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Kirjoittajat Enna Eloranta työskenteli City as a Service 
-hankkeessa Lahden kaupungin osatoteu-
tuksen projektipäällikkönä. Muotoilijana 
hän haluaa olla mukana luomassa toimivaa, 
kestävää ja inhimillistä tulevaisuutta. 

Sara Ikävalko on strateginen ja teollinen 
muotoilija, taiteen maisteri, palvelu-  
ja kaupunkimuotoilun väitöskirjatutkija,  
joka työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutissa palvelu- ja kaupunki-
muotoilun lehtorina ja aluekehittämishank-
keissa asiantuntijana ja projektipäällikkönä. 

Kati Kumpulainen työskentelee LAB- 
ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa 
TKI-asiantuntijana palvelumuotoilun  
ja käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelun- 
kehittämisen parissa. City as a Service 
-hankkeessa hän työskenteli LABin  
toteutuksen projektipäällikkönä. Hän  
on kiinnostunut palvelumuotoilusta  
ja muotoiluajattelusta ja auttaa yrityksiä, 
julkisen sektorin toimijoita ja muita tahoja 
hyödyntämään niitä toiminnassaan. 



Suvi Mononen työskentelee Lahden  
kaupungilla tapahtumakoordinaattorina  
ja auttaa tapahtumajärjestäjiä muun muassa 
lupiin ja muihin viranomaisasiointeihin  
liittyvissä pulmissa. City as a Service -hank-
keessa hän työskenteli kaupungin toteu-
tuksen asiantuntijana tapahtumiin liittyen. 

Anna Palokangas, Muotoilija AMK,  
palvelumuotoilija, LAB-ammattikorkeakoulu.  
Kirjoittaja työskentelee asiantuntijana ja pro- 
jektipäällikkönä LAB-ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutissa ja palvelumuotoilu- 
yrittäjänä Lahdessa. City as a Service 
-hankkeessa hän toimi palvelumuotoilun 
asiantuntijana vastaten mm. design sprint 
-kokeilusta. 

Ulla Saarela, MBA, TKI-asiantuntija, projekti- 
päällikkö, Muotoiluinstituutti, LAB-ammatti-
korkeakoulu. City as a Service -hankkeessa 
työskenteli LABin toteutuksen projekti-
suunnittelijana.

Petri Honkanen työskentelee Lahden  
kaupungin suunnittelujohtajana kaupunki-
kehittämisen parissa. City as Service -hank-
keessa hän toimi ohjausryhmän puheen- 
johtajana. Hänen kiinnostuksensa kohteet löy- 
tyvät kaupungin kokonaissuunnitteluideolo-
gian edistämisestä sekä julkisen ja yksityisen  
sektorin välisen yhteistyön kehittämisestä. 

Inkeri Määttä työskentelee Lahden  
kaupungin tapahtumapäällikkönä.  
City as a Service -hankkeessa hän työskenteli 
tapahtuma-asiantuntijana. Tapahtumat, koko 
teollisuudenalan esiintuominen ja sen  
kehittäminen sekä tapahtumatoimijoiden 
auttaminen ovat hänelle sydämen asia. 

Miikka Venäläinen työskentelee Lahden 
kaupungin elinkeinopäällikkönä, vastuul-
laan kaupungin yritysystävällisyys.  
City as a Service -hankkeessa hän toimi 
Lahden kaupungin osatoteutusprojektin 
omistajana ja Lahden kaupungin elinkeino- 
asioiden asiantuntijana.



Esipuhe C ity as a Service -hankkeen tavoitteena oli kehittää 
Lahden kaupungin yrityksille suunnattuja palveluja 

käyttäjälähtöisemmiksi ja sujuvammiksi muotoiluajattelun 
ja palvelumuotoilun keinoin yhdessä yritysten, kaupungin 
virkamiesten ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oli lisäksi 
rakentaa yhteiskehittämisen toimintatapoja sekä parantaa 
kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista asiakas-
palveluprosessien sujuvoittamisesta. Hankkeen toteuttivat 
yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti  
ja Lahden kaupunki. Sen rahoitti Euroopan aluekehitys- 
rahasto (EAKR)/Päijät-Hämeen liitto ja se toteutettiin ajalla 
1.9.2019–31.12.2021.    

Yhteiskehittämiseen osallistui runsaasti Lahden  
kaupungin virkamiehiä, yrittäjiä ja sidosryhmien, kuten  
yrittäjäjärjestöjen edustajia. Projektia toteuttivat  LABin 
Muotoiluinstituutista Sara Ikävalko, Kati Kumpulainen,  
Anna Palokangas ja Ulla Saarela ja Lahden kaupungilta 
Enna Eloranta ja Suvi Mononen. Lisäksi LABin opiskelijat 
toivat tuoretta näkökulmaa kaupungin kehittämiseen.  

Haluamme kiittää kaikkia osallistuneita ja mukana olleita. 
Koronapandemian tuomista arjen muutoksista huolimatta 
löysimme nopeasti yhdessä uusia tekemisen tapoja  
ja kehittäminen jatkui sujuvasti virtuaalisessa ympäristössä.  

Osa näistä työtavoista jää varmasti käyttöön vielä sen  
jälkeen, kun fyysiset kohtaamiset ovat taas arkea.    

Julkaisu koostuu itsenäisistä artikkeleista, jotka osaltaan 
kuvaavat kehittämisen prosessia ja tuloksia: muotoilu-
ajattelun keinoin kohti yritysystävällistä Lahtea. Se kertoo 
muotoilun merkityksestä kaupunkien ja julkisten palvelu-
jen kehittämisessä esimerkkien ja käytännön tekemisen 
kautta. Projektin aikana luotu Lahti @ Your Service -palvelu- 
malli kokoaa näitä oppeja hyödynnettäväksi kaupungin 
palvelujen kehittämiseen jatkossakin.  

Antoisia lukuhetkiä! 

Lahdessa 31.10.2021 
City as a Service -tekijät
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Muotoillen kohti yritysystävällistä kaupunkia

Kirjoit tajat enna elor anta k ati  kumpul ainen miikk a venäl äinen Yrityksille suunnattujen palvelujen sujuvuus  
ja niiden kehittäminen on tärkeä menestystekijä 

Lahden seudulle. Lahden kaupungin tavoitteena  
on olla yritysystävällinen kaupunki, mikä on kirjattu  
selkeästi Lahden kaupunkistrategiaan. Yritysystävällisyys 
mielletään usein kaupungin kyvyksi houkutella uusia 
yrityksiä ja tarjota logistisesti erinomaisen sijainnin, 
mutta käytännössä kyse on paljon arkisemmasta  
kokonaisuudesta. Yritysystävällinen kaupunki on ennen 
kaikkea henkilöstön luoma asiakaskokemus, jossa  
yksittäisillä työntekijöillä on iso merkitys.  

City as a Service -hankkeessa kehitettiin Lahden kaupungin 
palveluja käyttäjälähtöisemmiksi ja sujuvammiksi muotoilu- 
ajattelun ja palvelumuotoilun keinoin yhdessä yritysten  
ja sidosryhmien kanssa. 

Kehittämistyössä keskityttiin erityisesti lupien hakuun 
liittyvien palvelujen parantamiseen. Sekä alueelle sijoittuvat, 
että alueella jo toimivat yritykset tarvitsevat erilaisia lupia 
esimerkiksi maankäyttöön, rakentamiseen tai tapahtumien 
järjestämiseen liittyen. Yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka 
vaikuttaa yrittäjän tai alan toimijan mielikuvaan kaupungista, 
on positiivinen yhteistyöasenne. Vaivalloiset ja hitaat pro-
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Muotoillen kohti yritysystävällistä kaupunkia

sessit voivat saada yrittäjän hakeutumaan muualle. Lupa- 
asioinnin kehittäminen on osa kaupungin pyrkimystä  
löytää kaikin tavoin erilaisia keinoja siihen, että yrittäjien 
kannattavaa toimintaa saadaan tuettua.  

Lahden sijainti on loistava yritysten sijoittumisen  
sekä esimerkiksi tapahtumien järjestämisen näkökulmasta 
katsottuna. Lahtea yrityksen sijaintipaikkana puoltaa  
erityisesti työntekijöiden ja yrittäjien asuminen yrityksen 
läheisyydessä, monien yritysten perinteikäs historia sekä 
hyvä saavutettavuus. 

Tapahtumat ovat tärkeä talouskasvua alueelle tuova 
matkailun vetovoimatekijä. Lahden alueen matkailulle  
tapahtumat ovat erittäin tärkeitä, koska alueelta puuttuvat 
monelle muulle alueelle tyypilliset vetovoimakohteet,  
kuten kylpylät ja huvipuistot. 

City as a Service -hanke vahvisti Lahden kaupungin  
ja LAB-ammattikorkeakoulun välistä kaupunkisuunnitteluun 
liittyvää innovaatioyhteistyötä, jota on toteutettu aiemmin 
ja toteutetaan parhaillaan useassa kehittämishankkeessa. 
Tekeminen perustui muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun 
hyödyntämiseen. Palvelumuotoiluprosessissa otettiin selvää 
käyttäjän tarpeista ja arvoista. Käyttäjäymmärrys varmisti 
löytämään oikeat haasteet ja kehityskohteet ratkaistaviksi. 

Laadullinen käyttäjätutkimus toi esille yrittäjien ja virka-
miesten arjen haasteita. Yhteiskehittämällä ja kokeilemalla 
oivalluksia vietiin kohti sujuvia palveluja. Informaatiomuo-
toilun avulla tehtiin viestintää ymmärrettävämmäksi ja hel-
potettiin prosessien ymmärtämistä sidosryhmien välillä. 
Hanke vahvisti osaltaan myös Lahden asemaa muotoilua 
hyödyntävänä kaupunkina ja toi käytännön esimerkkejä 
palvelujen yhteiskehittämisestä muotoilun menetelmin.  

City as a Service -hankkeen avulla Lahden kaupunki  
on pystynyt löytämään uusia tapoja parantaa yrittäjien  
ja asukkaiden asiakaskokemusta sekä mitata palveluiden 
onnistumista. Samalla Lahden kaupunki on pystynyt  
kehittämään asiakasprosessejaan palvelumuotoilua hyö-
dyntäen. Hyvä esimerkki ovat Kaupunkiympäristön palvelu- 
alueelle toteutetut prosessikuvaukset, joiden avulla vaikkapa 
rakennuslupaa hakeva asiakas pystyy entistä paremmin 
ymmärtämään, mitä vaiheita lupaprosessiin kuuluu, ja miten 
asia etenee kaupungin organisaatiossa. Asiakaskokemusta 
on myös parannettu tarjoamalla kaupungin henkilöstölle 
palvelumuotoilukoulutusta, jonka avulla henkilöstö pystyy 
omatoimisesti sujuvoittamaan oman yksikkönsä toimintaa 
asiakkaan näkökulmaa huomioiden. City as a Service 
-hankkeessa on myös panostettu asiakaskokemuksen  

mittaamiseen, jonka avulla kaupungin henkilöstö pystyy 
saamaan palautetta omasta asiakaspalveluosaamisestaan. 
Hankkeella on ollut suuri merkitys Lahden kaupungin  
päivittämisessä virkamiesorganisaatiosta kohti asiakas- 
palveluorganisaatiota, joka hoitaa viranomaistehtäviä.  

Lahden kaupungin strategisena tavoitteena on olla 
vuonna 2030 kansainvälinen yliopistokaupunki, joka rat-
kaisee tulevaisuuden haasteita, sekä tekee rohkeita valintoja 
sujuvan arjen, hyvinvoinnin ja yrittämisen edistämiseksi. 
Tätä tavoitetta kohti kuljemme avoimesti yhdessä!  

Lahdessa 31.10.2021

Miikka Venäläinen 
elinkeinopäällikkö, Lahden kaupunki  

Enna Eloranta 
projektipäällikkö, Lahden kaupunki  

Kati Kumpulainen 
projektipäällikkö,  
LAB-ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti
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Muotoillen kohti yritysystävällistä kaupunkia

kuva 1 
Ilmakuva  
Lahden  
torilta.

k u v a :  r o t k o  2 0 1 9 ,  
l a h d e n  k a u p u n k i

k u v a :  r o t k o  2 0 1 9
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Muotoillen kohti yritysystävällistä kaupunkia

kuvio 1  City as a Service 
-hankkeen aikana tehdyt  
kokeilut ja toimenpiteet  
toimivat esimerkkeinä  
palvelumuotoilun ja muotoilu- 
ajattelun hyödyntämisestä 
kaupungin palvelujen  
kehittämisessä.

( e n n a  e l o r a n t a )



City as a Service

Muotoilemalla  
sujuvampia  
kaupunkeja2
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Muotoilemalla sujuvampia kaupunkeja

Kirjoit taja sar a ik ävalko Yli puolet maailman ihmisistä asuu kaupungeissa 
ja arvioiden mukaan vuonna 2050 jo yli  

70 prosenttia maapallon väestöstä asuu kaupungeissa 
(Kiiski-Kataja 2014). Kehittyvät ja elinvoimaiset  
kaupungit ovat riippuvaisia alueen elinkeinoelämästä 
sekä kaupunkilaisista – ihmisistä, jotka asuvat,  
työskentelevät ja toimivat alueella. Muovaamme  
kaupunkia ja kaupunki meitä (Ghel 2018, 6,19-29). 
Tarvitsemme parempia ja ihmislähtöisiä ratkaisuja  
ja palveluita urbaaneissa elinympäristöissä. Mitä  
tarkoittaa ihmislähtöinen kaupunkikehitys? Mikä  
on muotoilun rooli kaupunkikehityksessä? 

Kaupungit ja muotoilu

Kaupungin tulee olla toimiva ja alati kehittyvä, on sitten 
kyse palveluista tai kokonaisista rakenteista. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana muotoiluosaaminen on saapu-
nut pysyvästi kaupungin kehittämistyön tueksi, ja parhaim-
millaan kehittämistoiminnan lähtökohdaksi. Ihmislähtöinen 
suunnittelu on keskeinen osa elävän, turvallisen, kestävän 
ja terveellisen kaupungin toteuttamista (Ghel 2018, 6,19-29). 
Kaupunkimuotoilussa ajattelun fokus on ihmisessä.  
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Muotoilemalla sujuvampia kaupunkeja

Kaupunkimuotoilu on suunnittelu- ja kehitystyötä, joka 
haastaa perinteisiä hallinnon malleja ja suunnittelu 
prosesseja, tuoden yhteiskuntaa lähemmäs kaupunkilaisten 
tarpeita. Kaupunkimuotoilu on vuorovaikutteista ja kokonais- 
valtaista kaupunkisuunnittelua, jonka päämääränä on  
rakentaa hyvää kaupunkikokemusta. Kaupunkimuotoilu 
pureutuu merkityksellisiin ja monisyisiin haasteisiin, jotka 
koskettavat monia ja useita hallinnon aloja. Kaupunki- 
kokemuksen suunnittelu poikkileikkaa kaupunkirakenteita 
kokonaisuudessaan.  Kaupunkimuotoilun tavoitteena on 
katsoa kokonaisuuksia – lisätä demokraattista suunnittelua, 
tuoda läpinäkyvyyttä päätöksentekoon, parantaa vuoro- 
vaikutusta ja edistää käyttäjälähtöistä suunnittelua  
kaupungeissa. (Ikävalko 2021)

Kaupunkien ja kuntien tehtävänä on hoitaa lukuisia  
yhteiskuntamme tärkeitä tehtäviä vaikuttavasti ja tuottavasti. 
Julkisen sektorin talous on kuitenkin tiukilla. Kustannus- 
paineet ja ihmisten alati muuttuvat tarpeet haastavat  
sujuvoittamaan ja tehostamaan palveluja. Tarvitaan ennakko- 
luulotonta ajattelua ratkaista monitasoiset ongelmat uusin 
keinoin. 

