaiset 
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taustat ja tavat ajatella ovat voimavara. Aivoriihi auttaa mukana olevia irrottautumaan nor-

maalista, arkisesta ajattelusta ja mahdollistaa näin uusia innovatiivisia ratkaisuja. Aivoriiheen 

osallistuville tulee kertoa säännöt selkeästi, jotta ideointiin saadaan rento ja hyväksyvä ym-

päristö, johon on helppo heittäytyä. Säännöt ovat: pidä avoin mieli ja ei kriittistä ajattelua 

omia tai muiden ideoita kohtaan (Brainstorming 2019)  

Aivoriihimenetelmää voidaan käyttää myös käänteisesti (engl. Reverse Brainstorming). Kään-

teinen aivoriihi toimii muuten samalla tavalla kuin perinteinen aivoriihi mutta siinä ongelma 

tai kysymys esitetään käänteisesti. Esimerkiksi kysymys ”Miten ratkaisen tämän ongelman?” 

käännetään ”Miten voisin aiheuttaa tämän ongelman?”. Kun ideointiin osallistuneet ovat ker-

toneet ideat ja näyttää että ideointi alkaa kuivumaan kasaan siirrytään toiseen vaiheeseen. 

Nyt osallistujilla on edessä lista asioita, jotka pahentavat kehitettävää asiaa. Seuraavaksi 

ryhmä alkaa käydä listaa läpi miettien esiintyykö esiin tulleita asioita nykyisissä käytännöissä 

tai ovatko ne osa jotain isompaa kokonaisuutta kuten viestintää tai tiedottamista (Reverse 

Brainstorming 2019).Tällä tavoin asetetut kysymykset voivat tuottaa vastaukseksi asioita, 

joita ehdottomasti ei kannata tehdä. Ideoinnin avulla voidaan löytää kokonaisuuksia, joilla 

asiakkaalle tai kehityskohteelle suurimerkitys ja joita tulisi kehittää. 

Kokoavien verkostotyöpajojen tavoitteena oli tuoda toimijat yhteen ja löytää perustettavalle 

verkostolle yhteinen päämäärä. Työpajoja pidettiin kaksi suuren osallistujamäärän takia. 

 

Kuvio 8 Aivoriihi. Kuvassa työskentely aivoriihen parissa on alkamassa.  
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Työpajassa sovellettiin ja yhdistettiin molemmat aivoriihimenetelmät. Alkuesittelyn ja sään-

töjen kertomisen jälkeen työskentely aloitettiin jakamalla osallistujat pienempiin ryhmiin 

(kuva 8.). Ryhmille jaettiin kuva rakenteilla olevasta verkostomallista. Kuva oli ehdotus mil-

lainen alueellinen digituen yhteistyöverkosto voisi olla ja toimi keskustelun aloituksena. Ensin 

ryhmiä pyydettiin ideoimaan ja ajattelemaan kaikkia mahdollisia uhkia miksi verkosto ei toi-

misi, käänteisen aivoriihen tapaan. Ryhmät kirjasivat uhkia keskustelun lomassa punaisille 

posti-it -lapuille. Seuraavassa vaiheessa ryhmiä pyydettiin ideoimaan ratkaisuja kuvaamiinsa 

uhkiin ja ongelmiin, perinteisen aivoriihen tapaan. Nämä ideat ryhmä kirjasi vihreille post-it -

lapuille. Lopuksi ryhmät esittelivät heidän valitsemansa suurimmat uhat ja niihin keksityt rat-

kaisut muille osallistujille. 

Learning Cafe  

Learning Cafe eli oppimiskahvila on ideoinnin ja oppimisen menetelmä, jossa pienryhmissä 

ratkotaan ja keskustellaan ennalta asetetuista kysymyksistä ja teemoista. Menetelmässä on 

tärkeää pystyä sanoittamaan omat ajatukset, pohtia niitä ja keskustella niistä muiden kanssa. 

Yhtä tärkeää on löytää yhteinen ymmärrys. Asioista voi olla eri mieltä ja toisen ajatuksia voi 

kyseenalaistaa mutta lopuksi ryhmän pitää löytää yhteinen mielipide (Savolainen & Blomqvist 

2016).  

Learning Cafeeta varten järjestetään yhtä monta pöytää kuin keskusteltavia teemoja on. Pöy-

tiin jaetaan kirjoitusvälineet. Osallistujat jaetaan yhtä suuriin ryhmiin. Jokaiseen teemapöy-

tään tulee yksi ryhmä. Ryhmistä valitaan pöytään puheenjohtaja, joka pysyy omassa pöydässä 

koko työskentelyn ajan. Osallistujat kirjoittavat vapaasti ajatuksia omasta teemastaan pape-

rille samalla keskustellen ryhmänsä kanssa. Puheenjohtaja huolehtii, että kaikki saa näkemyk-

sensä ja ajatuksensa esiin. Keskusteluun varataan noin puoli tuntia aikaa, minkä jälkeen pu-

heenjohtaja vetää keskustelun yhteen. Muu ryhmä vaihtaa toiseen pöytään toisen teeman pa-

riin ja puheenjohtajan luokse tulee uusi ryhmä toisesta pöydästä. Vaihtoja tehdään niin 

monta kertaa, että jokainen ryhmä pääsee keskustelemaan kaikista aiheista. Puheenjohtaja 

kertaa uudelle ryhmälle mitä edellinen ryhmä oli keskustellut. Puheenjohtaja voi esittää ryh-

mälle myös tarkentavia kysymyksiä. Lopuksi puheenjohtaja esittelee aiheesta käydyn keskus-

telun kaikille osallistujille (Savolainen & Blomqvist 2016).  

Yhteiset pelisäännöt –työpajan tavoitteena oli rakentaa perustettavalle digituen yhteistyöver-

kostolle toimintatavat ja konkreettiset tavoitteet. Teemat toimintatavoille nousi edellisistä 

työpajoista ja keskusteluista. Teemat ovat: verkoston konkreettiset tavoitteet, verkoston työ-

tavat, verkoston hyöty kuntalaiselle, verkoston vaikuttaminen ja viestintä.  
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Kuvio 9: Learning Cafe. Learning Cafeen yksi teema pöytä, jossa keskusteliin työtavoista. 

Työpaja aloitettiin yleisellä arvo-ohjeistuksella siitä, että jokainen on vastuussa työpajan 

työskentelyn tuloksista. Kunnioitetaan muita kuuntelemalla ja jättämällä puhelimet pois työs-

kentelyn ajaksi. Työskentely aloitettiin jakamalla osallistujat neljään ryhmään omiin pöytiin. 

Learning Cafe -menetelmää sovellettiin työpajassa seuraavanlaisesti. Pöydissä oli valmiiksi 

puheenjohtaja, joka oli joka työpajan vetäjä eli fasilitaattori. Pöydissä teeman ympärillä 

työskentely aloitettiin hiljaisesti siten että jokainen mietti ensi yksin mitä ajatuksia teema 

herättää heissä (kuva 9.). Jokainen kirjasi ajatuksensa post-it -lapuille. Fasilitaattori keräsi 

laput pois ja sekoitti ne keskenään ja asetti uudelleen pöytään. Samalla ohjeistaen, että la-

puille kirjatut ajatukset eivät ole enää yksilöiden vaan nyt ne ovat tämän ryhmän ajatuksia. 

Tämän jälkeen ryhmä alkoi keskustelemaan teemasta ja lisäämään sekä järjestelemään post-

it -lappuja pöydällä. Puolen tunnin työskentelyn jälkeen ryhmät hajaantuivat ja kävivät kom-

mentoimassa vapaassa järjestyksessä yksin, pareittain tai ryhmässä muita teemoja. Fasilitaat-

torit pöydissä kertoivat kysyttäessä mitä pöydässä oli keskusteltu. Teemojen kommen-

tointikierroksella pöydässä jo olevia ideoita sai äänestää merkkaamalla paperiin viivan. Sa-

malla ajatuksia sai jäsennellä, lisätä ja muokata. Kommentointikierroksen jälkeen ryhmät pa-

lasivat omiin pöytiin ja työstivät yhdistellen muiden lisäämät ajatuksen jo olemassa olleisiin. 

Ryhmät rakensivat teemasta kolmen minuutin esityksen, joka lopuksi esiteltiin kaikille osallis-

tujille. Esityksien jälkeen vielä äänestettiin käsiä nostamalla kannattaako esitystä vai ei.  
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3.4.2 Tapaamiset ja haastattelut 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja tapaamiset vapaana keskusteluna. Teema-

haastattelu valittiin koska sen avulla saadaan tutkittavien ääni ja näkökulma esiin. Haastatte-

lija pysyy ulkopuolisena tarkkailijana (Hirsjärvi & Hurme 2000, 23).  

Haastattelujen tueksi ja aineiston analyysiä varten suunnittelin lomakkeen, jonka avulla haas-

tateltavilta saadaan kerättyä verrattavissa olevaa tieto. Lomake on tarkoitettu haastattelijan 

apuvälineeksi, eikä sitä tarvitse täyttää järjestyksessä. Haastattelutilanteissa haastattelija 

kirjoitti muistiinpanoja lomakkeen lisäksi. Oletuksena oli, että haastateltavan äänenpainoilla 

tai kirjaimellisen tarkalla tallentamisella ei olisi merkitystä tutkittavan kysymyksen kannalta, 

joten katsottiin että muistiinpanot ja lomakkeen täyttäminen haastattelutilanteissa riittää 

(Alasuutari 2011; Kananen 2012, 109 -110). Teemahaastattelussa on mahdollista muuttaa 

haastattelun sisältöä ja tarttua mahdollisesti esiin nouseviin merkityksellisiin ja mielenkiintoi-

siin ajatuksiin ja tarkentaa näitä miksi-kysymyksillä (Alasuutari2011.)  

Haastattelujen kohderyhmä on digitukea antavat tai koordinoivat toimijat ympäri Uutta-

maata. Tiedonkeräämisen lisäksi tavoitteena on rakentaa luottamusta digituki-pilottia koh-

taan sekä saada digituki-pilotin työlle näkyvyyttä. 

3.5 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysillä tarkoitetaan aineiston huolellista lukemista, sisällön erittelyä, materiaa-

lin järjestämistä, jäsentämistä ja pohdintaa. Sisällön luokitteleminen teemoittain ja aiheit-

tain on myös osa analyysiä. Asetettu tutkimusongelma ohjaa analyysin etenemistä (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 73-74.)  

Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin ryhmittely, jossa tieto luokitellaan eri teemojen alle. 

Ryhmittelyvaihetta voi kuvata säännön eli typologian muodostamiseksi (Alasuutari, 2011).  

Ryhmittelyä varten pitää löytää jokin yhteinen sääntö kerätylle materiaalille, mikä määrittää 

teeman alle ryhmitetyn aineiston. Tavoitteena on välttää erillisen ”kaatoluokan” syntymistä.  

Säännön löytämiseksi ryhmittelyyn otettiin avuksi aineistolähtöinen sisältöanalyysi, jonka 

avulla pyrittiin kiteyttämään yksittäisten aineistojen sisältö. Näin ryhmittelyvaiheen aikana 

typologian muodostaminen olisi helpompaa. Sisältöanalyysi on perusanalyysimenetelmä, johon 

kuuluu ryhmittäminen ja pelkistäminen eli abstrahointi. Näin aineistosta saadaan selkeämpi ja 

tiivis (Ojasalo ym. 2009, 124; Kananen 2015, 130; Tuomi & Sarajärvi 2018, 103-105). 

Laadullisessa tutkimusaineistossa kiinnostavuus on siinä että tutkijat näkevät aineiston eri ta-

valla ja nostavat esiin eri asioita oman ymmärryksen kautta. Eri tutkijat voivat päätyä nosta-

maan esille eri asioita samasta aineistosta (Kananen 2012, 117).  
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3.6 Kehittämisprosessin eteneminen ja toteutus 

Kehittämishankkeen aiheen suunnittelu alkoi Digituki-pilottien aloittaessa lokakuussa 2018. 

Työskentelen itse Uudenmaan Digituki-pilotissa projektisuunnittelijana ja keskusteltuani pilo-

tin projektipäällikön kanssa totesimme kehittämishankkeen tarpeelliseksi ja hyvin työtäni tu-

kevaksi. Pystyin yhdistämään kehittämishankkeen ja työni hyvin yhdeksi kokonaisuudeksi, 

jossa hyötyä syntyy suoraan työkentälle ja samalla kehittämishankkeeni etenee. Keskustelin 

työni ohessa myös rahoittajan (Valtiovarainministeriön) ja koordinoijan (Väestörekisterikes-

kuksen) edustajan kanssa kehityshankkeesta. Molemmat tahot kokivat kehityshankkeen tärke-

äksi ja tervetulleeksi lisämateriaaliksi myös digitukityön laajentuessa (2018 ei vielä tiedetty 

tarkasti digitukityön laajentumisesta). 

Aiheen valinnan jälkeen perehdyin aihealueeseen ja tietoon mitä sillä hetkellä digituesta oli 

saatavilla. Tämän jälkeen suunnittelin kehittämishankkeen lähestymistapaa ja tapaa, jolla 

saisimme pilotointityössä kerättyä tietoa. Kerätyn tiedon perusteella tein kehittämishanke-

suunnitelman. Suunnitelma on elänyt matkan varrella toimintaympäristön muutoksen ja uu-

den tiedon myötä, mutta niin on ollut tarkoituskin. Kehittämishanke on ollut pohja, jolle pi-

lottityö on rakennettu.  
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Kuvio 10: Pilottityön prosessi kaavio aikajanan kanssa 

Pilottityön eteneminen on kuvatta kuviossa 10 Aloitin rakentamalla pilottityölle työsuunnitel-

man, jossa hyödynnettiin ME-säätiön ja Hyvän Mitta -hankkeen vaikuttavuusketjua. Tämä teh-

tiin marras-joulukuussa 2018. Työsuunnitelman aikana kirjoitin kehittämishankkeen tietope-

rustan ja tarkensin aiheen rajausta. Samaan aikaan toteutettiin tiedon hankintaa digitukea 

antavista tahoista Uudellamaalla. Lokakuussa heti pilotointityön alettua oli pilotointityön ar-

viointityöpaja, jonka Työterveyslaitoksen tutkijat järjestivät. Työpaja antoi ymmärryksen, 

että pilotin pitää hankkia lisäätietoa muista digituen tarvitsijoista kuin senioreista.  

Ensimmäinen pilotin järjestämä työpaja pidettiin tammikuussa 2019 (kuvio 1). Työpajat pidet-

tiin tammikuun ja kesäkuun 2019 välillä, poikkeuksena senioreiden kanssa työskenteleville 
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kohdennettu työpaja, joka toteutettiin lokakuussa. Kehittämishankeen tehtävänä oli selvittää 

millä metodilla työpajoista saadaan eniten tietoa. Tein työpajoja varten tiedonhakua ja suun-

nittelua joulukuussa (2018).   

Tammi ja kesäkuun välillä pilotti keräsi tietoa digituen antajilta annettavan tuen määrästä, 

muodosta ja tuen tavoitettavuudesta tapaamisien ja haastattelujen avulla. Tiedon keräämistä 

varten suunnittelin kehittämishankkeessa lomakkeen, jotta pilotin tiedon kerääminen olisi 

systemaattista ja helpompaa analysoida (Liite 1.). Pilotti arvioi digituen tarjonnan ja kysyn-

nän kohtaamista. Pilotti pyrki myös selvittämään jääkö digituen ulkopuolelle jokin ryhmä, 

jota ei olla vielä tunnistettu. Kartoituksen aikana pilotti teki yhteensä 53 kasvokkaista tapaa-

mista ja haastattelua eri toimijoiden luona. Toimijoina oli niin järjestöjä, kirjastoja, julkisia 

palveluja, verkostoja, kuntien omia palveluita, ammattikorkeakouluja, hankkeita ja yrityksiä. 

Kesäkuuhun 2019 mennessä pilotti oli vieraillut 15 eri kunnassa Uudellamaalla. Samalla aika-

välillä pilotti oli verkostoitunut ja osallistunut 25 kansalliseen tapaamiseen digitukeen liittyen 

ja tavannut kymmenen kertaa kuntakumppaneiden kanssa.  

Kesällä (2019) kehittämishankkeessa prosessoin pilotissa eri tavoin kerättyä tietoa. Analysoin 

työpajoissa ja tapaamisissa syntynyttä laadullista aineistoa aineistolähtöisen sisältöanalyysin 

avulla. Sisältöanalyysi on perusanalyysimenetelmä, johon kuuluu ryhmittäminen ja pelkistämi-

nen eli abstrahointi. Tiivistin työpajojen post-it -lapuille kirjatun materiaalin niin että yhdellä 

post-it -lapulla ollut sisältö tiivistyi muutamiin asiasanoihin. Tämän jälkeen lajittelin sisällöl-

tään samaa tarkoittavat post-it -laput aiheryhmittäin. Näin sain aineistosta selkeämpää ja tii-

viimpää. Jatkoin analyysiä yhdistelemällä keskeisiä aiheryhmiä isommiksi teemoiksi, joista 

tein yhteenvedon. Yhteenveto julkaistiin osana pilotin työn etenemisen kuvausta) ja myöhem-

min teemojen tarkemman tarkastelun jälkeen tuotteistetummin Hyvät käytännöt -julkaisuna 

Tiedon käsittelyn ja julkaisun jälkeen aloin suunnitella pilottityön seuraavaan vaiheeseen kuu-

luvaa verkoston rakentamisen työpajaa.   

Syksylle pilottitiimi suunnitteli kaksi kokoavaa verkosto työpajaa, joihin kutsuttiin keväällä 

kontaktoituja tahoja siten että kaikki keväällä tunnistetut kohderyhmät olisivat edustettuina 

(kuvio 11.). Kokoavien verkosto työpajojen tarkoitus oli alkaa muodostaa toimijoista konk-

reettista verkostoa. Kokoavien työpajojen jälkeen pidettiin etäyhteydellä yhteinen tapaami-

nen, jossa suunniteltiin muodostettavalle maakunnalliselle digituen yhteistyöverkostolle ta-

voitteita sekä yhteisiä pelisääntöjä. Ennen etätapaamista osallistujille oli annettu ennakko-

tehtävä (Liite 2.), johon liittyi myös lyhyt kysely, jolla pyrittiin lisäämään sitoutumista verkos-

totyöhön. Näiden kahden verkostotyöpajan ja etätapaamisen tarkoitus oli valmistella 

15.11.2019 pidettyä pääverkostotyöpajan sisältöä ja lopullista päämäärää eli maakunnallisen 

digituen yhteistyöverkoston syntymistä. Viimeisen etäyhteyden avulla toteutetun tapaamisen 

tarkoituksena oli esitellä verkoston yhdessä rakentaman maakunnallisen digituen yhteistyö-

verkoston ensisijaiset periaatteet, tavoitteet, visio ja pelisäännöt.   
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Analysoin verkostotyöpajojen tuotokset, kyselyn vastaukset sekä ennakkotehtävät loka- ja 

marraskuun vaihteessa (2019). Viimeisen työpajan tuotosten analysoinnin ja yhteenvedon to-

teutin heti työpajan jälkeen 16.-17.11.2019. Työpajasta lähetettiin myös palautekysely, jo-

hon vastaukset pyydettiin 27.11.2019 mennessä. 

Lähetin haastattelupyynnöt palauteen keräämistä varten syyskuussa 2019. Palautekysely ver-

kostolle lähetettiin 29.10 (Liite 7). Palautteen koonti ja yhteenveto tehtiin marraskuun ensim-

mäisellä viikolla.  

Kehittämishankkeen loppuraportin kirjoittaminen aloitettiin hyvissä ajoin syksyllä koska oli 

ennakoitavissa, että pilotissa toteutettu työ menee marraskuun 2019 lopulle asti. Loppurapor-

tille ei olisi jäänyt tarvittavaa aikaa.  

Tämän kerätyn tiedon (tapaamiset, työpajat ja seminaarit), analysoinnin ja palautteen poh-

jalta muodostui kuvaus Uudenmaan Digituki-pilotin työskentelytavoista ja menetelmistä sekä 

työn vaikutuksesta. Loka- ja marraskuun (2019) aikana tein kehittämishankkeesta tiiviin yh-

teenvedon, jossa nostetaan esiin digituen pilotointityöskentelyn tärkeimpiä asioita. Yhteen-

veto sai nimekseen Pieni käsikirja digituen pilotointiin. Käsikirjasta toteutettiin erillinen 

verkkojulkaisu, jonka tuottaa ja editoi Tampereen yliopiston opiskelija Maija Ylönen osana 

Editointi ja korjausluku -kurssia (vapaa julkaisu löytyy Issuu julkaisualustalta 2019 vuoden lop-

puun mennessä). 

4 Tulokset 

Laajan aineiston keräämisen jälkeen oli selvästi huomattavissa suuri tarve alueelliselle digi-

tuen koordinoinnille. Monet digitukea antavat tahot toimivat pienillä resursseilla eikä perus-

työstä ollut mahdollista irrottaa aikaa digituki-toiminnan kehittämiseen tai koordinointiin. Yh-

teistyöhön oltiin halukkaita lähtemään ja tietoa jaettiin mielellään muille. Toimijoilla oli kui-

tenkin aluksi pieni epävarmuus ja huoli, miten yhteistyö vaikuttaa heidän toimintansa rahoi-

tukseen koska monella toimijalla on taustalla sama STEA-rahoitus. Pilotin kuunteleva ja koh-

taava lähestymistapa toimi omalta osaltaan pelkojen ja epävarmuuksien vähentäjänä. Kohde-

ryhmälähtöisyys oli myös onnistunut tapa aloittaa kartoitustyö. Kun kentälle saatiin selkeästi 

ymmärrys, ettei eri ryhmien digituen tarpeet kilpaile keskenään ja että pilotin tehtävä on 

auttaa digituen kehittämisessä, saatiin yhteistyö aluille.  

Kohderyhmälähtöisissä työpajoissa, etenkin niissä, joita ei ollut aikaisemmin selkeästi tunnis-

tettu digitukea tarvitseviksi, pystyttiin edes auttamaan vertaisuuden kokemuksien syntymi-

sessä. Tunne ettei teekään työtä yksin ja ”tuo toinen ymmärtää minua” antavat suurta merki-

tystä arjen työlle. Työpajojen avulla onnistuttiin tuomaan toimijoita yhteen ja myös spontaa-

nia yhteistyötä syntyi työpajojen ulkopuolellakin.  
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Kohtaamisella ja ymmärretyksi tulemisella oli suuri merkitys verkoston rakentamisessa. Yhtei-

nen työskentely koettiin selkeästi merkitykselliseksi ja jo työpajoihin osallistuneiden määrä 

kieli tästä. Pilotti sai moneen otteeseen myös suullisesti positiivista palautetta mutta myös 

kehitysideoita, jotka myös kertovat siitä, että yhteiseen työhön halutaan vaikuttaa.  

Uudenmaan digituen toimintamalli saatiin rakennettua verkostomaisella yhteisen kehittämi-

sen otteella, hyödyntäen työkaluja, jotka mahdollistivat verkoston jäsenten mukana olemisen 

koko pilotointityön ajan.  

Uudenmaan digituen toimintamalli julkaistiin joulukuussa 2019 ja se siirtyy käytäntöön tam-

mikuussa 2020. Uudenmaan Digituki-pilotti sai jatkorahoituksen ja tuen toimintamallin toteut-

tamiselle Valtiovarainministeriöltä ja digituen valtakunnalliselta koordinoijalta Väestörekiste-

rikeskukselta (Digi- ja väestötietovirasto 2020 alkaen) 21.11.2019. 

4.1 Kehityskohdelähtöinen projektisykli 

Uudenmaan digituen pilotointia varten haluttiin nostaa keskiöön asiakas eli taho, jota varten 

työtä tehdään. Yhdistelemällä käyttäjälähtöisen suunnittelun ja vähitellen etenevän projekti-

syklin periaatteita syntyi kehityskohdelähtöinen projekti. 
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Projektisykli-kaavio kuvaa projektin vaiheet ja rahoitusrakenteen (kuvio 11). Rahoitus voi olla 

omaa rahaa mikä tarkoittaa yksityistä tai projektitoteuttajan esimerkiksi yrityksen omaa ra-

hoitusta. Osa omasta rahasta voi olla työosuutena, jolloin työntekijä antaa omasta työstään 

osuuden projektille. Projektin rahoitus voi tulla myös EU:n ESR-ohjelmasta tai ministeriöltä, 

joiden rahan käyttöä ohjaa puolestaan hallitusohjelma. Yleisesti rahoitus muodostuu näiden 

erilaisista yhdistelmistä missä mukana on monesti omarahoitus osuus. Esimerkiksi Uudenmaan 

Kuvio 11: Kehityskohdelähtöinen projektisykli. Syklikuvaa projektivaiheita 
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Digituki-pilotin rahoitus muodostuu 70% Valtiovarainministeriön myöntämästä valtion avustuk-

sesta. Loput 30% muodostuu kuntakumppaneiden oman työn osuuksista (5%-10% per kunta-

kumppani) ja Uudenmaan Liiton omarahoitusosasta.  

Projektin vaiheet etenevät myötä päivää (kuvio 11.). Projektin keskellä on kehityskohde, joka 

on projektityön "asiakas". Projektityö lähtee "asiakkaan" tarpeesta. Suunnittelun jälkeen mää-

ritellään ja pyritään mahdollisimman hyvin ymmärtämään lähtötilanne. Sen jälkeen suunni-

telma arvioidaan ennen rahoituspäätöstä, jonka jälkeen viimeistään kootaan tiimi ja tehdään 

työsuunnitelma.  

Työsuunnitelma on kuvaus millä keinoin asetettuihin tavoitteisiin päästään. Sen pitää tarjota 

välineet "asiakkaan" ongelman ratkaisemiseksi. Uudenmaan Digituki-pilotin työsuunnitelmassa 

hyödynnettiin Vaikuttavuusketjua ja tämän lisäksi toteutettiin selkeä tehtävien sekä vastui-

den jako pilottitiimin kesken.  

Seuraavaksi aloitetaan pilotointityö. Pilottityö eteni vaiheittain mukaillen vähitellen etenevä 

projektisykliä.  

Työn tulos arvioidaan. Peilataan ratkaisua ongelmaan. Vastaako tulos asiakkaan tarpeeseen 

vai ei? Jos ei niin selvitetään missä kohdassa "asiakas" unohtui. Oliko se aivan alussa? Tämä 

tarkoittaa sitä, että tarve on määritelty alun alkaen väärin. Vai jäikö jotain huomaamatta tai 

ehkä ymmärtämättä alkutilanteen kartoituksessa? Tämä tarkoittaa, että asiakasta ei kohdattu 

eikä ymmärretty mitä asiakas oikeasti tarvitsee ja mikä on ongelma. Tai ehkä työsuunnitel-

massa on alettu tekemään vääriä asioita. Työsuunnitelman epäonnistuminen kertoo projekti-

tiimin tietojen ja taitojen puutteesta ja puutteellisesta projektijohtamisesta.  

Toimintaympäristön muutos tai siihen reagoimattomuus voi olla myös ”epäonnistuneen” pro-

jektin syy. Projektityössä mahdollinen toimintaympäristö muutos pitää huomioida ja siihen 

pitää reagoida nopeasti. Toimintaympäristön huomioiminen on erityisen tärkeää suunnitelman 

arvioinnissa, jotta työ pystytään "istuttamaan" oikeaan toimintaympäristöön. 

On hyvä muistaa, kun projektin tarkoitus on pilotoida jotain uutta toimintaa, on ”epäonnistu-

nut” pilotti yhtä arvokas kuin ”onnistunut” pilotti. Tarkoitus on testata, toimiiko suunniteltu 

asia käytännössä ja löytyvätkö kaikki kehittämisen kohdat ennen kuin toiminnasta tulee va-

kiintunutta ja pysyvää. Pilotoimalla ja testaamalla säästetään paljon resursseja ja pystytään 

rakentamaan paremmin pysyvää toimintaa.  

4.2 Vaikuttavuusketju osana Uudenmaan Digituki-pilotin työtä 

Uudenmaan digituen pilotointityön työsuunnitelma aloitettiin määrittämällä: Mitä me halu-

taan? Mitä me tehdään? ja Mitä me mitataan? Tähän vaiheiseen sovellettiin Me säätiön Hyvän 

mitta -hankkeessa syntynyttä Vaikuttavuusketjua (Pyykkönen, Lipponen & Björklund 2017, 4). 
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Vaikuttavuusketju valittiin työkaluksi koska se soveltuu hyvin pilotin verkostomaiseen työs-

kentelyyn nostamalla visiot merkittäväksi osaksi prosessia. Yhdessä määritelty visio sitouttaa 

yhteiseen päämäärään.  Vaikka pilotin tehtävät oli määritelty jo AUTA-hankkeessa niin oli tär-

keää kirjoittaa auki mitä ne konkreettisesti tarkoittavat pilotin työskentelyssä. 