Kaupunkien ja kuntien ratkomat ongelmat ovat yhteis-
kunnallisia ja usein paljon monitasoisempia kuin esimerkiksi 

kuva 1  Lahdessa asukkaat pääsevät 
tutustumaan ja osallistumaan kaupungin 
kehittämiseen keskustassa sijaitsevassa 
Osallistumistila Kympissä, joka sijaitsee 
Trio-ostoskeskuksen Palvelutorilla.

( h u o t a r i  2 0 2 0 )
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Muotoilemalla sujuvampia kaupunkeja

yksityisen sektorin suunnitteluhaasteet. Lainsäädäntö 
määrittelee työlle usein ohjaavat raamit. Julkisen sektorin 
suunnittelutyön kohteet ovat usein laajoja, kompleksisia 
systeemejä, jotka voivat kietoutua esimerkiksi ilmaston-
muutoksen tavoitteiden tai vaikka väestörakenteen muu-
toksen ympärille. (Ikävalko 2021) Kun monta ongelmaa 
limittyy, on tyypillistä, ettei niiden keskinäistä suhdetta 
hahmoteta. Silloin tartutaan tutuimpaan pulmaan kokonai-
suutta ymmärtämättä. Strateginen muotoilu on tapa avata 
monimutkaisia ongelmia. Kun ymmärretään systeemien eri 
osien yhteisvaikutus, pystytään kehittämään kokonaisuuden 
kannalta toimiva ratkaisu. (Rämö 2012, 72-74) Vastataksemme 
näihin monitasoisiin haasteisiin tarvitsemme yhteiskunnan 
eri toimijoita mukaan kehittämistyöhön.

Tärkeä elementti muotoiluosaamisen viemisessä julkiselle 
sektorille on ennen kaikkea ajattelutapojen muutos yksilö- 
tasolla sekä organisaatiokulttuureissa. Ajattelutavan muutos 
haastaa pohtimaan, mitä tarkoittaa muutos organisaatio-
lähtöisestä asiakaslähtöiseksi ja kuinka rakennetaan moni- 
ammatillista työotetta ja organisaation läpileikkaavaa  
työskentelykulttuuria. On tärkeää pohtia yhdessä, kuinka 
kaupunkilaiset, yhteisöt ja elinkeinoelämä pääsevät luon-
tevasti mukaan monialaiseen kaupunkikehittämiseen. Tämä 

vahvistaa avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan peri-
aatteita. Muutokseen tarvitaan sopivaa kompetenssia, väli-
neitä ja toimintatapoja, kuitenkin muutos tapahtuu ennen 
muuta toimintakulttuurin ja johtamisen prosessien tasolla. 

Tällaisen suunnittelukulttuurin luominen on pitkä- 
jänteistä työtä. Kaupunkimuotoilun perimmäinen tarkoitus 
on luoda vuorovaikutteinen suunnittelu- ja päätöksenteko- 
kulttuuri, jossa kaupunkilaiset kokevat osallistumisensa 
mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Kyse ei ole vain kuule-
misesta tai asiakaspalautteen keräämisestä. Päätöksen- 
tekijöiden pitää voida luottaa siihen, että suunnittelijat  
tekevät oikeita ratkaisuja vuorovaikutuksessa asukkaiden, 
elinkeinoelämän ja oleellisten sidosryhmien kanssa.

Hyvää, toimivaa ja kaunista arkea kaikille

Kautta aikain suomalaiset arkkitehdit ja muotoilijat ovat 
halunneet olla vaikuttamassa yhteiskuntaan. Skandinaavisen 
muotoilun periaate on luoda hyvää, toimivaa ja kaunista 
arkea kaikille. Tämä arvo on voimissaan edelleen. Muotoilu 
tarjoaa kestävään ja ihmislähtöiseen suunnittelu- ja kehit-
tämistyöhön mitä moninaisempia keinoja. Palvelukehityksen 
rinnalla julkisen sektorin tulee kehittää digitaalisia ja fyysisiä 

palveluympäristöjä sujuvasti saavutettaviksi ja houkuttele-
viksi. Hyvän kaupunkikokemuksen ja tuottavuuteen näkö- 
kulmasta hyödymme, kun palveluja ja kokonaisvaltaista 
aluekehitystä tuotetaan kestävästi ja ihmislähtöisesti.  
(Ikävalko 2021) 

Vuosien saatossa kaupunkilaisten tarpeet ja odotukset 
ovat muuttuneet. Kaupunkipalveluita halutaan kuluttaa 
omien tarpeiden mukaan yksilöllisesti, aikaa tai paikkaa 
katsomatta. Tämä on ollut iso sysäys julkisen sektorin  
digitaaliselle kehitykselle ja heijastuu myös palveluiden 
muotoiluun. Digitalisaatio ja monikanavaiset palvelu- 
ympäristöt tarjoilevat julkisen sektorille kiehtovia mah- 
dollisuuksia palvella ja kohdata ihmisiä laadukkaasti.  
Digitalisaation myötä tulee erityisesti huomioida toiminnan 
sujuvuus ja käyttäjien mahdollisuudet löytää ja päästä  
digitaalisten palveluympäristöjen äärelle. Palveluiden  
tulee olla sujuvia, turvallisia, selkeitä ja esteettisiä. Kestävät  
ympäristöarvot ovat nousseet kaupunkikehitystyötä  
ohjaaviksi merkittäviksi arvoiksi. Kestävien ja ihmislähtöisten 
suunnittelun lähtökohtien ei tarvitse olla ristiriidassa  
keskenään. Kestävän kaupunkikehityksen tavoitteena on 
tuottaa kokonaisvaltaisesti myönteisiä vaikutuksia alueelle, 
haittoja vähentäen ja hyötyjä vahvistaen (Kortesoja ym. 2018).
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Kokeilukulttuurin  
ja muotoilun hyödyntäminen  
kaupunkikehittämisessä

Yksi merkittävä kaupunkimuotoilun anti on prosessiosaa-
misessa, joka pohjautuu muotoiluajattelun lähestymis- 
tapaan. (Kuva 2). Kehittämistyöskentelyssä rohkaistaan  
luopumaan valmiiksi suunnittelun toimintamallista ja tuo-
daan julkiselle sektorille kokeilemalla kehittämisen osaa-
mista ja työotetta. Muotoiluprosessin alkupäässä tutkitaan 
ja tarkastellaan mitä meidän tulisi tehdä ja keiden kanssa. 
Pureudutaan tarkasti tilanteen todellisiin juurisyihin. Seu-
raavassa vaiheessa lähdetään yhdessä monialaisesti ratko-
maan ja kokeilemaan, miten asioita tulisi tehdä.  Pienillä 
kevyilläkin kokeiluilla saadaan nopeassa ajassa, kustannus-
tehokkaasti tietoa sopivista kehityssuunnista.  

Kokeilukulttuuri on kokeilevaa kehittämistä. Kokeilu- 
kulttuurissa ei testata lopullisia tuote tai palveluideoita.  
Kokeilukulttuuri tarjoaa uudenlaisen tekemisen otteen  
kehitystyöhön, jossa toimitaan aitojen käyttäjien kanssa  
aidossa toimintaympäristössä. Kokeilut voivat olla hyvin 
kevyitä ja nopeita tai yhtäältä vuosien kehitysprosesseja. 
Kevyidenkin kokeiluiden kautta voidaan saavuttaa merkit

kuva 2  Kaupunkimuotoilun prosessi

( s a r a  i k ä v a l k o ,  
M i k k o  k u t v o n e n )
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tävää resurssien säästöä tai tulovirran kasvua niin yritys 
maailmassa kuin julkisella sektorilla. 

Kokeiluja voidaan rakentaa orastavien ideoiden varaan. 
Kehitysprosessin aikana on huomattavasti edullisempaa 
toteuttaa kevyitä kokeiluja, kuin suunnitella suljetussa  
toimistohuoneessa ja todeta vasta käyttöönottovaiheessa 
ettei suunnitelma vastaa tarpeita.  

Merkittävää on systemaattinen kehittäminen. Onnis- 
tuneen kokeilun perusta on hyvä suunnittelu. Näin vahvis-
tetaan todennäköisyyttä sille, että kokeiluista saadaan  
hyödyntämiskelpoista tietoa.  Oleellista on, mitä kokeiluista 
opitaan ja miten kokeilemiseen perustuvia projekteja  
johdetaan. Kokeilukulttuurin erityispiirteisiin kuuluu utelias 
työote ja epävarmuuden sietäminen. Kokeilukulttuurissa 
epäonnistuminen on sallittua. Oleellista on tekemisen kautta 
oppiminen ja oikeiden suuntaviivojen löytäminen. Aidossa 
ympäristössä toimiminen on juuri kokeilukulttuurin erityis-
piirre. Aidot käyttäjät ovat kokeilevan kehittämisen voima-
vara.  

Muotoiluosaamisella tuodaan näkyväksi aineettomia 
ja abstrakteja kokonaisuuksia.  Näin monialaisen yhteisen 
ymmärryksen saavuttaminen ja kokeilemalla oivaltaminen 
helpottuu. Kokeilu on kehittämistä ja muotoilun menetel-

mät toimivat oppimisen välineinä. Tyypillisiä menetelmiä 
ovat digitaaliset prototyypit, käyttöliittymäprototyypit, 
draaman keinot, roolipelit, simulaatiot, visualisointi 
esimerkiksi skenaarioiden muodossa. Näiden keinojen 
myötä prosesseja, tiloja, palveluita, järjestelmiä tai  
vaikka organisaatiota voidaan kokeilla toisin. Kokeile- 
malla voidaan ajatella isosti ja samalla kehittää koko-
naisuuksia pienissä erissä. Kokeilujen myötä tavoittee-
na on vakinaistaa uudenlaista toimintaaja uudistaa  
käytäntöjä.

Kaupunkimuotoilu Lahdessa

Lahden kaupungissa muotoilu on ollut tärkeä osa kaupunki- 
kehitystä ja kaupungin identiteettiä jo reilun 20 vuoden 
ajan. Lahti on ollut Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa 
muotoiluosaaminen on rohkeasti viety kaupunkiorganisaa-
tioon sisään. Kaupunkisuunnitteluyksikköön palkattiin  
Suomen ensimmäinen kaupunkimuotoilija vuonna 2012, 
jonka jälkeen osaamista ja toimintamallia on skaalattu 
muihinkin suomalaisiin kaupunkeihin. Lahti on luonteeltaan 
ennakkoluuloton ja kokeileva kaupunki. Lahti on pyrkinyt 
päämäärätietoisesti kestävän kehityksen ja muotoilun kärki 

kuva 3  Kevyilläkin kokeiluilla saadaan 
nopeassa ajassa tietoa sopivista kehityssuunnista.

( h e i n i M ä k i  2 0 2 1 )
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kaupungiksi. Lahden kaupungissa muotoilu on nähty  
kokoavana voimana ja hyvänä mallina yhdistää ammatti-
ryhmiä ja luoda käytännönläheisiä ratkaisuja. 

Lahden kaupungissa on pitkät perinteet muotoilun  
ja kestävän kehityksen korkeakoulutuksessa. Alueella  
on jo pitkään tehty tiivistä yhteistyötä kaupunki-  
ja aluekehityksessä. Kompaktin kaupungin kehittämis-
työssä vuorovaikutus ja yhteistyö LAB-ammattikorkea-
koulun, LUT-yliopiston ja Lahden kaupungin välillä  
on jatkuvaa ja päivittäistä. Kehittämistyön malli on  
varsin ainutlaatuinen. Lahdessa muotoiluosaamisen  
vastuu on rakentunut Muotoiluinstituutin, joka on osa  
LAB-ammattikorkeakoulua, ja kaupungin yhteistyön  
varaan. Korkeakoulutus ja soveltava tutkimus perustuu 
konkreettiseen työelämälähtöiseen tekemiseen, jossa  
kaupunki ja alueen elinkeinoelämä ovat tärkeitä kumppa-
neita. Työtä tehdään hyvin eri tasoilla. Arjessa työ on  
hyvin käytännönläheistä ja konkreettista suunnittelu-  
ja kehitystyötä. Suunnittelutyön rinnalla tehdään laajempia 
tutkimus- ja kehityshankkeita, sekä toteutetaan strategista  
kehittämistä ja kansainvälistä yhteistyötä. Tutkien, kokeillen  
ja kehittäen pyritään kestävien ja älykkäiden ratkaisujen  
edelläkävijäksi.

Muotoilun kysyntä kaupungeissa

Kaupungit ja kunnat ovat muotoilun hyödyntämisessä vielä 
hyvin eri tasoilla (kuva 4). Muotoiluosaamisessa pitkälle 
kehittyneissä kaupunkiorganisaatioissa työskentely keskittyy 
tätä nykyä strategiselle tasolle palvelukokemuksen  
ja kaupunkikokemuksen suunnitteluun ja johtamiseen. 
Kaupunkikokemus ja asiakaskokemusstrategia on 2020- 
luvulla kaupunkimuotoilun keskiössä, ainakin kokeneimmissa 
kaupunkiorganisaatioissa.

Vaikka merkittävää kehitystä on tapahtunut, koetaan julki-
sen sektorin olevan vielä kuitenkin hyvin alkuvaiheessa tässä 
hyödyntämisessä. Resursseista ja rakenteista johtuen julkisel-
la sektorilla vallitsee valitettavan usein vielä toimintaa, jossa 
korjataan seuraus, esimerkiksi pitkät jonot rakennuslupahaun 
neuvontaan, eikä päästä käsiksi taustalla olevaan todelliseen 
ongelmaan esimerkiksi - rakennuslupaprosessin monimut- 
kaisuus asiakkaalle. (Oosi ym. 2017, 47–51) Juuri näiden tee-
mojen juurisyihin olemme pureutuneet Lahden kaupungin  
ja LAB-ammattikorkeakoulun City as a Service -hankkeessa. 

Puitesopimukset ovat helpottaneet kaupunkien muotoi-
luosaamisen hankintaa. Puitesopimuksien myötä kaupungit 
ovat päässeet kokeilemaan millaista hyötyä palvelu- ja kau-

punkimuotoilun käyttäminen on kuntatasolla. Hankerahoi-
tukset ovat olleet oiva keino uusien ja rohkeiden toimen-
piteiden ja rekrytointien mahdollistaja. Hankkeiden kautta 
kaupungit ovat saaneet kokemuksia ja hyviä näyttöjä uuden 
toimintamallin käyttöönottoon. 

Kaupungeissa on ja tulee olemaan kysyntää muotoilu- 
osaajista, jotka tuovat asiantuntemuksensa mukaan moni-
osaajatiimeihin. Isommissa kaupungeissa on paikka muotoilu- 
strategille tai ehkä vielä täsmällisemmin muotoilustrategin 
asiantuntijuudelle eli visionäärille ja yhteisen tarinan raken-
tajalle. Muotoiluosaamisella on merkitystä kaupungeissa 
muutoksentekijänä ja kulttuurimuutoksen vauhdittajana. Yhä 
vahvemmin se on osa laajempaa asiantuntijakokonaisuuden 
hankkimista. Kaupungit tarvitsevat apua ratkaisujen etsimi-
seen ja vaihtoehtoisen tulevaisuuden hahmottamiseen.  