 

Kuvio 12: Uudenmaan Digituki-pilotin Vaikuttavuusketju (Pyykkönen, Lipponen & Björklund 

2017, 4) 

Seuraavaksi esittelen Uudenmaan Digituki-pilotin Vaikuttavuusketjun sisällön (kuvio 12). Mitä 

halutaan: tarve. Tarve Digituki-piloteille nousi esiin AUTA-hankkeessa (2017, 8-9). Kansalaiset 

tarvitsevat sähköisten palvelujen käytön tukea sekä laiteopastusta pystyäkseen olemaan aktii-

visesti osa yhteiskuntaa. Tukea sähköiseen asiointiin tulee olla tarjolla sellaisessa muodossa 

kuin tuen tarvitsija sitä haluaa.  

Mitä halutaan: visio. Tulevaisuudessa digituki on osa kaikkea tukea, jota yksilö yhteiskunnalta 

saa eri tilanteissa. Sähköinen asiointi tulee olemaan ainut asioinnin muoto suurimmalle osalle 

tulevaisuudessa. Digitaidot ovat kiinteästi osa kansalaistaitoja. Uudenmaan alueella kuntalai-

set tietävät paremmin mikä on digituki ja mistä tukea saa.  

Mitä mitataan: tavoite Pilotin tavoite on kartoittaa alueen digituen antajat, kuvata digituen 

verkosto, selvittää kohtaako tuen tarve ja tuen tarjonta sekä rakentaa alueellinen digituen 

toimintamalli. 

Mitä tehdään: resurssit Pilotin henkilöstöresurssit ovat 2,5 työntekijää. Tiimin pääomaa muo-

dostuu monialaisesta hankekokemuksesta, laajoista verkostoista, fasilitoinnin ja erilaisten 

työskentelytapojen tuntemisesta sekä ymmärryksestä sotealan digitalisoitumisesta. Pilotin 
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omistaa Uudenmaan liitto, jonka kautta pilotin työntekijöillä on tietokoneet ja työtilat. Syk-

syllä 2019 henkilöstöresursseja vahvistetaan viestinnän ammattilaisella. 

Mitä tehdään: toimenpiteet. Luottamuksen rakentaminen ja verkostoituminen alueen digituki-

toimijoiden kanssa. Tiedon kerääminen digituen tilanteesta alueella tapaamisten ja työpajo-

jen avulla. Alueellisen digituen toimintamallin rakentaminen yhdessä kootun verkoston 

kanssa.  

Mitä mitataan: tulokset. Alueen digitukijoiden verkosto ja digituen määrä sekä laatu on ku-

vattu. Digituen hyvät käytännöt on kerätty yhteen. Tuloksena on yhteenveto digituen tämän 

hetkisestä tilanteesta, jonka pohjalta on rakennettu Uudenmaan digituen toimintamallia. Mi-

tattavia tuloksia on digituen antajien määrä Uudenmaan alueella. AUTA-hankkeen mukaisten 

tuen muotojen määrä ja niiden tarpeellisuus/puutteellisuus. Konkreettisten työkalujen luku-

määrä, jotka jäävät verkoston käyttöön hankkeen päätyttyä.  

Mitä halutaan: vaikuttavuus. Vaikuttavuuden todentaminen hankkeen aikana lyhyen han-

keajan takia ei ole mahdollista. Uudenmaan Digituki-pilotin loppuraporttiin tullaan kirjaa-

maan ehdotus vaikuttavuuden todentamiseksi hankkeen jälkeen. Vaikuttavuuden todentajana 

voisi toimia Uudenmaan liitto (haastattelemalla maakuntalaisia) ja maakunnallisen digituen 

kehittämisen verkosto (jäsenet ovat digituen antajia). 

Vaikuttavuusketjun avulla pilotin ”korkeammat” tavoitteet on saatu juurrutettua osaksi pilo-

tin jokapäiväistä toimintaa. Vaikuttavuusketjun avulla pilotin työvaiheista on viestitty myös 

verkostolle ja muille sidosryhmille kuten Valtiovarainministeriölle.  

4.3 Uudenmaan Digituen toimintamalli 

 

4.3.1 Ensimmäisen vaiheen eli kartoituksen tulokset 

Haastattelujen, tapaamisten ja työpajojen perusteelle voidaan sanoa, että kartoitusvaiheen 

hetkellä Uudenmaan alueella on digitukea eniten saatavilla aktiiviselle seniorille. Tarkemmin 

sanottuna digitukea on eniten saatavilla kasvotusten annettuna yli 60 vuotiaille naisille. Haas-

tatteluissa huomattiin, että digitukea antavat monet seniorijärjestöt, erilaiset vammaisjärjes-

töt, kirjastot ja kansalaisopistot. Nämä toimijat kertoivat heidän antaman digituen olevan 

kasvokkain annettavaa ja eniten digitukea kysyvät yli 60 vuotiaat naiset ja näiden jälkeen sa-

maa ikäluokkaa olevat miehet. Digitukea on eniten saatavilla siellä missä myös muita palve-

luja on eli pienimmillä paikoilla ei ole digitukea saatavilla tai se on yksittäisen innostuneen 

yksilön harteilla.  

Nuorille, maahanmuuttajille ja syrjäytymisvaarassa oleville digitukea on huomattavasti vä-

hemmän kuin seniori väestölle. Työttömille työikäisille digitukea on huonosti pääkaupunki 
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seudun ulkopuolella. Näille edellä mainituille ryhmille tuen rakentaminen voi olla haastavaa 

erittäin moninaisten tuki tarpeiden takia. Digitukea antavat kokevat näiden ryhmien kohdalla 

riittämättömyyttä omissa digi- tai auttamisen ohjaamisen taidoissa. Nuoret ja iso osa maahan-

muuttajista ovat hyviä älypuhelimen käyttäjiä mutta digitukea antava ei välttämättä osaa 

opastaa opastettavan omalla puhelimella. Tällaisissa tilanteissa on vaarana syntyä palvelun-

käytön esteitä sen takia, että opastus tehdään esimerkiksi pöytätietokoneelle, jolloin opastet-

tava ei välttämättä opi hoitamaan asiaansa omalla laitteellaan eli älypuhelimella. Tämän ta-

kia opastetta voi joutua palaamaan aina uudestaan opastettavaksi pöytäkoneen luokse, vaikka 

asian voisi hoitaa älypuhelimella. Monessa tällaisessa opastustilanteessa digitukea antava voi 

opastaa ”vanhalla” tavalla tai tavalla, joka sopii hänelle mutta ei välttämättä opastettavalle. 

Haastattelujen perusteella työttömillä työikäisillä on monesti vanhentuneet digitaidot, eikä 

riittäviä kykyjä opetella taitoja itse tai ei edes tunnisteta omia vanhentuneita digitaitoja.  

Digitukea on kartoituksen perusteella ehdottomasti eniten kasvokkainen annettuna ja se-

nioreiden vertaistukena. Tästä on kiittäminen pitkään toimineita järjestöjä. Esimerkiksi Enter 

ry:tä, joka on vuodesta 1997 asti antanut tietotekniikka opastusta senioreille. Digituki on kui-

tenkin Auta-hankkeessa määritelty tueksi, jota voi saada verkossa tai kotiin tuotuna, kasvok-

kaisen tuen lisäksi (Digituen toimintamalliehdotus 2017). Haastatteluissa emme löytäneet kuin 

yhden tahon, joka on oman toiminnan hankkeena tarjonnut digitukea kotiin vietävänä tukena. 

Verkossa annettavaa tukea on myös verrattain vähän. Kuntien nuorisotoiminnassa on vaihtele-

vat käytännöt siitä, voidaanko nuoria ohjata pikaviestipalvelujen kuten WhatsApp-sovelluksen 

kautta. Yleisesti ottaen kunnissa kyseisen tai vastaavan sovelluksen käyttäminen työssä on 

kielletty tietoturvariskin takia. Nuoret kyllä kysyvät apua digitukitilanteisiin sovellusten 

kautta kuvakaappauksien ja ääniviestien avulla. 

Ensimmäisen eli tiedonkeruun vaiheen tuloksena voidaan tiivistetysti sanoa, että digitukea tu-

lee kehittää syrjäytymisvaarassa olevien, maahanmuuttajien ja nuorten kohdalla. Digituen 

muotoja pitää monipuolistaa siten että tarjolla olisi enemmän kotiin vietävää tukea ja ver-

kossa saatavaa/ annettavaa tukea. Digitukea tulee myös laajentaa siten että sen tarjonta li-

sääntyy pääkaupunki seudun ulkopuolella. Kartoituksen tuottamasta tiedosta voi päätellä, 

että digituen laajentuminen verkkoon vaikuttaisi moneen edellä mainittuun seikkaan.  

Kartoituksen pohjalta olemassa olevien verkostojen ja pitkään toimineiden tahojen merkitys 

vahvistui. Näissä verkostoissa ja näillä tahoilla on paljon arvokasta tietoa ja taitoa sekä digi-

tuesta että sen antamisesta mutta myös tuen tarvitsijoista, joten on ensisijaisen tärkeää, että 

nämä pystytään sitouttamaan kiinteäksi osaksi rakennettavan verkoston toimintaa.  

4.3.2 Toisen vaiheen eli toimijoiden yhteen tuomisen tulokset 

Kehittämistehtävän toisen vaiheen päämäärä oli rakentaa luottamusta toimijoiden välille sekä 

löytää yhteiset intressin, joiden avulla voidaan aloittaa yhteistyöverkoston rakentaminen. 
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Tässä vaiheessa hyödynnettiin paljon avointa ja runsasta keskustelua verkoston rakentumisen 

periaatteiden (Helander, Kujala, Lainema & Pennanen 2013, 20) mukaisesti. Yhteen tuomisen 

vaiheessa järjestettiin myös kaksityöpajaa, joiden tavoite oli yhteisen työskentelyn kautta 

työstää luottamussuhteita.  

Tuloksena toimijoiden välille syntyi ymmärrys ja tahtotila yhteisestä tekemisestä. Tämä si-

sälsi käsityksen, että toimijat hyötyvät toisistaan ja ennen kaikkea heidän kohderyhmänsä 

hyötyy yhteistyön tuloksista. Toimijat oppivat toisiltaan erilaisia näkemyksiä ja toimintata-

poja ja olivat myös innostuneita yhdessä tekemisestä.   

4.3.3 Kolmannen vaiheen eli kehittämisen tulokset 

Viimeinen vaihe yhdessä kehittäminen jakautui kolmeen osaan. Ensin järjestettiin yhteinen 

etätapaaminen, jonka päämäärä oli valmistella kaikki mukana olevat viimeiseen isoon työpa-

jaan. Työpaja järjestettiin Helsingin kaupungin talon aulassa, koska osallistujia oli suuri 

määrä. Työpajan jälkeen pidettiin vielä yksi etätapaaminen, jonka päämäärä oli vetää koko 

vuoden mittainen työskentely yhteen ja hyväksyttää sekä sitouttaa toimijat työpajassa synty-

neisiin tuloksiin.  

Kehittämisvaiheen toimijoiden yhteisen työskentelyn tuloksena syntyi Uudenmaan Digituen 

yhteistyöverkosto. Toimijat sitoutuivat verkoston kehittämiseen ja totesivat sen olevan mer-

kittävä osa digituen moninaistumisen ja tuen laajentumisen kannalta mutta myös oman työn 

kehittämisen kannalta.   

Toimijat päätyivät edellä esiteltävään verkostomalliin, koska se koettiin luontaiseksi tavaksi 

toimia laajalla toiminta-alueella. Toimijoiden erilaista osaamista pystytään hyödyntää verkos-

tossa parhaiten. Eikä toimijoiden taustaorganisaatioiden muodoilla ole merkitystä, joten niin 

kuntien kuin järjestöjenkin edustajien on helppo tulla mukaan verkostoon.  
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Kuvio 13: Uudenmaan Digituen verkostomalli, jossa kuntalainen on keskiössä. 

Verkostomalli hyödyntää ja aktivoi olemassa olevia alueellisia digituen verkostoja (kuvio 13.) 

vihreällä merkitty). Nämä verkostot toimivat paikallisesti esimerkiksi Järvenpään alueella. 

Alueellisiin verkostoihin kuuluu muun muassa järjestöjä, kirjastoja tai yksittäisiä digituen an-

tajia (näitä toimijoita kuviossa 13. merkitään oransseilla palloilla). Maakunnallinen digituen 

yhteistyöverkosto (kuviossa 13. sininen rengas) yhdistää alueelliset verkostot siten että alu-

eellisen verkoston jäsen on mukana maakunnallisessa yhteistyöverkoston toiminnassa. Maa-

kunnallista yhteistyöverkostoa koordinoi Uudenmaan liitto (eli todennäköisesti Uudenmaan Di-

gituki-hanke).  
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4.3.4 Uudenmaan Digituen yhteistyöverkoston pelisäännöt 

Uudenmaan Digituki-pilotin ratkaisuksi alueelliseksi toimintamalliksi on verkostomalli.  Maa-

kunnallisen Digituen yhteistyöverkoston tavoitteita kehitettiin yhdessä toimijoiden kanssa. 

Osana kehittämistehtävän kehittämisen vaihetta toimijat määrittävät yhteistyöverkoston ta-

voitteet, periaatteet ja konkreettisia työtapoja.  

Maakunnallisen digituen yhteistyöverkoston tavoitteita on  

 nostaa digitukeen liittyviä asioita esiin valtakunnalliseen ja yhteiskunnalliseen keskus-

teluun.  

 kehittää ja parantaa yhteistyöllä digituen tunnettavuutta ja saatavuutta Uudenmaan 

alueella 

 kouluttaa ja tukea verkoston jäseniä digitukityössä 

 vaikuttaa päättäjiin suoraan ja yhteisen viestinnän sekä yhdistetyn ammattitaidon 

(tiedon) avulla.   

Yhteistyöverkoston periaatteiksi muodostui 

 asiakas- ja palvelulähtöisyys 

 kuunteleminen ja kunnioittaminen 

 avoimuus  

Työskentely tapahtuu yhteisissä tapaamissa ja seminaareissa mutta myös verkkotyöskentely 

alustalla (Teams). Työskentely muotoina on keskustelut, työpajat, pienryhmätyöskentely ja 

”kutsu kollega kylään” tyylistä kahdenkeskistä. Viimeisin Kutsu kollega kylään on verkoston 

jäsenten oma idea siitä, että työskentely voisi joskus tapahtua vain kahden kesken, jolloin 

asia voisi olla spesifisempää ja tietyssä asiassa syvemmälle menevämpää. Workshopeja ja ryh-

mätyöskentelyä pidettiin hyvänä tapana ottaa mukaan kokemusasiantuntijoita eli heitä, jotka 

tarvitsevat digitukea.  
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Työpajassa esille nousseita asioita huomioiden ja kaikesta tiedosta mitä aikaisempi työsken-

tely on vuoden aikana tuottanut, nostettiin esiin yhteistyöverkoston arvot ja periaatteet. Ar-

vot ja periaatteet ovat yhteistyöverkoston ”perustuskirja” (Kuva 14), jota verkostonjäsenet 

sitoutuvat noudattamaan. Näiden pohjalta verkoston yhteistyö alkaa tammikuussa 2020 

 

Kuvio 15: Uudenmaan Digituen yhteistyöverkoston arvot ja periaatteet. 

Ensimmäisessä tapaamisessa yhteistyöverkosto määrittää verkoston konkreettiset tehtävät. 

Toimijat ovat sitoutuneet yhteistyöverkostoon ja maakunnallinen digituen yhteistyöverkosto 

aloittaa tavoitteidensa mukaisen toiminnan tammikuussa 2020.  

Uudenmaan Digituen toimintamalli koostuu yhteistyöverkoston eli verkostomallin lisäksi koor-

dinointi tehtävästä. Koordinoivan tahon kaksi päätehtävänä ovat; viedä verkoston julkilausu-

mia päättäjien ja ministerien kuultavaksi, sekä tiedottaa digituen isommasta kansallisestä ku-
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vasta yhteistyöverkostolle. Tämän lisäksi koordinoija vastaa yhteistyöverkoston koolle kutsu-

misesta, tukee ja tuottaa verkoston viestintää ja rakentaa verkostolle arvokumppanuus yh-

teistyötä yrityksistä ja muista sidosryhmistä. 

Koordinoivan tahon rooli on suunniteltu Uudenmaan Digituki-hankkeelle (Uudenmaan liitolle) 

Valtiovarainministeriön myöntäessä jatkorahoituksen. 

4.4 Uudenmaan Digituki-pilotin viestintäsuunnitelma ja tiedon visualisoiminen 

Viestinnän tärkeyttä ei voi olla alleviivaamatta koskaan mutta etenkin lyhyen hankeen tai pi-

lotoinnin aikana se on erittäin tärkeää. Pilotti aloitti viestinnän heti työn alettua silloisen si-

dosryhmän Uusimaa 2019 -hankkeen kautta. Uusimaa 2019 -hanke suunnitteli maakuntauudis-

tusta, joten heidän kohderyhmänsä oli otollista maaperää myös tietoisuuden lisäämiseen digi-

tuesta. Pilotti sai isommat hartiat ja uskottavuutta viestintään. Pilotin viestinnän tavoite Uu-

simaa 2019 -hankkeen kautta olikin lisätä kuntapäättäjien tietoisuutta digituen merkityksestä 

kunnan palveluja ja verkkosivuja suunnitellessa mutta myös lisätä yleisesti tietoutta Uuden-

maan Digituki-pilotin olemassaolosta. Päättäjien ja sidosryhmien lisäksi viestinnän kohteena 

oli olemassa olevat digituen verkostot ja eri digitukea antavat toimijat. 2019 tammikuusta ke-

säkuuhun viestintä digitukea antaville toimijoille toteutettiin lähestymällä heitä suoraan säh-

köpostitse tai soittamalla.  

Pilotointityön alussa toivottiin valtakunnallista digituen viestintäsuunnitelmaa Väestörekisteri-

keskukselta, (jonka tehtävänä on koordinoida digituki-pilotointia valtakunnallisesti), jonka 

pohjalta pilotti suunnitteli toteuttavansa alueellisen viestintäsuunnitelman. Uudenmaan Digi-

tuki-pilottitiimissä pidettiin tärkeänä, että kaikki pilottialueet viestisivät tunnistettavasti sa-

masta digituesta, niin että tuen tarvitsija näkisi digituen yhtenä kokonaisuutena, eikä viitenä 

eri asiana. Uudellamaalla toimii paljon valtakunnallisia digitukea antavia toimijoita, joten yh-

tenäinen viestintä koettiin erittäin tärkeäksi juuri Uudenmaan Digituki-pilotissa. 

Uusimaa 2019 -hankeen päätyttyä myös viestintäyhteistyö ja tuki lakkasi. Kesällä ja alkusyk-

systä 2019 viestinnän tukea olisi tarvittu Väestörekisterikeskuksen suunnasta mutta sitä ei 

saatu. Pilottitiimi tunnisti resurssipuutteen eli tiimistä puuttui tekijä ja taitoja. Pilottitiimiin 

alettiin rekrytoimaan viestinnän ammattilaista.  

Kesän ja syksyn 2019 aikana, jolloin pilotilta puuttui viestinnän tekijä, toteutti pilotti itse ke-

rätystä tiedosta koostetun yhteenvedon verkoston käyttöön. Tuona aikana viestintä tapahtui 

pilottityöntekijöiden omien ammatillisten ja yksityisten verkostojen kautta.  

Pilotointityö oli syksyllä 2019 siinä vaiheessa, että kattavampaa viestintäsuunnitelmaa pystyt-

tiin alkaa toteuttamaan. Kevään aikana kerätyn tiedon pohjata oltiin tunnistettu pääkohde-

ryhmät, joille viestiä ja asiat mistä viestiä. Pilotin viestintäsuunnitelma rakennettiin uudes-
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taan koska pilotin työ oli edennyt tiedon keruu- ja kartoitusvaiheesta maakunnallisen yhteis-

työverkoston rakentamiseen. Pilotti sai myös lisäresursseja, joten viestintään pystyttiin pa-

nostamaan enemmän. 

Uudenmaan Digituki-pilotin viestintäsuunnitelmaan (taulukko 2) kirjattiin neljä pääryhmää, 

jotka ovat kuntalaiset, digituen verkostot, kuntapäättäjät ja Uudenmaan liitto eli sisäinen 

viestintä. Yhdeksi ryhmäksi tunnistettiin myös uudet maakunnallisen digituen yhteistyöverkos-

ton jäsenet mutta tähän ryhmään päätettiin panostaa seuraavan hankekauden aikana. Pilotti 

tunnisti kolme roolia, jotka pilotilla on viestiessään eri pääryhmille. 

Kuntalaisille viestiessä tehtävänä on jakaa tietoisuutta yleisesti digituesta, pistää kuntalaisia 

pohtimaan omia digitaitojaan ja nostaa esiin digitukea antavia toimijoita. Pilotin rooli on toi-

mija tiedon jakajana. 

Olemassa oleville digitukiverkostoille viestiessä tehtävänä on jakaa tietoa Uudenmaan Digi-

tuki-pilotin tehtävistä ja tavoitteista sekä jakaa tietoa muista digituen toimijoista. Pyrkiä tie-

toa jakamalla ehkäisemään päällekkäistä tekemistä. Verkostoille on tärkeää tiedottaa myös 

päätöksistä ja suunnitelmista ministeriötasolta. Pilotin rooli verkoston kanssa on koordinointi. 

Uudenmaan liitto eli sisäinen viestintä. Viestinnän kohteena ovat liiton työntekijät, pilotti tii-

min esihenkilö sekä johtajat. Sisäisen viestinnän tavoite on tuoda pilottitiimin työntekijät ja 

pilotin työ tutuksi sekä valmistella digituen istuvuutta liiton rakenteisiin, jos siitä tulee lii-

tolle pysyvä tehtävä. Viestinnän rooli on tiedon jakaminen. Työkaluna hyödynnetään Microsoft 

Teamsiä, joka on liiton työntekijöiden yhteinen työalusta. Koska pilotin työtilat ovat erillään 

muista liiton työtiloista pyrkivät pilottitiimin jäsenet aktiivisesti osallistumaan liiton vapaa-

seen toimintaan ja sitä kautta tehdä omaa toimintaansa tutummaksi. 

Kuntapäättäjille viestiessä pilotin rooli on aktivoida kuntia huomioimaan digituki sähköisiä 

palveluita kehittäessä. Kuntia koskee laki (306/2019. 2 luku, 5§) digitaalisten palvelujen tar-

joamisesta, jossa viranomaista velvoitetaan tiedottamaan selkeästi digitaalisista palveluistaan 

ja julkaisemaan yhteystiedot mistä saa neuvontaa digitaalisten palvelujen käyttämiseen. Pi-

lotti pyrkii aktivoimaan kuntia yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Paikallinen kolmas 

sektori voi auttaa laitteen käytön kanssa ja kunta voi auttaa sähköisten palveluiden käytön 

kanssa. Yhteistyöllä pystytään tukemaan ja opastamaan kuntalaista paremmin digitaalisessa 

maailmassa.  

Sidosryhmille eli Valtiovarainministeriölle, Väestörekisterikeskukselle ja muille digituki-pilo-

teille viestinnän rooli on tiedon jakaminen. Viestintä tapahtuu pikaviestipalvelun Slackin, säh-

köpostin ja valtakunnallisten digituki-tapahtumien yhteydessä.   
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Viestinnän  

rooli ja kanavat 

Kohderyhmä  

Viestinnän laatu 

Tavoite Menetelmät 

Tiedon jakaminen 

 

Kanavat 

Paikallislehdet, 

SOME, juttusarjat di-

gitukea antavista 

toimijoista 

Kuntalaiset 

 

Välitettyä ulkoista 

viestintää  

Lisätä tietoutta ylei-

sesti digitueasta ja 

pyrkiä havahdutta-

maan yksilöitä miet-

timään omia digitai-

toja 

Tietoiskut, digitukea 

antavien tahojen 

esittelyt, (juttusar-

jat ja videot) 

Koordinointi 

 

Kanavat 

Uutiskirje, Sähkö-

posti, Pilotin verkko-

sivut, kasvokkaiset 

tapaamiset, SOME 

Digituen verkostot 

 

Suoraa viestintää ja 

välitettyä ulkoista 

viestintää 

Jakaa tietoa pilotin 

tehtävistä, muista 

digituki toimijoista 

ja tiedottaa ministe-

riö tasolla tapahtu-

vasta valmistelusta 

tai päätöksistä 

Tuotteistaa kerättyä 

tietoa niin että se on 

helposti hyödynnet-

tävissä. Tuoda esiin 

verkoston hyödyt 

Tiedon jakaminen 

 

Kanavat 

Teams, pilotin verk-

kosivut ja kasvokkai-

set tapaamiset 

Uudenmaan Liitto  

 

Suoraa ja välillistä 

sisäistä viestintä 

Tiedottaa pilotin 

työskentelystä ja 

tehdä pilotin työnte-

kijät tutuksi muulle 

organisaatiolle 

Osallistumalla liiton 

vapaa muotoisiin ta-

pahtumiin. Kerto-

malla pilotti työn 

etenemisestä mm. 

maakuntajohtajan 

kyselytunnilla. 

Aktivoiminen  

 

Kanavat 

Uudenmaan liiton 

kautta, 

Sähköposti, uutis-

kirje, pilotin verkko-

sivut 

Kuntapäättäjät 

 

Suoraa ja välillistä 

ulkoista viestintä 

Saada kunnat yh-

dessä järjestökentän 

kanssa kehittämään 

digitukea ja anta-

maan sitä. Saada 

kunnat aktiivisesti 

mukaan maakunnal-

liseen digituen yh-

teistyöverkostoon. 

Seminaarit, kokouk-

set. Viestiä mahdol-

lisuudesta olla edel-

läkävijä digituen ke-

hittämisessä. 

Tiedon jakaminen  

Kanavat  

Sidosryhmät eli Val-

tiovarainministe-

riö, Väestörekisteri-

keskus, muut digi-

tuki-pilotit   

 

Jakaa tietoa pilotti-

työn etenemisestä, 

hyvistä digituen käy-

tännöistä ja kehittä-

misideoista sekä 

haasteista.   

Osallistumalla aktii-

visesti pilottien yh-

teisiin skype ja kas-

vokkain tapaamisiin  
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Slack, Skype palave-

rit, sähköposti, val-

takunnalliset tapaa-

miset 

Suoraa ja välillistä 

ulkoista viestintä 

Taulukko 2: Uudenmaan Digituki-pilotin viestintäsuunnitelma 

Syksyllä 2019 Uudenmaan Digituki-pilotti aloitti viestintäsuunnitelman systemaattisen toteut-

tamisen ja se tuotti heti tulosta. Osana opinnäytetyön kehittämistehtävää pilotille toteutet-

tiin kaksi videota, joissa esiteltiin digitukea antavia toimijoita. Ensimmäinen video oli koonti 

kolmen erilaisen toimijan digituen antamisen tavoista (Liite 8) Toinen video (Liite 8.) oli osa 

pilotin tekemää artikkelia Hard Luck- nettikahvilasta. Artikkeli ja video ovat ensimmäinen osa 

viestintäsuunnitelman mukaista juttusarjaa. Artikkelin medialevikki poiki Hard Luck- nettikah-

vilasta jutun Helsingin Sanomiin (Aalto 2019) 

Työskentelyn avoimuutta ja näkyvyyttä pyrittiin lisäämään tiiviillä visuaalisella viestinnällä. 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävän ja pilotin työskentelystä on syntynyt paljon tietoa. 

Kehittämistehtävän yksi tavoite oli saattaa tietoa sellaiseen muotoon, että se olisi helposti 

saatavilla, hyödynnettävissä ja että sen avulla pystytään lisäämään digituki pilotin tunnetta-

vuutta toimijoiden keskuudessa. Lukihäiriöisenä muotoilijana päädyin kokoamaan tietoa visu-

aalisiin verkkojulkaisuihin ja lyhyisiin video esittelyihin. Sähköiseen verkkojulkaisuun päätyin 

koska se helpottaa huomattavasti tiedon leviämistä ja siten tiedon saamista. Verkkojulkaisu ei 

myöskään vaati tiedoston lataamista, vaan julkaisua voi selata verkon välityksellä selaimesta 

niin mobiilisti kuin pöytäkoneellakin. Tiiviit visuaaliset tietoiskut taas jäävät helpommin mie-

leen ja tekevät tiedosta kolmansille tahoille tai sidosryhmille mielekkäämmän jakaa eteen-

päin.  