Monissa kaupunkiorganisaatioissa on huomattu oman 
muotoiluosaamisen hankkiminen olevan kannattavaa. Julki-
sella sektorilla muotoilualan työtehtäviä on tarjolla huomat-
tava määrä vuosittain. On upeaa huomata kuinka kymmenen 
vuoden takaiset tavoitteemme muotoiluosaamisen viemises-
tä julkiselle sektorille ovat täyttyneet. Nyt on aika asettaa  
tavoitteet seuraavalle kymmenelle vuodelle. Kaupunkien 
muotoilutyö jatkaa kulkuaan.
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kuva 4  Kaupunki- 
muotoilun portaat. (Toimiva 
kaupunki -hanke, uudelleen- 
piirtänyt Minttu Mäkinen)
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Kirjoit tajat enna elor anta sar a ik ävalko k ati  kumpul ainen

M uotoiluprosessi alkaa käyttäjätutkimuksella 
ja käyttäjäymmärryksen muodostamisella. 

Näin varmistetaan, että kohderyhmän tarpeet, haasteet 
ja olosuhteet ymmärretään. Vasta tämän ymmärryksen 
pohjalta lähdetään kehittämään aidoiksi ongelmiksi 
tunnistettuja kohtia tai kokonaisuuksia. Myös  
City as a Service -hanke käynnistyi käyttäjätiedon 
hankkimisella muun muassa haastattelujen kautta.

Hankkeen rajauksen mukaisesti haastattelut kohdennettiin 
Lahden kaupungin lupaprosessien ja -asioinnin sujuvuu-
den ja asiakaskokemuksien selvittämiseen. Fokus oli  
tapahtumiin ja maankäyttöön liittyvissä lupa-asioinneissa. 
Käyttäjätutkimus toteutettiin puolistrukturoitujen haastatte-
lujen kautta, joita toteuttivat hanketiimin lisäksi Lahden  
ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin palvelumuotoilu-
väylän opiskelijat.

Kevään 2020 aikana haastateltiin yli 50 yrittäjää,  
kaupungin viranhaltijaa sekä muita sidosryhmien edustajia 
heidän kokemuksistaan kaupungin yritys- ja lupapalveluihin 
liittyen. Tulokseksi saatiin laajasti tietoa käyttäjäkokemuk-
sesta, prosesseista sekä nykytilanteesta. Lisäksi vertaiarvioi-
tiin kotimaisten ja kansainvälisten kaupunkien käytänteitä 

Onhan se sen 
virkailijankin 
työajasta pois,  
jos soittelen  
tyhmiä  
kysymyksiä.
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nettisivuja ja digitaalisia lähteitä analysoiden. Vertais- 
arvioinnin täydennykseksi haastateltiin useamman suoma-
laisen kaupungin elinkeinoelämän ja tapahtumajärjestämisen 
avainhenkilöitä.

Taloustutkimuksen vuonna 2018 Lahden kaupungille 
toteuttamassa yrityshaastattelussa kriittisenä kehittämis-
kohteena nousi kaupungin lupa- ja tonttiasiointi (Lahden 
kaupunki 2018). City as a Service -hankkeen käyttäjätutki-
muksen tulokset toivat tarkempaa tietoa nykytilasta, kipu-
pisteistä ja kehittämisen paikoista.

Käyttäjätutkimuksessa tunnistetut ongelmakohdat 

City as a Service -hankkeen taustatutkimuksesta nousseista 
havainnoista toistuviksi asioiksi ilmeni tiedon löydettävyyteen, 
asiakaspalveluun ja lupa-asioinnin prosessiin liittyvät asiat. 
Lupa-asioinnin prosessi vaatii hakijalta huomattavasti  
ennakkotietoa itse luvista ja tieto on hajallaan useissa eri 
lähteissä. Hakuprosessin sujuvuuteen vaikuttavat monet eri 
tekijät, jotka voivat olla hakijalle epäselviä. Tämän vuoksi 
hakija ei välttämättä osaa toimia ennakoivalla, lupakäsit-
telyä nopeuttavalla tavalla. Kokemukset asiakaspalvelusta 

kuva 1  Käyttäjälähtöisessä kehittämisessä 
ihmisten kohtaaminen antaa arvokasta ymmärrystä 
suunnittelutyöhön, tämä onnistuu myös etäyhteyksillä.

k u v a :  h ä k k i n e n  2 0 2 1
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vaihtelivat eri ääripäistä neutraaliin. Esimerkiksi ongelma- 
tilanteita voi aiheuttaa se, että yrittäjän ja viranhaltijan välille 
syntyy kitkaa, mikäli hakuaikataulu aiheuttaa haasteita osa-
puolille. 

Kaupungin henkilöstön haastatteluiden myötä oli  
kiinnostava tunnistaa lupaprosessien monimutkaisuus 
myös henkilöstön näkökulmasta. Yksi tapahtuma voi enim-
millään vaatia 30 lupaa. Se mitä lupia tulisi ymmärtää hakea, 
mistä kanavasta, milloin, miksi ja keneltä on kaiken kaik-
kiaan asiakaskunnalle epäselvää ja monimutkaista hah-
mottaa. 

Viestinnän merkitys palvelun ensimmäisissä vaiheissa, 
niin sanotun “esipalvelun“ aikana on, merkittävä. Lahden 
kaupungin verkkoympäristössä tulee olla selkeät ja hou-
kuttelevat tiedot niin tapahtumien järjestämiseen kuin  
sijoittumisen mahdollisuuksiin. Esipalvelun ja oivalluksen 
vaihe on kriittisin vaihe, jossa asiakas päättää joko tutustua 
palveluntarjontaan tai hylkää sen. Verkkosivuilla palvelun-
tarjoajalla on tutkitusti noin kolme sekuntia aikaa vakuut-
taa asiakkaansa.

Julkisissa palveluissa harvoin on mahdollista vaihtaa 
parempaan palveluun, jolloin turhauttava tai sulava asiointi- 
kokemus jättää tietyn tunnekokemuksen kyseisen tahon 

kanssa asioinnista. Tällaisessa tilanteessa Lahden kaupungin 
tavoite on jättää asioijalle miellyttävä ja sujuva kokemus 
kaupungin kanssa asioinnista, johon päätettiin hankkeessa 
keskittyä yhtenä osa-alueena.

Selkeät lupaprosessit sujuvoittavat asiointia

Haastatteluissa nousi esiin olettamuksia prosessien kulusta, 
ja käytännössä lupaprosessi saattoi poiketa olettamuksesta. 
Prosessit ovat moninaisia. Lahden kaupungissa henkilö-
kohtainen ohjaus on ollut merkittävässä roolissa niin ta-
pahtumien, kuin sijoittumiseenkin liittyvissä prosesseissa. 
Henkilökohtainen palvelu nostettiin haastatteluissa todella 
merkittäväksi arvoa tuottavaksi palvelutoimenpiteeksi. 
Henkilökohtainen osaava ja laadukas palvelu sai runsaasti 
kiitosta osakseen, mutta palvelun laadun ylläpitoon ei aina 
ole mahdollisuutta resurssien puutteen vuoksi.  

Haastetta lupaprosesseihin tuo laaja sidosryhmäverkosto. 
Lainsäädäntö velvoittaa valtiota ja kuntasektoria eri lupa-
käytänteiden osalta. Merkittävästi asiakaskokemusta hei-
kentäväksi tekijäksi nousi prosessien epäselvyyksien lisäksi 
prosessien eritahtisuus. Eritahtisuus lupien myöntämisessä 
on ongelma myös elinkeinoelämän toimijoille. Tämän mai-

nitsivat ongelmaksi niin tapahtumatuotannon toimijat kuin 
alueelle sijoittuvat yrittäjät. 

Käyttäjätutkimuksen tulosten mukaan City as a Service 
-hankkeessa keskityttiin valittuihin ongelmakohtiin, tiedon 
löydettävyyden, asiakaspalvelun ja lupa-asioinnin prosessien 
kehittämiseen. Näistä lähdettiin työstämään erityyppisiä 
ratkaisuideoita kokeiltavaksi Lahden kaupungissa.

kuva 2  Käyttäjätutkimuksessa 
toistuviksi ongelmakohdiksi ilmeni tiedon 
löydettävyyteen, asiakaspalveluun ja lupa-
asioinnin prosessiin liittyvät asiat.
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City as a Service

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a

kuva 3  Kehitettävien  
lupa-asiointien eri vaiheet  
käytiin läpi sekä asiakkaan  
että viranhaltijoiden  
näkökulmista. Tämä tuki  
kokonaisuuden ymmärtämistä 
suunnittelutyössä.
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Kirjoit tajat sar a ik ävalko k ati  kumpul ainen J ulkisen sektorin tuottamiin kokonaisuuksiin  
tarvitaan tulevaisuusajattelua ja yhteiskehittä-

misen keinoja. Myös City as a Service -hankkeessa 
(2019–2021) tarkasteltiin Lahden kaupungin elinkeino- 
elämälle tarjoamia palveluja ja yhteistyömalleja  
tulevaisuuteen suunnaten.

Hankkeen alussa haastateltiin yli 50 kaupungin viranhaltijaa,  
yrittäjää ja sidosryhmän edustajaa kaupungin yritys- ja lupa- 
palveluihin liittyen. Käyttäjätutkimuksen mukaan kehitys- 
kohteiksi nousivat tiedonjako, asiakaspalvelu ja lupa- 
asioinnin prosessit. Tähän tietoon pohjautuen ideoitiin  
kehitysideoita ja konsepteja lupapalvelujen sujuvoittamiseksi. 
Kehittämistyötä tehtiin yhteiskehittämisen keinoin.

Kevään 2020 aikana järjestettiin yhteiskehittämisen työ- 
pajoja, joihin kutsuttiin kaupungin virkamiehiä, yrittäjiä ja sidos- 
ryhmien edustajia kommentoimaan ja yhteiskehittämään  
ideoita. Alkuvuodesta 2020 ajateltiin työpajat järjestettävän 
 fyysisesti paikan päällä Lahden kaupungin Palvelutorilla.  
Koronapandemian vuoksi työpajat päätettiin kuitenkin toteut-
taa etänä. Työpajoja ja konsepteja toteutettiin työryhmänä, 
joka koostui LABin ja Lahden kaupungin projektin asiantunti-
joista sekä LABin palvelumuotoilun väylän opiskelijoista.



29City as a Service Kohti yritysystävällistä kaupunkia

Käyttäjäymmärryksestä konkretiaan digitaalisen yhteiskehittämisen keinoin

Konseptilla tarkoitetaan suunnittelun kokonaiskuvausta 
tai luonnosta, jolla tuodaan esille suunnittelun keskeinen 
idea. Konseptoinnin avulla pyritään rakentamaan yhteinen 
näkemys siitä kenelle tuote, palvelu tai ympäristö on  
tarkoitettu ja mitä hyötyä tai arvoa siitä on käyttäjille.  
Konseptoinnissa esitetään, miten tuotetta, kohdetta  
tai palvelua käytetään ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. 

Muotoilun alalla konseptointi sisältää lähes poikkeuksetta 
visualisointeja, jotka helpottavat eri sidosryhmien välistä 

yhteisen ymmärryksen rakentumista. Konsepteja voi esittää 
eri prosessin vaiheessa erilaisella tarkkuudella.

Digitaalisen yhteiskehittämisen etuja

City as a Service -hankkeessa yhteiskehittämistä toteutettiin 
etätyöpajoissa. Yhteissuunnittelu eli co-design tarkoittaa 
käyttäjien mukaan ottamista tuotteiden, ympäristöjen  
ja palvelujen yhdessä kehittämiseen (Hyysalo 2009;  
Vaajakallio 2013). Yhteiskehittämisessä demokraattisen 
suunnittelun arvot ovat tärkeä lähtökohta. Laadukasta yhteis- 
kehittämistä on tärkeää suunnitella sekä arvioida yhteis-
työn toteutumista ja vaikutuksia.

Etätyöskentelyn etuna on, että se tarjoaa kaikille osal-
listujille tasa-arvoisen mahdollisuuden osallistua keskus-
teluun. Myös vaitonaisemmat ja intovertimmat osallistujat 
pääsevät loistamaan, kun voidaan tarjota moninaisia osal-
listumisen ja yhteiskehittämisen keinoja. Digitaalisessa  
ympäristössä osallistujat voivat ilmaista itseään omin  
sanoin, joko kirjallisesti  tai artikuloiden, ilman että joutui-
sivat asettumaan valokeilaan. Näin fokus pysyy itse asiassa, 
eikä tärkeäksi nouse, kuka aiheen on tuonnut esille ja miten. 
Yhteiskehittämisen myötä tunnistettiin myös, että digitaali-

sessa ympäristössä ihmiset malttavat paremmin kuunnella 
toisten puheenvuoroja, eikä päälle puhumista tapahdu 
samalla lailla kuin fyysisessä tilassa. Näin pystytään vaali-
maan laadukkaampaa dialogia.

Eräs merkittävä etätyöskentelyn tuoma arvo on aineiston 
laadussa ja dokumentoinnissa. Osallistujat kirjaavat luon-
tevammin omia ajatuksiaan esimerkiksi chattiin tai kyselyihin. 
Näin saadaan autenttista, sävyltään puhdasta ja käyttäjien 
itsensä tuottamaa materiaalia käyttäjätutkimuksen aineistoksi. 
Myös aineiston analysointi ja jatkotyöstö sujuvoituu, kun 
työskentelyn tulokset löytyvät dokumentoituna yhteiseltä  
digitaaliselta alustalta.

Etätyöpaja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumat- 
toman osallistumisen ja sen avulla tavoittaa osallistujia  
helpommin. Hyvin toteutettuna etätyöpaja onkin ketterä 
vaihtoehto, joka mahdollistaa matalan kynnyksen osallistu-
misen ja helpon jakautumisen monimuotoisiin pienryhmiin.  
City as a Service -hankkeen järjestämiin työpajoihin saatiin 
mukaan laajasti ja monialaisesti osallistujia eri tehtävistä. Mu-
kana on ollut kaupungin johtavia virkamiehiä, poliittisia pää-
töksentekijöitä, yrittäijiä, yrittäjäjärjestöjen edustajia ja kau-
punkilaisia. Digitaalinen yhteiskehittäminen on sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tapa kehittää kaupunkia.

kuva 1   LABin palvelumuotoilun  
väylän opiskelijoiden tekemiä konsepteja  
lupapalvelujen sujuvoittamiseksi.

k u v a :  pa lv e l u M u o t o i l u n  v äy l ä o p i n n o t  2 0 2 0 a
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Etäyhteydet luovat oman haasteensa, koska  
kaikkea sanatonta viestintää ei näe ja työskentelyä on  
vaikeampi havainnoida. Myös tekniset haasteet saattavat 
aiheuttaa yllätyksiä, koska aina ei voi luottaa siihen,  
että ohjelmistot ja yhteydet toimisivat ja niitä osattaisiin 
käyttää. On tärkeää harjoitella etukäteen työpajan  
toteuttamista, valita osallistujille sopivan tasoisia ohjelmia  
ja työkaluja sekä miettiä myös varasuunnitelma  
toteutukseen.

Käyttäjäymmärryksestä konkretiaan

City as a Service -hankkeessa yhteiskehittämisen prosessi 
alkoi tiedonhankinnasta ja käyttäjätutkimuksesta, jossa 
pyrittiin tunnistamaan, mitä ongelmaa ollaan ratkomassa. 
Tärkeää oli myös tutkia ja tarkastella millaisia tarpeita ja 
toiveita sidosryhmillä nousee. Käyttäjätutkimuksen ohella 
tutustuttiin toimintaympäristöön vertaisarvionnin eli bench- 
markingin avulla. 

Käyttäjätieto analysoitiin laajasti. Käyttäjätiedon mukaan 
kehityskohteiksi nousivat tiedonjako, asiakaspalvelu ja lupa- 
käsittely. Tämän jälkeen työryhmä ideoi ja rakensi alustavia 
konsepteja. Konsepteja voidaan käyttää nykytilan, sekä  

k u v a :  pa lv e l u M u o t o i l u n  v äy l ä o p i n n o t  2 0 2 0 b

kuva 2  Toisen  
työpajan konseptien  
esimerkkejä LABin 
palvelumuotoilun  
väylältä.
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tavoitetilan kuvaukseen. Useilla vaihtoehtoisilla konsepteilla 
voidaan esittää eri mahdollisuuksia.

Työpajasarjan lopussa arvioitiin yhdessä konsepteja  
ja valittiin potentiaalisemmat jatkokehitykseen. 

Keväällä 2020 järjestettiin yhteensä neljä etätyöpajaa. 
Tapahtumiin liittyvien lupapalvelujen kehittämistä käsi-
teltiin omissa työpajoissaan ja rakentamiseen ja maan-
käyttöön liittyvien lupien kehittämistä vastaavasti omissa 
työpajoissaan. Työpajat toteutettiin Zoom-etäyhteyden 
avulla ja virtuaalisena yhteiskehittämisalustana käytettiin 
Mural-ohjelmaa. Varsin nopealla aikataululla tapahtunut 

toteuttamistavan muutos vaati uuden ajattelutavan omak-
sumista ja toteutuksen harjoittelua ennen työpajoja.

Ensimmäisissä työpajoissa esiteltiin osallistujille käyttäjä- 
tutkimukseen pohjautuvia palvelukonsepteja. Osallistujat 
pääsivät kommentoimaan ideoita ja yhdessä aiheita kehi-
tettiin eteenpäin. 

Toisen kerran työpajoissa osallistujille esiteltiin jatko- 
kehitetyt konseptit, joista keskusteltiin ja niitä kehitettiin 
yhdessä eri ideointimenetelmien avulla. Konsepteissa  
korostuivat muun muassa ”yhden luukun palvelu”, palvelu- 
lupaukset, viestinnän kehittäminen, prosessien visualisointi,  
uudet toimintatavat ja interaktiiviset järjestelmät. Tiedon  
visualisointi helpotti konseptien ymmärtämistä ja osallistujien 
välistä keskustelua. Tulevaisuuteen suuntaavuus  
on oleellinen osa muotoiluajattelua. 

Työpajoissa pohdittiin yhdessä myös tulevaisuus- 
tarinoiden avulla Lahtea vuonna 2040. Osallistujille jaettiin 
eri rooleja ja he pääsivät ideoimaan tulevaisuutta esimerkiksi 
yrittäjän, kaupungin virkamiehen tai yritysneuvojan näkö-
kulmista. Ideana oli pohtia aihetta eri kuvakulmasta kuin 
nykyisessä toimenkuvassa ja astua esimerkiksi virkamiehen 
roolista yrittäjän saappaisiin. Työpajan tulevaisuus- 
työskentelyosuus sai osallistujilta positiivista palautetta.  

He osoittivat mielenkiintoa ottaa tämän kaltaista työskentelyä 
entistä vahvemmaksi osaksi nykyistä toimintaa. Osallistuja- 
kommenteissa mainittiin muun muassa, että kyseessä oli pit-
kästä aikaa sellainen työpaja, joka oli innostava ja hyödyllinen.

Kesäkuun 2020 alussa järjestettiin etätyöpaja, jossa  
valittiin potentiaalisemmat ideat ja palvelukonseptit  
kokeiluja varten. Jatkoon valitut palvelukonseptit ja kehit-
tämisideat vastasivat käyttäjätutkimuksesta kehityskohteiksi 
nousseisiin teemoihin, joita olivat tiedonjako, asiakas- 
palvelu ja lupa-asioinnin prosessit. 

Konsepteissa on sekä tapahtumiin liittyvien lupa- 
palvelujen, että rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvien 
lupapalvelujen kehittämiseen liittyviä aiheita. Jotkut  
konsepteissa liittyvät yleisemmin yrittäjille suunnattujen 
palvelujen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen, kuten  
Yrittäjäfoorumi tai Yrittäjyyspeli. 

Kuvioon 1 on koottu kokeiluihin valitut konseptit.  
Valittuja kokeiluja toteutettiin syksyllä 2020 sekä vuoden 
2021 aikana. Seuraavissa artikkeleissa kerrotaan tarkemmin 
toteutetuista kokeiluista ja pilotoinneista. 

kuva 3  Työpajan 
tulevaisuusajattelua 
tukevaa materiaalia 
esimerkiksi robotiikan 
näkökulmasta.

k u v a :  pa lv e l u M u o t o i l u n  v äy l ä o p i n n o t  2 0 2 0 c
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kuvio 1  Kokeiluihin valittuja konsepteja.
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Tapahtuma toi tapahtuma-alan ihmiset yhteen

Kirjoit tajat suvi  mononen k ati  kumpul ainen C ity as a Service -hankkeessa haastateltiin  
tapahtuma-alan yrittäjiä ja toimijoita heidän 

kokemuksistaan järjestää tapahtumia Lahdessa  
sekä heidän toiveistaan tapahtumajärjestämisen  
helpottamiseksi.  Haastatteluissa nousi esille toiveita 
muun muassa siitä, että kaupunki huomioisi tapahtuma- 
järjestäjiä. 

Projektissa ideoitiin havaittuihin tarpeisiin perustuen palvelu- 
konsepteja, joista valittiin yhdessä kiinnostavimmat toteu- 
tettaviksi. Konseptien luomiseen osallistuivat LABin palvelu- 
muotoilun väylän opiskelijat, jotka ideoivat Tapahtuma 
-nimisen tapahtuman, jossa olisi tarjolla kohtaamisia  
tapahtumajärjestäjien ja kaupungin viranhaltijoiden kesken. 
Yhteisen tapahtuman tarkoituksena olisi edistää yhteisön, 
yhteisten tietojen ja erilaisten yhteistyömahdollisuuksien 
kehittymistä. 

Konseptin ajatuksena oli, että tapahtuma toteutet- 
taisiin messutyylisenä kohtaamispaikkana, jossa kaupun- 
gilla olisi mahdollisuus kannustaa tekijöitä, jakaa ajan-
kohtaista tapahtumien järjestämiseen liittyvää tietoa, sekä 
kerätä suoraa palautetta tapahtumien tekijöiltä. Lahden 
kaupungin tapahtumayksikkö on aikaisemmin järjestänyt 
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Tapahtuma. NYT. -nimellä samantyylisiä tilaisuuksia, joista 
ensimmäinen järjestettiin vuonna 2012.

Edellisestä tapahtuma-alan ihmisille suunnatusta  
paikallisesta tilaisuudesta oli jo aikaa, joten Tapahtuma 
-tapahtuma päätettiin järjestää lokakuussa 2020. Lahden 
kaupungin ja LABin toteuttama tapahtuma järjestettiin  
Villähteen Autokorilla. Paikka on teollisen tuotannon  
päätyttyä muuntunut kotipesäksi monelle pienyrittäjälle.

Järjestelyiden kiusana korona 

Edellisenä keväänä alkanut koronapandemia aiheutti sekä 
harmaita hiuksia, että entistä suuremman tarpeen Tapahtuman 
järjestämiseksi. Koko tapahtuma-ala halvaantui maalis- 
kuussa 2020 alkaneisiin rajoituksiin, ja vaikka kesällä tilanne 
helpottui niin, että pienimuotoisia ulkotapahtumia pystyt-
tiin järjestämään, tapahtuma-alan ammattilaiset kipuilivat 
tulojen menetyksen ja terveysturvallisuuden välimaastossa.  

Tapahtuman sisältöä lähdettiinkin rakentamaan suoras-
taan sielunhoidollisesta näkökulmasta: yhteistä ajanviettoa 
rennolla otteella, tilaisuutta nähdä vanhoja tuttuja ja tutus-
tua uusiin ihmisiin sekä lempeitä puheenvuoroja toivosta 
ja paremmista ajoista. Toteutuksen malleina pidettiin  

kolmea eri vaihtoehtoa: paikan päällä järjestettävää  
tapahtumaa, verkossa järjestettävää etätapahtumaa sekä 
näitä kahta yhdistelevää hybriditapahtumaa. Koronatilan-
teen taas synkistyessä kesän jälkeen päädyttiin hybridita-
pahtuman järjestämiseen ja viranomaisten ohjeiden mukai-
sesti paikan päälle tulevien osallistujien määrä rajattiin  
50 henkilöön.

Tapahtuman toteutusta suunnitellessa mietittiin,  
miten verkostoituminen paikan päällä sekä etäyhteyden 
päässä olevien osallistujien välillä saataisiin hybridimallissa  
toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä lähdettiin 
ratkomaan uusilla teknologisilla innovaatioilla, kuten  
pelillisellä hybridikartalla, jonka linkkipisteissä osallistujat 
pystyisivät keskustelemaan keskenään.  

Kutsuttavien joukko kattoi laajasti eri tapahtuma- 
tyyppien edustajat Lahdessa ja Päijät-Hämeessä. Mukana 
oli muun muassa eri liikunta- ja urheiluseurojen edustajia, 
kulttuurialan toimijoita, tapahtumayhtiöiden työntekijöitä, 
tapahtumalupia käsitteleviä viranomaisia, oppilaitosten 
edustajia sekä kaupungin omia työntekijöitä konsernin  
eri tahoilta. Kutsua levitettiin myös hankkeen kumppanuus- 
verkostoissa, muun muassa Lahden Yrittäjien kautta, sekä 
sosiaalisessa mediassa.

Uskoa tulevaan

Ohjelmaan haluttiin sopiva kattaus kansainvälistä  
ja paikallista ulottuvuutta sekä näkymiä tulevaan. Kansain- 
välisen osuuden puhujaksi kutsuttiin skotlantilainen  
Paul Gudgin, jolla on yli 30 vuoden kokemus tapahtuma- 
alalta. Hänen pitämiään Festival and Event Management 
Masterclass -luentoja on kuultu yli 25 eri maassa. Paulin 
esitys “Surviving and Reviving Festivals and Events  
After Covid-19” oli ajan hermoilla oleva katsaus siihen,  
miten toimitaan akuutin kriisin jälkeen. Esityksen näkö- 
kulma mikä sopi erinomaisesti myös Tapahtuman positiivi-
seen asenteeseen.

Kotimaisen ja paikallisen tapahtuma-alan puheen-
vuoron piti Lahden kaupungin tapahtumapäällikkö Inkeri 
Määttä, jonka esitys ”Kohti uutta ja parempaa tapahtuma-
tulevaisuutta Lahdessa” antoi paitsi realistisen kuvan koronan 
runtelemasta alasta, myös pilkahduksia paremmasta tule-
vaisuudesta.  

Tapahtuman avasi Lahden kaupunginjohtaja sekä  
Tapahtumateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka 
Timonen. Ääneen pääsisivät myös Korin yrittäjät, jotka  
kertoisivat palveluistaan ja talon historiasta.  Viihteestä 



kuva 1  Inkeri Määttä, 
Lahden kaupungin 
tapahtumapäällikkö, 
tukemassa tapahtuma-
alan toimijoita.

kuva 2  Skotlannista 
tuleva Paul Gudgin 
puheenvuoro heijastui 
hologrammina osaksi 
fyysistä tapahtumaa.

kuva 3  Etelärinteen  
Pojat luomassa tunnelmaa 
jazz-musiikilla.

kuva 4  Tapahtuma-alan 
toimijoille hybridi-muotoisesti 
järjestetty Tapahtuma toi ihmiset 
yhteen, kannusti jaksamaan 
vaikeaa pandemiatilannetta  
ja antoi ajankohtaisista asioista 
käytännön tietoa.

kuva 5  Mojo 
-tuotannosta Imppu  
ja Mirva Myllynen  
viihdyttivät taidokkaalla 
esityksellään.

kuva 6  Villähteen 
Autokorilta sai palvelua 
tapahtuman moniin 
yksityiskohtiin.

k u v a t :  e n n a  e l o r a n t a
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vastasivat Mojo-tuotannon tehopari Imppu ja Mirva  
Myllynen sekä illan päättävä Etelärinteen Pojat.

Kohtaamisia ja oppeja tuleviin tapahtumiin 

Lokakuun 28. päivän iltana järjestetty Tapahtuma-tapahtuma 
keräsi paikan päälle Villähteelle noin 40 osallistujaa ja lähes 
tuplamäärän etänä.  

Tekniset kommellukset värittivät tapahtuman alku- 
puoliskoa. Tapahtuman etäosallistujat eivät päässeet mukaan, 
ja paikan päällä oleville Paul Gudginin etäluennon yhteys 
ja ääni pätki niin pahasti, että luento oli lopulta pakko  
keskeyttää. Puheenvuoro onneksi kuvattiin myöhempää 
katsomista varten. 

Tekniset haasteet eivät kuitenkaan paikan päällä olleita 
harmittaneet vaan oheisohjelma, herkulliset tarjottavat  
sekä ihmisten kanssa keskustelu paikkasivat aukkoa illan 
ohjelmassa. Sen sijaan etäyhteyksien päässä olevat osallis-
tujat eivät jääneet kartalle etsimään verkostoitumiskump-
paneita, joten näiden innovaatioiden kokeilut jäivät toi-
seen kertaan. 

Palaute tapahtumasta oli kaksijakoista: teknisiä ongelmia 
harmiteltiin, mutta samalla kiitettiin tilaisuuden tunnelmaa 

ja mahdollisuutta nähdä ihmisiä. Tapahtumapaikkana  
toimineen Villähteen Korin tilat ja yrittäjät saivat kiitosta,  
ja Tapahtumalle toivottiin myös jatkoa − kun taas korona 
sen sallii. Tapahtuma-tapahtuma oli oppimiskokemus,  
jonka haasteita kehittämällä ja vahvuuksia edelleen ruok-
kimalla seuraavasta tilaisuudesta saadaan vielä upeampi 
kokemus niin tekijöille kuin osallistujillekin.



City as a Service

Julkisen sektorin 
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Julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutus 

Kirjoit tajat sar a ik ävalko k ati  kumpul ainen

K eväällä 2021 LAB-ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutti toteutti julkisen sektorin 

palvelumuotoilukoulutuksen Lahden kaupungin työn-
tekijöille. City as a Service -hankkeen (2019–2021) 
tavoitteena oli kehittää Lahden kaupungin palveluja 
käyttäjälähtöisemmiksi ja sujuvammiksi muotoilu- 
ajattelun ja palvelumuotoilun keinoin yhdessä yritysten 
ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena oli lisäksi rakentaa 
yhteiskehittämisen toimintatapoja sekä parantaa  
kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista asiakas-
palveluprosessien sujuvoittamisesta. Projekti vahvisti 
osaltaan Lahden asemaa muotoilua hyödyntävänä 
kaupunkina.