Yhtenä tiedonvisualisoinnin keinona käytin infograafeja. Näistä ja prosessoidusta tiedosta 

koottiin julkaisut. Alla olevista kuvat (kuva 15 ja kuva 16.) ilmentävät julkaisuille suunnitel-

tua yhtenäistä visuaalista ilmettä, jossa on elementtejä Uudenmaan vaakunasta (laineet ve-

neen yllä ja alla). Yhtenäisen ilmeen tarkoitus oli tuoda tieto yhteen niin että se on helppo 

tunnistaa Uudenmaan Digituki-pilotin julkaisemaksi.  
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Kuvio 16: Koontikuva julkaisusta Uudenmaan Digituki-pilotin Kevät 2019 yhteenveto (Liite 8.) 

 

Kuvio 17: Koontikuva julkaisusta Digituen hyvät käytännöt (Liite 8.) 

 

4.5 Uudenmaan Digituki-pilotin työkalupakki 

Nopeasti tiedonkartoittamis vaiheessa huomattiin, että digitukea antavia on paljon. Vaikka 

digitukea ei suurimmaksi osaksi anneta systemaattisesti ja tuki on monesti osana muuta työtä, 

oli tärkeä saada jollain tavalla kuvattua mitkä tahot digitukea antaa. Tiedon kerääminen oli 

iso osa alkutilanteen ymmärtämistä. Pian ymmärsin, että tieto ei voi kerätä Excel taulukkoon 

monien ongelmia kuten tietosuojan ja käytettävyyden takia. Vaihtojen etsimisen jälkeen pää-

dyin testaamaan interaktiivista verkostotyökalua Kumua.  
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Kumu rakentaa sinne syötetystä tiedosta verkostoja johon ohjelma automaattisesti sijoittaa 

uudet toimijat oikeaan paikkaan. Ohjelmaan voi syöttää erilaisia kriteerejä minkä mukaan 

verkostot muodostuvat. Pilotin työssä verkostot rakennettiin aluksia kohderyhmälähtöisten 

työpajojen tulosten avulla. Näin verkostot muodostuivat tietyn kohderyhmän ympärille. Ta-

paamisien ja haastattelujen yhteydessä tai jälkikäteen pilotti pyysi toimijoita kuvaamaan 

omat verkostot yksinkertaisesti ranskalaisin viivoin- Nämä verkosto kuvaukset lisättiin Ku-

muun. Uuden lisäykset asettuivat täydentämään verkostoa kriteerien mukaisesti.  

Pilottityöskentelyn aikana Kumu toimi pilotin työkaluna kuvantamaan ketkä antavat tai järjes-

tävät digitukea millekin kohderyhmälle Uudellamaalla. Pilotti työskentelyn lopussa Kumua 

testattiin kuntatoimijoiden kanssa miettien millaisia hakukriteerejä tiedon löytämiseksi Ku-

musta olisi hyvä asettaa. Esiin nousi seuraavia kriteerejä: alueellisuus eli kunnan nimi, toimin-

nan muoto eli esimerkiksi kirjasto, järjestö, yritys vai hanke sekä millaista tukea annetaan eli 

kotiin vietävä tuki, verkossa annettava tukia, koulutukset vai kasvokkain annettava tuki.  Pi-

lottityön päätyttyä rakennettu verkosto julkaistaan verkkoselainpohjaisena, jonka jälkeen 

kuka vain voi käyttää sitä. Kumu on tarkoitettu, digitukitoimijoille toisten toimijoiden etsimi-

seen ja yhteistyön helpottamiseksi. Esittely videon linkki (Liite 8) 

Kumu herätti paljon mielenkiintoa ja sai hyvää uteliasta palautetta. Sen avulla toimijat pys-

tyivät hahmottamaan toimintansa merkityksen isommassa kuvassa ja löysivät oman paikkansa 

verkostossa sekä tunnistivat solmukohdat. Moni toimija kuvasi myös ensimmäistä kertaa ver-

kostonsa ja kokivat pelkästään jo verkostojen miettimisen omaa työtä kehittäväksi proses-

siksi. Kumu kiinnosti myös sidosryhmiä. Kumun käyttö tullaankin jatkamaan uudella tavalla  

Tiedon visualisoinnissa käytettiin ilmaista verkkoselaimessa toimivaa Piktochart visualisointi 

työkalua, josta löytyy niin esityspohjia, flyer- kuin julistepohjiakin. Visualisoinnissa käytettiin 

myös Adobe Creative Cloud ohjelma sovellusta, joka sisältää muun muassa kuvankäsittely, 

taitto ja editointi ohjelmia. Tiedon visualisoiminen tarkoittaa monesti tiedon tiivistämistä 

olennaiseen, jotta se voidaan kuvat selkeästi visuaalisesti. Kuva ei siis mahdollista ”hanke hö-

pinää” jossa asian sisältö pitää kaivamalla kaivaa esiin.  

Selkeäksi kiteytetty tieto tarvitsee vielä sopivan julkaisu muodon tiedon tehokkaaksi levittä-

miseksi. Visualisoitua tietoa päätettiin alkaa julkaisemaan sähköisellä Issuu alustalla. Julkai-

sualusta mahdollistaa julkaisun selaamisen mobiilisti tai tietokoneella ilman tiedoston lataa-

mista. Sähköinen julkaisu muoto tekee myös lisätiedon linkittämisestä helppoa.  

Videot otettiin mukaan työkaluksi esitellä digituki toimijoiden toimintaa konkreettisesti 

muille toimijoille ja digitukea tarvitseville. Tiedon levittämisen lisäksi videoiden avulla pyrit-

tiin antamaan kasvot digitukea antaville ja kertoa erilaista digitukea antavien persoonallisuu-

desta ja ihmisläheisyydestä. Tarkoitus oli näyttää, että digituki ei ole viranomaismaista ”jäyk-

kää” vaan tukea tarvitsevan tarpeista lähtevää ja kohtaavaa tukea, jonka piiriin on helppo 
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tulla. Videot leikattiin Adobe Premier ohjelmalla mutta internetistä löytyy myös paljon ilmai-

sia videoeditointi ohjelmia, jotka toimisivat tässä tarkoituksessa yhtä hyvin. Videot julkaistiin 

YouTube alustalla, koska sen avulla videota on helppo jakaa linkkinä. Tällöin itse videotiedos-

toa ei tarvitse lähettää sähköpostilla tai latailla tietokoneelle. 

Aluksi tiedon jakamisen ja yhdessä työskentelyn työkaluina käytettiin pikaviestintä palvelua 

Slackkiä ja tiedon jakamista varten Slack kanavaan linkitettiin Google Drive kansio koko-

naisuus. Slackin viestinnässä oli mukana sidosryhmät ja pilotin kuntakumppanit. Kuntakump-

paneiden kanssa tiedon jakamisen työkaluna käytettiin ahkerasti Google Driveä. Jotta tiedon-

jakaminen ja sen löytäminen Drivestä olisi helppoa suunniteltiin sinne selkää kansio koko-

naisuus. Tämän lisäksi kehittämistehtävään kuului koulutuksen järjestäminen kuntakumppa-

neille ja pilottitiimille Driven käyttämisestä.  Selkeät kanava rakenteet ja käyttötavat olivat 

edellytys myös Slackin käytössä. Liian paljon kanavia, sekava rakenne ja epävarmuus käyttö-

tavasta luovat nopeasti käytön esteitä palvelulle. Slackin kanavia muokattiinkin alussa niin 

että ne vastaavat paremmin käyttötarvetta.  

Slackissä ongelmana on, että samalla alustalla ei voi työskennellä eikä sinne voi jakaa tietoa. 

Tiedon voi kyllä linkittää esimerkiksi Drive kansioon, niin kun teimme aluksi. Kun Uudenmaan 

Liitto siirtyi käyttämään Microsoft Teamsiä siirsimme pilottitiimin sisäisen työskentelyn sinne. 

Teams mahdollistaa ryhmätyöskentelyn reaaliaikaisesti saman tiedostonkin kanssa. Tiedostot 

ja keskustelu on helppo sitoa yhteen koska ne ovat samalla alustalla. Teams mahdollistaa 

myös helposti niin chat, video kun äänikeskustelut ja palaverit. Väestörekisterikeskus (Digi- ja 

väestötietovirasto 2020 alkaen) siirtyy myös käyttämään Digituki toiminnassaan Teamsiä. Pal-

velun käyttöön on pyydetty neuvoja Uudenmaan Digituki-pilottitiimiltä ja tämän opinnäyte-

työn tekijältä. Teamsiä testataan Väestörekisterikeskuksessa ensin Digituki työssä ja sen jäl-

keen työkalua mahdollisesti laajennetaan koko viraston käyttöön.  

Uusita työkaluja käyttöön ottaessa tulee kiinnittää huomiota niiden merkitykseen projektin 

tavoitetta ajatellen. Jos työkalu ei auta pääsemään lähemmäs tavoitetta tai se on liian moni-

mutkainen tai se vie aikaa liikaa muulta projektityöltä, ei sitä silloin kannata ottaa käyttöön. 

Jokaisessa projektissa työkalut tulee olla tavoitteiden mukaiset. On hyvä ottaa selvää mitä 

osaamista tiimissä on myös ohjelmistojen osalta. Kannattaakin kysyä millaisia laitteita tai oh-

jelmistoja työntekijä tarvitsee, että hän voi työskennellä omia vahvuuksia hyödyntäen. Eten-

kin projektityössä on tärkeää huomioida, että kaikki tiimin sisällä olevat taito on varmasti 

käytettävissä.  

Muista koulutus! Kun uusia työkaluja otetaan käyttöön, tulee sopia, miten niitä käytetään 

tässä yhteydessä. Vaikka työkalu kuten Teams olisikin kaikille tuttu voi olla, että kaikki ovat 

oppineet käyttämään sitä eritavoin. Työskentelyn sujuvuuden ja väärin ymmärrysten välttä-

miseksi on hyvä järjestää yhteinen koulutus työkalun käytöstä. 
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4.6 Pienikäsikirja Digituen pilotointiin 

Opinnäytetyön kehittämistehtävästä ja omasta työstäni Uudenmaan Digituki-pilotin projekti-

suunnittelijan oppimani ja havainnoimani tieto kiteytyi käsikirjaksi: Pieni käsikirja Digituki 

pilotointiin. Kehittämistehtävä nousi omaan työhöni liittyvästä tarpeesta, saada tietoa ja 

suuntaviivoja, että mistä aloittaa? Käsikirjan tavoite on auttaa muita projektisuunnittelijoita 

työn alkuun pääsemisessä. Käsikirja julkaistaan erillisenä verkkojulkaisuna 5.12.2019 men-

nessä Issuu pohjalla nimellä Pieni käsikirja Digituki pilotointiin (kuvio17) 

Käsikirjan toteutukseen ja taittoon on hyödynnetty ilmaista verkkoselainpohjaista työkalua 

nimeltä Piktochart. Olen työkseni tehnyt kuvankäsittelyä ja olen kyvykäs käyttämään ammat-

tilaisten kuvankäsittely ja taitto-ohjelmia, mutta halusin tässä kehittämistehtävässä hyödyn-

tää mahdollisimman paljon ilmaisohjelmia, jotka ovat kaikkien saatavilla. Käsikirjan kuva-

asettelu ja sisältö on tehty hyödyntämällä Pictocharttia ja taitto on tehty ilmaiselle pdf tulos-

tus ohjelmalla. Kuvina on käytetty Teosto vapaita kuvia kuvapalvelu Unsplashistä. Julkaisu on 

toteutettu ilmaisella Issuu verkkojulkaisulla. 

Pieni käsikirja Digituki pilotointiin (liite 8.) esittelee, tiivisti projektityöskentelyssä tarvitta-

via tietoja ja taitoja, sekä kertoo yhden näkökulma projektityön suunnitteluun. Käsikirja 

aloittaa kertomalla mitä Digituki on tässä konseptissa ja mitä sillä tarkoitetaan. Seuraavaksi 

kerrotaan pilotointityön luonteesta ja tiimitaidoista. Sitten sukelletaankin jo projektinsuun-

nitteluun, hyvä suunnittelu, vaikuttavuus ja työsuunnitelma kappaleiden kautta. Verkosto-

työskentely on tärkeä osa työtä, joten siihen käsikirjassa paneudutaan seuraavaksi. Loppupuo-

lella käsikirjassa mietitään työkalujen merkitystä esimerkkien avulla. Viimeiseksi nostetaan 

esiin yksi projektityöskentelyn tärkeimmistä asioista eli viestintä. Seuraavalla sivulla oleva 

koontikuva esittelee käsikirjan taittoa (kuvio17). 
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Kuvio 18: Koontikuva julkaisusta Pieni käsikirja digitukipilotointiin 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli selvittää millä keinoin Uudenmaan digituen toiminta-

malli voidaan rakentaa. Tavoitteena oli saada kerättyä tiivis tietopaketti aloittaville digituki-

hankkeille.  

Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistavaksi valittiin tapaustutkimis. Esimerkkitapauk-

sena eli ”casena” käytettiin Uudenmaan Digituki-pilottia. Tavoitteen saavuttamiseksi kehittä-

mistehtävän aikana olen ollut tiivis osa Uudenmaan Digituki–pilottia. Työskentely eteni siten 

että kehittämistehtävän tutkijana tein menetelmiin ja työkaluihin liittyvät taustatutkimukset 

sekä vertailut, joita pilotointityössä testattiin. Pilotoinnissa testattiin erilaisia työkaluja, ku-

ten verkostokuvauksessa käytettyä Kumua ja ihmislähtöisiä tiedon hankintatapoja, kuten kes-

kustelut ja ryhmätyöpajat. Pilotin työn vaikutuksia pyrittiin selvittämään toteuttamillani pa-

lautekyselyillä ja eri sidosryhmille tehtyjen haastattelujen avulla. Analysoin ja julkaisin hel-

posti ymmärrettävässä visuaalisessa muodossa pilotin keräämää ja työpajoissa esiin noussutta 

tietoa.  