Hankkeen edetessä hahmottui tarve Lahden kaupungin 
henkilöstön palvelumuotoiluosaamisen kasvattamiselle. 
Konkreettinen tapa vastata tarpeeseen oli järjestää korkea-
koulutasoista julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutusta 
henkilöstölle. 

City as a Service -hankkeen alkutaipaleella tarkoitus  
oli järjestää palvelumuotoilukoulutusta alueen yrityksille. 
Keväällä 2020 yritysten ajatukset olivat COVID-19-pande-
miasta selviytymisessä, joten aika yritysten koulutukselle  

Palvelumuotoilun 
periaatteet ja asiakas- 
kokemuksen merkitys 
tulevat varmasti  
jatkossakin kulkemaan 
mukana omassa työssä 
ja siihen liittyvässä 
toiminnassa.
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ei ollut oikea. Päätettiin reagoida nopeasti muuttuneeseen 
tilanteeseen ja suunnata tämä resurssi Lahden kaupunkiin. 
Hankesuunnitelmaan tehtiin toimenpidemuutos, joka 
mahdollisti koulutuksen. 

Lahden kaupungin henkilöstölle pidettiin kolmen kuu-
kauden mittainen julkisen sektorin palvelumuotoilukou-
lutus, joka oli laajuudeltaan viisi opintopistettä. Koulutus 
toteutettiin verkko-opintoina. Kyseessä oli pilottikoulutus, 
johon osallistui kaupunkiympäristön sekä elinvoima-  
ja työllisyyspalveluiden 14 työntekijää. Osallistujat olivat  
monilta eri taustoilta ja vastuualueilta. 

Mukana olevien henkilöiden työtehtävät liittyivät muun 
muassa joukkoliikennesuunnitteluun, jätehuoltoon, yleis-
kaavaan, kunnallistekniikkaan, rakennusvalvontaan, kaupunki- 
taiteen koordinointiin ja tapahtumiin.

Joillakin osallistujista oli jo entuudestaan osaamista 
palvelumuotoilusta, mutta erityisesti julkisen sektorin näkö- 
kulma aiheeseen oli uutta.

Palvelumuotoilu lähestymistapana

Kaupunki ja sen palvelut ovat asukkaita ja sen eri toimijoi-
ta, kuten yrityksiä varten. Kun palvelut suunnitellaan ja to-

teutetaan asiakaslähtöisesti, niistä saadaan vaikuttavia  
ja tehokkaita. Palvelumuotoilussa lähtökohtana ovat ihmis-
ten ja sidosryhmien tarpeet ja asiakasymmärrys nostetaan 
suunnittelussa keskiöön.

Palvelumuotoilun periaatteita ovat ihmislähtöisyys, osal-
listaminen, yhteiskehittäminen, iteratiivisuus, palvelujen 
näkyväksi tekeminen ja testaaminen. Perinteisestä ennalta 
suunniteltavasta projektiajattelusta muotoiluajatteluun pe-
rustuva palvelumuotoilu eroaa monellakin tapaa. Alussa 
määritellään ongelma, joka organisaatiossa halutaan ratkaista. 
Ongelman määrittelyä tarkennetaan asiakaslähtöisen ymmär- 
ryksen pohjalta. Uuden tiedon kasvaessa projektin suuntaa  
ja toteutustapaa ollaan valmiita jatkuvasti muuttamaan.  
Lopputuloksena on eri osapuolten yhdessä tuottama koko-
naisuus. Muotoiluajattelun avulla voi lähestyä erilaisia haas-
teita strategisella, systeemisellä tai asiakasrajapinnan tasolla. 

Palvelumuotoilussa tekemisen tavoitteena on, että 
muotoiltava palvelu tuottaa arvoa asiakkaille, työntekijöille, 
omistajille ja sidosryhmille. Asiakaskokemus on subjek- 
tiivinen ja muodostuu kaikesta vuorovaikutuksesta, jossa  
asiakas on yrityksen tai organisaation kanssa. Asiakas- 
kokemuksen merkitystä julkisissa palveluissa voi tarkastella 
tuottavuuden, vaikuttavuuden ja saavutettavuuden näkö-
kulmista. Tuottava palvelu on tehokkaampi ja vie vähemmän 
aikaa. Vaikuttava palvelu vastaa asiakkaan oikeisiin ongelmiin 
ja luo parempaa vuorovaikutusta. Saavutettava palvelu on 
helposti löydettävä ja yhdenvertainen, eikä vaadi asiakasta 
olemaan palvelun asiantuntija. (Julkisen sektorin palvelu-
muotoilukoulutus 2021)

kuvio 1   Palvelumuotoilun 
periaatteilla parempia palveluja 
kehittäessä toiminta linkittyy 
useaan eri tason toimintaan.

k u v a :  s a r a  i k ä v a l k o
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Opin äärellä

Koulutus koostui itsenäisistä ennakkotehtävistä, viidestä 
opetuspäivästä, sekä Green Design Weekin Kaupunki-
muotoilun seminaarista ja itsenäisistä sekä ryhmätyö- 
tehtävistä. Ensimmäisinä opetuspäivinä käytiin läpi muotoilu- 
ajattelun ja luovan ongelmanratkaisun periaatteita. Osallis-
tujien kanssa tutustuttiin myös palvelumuotoilun prosessiin 
sekä menetelmiin ja työkaluihin, jotka auttavat käyttäjä- 
lähtöisten ja kannattavien palvelujen kehittämisessä. 

LABin Muotoiluinstituutin asiantuntijoiden lisäksi  
Tampereen kaupungilla aiemmin palvelumuotoilijana työs-
kennellyt Outi Nokkonen toimi vierailevana kouluttajana.  
Tampereen kaupungilla palvelumuotoilua on hyödynnetty 
esimerkiksi verkkosivujen, digikehittämisen, ikäihmisten 
päiväkeskuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
palveluprosessien kehittämisessä.

Lisäksi vierailevilta luennoitsijoilta saatiin kuulla  
käytännön esimerkkejä palvelumuotoilun hyödyntämisestä  
Tampereen ratikan asiakaskokemuksen kehittämisessä  
ja Lähiöohjelma-projektissa.

Myös hankkeen kaupunki- ja palvelumuotoilun asian-
tuntija Sara Ikävalko kertoi, miten Lahden kaupungin palvelu- 

kuva 1  Yhdessä kehittäminen  
on palvelumuotoilun ydintä.

k u v a :  h u o t a r i  2 0 1 9

kuva 2  Julkisen  
sektorin palvelumuotoilukoulutus 

toteutui verkko-opintoina.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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ja aluekehittämisessä on usean vuoden ajan hyödynnetty 
muotoiluajattelua ja palvelumuotoilua, esimerkkeinä muun 
muassa radan varren alueen, Mukkulan seudun ja Palvelutorin 
kehittäminen.

Tärkeä osa koulutusta oli tekemällä oppiminen. Osal-
listujat pääsivät toteuttamaan itsenäisesti tai pienryhmissä 
harjoitustyön, jossa he kehittivät omaan työhönsä liittyvää 
aihetta. Samalla he tutustuivat konkreettisesti palvelu- 
muotoilun lähestymistapaan.

Ryhmät sovelsivat erilaisia menetelmiä prosessin aikana. 
Esimerkiksi joukkoliikenteen kehittämisen parissa työsken-
nellyt ryhmä hankki laadullista käyttäjätietoa haastattele-
malla kuljettajia, sekä osallistavan havainnoin keinoin  py-
säkeillä ja bussimatkoilla. Karttapalvelua kehittänyt ryhmä 
puolestaan antoi käyttäjille tehtäviä hakea karttapalvelusta 
eri kohteita ja havainnoi ja haastatteli samalla käyttäjiä.  
He järjestivät lisäksi etätyöpajan karttapalvelun käyttäjille.

Etäkoulutuspäivien aikana ryhmät esittelivät projektien 
etenemistä ohjaajille ja saivat kommentteja ja ohjausta 
työskentelyyn. Koulutus huipentui viimeisellä kerralla esi-
teltyihin harjoitustöihin, joissa osallistujat esittelivät pro-
sessia, joka oli johtanut kehittämistehtävän tuloksiin.  
Ryhmien aiheet olivat erilaisia ja niistä sai monipuolisen

kuva 3  Karttapalveluja 
harjoitustyönään kehittävän 
tiimin esityksestä tulevaisuuden 
karttapalveluiden ajureita.

kuva 4  Joukkoliikenteen 
palveluja harjoitustyönään 
kehittävän tiimin esityksestä 
suoraa kohtaamista kyseisessä 
palveluympäristössä.

k u v a :  j u l k i s e n  s e k t o r i n  pa lv e l u M u o t o i l u k o u l u t u s  2 0 2 1
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katsauksen laajasta tehtäväkentästä, joiden parissa kau-
punkiorganisaatiossa työskennellään. 

Oppimistehtävissä kehitettiin muun muassa: 
• joukkoliikenteen asiakaskokemusta linja-auton  

kuljettajia osallistaen
• asumis- ja talousneuvonnan palveluja
• kunnallistekniikan vuorovaikutusmahdollisuuksia
• Lahden karttapalveluja asiakaslähtöisemmiksi
• jätehuollon asiointia asiakkaan näkökulmasta
• selvitettiin julkisen taiteen merkitystä ja asukkaiden 

toiveita.

Oivalluksia ja uusia näkökulmia

Osallistujilta kerättiin palautetta koulutuksessa. Saadun  
palautteen mukaan koulutukseen oltiin tyytyväisiä.  
Osallistujat mainitsivat muun muassa, että palvelu- 
muotoilu avarsi näkökulmaa tehdä työtä ja kasvatti  
ymmärrystä asiakaskokemuksen tärkeydestä ja käyttäjä-
lähtöisen tekemisen tavoista. Ryhmätehtäviä tehdessä 
osallistujat tutustuivat paremmin kollegoiden työhön  
ja yksikön toiminnan laajuuteen. Kysyttäessä keille kolle-
goille koulutusta suosittelisi, palautteissa mainittiin, että 

opinnoista olisi hyötyä kenelle tahansa kaupungilla  
työskentelevälle. 

Kyseessä oli pilottikoulutus ja tavoitteena on jatkaa kou-
lutusta Lahden kaupungin henkilöstölle. Koulutuksen suori-
tettuaan osallistujat ymmärtävät muotoiluajattelun ominais- 
piirteitä ja palvelumuotoilun hyötyjä omassa työssään  
ja kaupungin palvelujen kehittämisessä. Osallistuneilla 

työntekijöillä on tärkeä rooli viestiä työyhteisössä oppi-
mastaan ja palvelumuotoilun hyödyistä kaupungin palve-
lujen kehittämisessä. Tulevaisuuden menestyvä kaupunki 
tarvitsee muotoilua; parempia ihmislähtöisiä ratkaisuja  
ja palveluja! 

Sain työhöni uutta näkökulmaa 
tarkastella asioita. Työtäni ohjaa 
hyvin vahvasti lainsäädäntö, 
mutta uskoisin, että useampaakin 
toimintatapaa voisi muokata 
palvelumuotoilun avulla asiakas- 
ystävällisemmäksi.

Julkisen sektorin palvelumuotoilukoulutusta 
on tarjolla jatkossa LAB-ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutin täydennyskoulutuksena. 
Koulutus on suunnattu kaupungin virka- 
miehille, niin johdolle kuin asiakasraja- 
pinnassa työskenteleville. Se sopii myös 
kaupunkikehittämisen parissa työskenteleville 
asiantuntijoille tai muotoilijoille, 
jotka haluavat kasvattaa osaa-
mistaan julkisen sektorin ja 
kaupunkimuotoilun parissa.

Tiesitkö?
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Kirjoit tajat ull a sa arel a sar a ik ävalko

S eminaareja järjestetään entistä useammin  
verkossa, virtuaalisesti. Verkossa koettavien 

tapahtumien järjestämisessä säästetään fyysiseen  
tapahtumaan verrattuna aikaa ja resursseja, koska  
tapahtumapaikan käytännönjärjestelyihin ei kulu aikaa. 
Tosin resursseja toki vaaditaan virtuaalitapahtuman 
ammattimaiseen toteutukseen laitteineen ja osaavan 
henkilöstön paikallaoloon studiossa tai seminaarin 
lähetyspaikassa.

Lahti Green Design Week 2021 -viikon tapahtumien osalta 
päädyttiin seminaarien ja asiantuntijaluentojen osalta  
virtuaaliseen toteutukseen maailmanlaajuisen COVID-19 
-pandemian vaatimien rajoitteiden vuoksi. Tapahtumaviikkoa 
ei haluttu peruuttaa. Valmisteluja viikon toteutukseen 
oli tehty jo syksystä 2020, mutta jo aikaisin keväällä 2021 
tehtiin päätös seminaarien virtuaalitoteutuksista tapahtuma- 
viikolla.  Lahti Green Design Weekin kanssa yhteistyössä 
järjestetty Kaupunkimuotoilun päivä järjestettiin myös  
virtuaalisesti.

Virtuaalitapahtuma on internetissä koettavaksi tapahtuma. 
 Virtuaalisessa tapahtumassa keskeisessä osassa on tekno-
logia (Muukkonen & Putkonen 2020, 9). Virtuaalitapahtuman 

Webinaari  
oli osallistuja- 
määrältään Lahti  
Green Design  
Week 2021  
-viikon suosituin  
tapahtuma.
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etuina Muukkonen ja Putkonen (2020, 12-13) nostavat 
esiin globaalin saavutettavuuden, joustavuuden ja eko- 
logisuuden. Heidän mukaansa virtuaalisessa tapahtumassa 
osallistujien sitouttaminen on erittäin tärkeää. Haasteita 
heidän mukaansa tuovat osallistujien odotukset ja tekniset 
valmiudet. Erityisesti vuorovaikutus virtuaalisessa tapahtu-
massa eroaa fyysisessä ympäristössä toteutettavasta  
tapahtumasta.

Howardin (2021) mukaan virtuaalitapahtuma rakentuu 
sisällön, osallistujien sitoutumisen ja datan ympärille.  
Hän nostaa esiin, kuinka tärkeää on erityisesti virtuaali-
tapahtumien sisältö. Se on tarkasti räätälöitävä halutulle 
kohderyhmälle ja valovoimaisien ja tunnettujen esiintyjien 
saaminen esiintyjäksi on tärkeää. Myös osallistujien sito-
uttaminen virtuaaliseminaareissa on vaikeampaa ja vaatii 
vaikuttavuuden miettimistä, luovuutta ja tapahtumatekno-
logian monipuolista hyödyntämistä esimerkiksi mobiili- 
tapahtumasovelluksien hyödyntämistä.   

Virtuaalitapahtuman digitaalinen välitys ja tallennus 
vaatii tapahtumatekniikan ja tapahtuman toteutusalustan 
hyödyntämistä osaavaa henkilöstöä, koordinaatiota ja tukea. 
Tallennukseen vaaditaan hyvät kamerat, jotta saavutetaan 
riittävän hyvä tapahtumakokemus ja tallennuksen laatu. 