Tiedon keruussa pystyttiin hyödyntämään tehokkaasti ja tavoitteellisesti erilaisia työpajame-

todeja. Etenkin viimeistä Learning Cafeeta työpajasta saatiin paljon erittäin innostunutta ja 

positiivista palautetta. Työpajan jälkeen palautetta antoivat suusanallisesti niin työskentelyyn 

osallistuneet kuin pilotin projektipäällikkö. Työpajaan osallistuneet olivat kokeneet, että hei-

dän mielipidettään arvostetaan, vaikka kaikki teemapöydässä eivät olisikaan samaa mieltä. 

Savolainen & Blomqvist (2016) mukaan Learning Cafeessa saakin olla asioista voi olla eri 

mieltä ja toisen ajatuksia voi kyseenalaistaa mutta lopuksi ryhmän pitää löytää yhteinen mie-

lipide. Työpajan avulla onnistuttiin löytämään yhteinen mielipide käsiteltävästä teemasta. 

Kahden aikaisemman työpajan tarkoituksena oli kerätä tietoa ja ymmärtää toimijoita sekä ra-

kentaa luottamusta. Ensimmäiset työpajat auttoivat pilotti tiimin ja toimijoiden välisen luot-

tamuksen rakentamisessa. Seuraavan vaiheen työpajat yhdistivät toimijoita keskenään ja aut-

toivat rakentamaan, sekä vahvistamaan luottamusta toimijoiden välillä. Mattila, Tegelberg & 

Pirinen (2007) nostavatkin esiin Collaboration in a networked business julkaisussa, että yh-

dessä tekeminen vaatii verkostontoimijoilta yhteistyöhalua ja luottamusta. Heidän mallin hyö-

dyntäminen tässä opinnäytetyössä on ollut yksi luottamuksen rakentamisen välinen. Työpa-

joista onnistuttiin rakentamaan innostavia ja hyvää ”fiilistä” sekä ”tekemisen meininkiä” le-

vittäviä kohtaamistilanteita, tiedon keräämisen lisäksi. 

Viestinnän merkitys nousi suureen rooliin toimijoita kartoittaessa mutta myös pilotin työstä 

viestiessä sidosryhmille. Pilotin sisällä viestinnän tärkeyteen olisi voinut kiinnittää enemmän 

huomiota. Pilotointityössä helposti uppoaa omaan maailmaansa, jolloin helposti viestitään 

asioista kaikille itsestään selvinä asioina. Osin toimintaympäristön muutoksesta johtuen pilo-

tin viestintä jäi osin puutteelliseksi. 
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Pilottityöhön löydettiin hyvin tavoitteisiin ja työtapoihin sopivia työkaluja, joista Kumu-ver-

kostotyökalu on ollut kaikkein innostavin ja toimivin. Muita tärkeitä työkaluja, joiden käyttöä 

jatkohankekaudella jatketaan ovat tiedon visualisointiin käytetty Piktochart, julkaisutyökalu 

Issuu, ja videoiden tekeminen osana viestintää. Microsoft Teamsin käyttö jatkuu laajennetusti 

osana Digi ja väestötietoviraston digituki-hankkeiden koordinointia ja tiedonvälitystä. Työka-

lujen kokeilussa onnistuttiin hyvin. Suurempi määrä työkaluja ei olisi enää ollut tavoitteiden 

mukaista. Myös sidosryhmissä suhtauduttiin positiivisesti uusiin työkaluihin.  

Pilottityön prosessi eteni noudatellen vähitellen etenevää projektisykliä (Wilson 2015, 43). 

Osittain pilottityön hektisyys ja osittain työn suvantovaiheet toivat haasteita mutta prosessiin 

oli helpompi asennoitua, kun ymmärsi vaiheisuuden kuuluvan asiaan.  Projekti jakautui kol-

meen vaiheeseen tiedonhakuun eli toimijoihin tutustumiseen ja lähtötilanteen ymmärtämi-

seen, toimijoiden yhteen tuomiseen eli yhteisen päämäärän määrittämiseen ja yhdessä ver-

koston rakentamisen vaiheeseen. Näiden vaiheiden työstäminen yksikerrallaan mutta siten 

että ne ovat sidoksissa toisiinsa onnistui hyvin, koska yhden työvaiheen tulosten tuomiin muu-

toksiin oltiin varauduttu. Edellä kuvattu ennalta arvaamattomuus ja valmius muuttaa suunni-

telmia opitun tiedon mukaan kuuluu myös vähitellen etenevän projektisyklin luonteeseen 

(Wilson 2015, 42) 

5.1 Palaute  

Uudenmaan Digituki-pilotin työskentelyn tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta mitattiin pilotti-

työn loppuvaiheessa haastattelujen ja kyselyn avulla. Palautetta pyydettiin rahoittajan eli 

Valtiovarainministeriön edustajalta hankekoordinaattori Sanna Juutiselta, pilottien valtakun-

nallisen koordinoijan Väestörekisterikeskuksen edustajalta projektipäällikkö Minna Piiraiselta 

ja Uudenmaan Digituki-pilotin omistajaorganisaation eli Uudenmaan Liiton edustajalta Inka 

Tikkaselta. Uudenmaan Digituki-pilotin työntekijät ovat Uudenmaan Liiton hanketyönteki-

jöitä. 

 

Näiden organisaatioiden lisäksi haastateltiin Helsinki-infon Digineuvonnan palveluasiantuntija 

Sofia Satoa, joka on ollut mukana pilotin työssä kuntakumppanina. Kuntakumppanuus-yhteis-

työtä edustavan Sofia Saton haastattelun pääteemana oli selvittää, onko yhteistyö ollut mer-

kityksellistä ja onko se auttanut kehittämään omaa työtä. 

Sidosryhmien lisäksi palautetta haastattelun muodossa pyydettiin Uudenmaan Digituki-pilotin 

projektipäälliköltä. Haastattelun teemana oli yhteistyön sujuvuus sidosryhmien eli valtakun-

nallisen digituki-pilottien koordinaattorin, rahoittajan ja Uudenmaan Liiton kanssa. Tämän li-

säksi haastattelun aikana arvioitiin pilotin työskentelyä tavoitteisiin ja pilotin hankeaikaan 

nähden.   



 59 
 

 

Valtiovarainministeriö määritti syksyllä 2018 viidelle digituki-pilotille, joihin Uudenmaan pi-

lottikin kuuluu, seuraavat tehtävät AUTA-hankkeen mukaisesti (Digituen toimintamalliehdotus 

2017, 27): 

 Muodostaa alueellinen digitukiverkosto hyödyntäen kunnissa jo olemassa olevia digi-

tuen muotoja tai käynnistäen uusia 

 Viestiä alueellisesta digituesta, jotta tukea tarvitsevat asiakkaat löytävät digituen ää-

relle 

 Arvioida digituen tarvetta ja saatavuutta alueella  

 Kehittää osaltaan valtakunnallista digituen toimintamallia. 

 

Kaikissa haastatteluissa kysyttiin Uudenmaan Digituki-pilotin toiminnan tavoitteellisuudesta ja 

valittujen toimintatapojen vaikuttavuudesta määritettyihin tehtäviin nähden. Haastatteluissa 

ja kyselyllä kerättiin myös kehitysideoita liittyen Uudenmaan Digituki-pilotin työhön. 

5.1.1 Haastattelut 

Puolistrukturoituihin haastatteluihin palautteen keruumenetelmänä päädyttiin koska monet 

digitukeen ja digituen pilottityöhön liittyvät asiat ovat laajoja ja monisyisiä. Kysymyksien oli 

tarkoitus toimia keskustelun aloittajina, askelmerkkeinä ja muistutuksina haastattelijalle, 

että kaikki asiat tulee käsiteltyä. Haastattelut olivatkin erittäin polveilevia, innostavia ja tun-

teita herättäviä. Haastattelutilanteille merkittävää oli haastattelijan läsnäolo, kuuntelemi-

nen, tilan antaminen ja jatkokysymysten esittäminen tilanteen mukaan. 

 

Haastatteluissa (Liite 3) kävi ilmi, että rahoittajan eli Valtiovarainministeriön ja koordinoijan 

eli Väestörekisterikeskuksen mukaan pilotin ensimmäinen hankehakemus oli jäänyt vaja-

vaiseksi. Molemmat tahot ymmärsivät, että hankehakemuksen tekemiseen ei ollut mahdollista 

käyttää kunnolla aikaa. Valtiovarainministeriölle tehty väliraportti oli molempien tahojen 

mielestä paremmin jäsennelty mutta ei vielä konkreettisella tasolla. Väliraportin palautus oli 

tammikuussa 2019 jolloin pilotti oli toiminut reilun 2kk. Pilotin kohderyhmälähtöisyys oli 

nähty positiivisena ja erilaisena lähestymistapana, joka tuki hankesuunnitelman tavoitteita. 

Haastatteluissa nousi esiin huoli siitä, miten eri toimijat saadaan tekemään yhteistyötä keske-

nään ja millä keinoin organisaatiot saadaan sitoutumaan työskentelyyn. Rahoittaja tunnisti 

haastattelussa pienet resurssit mutta sanoi että pilotin budjetti on saatu siitä huolimatta toi-

mivaksi, samoin työskentely. Tiimi on onnistuttu rakentamaan niin että tiimistä löytyy laajasti 

erilaista osaamista ja taitoja. Rahoittaja ja koordinoija kertoivat haastatteluissa, että pi-

lottitiimi on näyttäytynyt tavoitteellisena ja hyvin toimivana, jolla on ”hyvä tekemisen mei-

ninki” -Minna Piirainen, VRK. Piirainen nosti haastattelussa esiin pilotin työpajojen tuottaman 

välillisen arvon. Työpajaoissa on pystytty synnyttämään vertaisuuden kokemuksia ja oman 

työn arvon sekä merkityksen sisäistämistä osallistujille.  
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Kuntakumppanina pilotin työssä mukana ollut Sofia Sato (Helsinki Info, palveluasiantuntija) 

kertoi haastattelussa kuntakumppanuuden auttaneen oman työn kehittämisessä ja motivaa-

tion löytämisessä (Liite 4). Sato kertoi saaneensa muiden kuntakumppaneiden toiminnasta hy-

viä ideoita, joita voi soveltaa omaan työhön. Tiedon jakaminen ja vastaanottaminen, sekä di-

gitukeen liittyvien asioiden pohdinta samaa työtä tekevien kanssa oli Saton mielestä kunta-

kumppanuuden parasta antia.  

”Kuntakumppanuuden kautta on vahvistunut oman työn tarkoitus ja 

on ollut hieno päästä jakamaan kokemuksia muille. Ilman tätä ei 

varmaan oltais oltu näin aktiivisia digituen kehittämisessä Helsinki 

infossa” Sofia Sato.  

 

Pilotin toiminta ja tiedottaminen on ollut selkeää Saton mielestä. Kohderyhmälähtöisyys sai 

hyvää palautetta mutta Sato on halunnut, että kaikkiin pilotin järjestämiin työpajoihin kohde-

ryhmästä riippumatta olisi kutsuttu kuntakumppanit mukaan. Lopuksi Sato totesi, että on to-

della iloinen, että on saanut olla mukana pilotin kuntakumppanina.  

”Olen saanut tunteen, että työni on arvokasta” Sofia Sato. 

  

Uudenmaan liiton edustajalta kysyttiin palautetta pilotin toiminnasta Uudenmaan liiton eli pi-

lotin omistajan näkökulmasta. Pilotin työntekijät tekivät työtä poikkeavalla tavalla ja hyvin 

itsenäisesti verrattuna Uudenmaan liiton muihin kuin hanketyöntekijöihin. Uudenmaan liiton 

näkökulmasta pilotti on soveltunut hyvin osaksi sen toimintaa, vaikkakin pilotin työ on ollut 

käytännönläheisempää. Pilottia onkin pidetty hyvänä muistutuksena siitä, että projektitoimin-

taa voi olla hyvinkin erilaista. Pilottitiimin aktiivisuutta Uudenmaan liittoon päin pidettiin 

erittäin hyvänä. Pilotin työskentely ja lähestymistapa (kohderyhmälähtöisyys) on näyttäytynyt 

tavoitteelliselta ja tarkoituksenmukaiselta. Uudenmaan liitossa on koettu, että pilotti on pys-

tynyt tuomaan liittoa positiivisesti ja innostavasti esille. (Liite 5) 

 

Uudenmaan Digituki-pilotin projektipäälliköltä kysyttiin haastattelussa pilotin toimintatapojen 

ja menetelmien valinnasta (Liite 6). Projektipäällikkö kertoi että menetelmät ja toimintata-

vat valittiin sen mukaan, kuinka hyvin ne tukevat erilaisuuden ymmärtämistä eli tuen erilaisia 

tarpeita ja sen mukaan, kuinka hyvin ja tehokkaasti ne auttavat saavuttamaan pilotin tavoit-

teet. Pilotin projektipäällikön mukaan aloitustyöpajassa nousi esiin tarve nostaa erilaisten 

ryhmien digituen tarvetta esiin. Projektipäällikön kertoi kohderyhmälähtöisyyden olleen pilo-

tin tiedonkartoitukselle tuloksellinen työtapa. Haastattelujen ja kohtaamisien merkitystä hän 

piti erittäin tärkeinä luottamuksen rakentamisen kannalta ja näissä tilanteissa pilottitiimi on 

onnistunut hyvin. Työpajatyöskentely toimi yhteisenä työskentelyalustana pilottitiimin ja toi-

mijoiden kanssa. Yhdessä työskennellen työpajoissa syntyikin paljon erittäin hyödyllistä tietoa 

projektipäällikön mukaan. Kerätystä tiedosta tehdyt koonnit ja visualisoinnit ovat olleet hyviä 
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työkaluja projektin eteenpäin viemisessä. Etenkin interaktiivinen verkostotyökalu Kumu on 

ollut erittäin toimiva työkalu toimijoiden verkostojen kuvaamiseen. Työkalu on herättänyt 

paljon mielenkiintoa verkostossa ja muissa sidosryhmissä kertoo Uudenmaan Digituki-pilotin 

projektipäällikkö.  

5.1.2 kysely 

Pilotti on tehnyt paljon töitä eri digitukea antavien tahojen kanssa eri verkostoissa. Näistä 

toimijoista pilotti on tuonut yhteen maakunnallisen digituen yhteistyöverkoston. Osalle tämän 

verkoston jäsenille lähetettiin kysely, johon he pystyivät vastaamaan anonyymisti (Liite 7). 

Jäsenet, joille kysely lähetettiin, valittiin sen mukaan, että vastaajissa olisi mahdollisimman 

laaja otanta eri kohderyhmien kanssa työskenteleviä ja erilaisista organisaatioista.  

Palaute kerätiin verkoston jäseniltä kyselynä koska se tarjosi anonymiteetin ja vastaamisen 

pystyi suorittamaan silloin kun itse halusi. Kysely helpottaa myös tulosten yhteenvetoa ja näin 

pilottityön merkityksellisyyden sekä mielekkyyden arvioimista verkoston jäsenten näkökul-

masta. Verkoston jäsenille lähetetyn kyselyn tarkoitus oli kartoittaa pilotin työpajojen ja 

muun työskentelyn tavoitteellisuutta heidän näkökulmasta ja yhteistyön miellekyyttä. Kysely 

lähetetiin 10 verkoston jäsenelle. Kysely toteutettiin Google Formsilla. Vastaus aikaa oli 

viikko. Kyselyyn vastasi seitsemän ja näistä kaikki kolmen päivän sisään kyselyn julkaisusta. 

(Kyselyn tulokset Liite 7) 

Kyselyyn vastanneet verkoston jäsenet pitivät työskentelystä pilotin työntekijöiden kanssa. 

Vastanneet kokivat työskentelyn merkityksellisenä (asteikolla 1-5, 71,4% vastasi neljä ja 

28,6% vastasi viisi). Pilotin kohderyhmälähtöinen lähestyminen oli vastanneiden mielestä hyvä 

lähtökohta digituen kartoittamiselle. Vastauksen kohderyhmälähtöisyydestä voi tarkoittaa, 

että pilotti on onnistunut nostamaan eri ryhmien digituen tarpeita samanarvoiseen asemaan. 

Työpajatyöskentelyn tavoitteellisuudesta oltiin hieman eri mieltä. 28,6% oli sitä mieltä, että 

työpajat olivat tavoitteellisia. 42,9% koki, että työpajat voisivat olla tavoitteellisempia. 28,6% 

pitivät työpajoja vain vähän tavoitteellisina. Tämä voi kuvata myös verkostossa olevien jär-

jestöjen toiminta-aikaa. Osa on toiminut jo 1990-luvulta ja osa vasta aloittanut. Työpajat ei-

vät ole onnistuneet tuottamaan kaikille osallistuneille tarpeeksi arvoa. Kyselyssä kysyttiin, 

onko yhteistyö pilotin ja verkoston jäsenien kanssa auttanut kehittämään omaa toimintaa? Tä-

hän 71,5% vastasi ”on erittäin paljon” tai ”on paljon”. Vapaassa palautteessa parhaiksi asi-

oiksi yhteistyössä nousi positiivinen asenne ja ilmapiiri, verkostoituminen ja hyvät visuaaliset 

materiaalit. Kehittämisen kohteista vain yksi nousi selkeästi ja se oli tiedon jakaminen. Pi-

lottityö voi olla hyvinkin hektistä ja nopealiikkeistä, jolloin tiedottamiseen pitää varata sel-

västi resursseja, jotta yhteistyökumppanit sekä verkostot pysyvät mukana.  
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5.2 Yhteenveto 

Palautetta on tullut pilotointityön aikana myös pyytämättä spontaanisti eri toimijoilta. Tulisi 

silti muistaa, että työtä tekevä taho on velvollinen pyytämään itse palautetta tehdystä 

työstä, jos sitä haluaa. Palautteen saamista ei tule pitää itsestään selvyytenä etenkään pro-

jektityössä. 

Palaute pilotin työskentelystä ja työtavoista on ollut positiivista ja innostavaa. Lyhyestä pilo-

tointiajasta huolimatta palautteen mukaan pilotti on onnistunut tekemään merkityksellistä ja 

tavoitteellista työtä niin kuntakumppaneiden, verkoston, yksittäisten toimijoiden kuin sidos-

ryhmienkin mielestä.  

Positiivinen palaute on motivoinut mutta eniten on opittu rakentavasta kritiikistä. Pitäisi ehkä 

alkaa ennemminkin keräämään rakentavaa kritiikkiä, koska sen avulla on tässä opinnäyte-

työssä pystytty löytämään niitä kultajyviä ja avartamaan omaa ymmärrystä. 

5.3 Kehittämishankkeen luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuutta ei voi laskea, sitä voidaan vain arvioida. Luotettavuuustarkastelulla tarkoite-

taan tutkimusta tarkastellessa sitä, että prosessin eri vaiheissa on tehty oikeita perusteltuja 

ratkaisuja. Kun tulokset ovat totuudenmukaisia ja vastaavat tutkittua ilmiötä voidaan tuloksia 

pitää luotettavina. (Kananen 2015, 343, 349–353.) 

Kun tutkimuksessa on ihmisiä mukana pitää huomioida eettiset periaatteet eli informointiin 

perustuva suostumus, luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2010, 

20.) Työpajoihin, haastatteluihin ja kyselyyn osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujille 

annettiin tiedoksi, että syntynyttä materiaalia käytetään niin pilotointityössä kuin kehittämis-

hankeen työhön. Tutkimusvaiheessa kerätty aineisto hävitettiin analysoinnin jälkeen. Pa-

lautekyselyyn vastaaminen oli anonyymiä. Työpajoissa otettuihin kuviin pyydettiin osallistu-

jilta lupa. 

5.4  Jatkokehitys 

Kehittämistehtävän tulokset ovat hyödynnettävissä vuoden 2019 lopulla aloittavissa Digituki-

hankkeissa sellaisinaan, osittain tai muunneltuina. Tuloksena syntynyt Pieni käsikirja digituen 

pilotointiin on pyritty rakentamaan siten että se tiivistää kehittämistehtävän tulokset hel-

posti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Kehitystehtävänä oli selvittää miten digituen toimin-

tamalli voidaan rakentaa ja mitä työkaluja siihen tarvitaan. Jatkossa työkalujen soveltuvuutta 

voisi testata maakunnallisen digituen yhteistyöverkoston työskentelyyn. 

Valtiovarainministeriön myöntämän jatkorahoituksen avulla Digituen pilotointi Uudellamaalla 

jatkaa Uudenmaan Digituki-hankkeena vuoden 2020 loppuun. Hanke jatkokehittää yhdessä 
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Maakunnallisen Digituen yhteistyöverkoston kanssa digituen moninaisuutta ja saatavuutta, 

hyödyntäen pilotoinnissa hyväksi todettuja työkaluja ja työpajatyöskentelyä.  

Maakunnallisen yhteistyöverkoston viestintäsuunnitelmassa jatkojalostaa Uudenmaan Digituki-

pilotin viestintäsuunnitelman rakennetta. Viestintää tullaan kehittämään myös opastavam-

maksi niin että yhteistyöverkoston jäsenet voivat hyödyntää opittua myös omassa toiminnas-

saan. Viestintä laajenee vahvemmin viestintätekoihin ja tapahtumiin, tiedottamisen ja uutis-

kirjeiden sijasta. Videot koettiin pilotointi vaiheessa tehokkaiksi, joten jatkossa niitä pyritään 

hyödyntämään järjestelmällisemmin.  

Digituentoimintamalli kehitetään jatkossa osallistamalla kuntia mukaan toimintaan ja tuo-

malla yrityksiä osaksi Digituen yhteistyöverkostoa arvokumppanuuden avulla.  

Projekteja ei ole kahta samanlaista mutta samoja vaiheita ja rakenteita erilaisista projek-

teista löytyy. Prosessin läpikäyminen ei anna valmiita vastauksia, jotka suoraan ratkoisivat 

uutta prosessia mutta se antaa enemmän valmiuksia ratkoa ongelmia ja kohdata haasteita.  

<Teksti alkaa. Enter.> 
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Liite 1: Tiedonkeruu lomake 
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Liite 2: Ennakkotehtävät 
 

Sähköposti toimijoille. Lähetetty 3.10.2019 

 

 Hei taas,  
 
Kutsuimme sinut eilen yhteiseen työpajaamme perjantaina 15.11. Työpajassa vuoden aikana 
rakennettu yhteistyöverkostomme kokoontuu tekemään päätöksiä, joiden pohjalta syntyy 
Uudenmaan digituen toimintamalli.   
Mallin valmistelu aloitetaan tiistaina 22.10. klo 14.00 – 15.00 pidettävässä yhteisessä  
Teams‐etätapaamisessa. Toivomme työpajaan osallistuvien olevan aktiivisesti mukana  
esivalmistelussa ja käyvän valmiiksi läpi omia toiveitaan toimintamallin sisällölle.  
Valmistautumisen voi aloittaa vastaamalla lyhyeen kyselyymme verkoston toimintatavoista.  
 
Teams‐tapaamisessa suunnittelemme digituen toimintamallia kolmen kysymyksen kautta, joi‐
hin toivomme osallistujien hahmottelevan omia vastauksiaan ennakkoon:  

1. Mitä merkitystä digituen yhteistyöverkostolla on kuntalaiselle eli digituen saajalle?  
2. Mitä arvoa verkosto voisi tuottaa ja mitkä ovat verkoston konkreettiset tavoitteet?  
3. Kuinka usein verkoston tulisi tavata ja millä tavoin verkoston tulisi viestiä keskenään?  
 

Linkin Teams‐kokoukseen löydät kalenterikutsusta. Teamsin käyttämiseen et tarvitse uusia oh‐
jelmia, vaan tapaamiseen voi osallistua selaimen kautta. Teams toimii samoilla periaatteilla 
kuin Skype.  
 
Tervetuloa mukaan yhteiseen aivonystyröiden hierontaan!  
  
Muistin virkistykseksi kokosimme aikaisemmissa työpajoissa löytämiänne hyötyjä digituen yh‐
teistyöverkostosta:   

 Alueellinen koordinointi tuo asiakasnäkökulman ja digituen vajaukset esiin   
 Digituen palveluohjauksessa on tärkeää tietää muut toimijat   
 Helpompi jakaa tietoa myös muille kunnille samasta teemasta,  
esim. kohderyhmittäin    
 Kehittäjien kohtauttaminen    
 Vaikuttaminen! Maakunnan tasolta voidaan vaikuttaa laajemmin ja paremmin   
 Mahdollisuus temaattiseen työskentelyyn    
 "Kuplat rikki", ei tehdä vain omien kanssa   
 Pienet toimijat saavat apua digitukeen asiakkaille   
 Verkostojen verkosto ‐> löydetään paremmin kohderyhmät   
 Verkostosta voi saada toimintaideoita ja malleja, joita voisi hyödyntää  
omassa työssä    
 Ohjaa oman toiminnan kehittämiseen, vaikka ei ole pysyvää toimintaa.    
 Verkosto voisi lisätä jokaisen toiminnan vaikuttavuutta.   
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Liite 3: Haastattelu Valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus 

Kysymykset 
1. miltä hankesuunnitelma/väliraportti vaikutti 
2. Onko toteutus noudattanut suunnitelman tavoitteita 
3. Onko tiimin osaaminen ollut tavoitteiden kannalta hyvää 
4. Miltä tiimin lähestymistapa / kohderyhmä lähtöisyys vaikuttaa  
5. yleisesti ottaen miten tiimi on selvinnyt tehtävistä tähän asti 

 
Vastaukset Valtiovarainministeriö 24.9. 2019 haastattelu 

1. Pilotti on löytänyt hyviä yleisiä huomioita. Hyvää on ollut myös kohderyhmien moni-
puolisuus ja teeman yleinen pohdinta. Ensimmäinen hankehakemus suunnitelma oli 
huonosti tehty ja se herätti huolta. Mutta ymmärrettiin ettei suunnitelman laatimi-
seen ollut mahdollista käyttää kunnolla aikaa. Tämä vaikutti pilotin käynnistymiseen. 
Väliraportti oli parempi ja se poisti huolta uudenmaan pilotoinnin toteutuksen onnis-
tumisesta.  
 

2. Väliraportissa oli nostettu esille vaikuttavuusketju, joka oli mielenkiintoinen. Ulospäin 
ei ole näkynyt onko sitä käytetty. Sitä voisi tuoda esille enemmän. Verkosto työsken-
telyä on toteutettu hyvin. Työpaja johon osallistuin oli hyvin fasilitoitu. Mietityttää 
miten koottu verkosto saadaan tuottamaan arvoa? Miten ja mitä lisäarvoa verkoston 
yhteistyö on tuo kuntalaiselle?  Miten siirtyminen suunnittelu tasolta implemetointiin 
tapahtuu?  

 
3. Pilotti tiimin osaaminen on pilotin tavoitteiden mukaista ja tiimi näyttää toimivalta. 

Pilotti tiimillä on aktiivinen ote ja tekemisen meininki. Tiinan (Markkula, projekti-
päällikkö) vahva hanke osaaminen ja muun tiimin täydentävät taidot tekevät toimivan 
tiimin. 
 

4. Kohderyhmä lähtöisyys on ollut hyvä. Se on ollut fiksu liike miten lähteä liikkeelle. 
Sitä kannattaa jatkaa ja yhdistää kohderyhmiä yhteiseen työskentelyyn. Miten tästä 
seuraavalle stepille päästään? Miten kohderyhmät saadaan työskentelemään yhdessä 
paremmin kuin ennen? Miten uudet ja vanhat toimijat toimivat yhdessä?  
 

5. Resurssit on ollut pienet mutta budjetti on ollut toimiva. Tiivis ydin tiimi toimii par-
haiten. On tärkeää että tiimi toimii. Aktiivinen osallistuminen pilottien yhteiseen te-
kemiseen.  
 

Muuta: Mitä tiimi voisi tehdä vielä paremmin? eteneminen on ollut käytännön askelia. Mikä on 
kuvaus digituen tarpeista? Onko aukkopaikkoja Uudellamaalla. Miten kuntakumppanien lisäksi 
muut kunnat saataisi heräteltyä kehittämään digitukea? Miten saadaan muut kunnat mukaan? 
Tuhannen taalan paikka! Miten saadaan digituki näkyviin kuntalaiselle?  
 