▲  kuva 2  Kaupunkimuotoilun päivän 
vetäjä Sara Ikävalko haastattelee 
etäyhteyden kautta puhujaa, arkkitehti 
Marco Steinbergia. Osallistujat esittivät 
kysymyksiä puhujille ja ilmaisivat 
reaktioitaan kirjoittaen chat-kanavan 
välityksellä.

k u v a t :  u l l a  s a a r e l a

▼  kuva 1  Virtuaalisen tapahtuman 
järjestämisessä teknologiset ratkaisut 
ja niiden toimivuus on merkittävässä 
roolissa.
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Jos on tarkoitus, että seminaariesityksiin voi palata myös 
myöhemmin tai tallenteen katsoa, jos alkuperäinen  
seminaariaikataulu ei sovi aikatauluun, täytyy osallistujilla 
ja seminaarin sisällöstä kiinnostuneilla olla tieto, mistä  
tallenne on jälkikäteen katsottavissa.

Webinaaritapahtuma  
Kaupunkimuotoilun päivä 6.5.2021

Yhteistyössä Lahti Green Design Weekin kanssa järjestetty 
Kaupunkimuotoilun päivä toi yhteen muotoilijoita, arkki-
tehteja, tutkijoita, päätöksentekijöitä, kaupunkikehittäjiä  
ja kaupunkilaisia. Ennakkoon tapahtuman tiedotusta  
toteutettiin laajasti sosiaalisessa mediassa arkkitehtuurin, 
muotoilun, kaupunkikehittämisen, palvelumuotoilun, korkea- 
koulujen ja kaupunkien verkostoissa. Tämä malli osoittautui 
 varsin tehokkaaksi keinoksi saada heterogeeninen ja laaja 
joukko väkeä mukaan. 

Kaupunkimuotoilun päivä toteutettiin torstaina 6.5.2021 
digitaalisesti Vimeo -webinaarina. Webinaari oli osallistuja- 
määrältään Lahti Green Design Week 2021 suosituin tapah- 
tuma, keräten monipuolisen joukon osallistujia linjoille. 
Jälkikäteen tallennetta on katseltu useita satoja kertoja. 
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Runsaat osallistuja- ja katsojaluvut osoittavat, että aihe on 
kiinnostava ja ajankohtainen.  

 Kaupunkimuotoilu on suunnittelu- ja kehitystyötä, joka 
haastaa perinteisiä hallinnon malleja ja suunnitteluprosesseja, 
tuoden yhteiskuntaa lähemmäs kaupunkilaisten tarpeita. 
Kaupunkimuotoilu on vuorovaikutteista ja kokonaisvaltaista 
kaupunkisuunnittelua, jonka päämääränä on rakentaa hyvää 

kaupunkikokemusta. Kaupunkimuotoilun tavoitteena  
on lisätä demokraattista suunnittelua, tuoda läpinäkyvyyttä 
päätöksentekoon, parantaa vuorovaikutusta ja edistää  
käyttäjälähtöistä suunnittelua kaupungeissa. Kaupunki- 
muotoilussa ajattelun fokus on ihmisessä. (Ikävalko 2021)

Webinaarissa kuultiin kiinnostavia ja ajankohtaisia  
puheenvuoroja kaupunkimuotoilusta. Puhujina oli kattava 

joukko alan pioneereja sekä tuoreita tekijöitä. Webinaarissa 
tarkasteltiin esimerkiksi kaupunkien ja kaupunkiseutujen 
tulevaisuuksia. Kaupungit ovat tulevaisuudessa tärkeitä  
keskuksia, joista yhteiskunnallisia muutoksia hallitaan.  
Kaupunkimuotoilua on viime vuosina kuvattu yhteiskunta- 
lähtöisten innovaatioiden ja muutosten mahdollistajana. 
Kaupunkimuotoilu päivän webinaarissa tarkasteltiin moni- 
tasoisesti, mitä kaupunkimuotoilu on ja mitä se tarkoittaa 
sekä kaupunkien, että yhteiskunnan näkökulmista. Helsingin 
ja Lahden kaupungeissa viimeisen kymmenen vuoden aikana 
muotoiluosaaminen on saapunut pysyvästi kaupungin kehit- 
tämistyön tueksi, ja parhaimmillaan kehittämistoiminnan 
lähtökohdaksi. Kuulimme muotoilun hyödyntämisestä useita 
oivaltavia puheenvuoroja. Työpajaosuudessa esiteltiin  
Lahden arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2030 ja tarkasteltiin 
monialaisesti osallisuuden ja vuorovaikutteisen suunnittelun 
asemaa ja merkitystä kaupunkikehittämisessä.

Sisällöntuotannollisesti virtuaalitapahtuma on käsi- 
kirjoitettu ja aikataulutettu tapahtuma, joka on tarkoitettu 
seurattavaksi verkon välityksellä joko online tai myöhemmin 
tallenteena. Tapahtumaa on vaikea suunnitella osallistujalle 
kokemuksellisesti täydelliseksi, koska ongelmia voi semi-
naarin aikana esiintyä verkkoyhteyksissä ja osallistujan  

kuva 3  Kevään 2021 aikana 
sosiaalisessa mediassa esiteltiin  
teesereitä Kaupunkimuotoilun  
päivän puhujista.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a  
j a  s a r a  i k ä v a l k o
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laitteiden toimivuudessa ja tästä ei välttämättä tieto välity 
tai osallistujaa ei päästä ohjaamaan tai neuvomaan tapah-
tuman aikana. Tallennettua seminaariesitystä toki voi katsoa 
jälkikäteen, jos yhteysongelmia on esiintynyt online-tapah-
tuman aikana.

Virtuaalitapahtumassa tapahtumajärjestäjän haasteena 
on siis muun muassa vuorovaikutuksellisuus osallistujien 
kanssa. Miten esittää kysymyksiä esiintyjille, kuinka niille 
on jätetty aikaa ohjelmassa ja toimivatko osallistujien  
mikrofonit tai kamerat, jos on mahdollisuus esittää kysy-
myksiä tai keskustella muutoinkin kuin chatin kautta. Vuoro- 
vaikutteinen osuus toteutettiin Kaupunkimuotoilu päivän 
työpajaosuudessa. Etäyhteydet tarjoavat vuorovaikutteiselle 
suunnittelulle erinomaiset mahdollisuudet tuoda yhteen 
moninainen joukko osallisia. Seminaaripäivän aikana osal-
listujat saivat työpajaan hyvät ajattelun eväät ja osallistuminen 
keskusteluun olikin vilkasta.  

Jälkikäteen haasteeksi osoittautui seminaaritallenteen 
löydettävyys. Käytössä on useita alustoja ja sosiaalisen 
median kanavia, joten niiden yhteen sopivuus keskenään 
ja sisällön jakaminen voi olla haasteellista.  

Tarvetta kaupunkimuotoilun kohtaamisille on myös  
tulevaisuudessa. Kaupunkimuotoilun päivästä rakennetaan 

verkossa säännöllisesti toistuva tapahtuma, jossa ääneen 
pääsee kaupunkimuotoilusta inspiroituva osallistujajoukko.

Yhdessä kohti kiehtovia kaupunkeja!
kuva 4  Kaupunki- 
muotoilun päivän ohjelma 
koostui webinaari- sekä  
työpajaosuudesta.
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Digitaalinen palvelukerros tekee tapahtumien lupa-asioinnista asiakaslähtöisempää

Kirjoit taja k ati  kumpul ainen Yritykset saattavat tarvita erilaisia lupia esi- 
merkiksi rakentamiseen, maankäyttöön  

ja tapahtumien järjestämiseen liittyen. Onpa kyse  
ensikertaa lupaa hakevasta tai lupien haun konkarista, 
tulee hakuprosessin olla sujuva ja selkeä. Tällä on 
merkitystä, koska esimerkiksi tapahtumapuolella  
järjestäjä saattaa joutua hakemaan jopa 30 lupaa tai 
ilmoitusta tapahtuman koosta tai luonteesta riippuen. 
Kaikkia lupia ei haeta kaupungin viranhaltijoilta, vaan 
lupia myöntävät myös esimerkiksi aluehallintavirasto 
ja poliisi. Koska lupia haetaan eri toimijoilta, hakija 
joutuu syöttämään tapahtumaan liittyviä tietoja useaan 
otteeseen. (Kumpulainen 2020)

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa Luvat ja valvonta 
-hankkeessa (2016–2023) uudistetaan lupa- ja valvonta- 
toiminnan mallit digitalisaatiota hyödyntäen. Kyseessä on 
yksi hallituksen kärkihankkeista. Digitaalinen palvelukerros 
mahdollistaa useiden lupien ja velvoitteiden hoitamisen 
kokonaisuutena yhden luukun periaatteella. Kyseessä ei 
ole vain toimintatapojen, vaan myös ajattelutavan muutos. 
Tavoitteena on sujuva ja asiakaslähtöinen palvelukokemus 
asiakkaan näkökulmasta, ei virastolähtöisesti. Tekoälyä 
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hyödyntävä palvelu ohjaa asiakasta hakemaan tarvitsemiaan 
lupia. Asiakkaan näkökulmasta lupien haku helpottuu  
ja tarvittavat tiedot ilmoitetaan vain kerran. Asiointi digi-
taalisen palvelukerroksen kautta säästää asiakkaan 
työaikaa 70 prosenttia ja viranomaisten työaikaa 20–30  
prosenttia. (TEM 2020)

Tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat ovat olleet digi-
taalisen palvelukerroksen kehittämisessä ja pilotoinnissa 
mukana alkuvaiheesta saakka. Vaiheittain palvelukerroksen 
kehittäminen laajenee myös muiden lupien hakuun.  
Tampere, Hyvinkää ja Helsinki ovat olleet digitaalisen  
palvelukerroksen pilotoinnissa mukana ensimmäisinä.  
Koronatilanteen vuoksi isompia tapahtumia ei vuonna 2020 
juurikaan järjestetty. Pilotoinnissa mukana olleet tapahtuma- 
järjestäjät hakivat lupia määriteltyihin tapahtumiin digitaali-
sen palvelukerroksen kautta. Vaikka tapahtumat eivät  
toteutuneetkaan, lupien hakua päästiin testaamaan oikeassa 
ympäristössä. Kokemukset digitaalisen palvelukerroksen 
lupienhakuprosessista olivat rohkaisevat ja pilotointi toi 
tärkeää tietoa kehitystyöhön.

kuva 1  Digitaalisen 
palvelukerroksen kautta 
uudistetaan lupa-  
ja valvontatoiminnan  
mallia (Luvat ja valvonta  
-palvelu, 2021)
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Paikallinen kehittämistyö  
laajeni valtakunnalliseksi yhteistyöksi

Lahdessa on samanlaisia haasteita ja tavoitteita kuin  
muissakin kaupungeissa sujuvoittaa tapahtumajärjestämisen 
lupa-asiointia. City as a Service -hanke aloitti keväällä  
2020 yhteistyön TEMin Luvat ja valvonta -tiimin kanssa  
tavoitteena saada myös Lahti mukaan digitaalisen palvelu- 
kerroksen pilotointiin ja mukaan uudistuksen eturintamaan. 
Syksyn 2020 aikana Lahden kaupungin, Luvat ja valvonta 
-tiimin ja City as a Service -tiimin etätyöpajoissa ja -palave-
reissa käsiteltiin muun muassa digitaalisen palvelukerroksen 
toiminnallisuuksia ja soveltuvuutta Lahteen sekä suunniteltiin 
kokeilu- ja pilotointivaiheita tapahtumien lupien hakuun 
liittyen.

Tapahtumien lupien hakuun liittyy monia eri tahoja,  
tietojärjestelmiä ja toimintatapoja. Yhteisen ymmärryksen 
kasvattamiseksi tietoa visualisoitiin näkyväksi muun muassa 
prosesseista, järjestelmien rajapinnoista, sidosryhmistä  
ja asiakkaan palvelupoluista. 

Keväällä 2021 Lahdessa kokeiltiin tapahtumalupien  
hakua digitaalisen palvelukerroksen prosessin mukaan  
ja tehtiin haun aikana käyttäjätestausta. Kokeiluun osallistui 

kuvio 1  Palvelukerroksen  
yhteistyö Luvat ja valvonta –hankkeen  
sekä City as a Service -hankkeen välillä.

k u v a :  e l o r a n t a  2 0 2 1
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tapahtumajärjestäjiä ja kaupungin lupia myöntäviä viran-
haltijoita. Kokeilusta ja käyttäjätestauksesta voi lukea  
lisää Enna Elorannan ja Suvi Monosen artikkelista (2021)  
”Käyttäjätestauksilla uutta tietoa kehittämistyöhön”. 

Lahden kaupungin tapahtumakoordinaattori ja palvelu- 
muotoilun asiantuntija tutustuivat lisäksi digitaalisen palvelu- 
kerroksen testiversioon sekä tukisivustoon ja kokosivat 
havaintoja ja kehitysehdotuksia kehittämistä varten. Tämä 
tieto oli Luvat ja valvonta -hankkeelle arvokasta jatko- 
kehitystä varten. Kaupungin tapahtumapäällikkö osallistui 
digitaalisen palvelukerroksen työpajoihin, joissa palvelu-
kerroksen kehittämiseen haettiin tietoa rajatulta joukolta 
eri kaupunkien asiantuntijoita. 

Mukanaolo digitaalisen palvelukerroksen kehittämisessä 
käynnisti kaupungin sisällä myös selvityksen ohjelmisto-
robotiikan hyödyntämisestä palvelukerroksen ja käytössä 
olevan järjestelmän tiedonsiirtoon liittyen.

Lupa- ja valvontatoiminnan uudistaminen digitaalisen 
palvelukerroksen avulla on laaja ja pitkäkestoinen prosessi. 
On merkittävää, että Lahden kaupunki on lähtenyt mukaan 
yhteistyöhön ja prosessiin osallistuneet virkamiehet eri  
yksiköistä ovat päässeet keskustelemaan ja näkemään  
palvelukerroksen konkreettiset hyödyt. On tärkeää varmistaa 

jatkossakin, että kaupungilta löytyy resursseja viedä kehitys- 
työtä eteenpäin. Kyseessä on kehitysprosessi, johon liittyy 
paljon eri toimintatapojen ja IT-järjestelmien yhteensovitta-
mista. Katse tulee pitää kuitenkin käyttäjälähtöisessä  
palvelukokemuksessa ja sitouttaa eri sidosryhmät tekemi-
seen, muutoksen läpivientiin ja käyttöönottoon yhdessä  
työskennellen.
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Kirjoit taja inkeri  mä ät tä L ahdessa juhlitaan vuonna 2023 satavuotista  
tapahtumahistoriaa, kiitos Salpausselän kisojen. 

Lahden alueen matkailussa tapahtumat ovat ykkös- 
sijalla, koska alueelta puuttuvat monelle muulle 
alueelle tyypilliset vetovoimakohteet, kuten kylpylät  
ja huvipuistot. 

Tapahtumien Lahdelle tuoma hyöty on todella merkittävää 
aluetaloudellisesti, imagollisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti. 
Lahden kaupungilla on vahvoja tavoitteita ja suunnitelmia 
sekä tapahtumiin liittyviä kehityspyrkimyksiä, joissa halutaan 
olla kansallisesti ja kansainvälisestikin voimakkaasti mukana. 
Yksi näistä tavoitteista on olla aidosti asiakaslähtöisesti  
toimiva tapahtumakaupunki.