Vastaukset Väestörekisterikeskus 30.9.2019 haastattelu 

1. Hankesuunnitelma oli raakile, oli paljon kopioitu auta hankkeesta. Väliraportissa te-
keminen oli muuttunut aidommaksi tekemiseksi. Väliraportissa puhuttiin tekemisestä 
mutta ei ollut mitään tuotoksia. Pilotin tekeminen on hyvää, vahvaa ja selkeää. Pilo-
tissa on selkeä käsitys siitä mitä ollaan tekemässä. Mutta tekemisen pitäisi olla konk-
reettisempaa ja pitäisi pystyä jo nyt osoittaa tuotoksia ja tuloksia.. toisaalta piloteilla 
ja vrk:lla ei välttämättä ole tapaa/alustaa jakaa tuloksia. Uudellamaalla on tosi pal-
jon verkostoja. Miten verkosto työskentely koetaan verkoston jäsenien kesken? Ideolo-
gisessa toiminnassa on paljon riskejä.  Miten saadaan organisaatiot sitoutumaan.? 
Teemoitetut työpajat ovat olleet hyviä. Onko löytynyt verkostojen verkostoja?  
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2. Pilotin tekeminen on tavoitteellista ja tavoitteiden mukaista. Toivotaan että konkreti-
soituisi. Nopeita liikkeitä. Selkeät roolit pilotti tiimissä ja tiimin sisäinen yhteistyö on 
hyvää. Hyvä tekemisen meininki.  
Koko digituki on ristiriitaista. Ärsyttää että ei ole ollut mukana alusta asti. Se miten 
alku oli lähtenyt.. on ollut tosi huonoa ja niin löperöä. Jos olisi selkeät formaatit ja 
määrämitalliset työkalut ja mittarit tulos olisi parempaa. Nyt työ on tuntunut tehot-
tomalta.  
Hanke hakemus ohjeistus on ollut löperö ja puutteellinen. Hakemus ei ole ohjannut 
pilottien toimintaa. Hyviä käytänteiden kerääminen: miten kerätään ja tuodaan esiin 
(yleisesti ottaen)? 

3. Tiimin toimii hyvin ja on hyvää osaamista tiimissä. Tähän tehtävään sopivaa osaa-
mista.  

4. Kohderyhmä lähtöisyys on ollut erilainen kuin muilla ja se on tukenut hankesuunnitel-
man tavoitteita. On onnistuttu tarjoamaan vertaisuuden kokemuksia (mikä jo pelkäs-
tään on erittäin hienoa). mutta miten kohderyhmät juttelisi paremmin keskenään?  

5. Uudenmaan alueella ja tiimissä on hyvin asiat. Kaikki on sparraajia miten osaamista 
voidaan jakaa? 
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Liite 4: Haastattelu Kuntakumppani Sofia Sato 

Opinnäytetyön tekijällä on lupa käyttää haastateltavan nimeä opinnäytetyössä. 

 

Sofia Sato Helsinki Info 
 
 
Onko kuntakumppanina mukana toimiminen auttanut sinua omassa työssä? miten? 

‐ onko se auttanut kehittämään omaa toimintaa 
‐ vahvistamaan oman toiminnan suuntaa 

Kyllä on auttanut omassa työssä! Oman toiminnan kehittämistä on vauhdittanut kun on nähnyt 
muiden toimintaa ja saanut muilta ideoita. On ollut ihanaa saada vahvistusta omalle tekemi-
selle että ollaan tehty oikeita asioita ja menossa oikeaan suuntaan. Olen kokenut että olen 
saanut arvostusta omalle työlle ja se on motivoinut sekä vauhdittanut työn kehittämistä.  
Kuntakumppanuus on aktivoinut uusien ideoiden kokeiluun ja kehittämiseen.  
Helsingin asema on erilainen koska täällä ollaan jo paljon pidemmällä mutta kaikki tarvitsee 
työlleen vahvistusta ja palautetta. Kuntakumppanuuden kautta on vahvistunut oman työn tar-
koitus ja on ollut hieno päästä jakamaan kokemuksia muille. ilman tätä ei varmaan oltais oltu 
näin aktiivisia digituen kehittämisessä helsinki infossa. On ollu helppo olla mukana kunta-
kumppanitoiminnassa koska työajasta on siihen selvästi rajattua aikaa.  

 
Onko kuntakumppani toiminta tuntunut miellyttävältä tai/ja tavoitteelliselta? 
On ollu hyvin suunnitelmallista, selkeä ja hyvä rytmi tapaamisille. On hyvin informoitui tapah-
tumista ja kaikesta muustakin. Välillä oikein odotettu koska on skype kun olisi paljon kerrot-
tavaa. Kuntakumppani työn tuntien kirjaaminen on auttanut kiinnittämään huomiota myös 
omassa työssä tapahtuvaan digitukeen ja siihen kuinka paljon sitä sisältyy muuhun työhön. 
Olen saanut tunteen että työni on arvokasta.  
 
 
Mikä asia on erityisesti ollut parasta ja miksi? 
Parasta mulle tässä on ollut arjen kohtaamiset ja ihan ajatusten ja tiedon jakaminen muilta. 
Tampereen valtakunnallinen digituen päivä oli todella kiva. Ja hienoa että me saatiin video! 
 
Miten haluaisit kehittää toimintaa? 
Hirveen hyvin järjestetty kaikkea, tapaamisia, tutustumisia ja skypejä. Olis kiva tietää enem-
män muiden kuntien juttuja. Toivoisi että muut jakaisi enemmän mitä muualla tehdään. Muut 
voisi olla ehkä vähän aktiivisempia. Miten saadaan muut aktivoitumaan? olisi hienoa kuulla 
myös kehitysvaiheessa olevista ideoista. Miten saadaan muut aktivoitumaan jakamaan tietoa 
enemmän? Näin voisi syntyä enemmän yhteistyötä.  
 
esim. Vantaan verkosto voisi kutsua helsinki info kertomaan omasta toiminnasta. 
espoo uuspalvelupiste -> hesassa aukastu just kaksi.  
 
Huomio 
Kuntakumppani vierailu espoon uudessa pisteessä. 
 
 
Miltä pilotin kohderyhmä lähtöinen lähestymistapa on vaikuttanut? 
Kohderyhmä lähtöisyys on ollu selkee. Olisi halunnut olla mukana enemmän työpajoissa. Muut 
kohderyhmät (jotka ei käy helsinki-infossa) kiinnosta myös. Kuntakumppanit olisivat voineet 
ollaa kaikissa työpajoissa mukana ja tätä kautta tietoa erilaisista digituen tarpeista olisi ehkä 
levinnyt paremmin.  
 
Onko pilotin toiminta näyttäytynyt tavoitteelliselta?  



 76 
 

 

Työ on ollut tavoitteellista ja tämän ajanhenkistä toimintaa ja hauskoja uusia visuaalisia ra-
portteja ja kumu on ollut hieno työkalu! Pilotti on jakanut avoimesti tietoa. Tuttu kotoisa ja 
selkeä. Yhteyden pito on ollut todella vaivaton. Hyvät alustat slack drive ja skype. 
 
Mitä kaipaisit lisää kuntakumppani toimintaan? 
tutortoiminta kiinnostaa ja mielellään.  
 
 
olen tosi ilonen että oon saanut ollut mukana. parasta mitä oon saanu=saatiin video!  
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Liite 5: Haastattelu liite, Uudenmaan liiton edustaja 

Sähköposti keskustelu.  

 

Lähettäjä: Tanna Rantanen <tanna.rantanen@uudenmaanliitto.fi>  
Lähetetty: keskiviikko 6. marraskuuta 2019 19.20 
Vastaanottaja: Inka Tikkanen  
Aihe: Kysely/haastattelu digituki -pilotin työstä 
 
Moikka Inkku 
 
Olisinko voinut haastatella sua nopeasti meidän pilotin työskentelystä? 
Kyselyt/haastattelu on osa pilottityön palautteen keräämistä. Tämä on osa oppariani mutta 
hyödynnämme palautetta myös pilotin loppuraportoinnissa. 
Olisko sulla ensi viikon tiistaina aikaa? Voit myös vastata kirjallisesti alla oleviin kysymyksiin 
jos se on sinulle parempi vaihtoehto 
 
Tässä kysymyksiä 
Miten Digituki pilotti on soveltunut osaksi Uudenmaan Liittoa? Hyvin, vaikka Digituki pilotti on 
Uudenmaan liiton keskivertoprojekteja ehkä hieman käytännönläheisempi.  Toisaalta se on 
hyvä muistutus siitä, että hyvää projektitoimintaa on monenlaista. Te olette tiiminä pyrkineet 
olemaan aktiivisia työyhteisöviestinnässä ja itsenne tunnetuksi tekemisessä myös Uudenmaan 
liiton sisäisesti.  
Onko pilotin toiminta näyttäytynyt tavoitteelliselta ja tarkoituksen mukaiselta? On näyttänyt 
yllättävänkin tavoitteelliselta ja tarkoituksenmukaiselta kiitos projektitiimin ja teidän työs-
kentelyotteen.  Yllättävää lähinnä sen takia, että valtakunnallinen hanke ja VRK:n rooli vai-
kuttaa vielä aika hahmottumattomalta.  
Onko pilotti tiimin osaaminen ollut tavoitteiden kannalta sopivaa? Siltä vaikuttaa. Näyttäisi 
siltä, että osaamisenne täydentävät toisiaan hienosti ja olette saaneet sen avulla synergia-
etuja. 1 + 1 = 3 näyttäisi pätevän teidän tapauksessa.  
Onko pilotin kohderyhmälähtöinen digituen kartoittaminen vaikuttanut hyvältä lähestymista-
valta? Kyllä, se on ollut hieno oivallus! 
Onko pilotti pystynyt tuottamaan Uudenmaan liitolle arvoa? Kyllä on, vähintään positiivista 
mainosta, että liitossa tehdään hyvää työtä pieninkin resurssein, mutta ammattimaisesti 
ja  innokkaasti.   
Missä asioissa pilotin tulisi kehittyä? Vaikea sanoa. Ehkä voisi olla hyödyllistä joskus muistaa 
kysyä, mikä on olennaista (priorisointi)? Saattaa kyllä olla, että olette tässäkin jo onnistuneet 
hyvin.  
 
Muuta risuja ja ruusuja 
 
Kiitos paljon 
 
terveisin 
 
Tanna Rantanen 

projektisuunnittelija 
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Liite 6: Haastattelu liite, Uudenmaan Digituki-pilotin projektipäällikkö  

 
 
24.8.2019 
Yamk opinnäytetyötä varten 
Aihe: Uudenmaan Digituki-pilotin toimintatapa 
Lähettäjä Tanna Rantanen 
 
 
 
 
Ennakko kysymykset valmistautumista varten. Kysymyksiin voi vastata kirjallisesti tai suulli-
sesti haastattelu tilanteessa. 
 
Miten pilotin toimintatavaksi valikoitui kohderyhmälähtöinen lähestyminen? 
lähtöajatus olis se että me ymmärrettäis niiden ryhmien tilanne jotka on ollu kaikkein vähiten 
esillä. me ei tiedetä näistä muista ryhmistä riittävästi, ei haluta lähteä olettamaan. näin saa-
daan tieto oikea tieto asiantuntijoilta. samalla haluttiin selvittää miten eri kohderyhmien di-
gituen tarve erooaa toisesta ryhmästä. halutoon ymmärtää itse erilaisuutta paremmin. onko 
asia ollenkaan niin mitä ollaan oletettu? 
 
Mitä kohderyhmälähtöisyys tarkoittaa pilotin työssä?  
olemme lähteneet kartoittamaan toimijoita jotka toimivat tietyn kohderyhmän ympärillä ja 
kutsuttu niitä yhteen. olemme tehneet paljon tausta kartoitusta. olemme pitäneet erittäin 
tärkeänä että tavataan ihmiset kasvokkain näin saadaan paljon rikkaampaan tietoa kun kyse-
lyn lähettämisellä. kun olemme menneet toimijoiden omaan ympäristöön niin meidän oma 
ymmärrystoiminnasta on selkeytynyt. kun menemme toimijan omalle maaperälle niin olemme 
saaneet luottamusta rakennettua. olemme näyttäneet että me olemme valmiit liikkumaan. 
henkilökohtaiset tapaamiset luovat luottamusta yhteiseen työhön. olemme heitä varten ja he 
ovat asiantuntijoita ja me halumme auttaa ja kehittää heidän kanssa yhdessä. 
 
 
Miten toimintaympäristön muutos vaikutti pilotin työskentelyyn? 
 Uusimaa 2019 hankkeen loppuminen (viestintä, toimintaympäristö, pilotin vies-
tintä liittoon päin jne.) 
meillä oli pilotilla selkeä suunnitelma joten toiminta ympäristön muutos ei ollut niin merkit-
tävä. viestintä piti miettiä uudestaan mutta muutokseen on reagoitu ja tarve viestinnälle on 
tunnistettu joten laitoimme paikan hakuun. työn luonteeltaan on liikkuvaa ja lähtökohtaisesti 
olemme olleet asennoituneena että muutoksia tulee. kun pilotin tarkoitus on kirkkaasti mie-
lessä niin toiminta ympäristön muutos ei ole vaikuttanut. Viestintä hankkeeseen päin on vaih-
tunut liiton suuntaan.  
 
 Soten ja hallituksen kaatuminen (auta-hanke, vm rahoitus, epävarmuus) 
 vrk projektipäällikön vaihtuminen 
 
Vrk:lta saatu tuki on ollut puutteellista heidän oman organisaation muutoksen takia. meillä ei 
ole ollut riittävästi keskustelua pilotin vrk välillä. tarvitaan kohtavaa ja ymmärtävää kaksi 
suuntaista keskustelu. meidän roolien määrittäminen on tekemättä eikä niitä ole käyty läpi 
rooleja ei ole avattu. mikä on pilotin rooli suhteessa vrk rooliin.  yhteistyö rahoittajaa on sel-
keä. Jos toimijoiden roolit on avaamatta niin se aiheuttaa epätiesoituutta toimijoiden kesken. 
avoimuus ja dialogi on kaiken a ja o. 
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Liite 7: Palautekysely verkostolle 

 
 

 



 80 
 

 

 



 81 
 

 

 



 82 
 

 

 



 83 
 

 

 

 

 

  



 84 
 

 

Liite 8: Sähköisten julkaisujen linkit 

 

Digituki toimijoiden esittely https://www.youtube.com/watch?v=Nsq_1zK_Gac&t=2s  

Hard luck nettikalhvila  https://youtu.be/YNUr8CuOMxQ   

Kumu esittely https://www.youtube.com/watch?v=o2BWDes89oQ 

Uudenmaan Digituki- pilotin Kevät 2019 yhteenveto https://issuu.com/tanna.ranta-

nen/docs/uudenmaan_digituki_pilotti_kev_t2019  

Digituen hyvät käytännöt https://issuu.com/tanna.rantanen/docs/digituen_hyv_t_k_yt_nn_t 

Pieni käsikirja Digitukipilotointiin https://issuu.com/tanna.rantanen/docs/k_sikirja  

 