Tapahtumia suunnataan Lahdessa monipuolisesti niin 
omille kuin Päijät-Hämeen alueen asukkaille ja toisaalta  
tavoitteellisesti kansallisille ja kansainvälisille tapahtuma-
matkailijoille. Lahdella on niin pitkät perinteet suurten yleisö- 
tapahtumien isäntänä, että se on siksi saanut ja ansainnut 
paikkansa tapahtumakaupunkien kärjessä Suomessa. Lahti 
on vahvasti mukana kansallisessa vaikuttavuustutkimuksessa 
ja tapahtumayhteistyössä. Lahdella on erityisen hyvät suhteet 
kansainvälisiin lajiliittoihin ja vastaaviin organisaatioihin. 
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Lahti on vuosien ajan ollut mukana useammassa hankkeessa, 
joissa on tavoiteltu mm. yhteistyötä, yleisöä ja osallistujia 
esimerkiksi Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Venäjältä. Suomen 
suurimmat urheilutapahtumakaupungit ovat tiivistäneet 
tapahtumayhteistyötä – tavoitteena on kasvattaa Suomen 
kilpailukykyä, tunnettuutta ja vetovoimaa yhtenä maailman 
johtavista urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäjämaista 
kansainvälisellä suurtapahtumien pelikentällä. Toimintaa 
koordinoidaan Lahdesta käsin. Mukana ovat Lahden lisäksi 
Helsinki, Tampere, Turku ja Jyväskylä, Suomen Urheiluopistot 
sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tapahtumajärjestämisen tilanne Lahdessa 

Lahdessa järjestetään normaalioloissa vuosittain monta  
sataa hyvin erilaista tapahtumaa. Järjestäjinä on yksityis-
henkilöitä, yhteisöjä, yhdistyksiä, urheiluseuroja ja ammat-
timaisia tapahtumien tuotantoyrityksiä. Tapahtumia järjestää 
myös kaupunki itse. 

Lahtelaisissa tapahtumissa on kaikkia kokoluokkia.  
Tapahtuman koko vaikuttaa tapahtuman lupapuolen  
laajuuteen. Sisällöllisesti tapahtumat eroavat myös hyvin 
paljon toisistaan. Kaikkien tapahtumien lupa-asioinneissa kuva 1  Lahden kaupunki on vahva tapahtumakaupunki niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

k u v a :  h ä k k i n e n  2 0 1 7
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on paljon yhtäläisyyksiä, mutta tapahtuman sisältö tuo 
olennaisia eroavaisuuksia erityisesti turvallisuusnäkö- 
kulmasta katsottuna. 

Tapahtuman laajuus ja luonne synnyttävät lupien  
ja ilmoitusten vaatimustason: harraste-, vapaaehtois-, 
asiantuntija- ja ammattitasot. Kaikilla näillä tasoilla järjestäjinä 
voi olla lahtelaisen tapahtumien lupaprosessin kokeneita 
ammattilaisia tai täysiä ummikkoja. Tapahtuman tekijä voi 
olla todella kokenut ja asioihin perehtynyt, mutta esimerkiksi 
tapahtuman resursointi voi olla hyvin heikkoa ja tekijä 
voi olla kiireinen. Todella kova ammattilaisporukka taas 
saattaa tulla Lahteen ensimmäistä kertaa tapahtumaansa 
tuottamaan. He eivät tunne kaupunkia ja lupaprosessi on 
vieras, koska kaupunkirakenteet ovat hieman erilaisia kaikissa 
kaupungeissa ja rakennetut palvelumallit poikkeavat  
toisistaan, myös terminologialtaan. Koko maan kattavalle 
yhtenäiselle palveluprosessille olisi siis varmasti tilausta.

Palvelukerros ja Lahti 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM 2020) Luvat ja valvonta 
-hankkeessa luodaan yhteinen digitaalinen palvelukerros, 
joka tarjoaa yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia ja yhteen- 

sovittaa viranomaisten asiointeja luvan hakijan tarpeen  
näkökulmasta. Asiakas täyttää tiedot periaatteessa vain 
kerran, ja lupaviranomaiset näkevät kaikki tarvittavat tiedot 
helposti ja voivat tehdä lupapäätökset myös helposti toisiaan 
konsultoiden. Hanke pyrkii helpottamaan ja keventämään 
asiakkaan arkea tunnistamalla ja purkamalla turhia ja pääl-
lekkäisiä prosesseja ja palveluja. Samalla se tehostaa  
ja yhteensovittaa viranomaistoimintaa. Kyse on laajasta  
ja merkittävästä toiminta- ja ajattelutavan muutoksesta, 
jossa asiakas ja asiakkaan tarpeet sekä tieto ja sen hyödyntä- 
minen nostetaan keskiöön.

Lahteen on aiemmin luotu oma eTapahtuma-palvelu 
eli tapahtumien lupien hakemiseen keskittyvä sähköinen 
palvelu. Sen oli tarkoitus olla niin sanottu yhden luukun 
palvelu, jonka kautta tapahtumajärjestäjä voisi ideaali- 
tilanteessa saada yhden kerran tiedot täytettyään kaikki 
tapahtuman vaatimat luvat ja ilmoitukset tehtyä. Tällä  
hetkellä palvelun kautta saa toistaiseksi haettua kuitenkin 
vain alueen käyttöluvan. 

Sähköisessä eTapahtumassa on myös paljon tietoa 
muista luvista ja ohjausta sähköisiin lomakkeisiin, joiden 
kautta lupia haetaan. Pompottelu paikasta toiseen ei  
kuitenkaan ole paras mahdollinen toimintamalli asiakkaan

kuva 2  Tapahtumaa varten tarvittavien 
lupien ja ilmoitusten määrään vaikuttavat 
monet asiat tapahtuman sisällössä.

k u v a :  k e t o l a  2 0 2 1
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eikä myöskään lupavirkamiehen suuntaan, koska prosessi 
katkeaa kesken ja jää kauas yhden luukun ideaalitavoitteesta.

Tämän vuoksi TEM:n palvelukerroksen toimintamalli 
onkin kuulostanut todella hyvältä, koska siinä on tismalleen 
sama ajatus, tavoite ja lupaus, mutta selvästi paljon Lahden 
mallia pidemmälle vietynä ja vielä laajempaa lupakokonai-

suutta koskien. Koska palvelukerroksen taustalla on niinkin 
suuri toimija kuin valtio, niin on helppo uskoa, että resurssit 
 tämän prosessin maaliin viemiseksi ovat riittävät. 

Lahden kaupungilla on hyvin vahva tahtotila olla mukana 
digitaalisen palvelukerroksen pilotissa ja kehittää sitä niin 
paljon kuin vain on tarpeen. Olemme ottaneet Lahdessa 

asiakaslähtöisen palvelunkehittämisen tosissaan työn alle. 
Tässä meitä on auttanut City as a Service -hanke, jonka 
kautta myös Lahti pääsi palvelukerroksen pilotointiin  
mukaan. Palveluiden löydettävyys ei ole aina ollut Lahden 
tapahtumapuolen vahvuus, ja palvelukerroksen avulla  
varmasti pääsisimme parantamaan asiakaskokemusta  
tapahtumien puolella huomattavasti nykyisestä. Lisäksi 
esitetyt hyödyt virkamiesten ja asiakkaiden ajansäästöstä 
kuulostavat tervetulleilta. 

Palvelukerros tähtää maanlaajuiseksi alustaksi ja on 
hienoa, että Lahti on mukana toteutuksessa jo tässä pilotti- 
vaiheessa. Mitä helpommaksi hankalaksikin koettu byrokratia 
saadaan asiakasnäkökulmasta, sitä houkuttelevampi tapah- 
tumakaupunki Lahti voi olla ja sitä mukavampaa myös lupia 
ja ilmoituksia käsittelevien virkamiesten on työskennellä. 
Kyseessä on siis erittäin tavoiteltava win-win -tilanne kaikille 
osapuolille.

kuva 3  Luvat ja valvonta -hankkeen 
digitaalinen palvelukerros mahdollistaa 
merkittävän toiminta- ja ajattelutavan 
muutoksen lupa-asioinnin ja -käsittelyn 
suhteen.

( t y ö -  j a  e l i n k e i n o M i n i s t e r i ö  2 0 2 0 )
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Kirjoit tajat enna elor anta suvi  mononen C ity as a Service -hanke sai valtakunnallisen 
näkökulman lupapalvelujen kehittämiseen, 

kun yhteistyö Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)  
Luvat ja valvonta -hankkeen kanssa aloitettiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön toteuttama Luvat ja valvonta 
-hanke pyrkii helpottamaan lupia hakevan asiakkaan  
ja niitä myöntävän viranhaltijan arkea purkamalla turhia  
ja päällekkäisiä prosesseja. Hankkeessa toteutettu digitaa-
linen palvelukerros mahdollistaa lupa-asioinnin yhden  
luukun periaatteella. 

Lahdessa kiinnostusta herätti erityisesti tapahtumiin 
liittyvien asiointien helpottaminen niin, että luvat, suunni-
telmat, ilmoitukset ja muut asioinnit hoituisivat yhden  
palvelun kautta.  

Lahden mukaantulo Luvat ja Valvonta -palvelun  
kehittämiseen otettiin ministeriössä ilolla vastaan. Aluksi 
käytiin useita neuvotteluja siitä, miten eri hankkeiden  
aikataulut ja palvelukerroksen kehittäminen etenisivät  
niin, että Lahdessa päästäisiin pilotoimaan tapahtumien 
lupa-asiointia digitaalisen palvelukerroksen kautta.  
Konkreettista kokemusta palvelukerroksen käytöstä saatiin  
keväällä 2021, kun tapahtumiin tarvittavien lupien hakua  
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testattiin yhdessä tulevien käyttäjien, tapahtuma-alan  
toimijoiden kanssa.

Käyttäjätestaus osana palvelun käyttöönottoa

Käyttäjätestauksessa esimerkiksi palvelua, tuotetta tai  
käyttöliittymää testataan loppukäyttäjillä, jolloin nähdään, 
miten se palvelee todellista käyttäjäänsä. Testauksen  
avulla voidaan havaita muun muassa ohjaako palvelu 
käyttäjäänsä tarpeeksi, ymmärtääkö hän mitä on tekemässä 
 ja tuottaako palvelu sujuvan asiointikokemuksen.

Käyttäjätestaajia kontaktoidessa on otettava huomioon, 
että testaajina on erilaisia käyttäjiä palvelun eri puolilta. 
Esimerkiksi Lahden kaupungissa City as a Service -hankkeen 
toimesta toteutetun palvelukerroksen testauksessa oli  
sekä luvan hakijoita että lupakäsittelijöitä. Luvan hakijoiksi 
tavoiteltiin yrittäjiä, joilla oli eri verran kokemusta lupien 
hakemisen suhteen. Konkarin ja noviisin kokemukset ja 
havainnot palvelusta voivat olla hyvin erilaiset, ja molemmat 
oli otettava huomioon tuottaessa aidosti yritysystävällistä 
palvelua. 

City as a Service -hankkeessa tehdyssä käyttäjä- 
testauksessa yksi tärkeä tavoite oli saada suoraan käyttäjiltä 

 kuva 1  Käyttäjätestaus onnistui 
luontevasti myös etäyhteyksien  
kautta, jolloin testauksen tallentaminen 
käy helposti, mahdollistaen käyttäjän 
kokemuksiin palaamisen.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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argumentteja palvelukerroksen käyttöönotosta tehtävän 
päätöksen tueksi Lahden kaupungissa. Samalla tutustuttiin 
palvelun käytettävyyteen sekä luvan hakijoiden että luvan 
myöntävien viranomaisten näkökulmasta. Testauksen  
havainnot raportoitiin ja esiteltiin Luvat ja valvonta  
-hankkeen työryhmälle hyödynnettäväksi käynnissä olleeseen 
tuotekehitykseen.

Palvelukerroksen käyttäjätestaus

Palvelukerroksen käyttäjätestausta suunniteltiin jo varhai-
sessa vaiheessa ennen testausta yhdessä eri sidosryhmien 
 ja asiantuntijoiden kanssa. Testauksen kautta toivottiin 
havaintoja palvelukerroksen käytettävyyden lisäksi myös 
lupahakuprosessista kokonaisuudessaan, jotta ymmärret-
täisiin isompaa kokonaisuutta tapahtumajärjestäjän käy-
tännön tarpeista.  

Koronatilanteen vuoksi testaus toteutettiin etä- 
yhteydellä. Vallitseva tilanne vaikutti myös siihen, että itse 
tapahtumien järjestäminen oli myös epävarmaa, joten tes-
taus toteutettiin hypoteettisilla tapahtumilla. Lupienhaku- 
tilanne pyrittiin luomaan mahdollisimman autenttiseksi 
testihakutilanteesta.

kuva 2  Palvelua tukevista 
materiaaleista tehtiin luonnokset 
kommentoitavaksi kohderyhmälle 
suunnattuun tapahtumaan.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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Datan analysointi ja tulosten raportointi 

Testaustilanteista syntyi runsaasti kommentteja, huomioita 
ja ällistyksen hetkiä – niin risuja kuin ruusujakin. Raportointia 
varten testaustulokset teemoiteltiin sekä tärkeimmät huomiot 
korostettiin kriittisiksi, jotta tulokset olisivat mahdollisimman 
helposti omaksuttavassa muodossa ja välitettävissä eteen-
päin tuotekehitystiimille.  

Kehityskohteena huomattiin esimerkiksi, että palvelu- 
kerroksen tulisi viestiä asiakkaalle selkeämmin automaat-
tisesta tietojen tallennuksesta ja että eri kohtien ohjeistusta 
pitäisi lisätä runsaasti. Nämä kohdat olivat erityisen kriit-
tisiä siksi, että lupa-asioinnin aikana toivotaan varmuutta 
siitä, että viralliset asiat menevät varmuudella oikein.  

Palvelu sai kokonaisuudessaan hyvin myönteisen vastaan- 
oton, sillä sen tunnistettiin tuovan luvan hakijalle merkittävää 
helpotusta lupa-asiointiin aikaisempaan käytäntöön verrattu-
na. Käyttäjätestaus tuotti varmuutta siitä, että palvelun  
suhteen todettiin kannattavaksi edetä kohti päätöksenteko-
prosessia palvelun jalkauttamiseksi organisaatioon.  

 Käyttäjätestauksen tulokset ja materiaalit esiteltiin 
Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat- ja valvonta -hankkeen 
työryhmälle toukokuussa 2021. Tulokset toivat esiin suoraa 

käyttäjien kokemusta palvelun toimivuudesta, mistä  
raportti sai erityistä kiitosta. Palvelun kehittäjien työryhmä 
kertoi saaneensa konkreettista hyötyä kehitysehdotuksista, 
ja osa kriittisesti merkittävistä muutoksista korjattiin  
palvelukerroksen työryhmän toimesta jo syksyllä 2021.

Käyttäjätestauksen hyödyt kaupunkiorganisaatiossa 

City as a Service -hanke toteutti erilaisia kokeiluja Lahden 
kaupungin palveluiden kehittämiseksi. Ketteriä kokeiluja 
tehtiin muun muassa tapahtumalupalistauksen ja uuden 
palautekeruumenetelmän kohdalla. Tarpeelliseksi koettuihin 
kehityskohteisiin kokeiltiin ratkaisuja ensin kevyemmillä 
ratkaisuilla, joihin haettiin kohderyhmään kuuluvilta käyttäjä- 
kokemukset ja -kommentit. Näistä arvioitiin ratkaisuidean 
hyödyt ja haasteet, jonka jälkeen vasta lähdettiin edistämään 
lopullista ratkaisua.

Isossa organisaatiossa käyttäjien osallistumisen vaiku- 
tukset voivat olla merkittävät, esimerkiksi juuri isojen  
toimintatapamuutoksissa ja hankintojen suunnittelussa.  
Varhaisessa vaiheessa toteutettu organisaation asiantunti-
joiden osallistuminen ja käyttäjätestaus auttaa löytämään 
nopeasti kriittiset kohdat palvelun käyttöönottoon liittyen. 

Käyttäjätestauksen etuna on, että kehitystiimi, sidos-
ryhmät, palveluntuottajat ja loppukäyttäjät tutustuvat uuteen 
palveluun ja pystyvät näin myöhemmin osallistumaan 
helpommin palvelun jalkauttamiseen ja jatkokehitykseen. 
Isossa organisaatiossa voi sattumalta tapahtua päällekkäisiä 
toimia, joten aikaisessa vaiheessa eri asiantuntijoiden osal-
listuminen yhteistyöhön tukee myös tiedon leviämistä.
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kuvio 1 Käyttäjiltä tulevat suorat 
kokemukset palvelusta 
auttavat tekemään tuote-
kehityksessä  
kestäviä ratkaisuja.

( e n n a  e l o r a n t a )
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Kirjoit tajat enna elor anta k ati  kumpul ainen L aadukkaasti ja loogisesti visualisoitu tieto  
nopeuttaa ja helpottaa asioiden ymmärtämistä. 

Tiedon visualisoinnilla tarkoitetaan kuvallisin keinoin 
jäsenneltyä tietoa niin, että informaation esittämiseen 
on tuotu visuaalisuutta, esimerkiksi värien, asettelun 
ja kuvien kautta.

Ihminen tulkitsee kuvioita ja visuaalisia esityksiä hahmo- 
lakien kautta. Gestalt-teorian (King & Wertheimer 2005) 
mukaan esimerkiksi muodoltaan samanlaiset, samalla 
alueella sijaitsevat ja lähekkäin olevat elementit liittyvät 
myös sisällölliseltä merkitykseltään toisiinsa. Näitä lain- 
alaisuuksia hyödyntäen pystytään luomaan visuaalisin  
keinoin luontaisesti ihmiselle helposti sisäistettävää tietoa. 

Konkreettisena esimerkkinä on huonekalun kokoamis- 
ohjeessa käytetyt visualisointikeinot. Huonekalua kokoava 
asiakas pääsee helpommalla, kun kuvataan todellisen 
maailman elementit ja niihin liittyvät toiminnot visuaalisesti. 
Näytetään esimerkiksi piirroskuvien avulla, miten huone-
kalu kootaan, eikä vain selitetä pelkällä tekstillä tai lukijalle 
tuntemattomilla käsitteillä. Nuolilla voidaan kuvata liikettä, 
väreillä korostaa kriittisiä kohtia ja kuvalla näyttää mistä 
osasta on kyse. 
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Abstrakteja asioita on haastavampaa visualisoida.  
Se on kuitenkin mahdollista hyödyntämällä muun muassa 
yleisiä mielleyhtymiä eli assosiaatioita. Esimerkiksi lupa- 
asia on melko abstrakti asia, mutta itse luvasta saattaa  
ensimmäisenä tulla mieleen lomake, joka on jo helpommin 
kuvattavissa yksinkertaisella ikonilla. Lomakkeen ikoni on 
lähimpänä lupa-asiasta syntyvää visuaalista mielikuvaa, 
jota voidaan hyödyntää tehdessä lupa-asiasta kuvallista 
selitystä. Näitä kuvallisia vihjeitä voidaan käyttää osana 
visuaalista kuviota, joiden avulla tuetaan kompleksisen 
kokonaisuuksien kuvaamista helpommin ymmärrettävällä 
tavalla. Tätä voidaan nähdä hyödynnettävän esimerkiksi 
strategioiden kuvauksissa.

Visualisoinnin luomisessa voidaan hyödyntää muotoilu- 
prosessin menetelmiä ja periaatteita. Käyttäjiin tutustumalla 
ja heidän tarpeitaan ymmärtämällä voidaan luoda entistä 
toimivampia kuvallisia aineistoja, erityisesti silloin, jos asiaa 
ei ole ennen visualisoitu. On myös otettava huomioon 
mihin kontekstiin tai kulttuuriin tiedon kuvallista selitystä 
tehdään, sillä merkitykset ja niiden sisällölliset sävyerot 
voivat vaihdella riippuen, missä yhteydessä kuvaa tulkitaan. 
Esimerkiksi lasten päiväkodissa tai sairaalan toimenpide-
huoneessa ämpärin keltainen väri viestii eri asiaa ympäristöstä

kuva 1  Tietyissä 
yhteyksissä kuvallinen 
kerronta nopeuttaa 
sisällön ymmärtämistä, 
esimerkiksi huonekalun 
kokoamisohjeissa tämä 
ilmenee.

k u v a :  e n n a  
e l o r a n t a

The centre for 
information 

access

The heart of 
discovery and 

creativity

The place for 
literacy and 

lifelong 
learning

The hub of 
community 
connections

kuva 2  Laajoja 
abstrakteja asioita  
on syytä kuvata  
visuaalisin keinoin,  
jos sen sisällön pää- 
kohdat halutaan  
tarjoilla nopeasti 
silmäiltävässä  
muodossa. Esi- 
merkkinä Winnipegin 
kirjaston strategia- 
kuvaus.

( w i n n i p e g  p u b l i c  
l i b r a r y  2 0 1 4 )
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riippuen. Kun visualisointia tehdään, on hyvä käydä läpi, 
mihin tarpeeseen se tulee, kuka kuvaa tulkitsee, mitä hän 
tietää ja ei tiedä asiasta ja mikä on hänelle oleellisinta tietoa.

City as a Service -hankkeessa tuotettiin  
lupa-asiointia ohjaavia ja sujuvoittavia  
visuaalisia materiaaleja

City as a Service -hankkeessa (2019–2021) kehitettiin  
rakennus- ja tapahtumalupa-asiointien sekä yritystonttihaun 
esipalvelujen vaiheita Lahdessa. Kyseisten prosessien  
vaiheet ja niihin vaikuttavat tekijät käytiin läpi kaupungin 
virkamiesten kanssa. Prosesseja käytiin läpi myös yrittäjien 
ja muiden asiakkaiden kanssa heidän näkökulmastaan. 
Näiden läpikäyntien pohjalta löydettiin kohtia, joihin nähtiin 
tarpeelliseksi tuottaa prosessia tukevia materiaaleja. 

Projektissa tuotettiin visuaalisia materiaaleja helpotta-
maan viranomaisten ohjaustyötä, sekä tarjoamaan asiakkaille 
suoran askeleen etenemiseen. Tarvittava tieto koostettiin 
yhteen paikkaan visuaalisesti jäsenneltynä. Samalla helposti 
ymmärrettävän ja hyödynnettävän tiedon tarjoaminen on 
ele siitä, että yrittäjän aikaa kunnioitetaan. Visuaalisuuden 
avulla loogisesti jäsennelty tieto nopeuttaa informaation 

kuva 3  Lahden kaupungin 
uudistetuille verkkosivuille 
luotiin prosessikuvauksia 
asiointia ohjaavilla tiedoilla  
ja linkeillä.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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sisäistämistä. Tämä puolestaan vapauttaa aivojen kognitii-
vista kapasiteettia tärkeämpien asioiden käsittelyyn, kuin 
yksittäisten tiedonmurusten etsimiseen.

Syksyllä 2020 Lahden kaupungin verkkosivut kokivat 
laajan uudistuksen. City as a Service -hanke oli mukana 
yhteistyössä kehittämässä verkkosivuja tuomalla sisältöön 
esimerkiksi prosessikuvaukset yritystonttien, rakennus- 
lupien ja tapahtumalupien haun asiointia tukemaan. 
Myös kaupungin karttapalveluun tuotiin uutena sisältönä 
tapahtumapaikat nähtäville. Pääkohtien vaihekuvaukset 
Lahden kaupungin nettisivuilla valmistavat hakijaa  
tulevaan asiointiin ja auttavat hahmottamaan aikataulua. 
Vaiheiden alta löytyy suorat linkit kyseisessä vaiheessa 
tarvittavaan tahoon. Vaihekuvauksen yhteyteen tehty 
muistilista on koottu kohdista, joiden huomiotta jättäminen 
on tavallisesti aiheuttanut prosessissa viivästymistä tai 
muita ongelmia. Muistilistan läpikäyminen auttaa suju-
vampaan asiointiin. Näin asiakkaan tarpeiden mukaan 
koottu, jäsennelty ja kuvattu tieto voi käytännössä tukea 
myönteistä palvelukokemusta.

Tapahtuman koosta ja luonteesta riippuen tapahtuma- 
järjestäjä saattaa joutua hakemaan jopa 30 eri lupaa  
tapahtumaa varten. Lainsäädäntö ohjaa lupa-asiointia  

ja lupia haetaan kaupungin lisäksi myös muilta tahoilta  
kuten poliisilta ja aluevalvontavirastolta (AVI). Etenkin 
aloittelevan tapahtumatoimijan voi olla vaikeaa hahmottaa  
toimijoita, joilta lupia haetaan, ja missä aikataulussa. Projektin 
alkaessa lähtötilanne oli, että Lahden kaupungin tapahtuma- 
yksiköllä oli käytössä tapahtumalupalista, jota hyödynnettiin 
neuvonnan yhteydessä. Siinä lupiin liittyvät tahot oli listattu 
Excel-taulukkoon. Projektin aikana lupalista jäsenneltiin 
visuaalisesti helposti ymmärrettävään muotoon. Lupalistan 
ilme tehtiin Lahden visuaalisen ilmeen mukaiseksi ja siihen 
liitettiin suorat linkit lisätiedon saamiseksi. Ennen visuali-
sointien tekemistä oli ensiarvoisen tärkeää perehtyä  
aiheeseen liittyvään tietoon ja hahmottaa esimerkiksi eri 
sidosryhmien yhteyksiä. Kaiken kaikkiaan tapahtumalistan 
uudistaminen tiedon keräämisestä ja jäsentelystä visuali-
soinneiksi, käyttäjätestaus ja uusille nettisivuille saattaminen 
kesti lähes vuoden ajan. Yhteistyötä tehtiin kaupungin  
tapahtumayksikön, tapahtuma-alan toimijoiden ja kaupungin 
viestintäyksikön kanssa. Lupalistan uudistamista pääsi  
tekemään myös hankkeen työharjoittelija toiminut kokemus- 
ja palvelumuotoilun opiskelija. Työssään hän pääsi tiedon-
hankinnan, analysoinnin ja visualisoinnin ohella selvittämään 
saavutettavuuteen liittyviä kriteerejä ja testaamaan saavu-

tettavuuden toteutumista. Saavutettavuus tulee huomioida 
digitaalisia julkisia palveluja toteutettaessa. Laki digitaalis-
ten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan vuonna 2019.  
Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan portaittain.  
(Valtiovarainministeriö 2019)

Käyttäjätestauksen avulla kokemuksia  
materiaalien toimivuudesta

Kehitystyötä tehtiin muotoiluprosessin mukaisesti käyttäjä- 
lähtöisesti, yhteiskehittäen ja kokeillen. Visuaalisten materi- 
aalien toimivuutta testattiin käyttäjien kanssa. Uudistettuun 
lupalistaan saatiin kommentteja tapahtuma-alan yrittäjiltä 
ja toimijoilta muun muassa heille järjestetyn Tapahtuma 
tapahtumajärjestäjille aikana. Uudistettu lista tuotiin kau-
pungin nettisivuille helpottaen itsenäistä tapahtumalupa- 
asioiden suunnittelua.

Informaatioähky on yksi tämän ajan haasteista. Tietoa 
ja ärsykkeitä tulvii ympäristössämme jatkuvasti, kuitenkin 
ihmisen kognitiivinen kapasiteetti on edelleen sama, mitä 
tuhansia vuosia sitten. Visualisointi on tehokas keino vies-
tiä kaupunkilaisten ja yritysten tarvitsemaa tietoa aivoystä-
vällisellä, ymmärtämistä helpottavalla tavalla.
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Tapahtumalista (pdf)

lahti.fi/tiedostot/151220

Tapahtumalista  
(verkkosivu)

lahti.fi/vapaa-aika/ 
tapahtumajarjestajalle/ 
suunnitteletko-tapahtumaa/ 
luvat-ja-ilmoitukset/#lupalista

Yritystonttien  
hakemisen polku 
(verkkosivu)

lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ 
tontit-ja-rakentaminen/tontit/ 
yritystontit

Tapahtumalupien hakemisen 
esimerkkiaikajana (pdf)

lahti.fi/tiedostot/ 
tapahtumalupien- 
esimerkkiaikataulu

Tapahtumalupien  
hakemisen esimerkkiaikajana 
(verkkosivu)

lahti.fi/vapaa-aika/ 
tapahtumajarjestajalle/ 
suunnitteletko-tapahtumaa/ 
luvat-ja-ilmoitukset/ 
#tapahtumaaikataulu

Rakennuslupien  
hakemisen polku 
(verkkosivu)

lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/ 
tontit-ja-rakentaminen/ 
rakennusvalvonta/ 
rakentamisen-luvat

Lahden kaupungin verkkosivuille luodut lupa-asiointia sujuvoittavat materiaalit

http://lahti.fi/tiedostot/151220
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#lupalista
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#lupalista
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#lupalista
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#lupalista
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/tontit/yritystontit
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/tontit/yritystontit
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/tontit/yritystontit
http://lahti.fi/tiedostot/tapahtumalupien-esimerkkiaikataulu
http://lahti.fi/tiedostot/tapahtumalupien-esimerkkiaikataulu
http://lahti.fi/tiedostot/tapahtumalupien-esimerkkiaikataulu
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#tapahtumaaikataulu
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#tapahtumaaikataulu
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#tapahtumaaikataulu
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#tapahtumaaikataulu
http://lahti.fi/vapaa-aika/tapahtumajarjestajalle/suunnitteletko-tapahtumaa/luvat-ja-ilmoitukset/#tapahtumaaikataulu
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamisen-luvat
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamisen-luvat
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamisen-luvat
http://lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit-ja-rakentaminen/rakennusvalvonta/rakentamisen-luvat
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Kirjoit taja anna palok angas C ity as a Service -hankkeessa etsittiin  
tapoja kehittää kaupungin palveluita, jotta 

kaupungista tulisi entistä yritysystävällisempi. Parempia 
tuloksia tulee, kun kehitystyötä tehdään yhdessä 
asianosaisten kesken. Yhteiskehittämiselle on kuitenkin 
tärkeää löytää sopivat toimintatavat, mallit, joita  
City as a Service -hankkeessa on tutkittu ja kokeiltu. 
Yksi kokeiluista oli design sprint -metodi, jota testattiin 
digitaalisen pelin kehittämisessä. Projektin yhteydessä 
tuli todennettua, että verkostossa on voimaa ja yhdessä 
tekemällä pienestä paikallisesta ideasta voi tulla  
valtakunnallinen Yrittäjyyspeli.

Paikallisesta ideasta valtakunnallinen 

Yrittäjyyspelin idea sai alkunsa syksyllä 2020, kun LAB 
-ammattikorkeakoulun monialaisella Palvelumuotoilun  
väylällä opiskelijat kehittivät tulevaisuuden monikanavaisia 
yrityspalveluita Lahteen. Työryhmät etenivät palvelumuotoilu- 
prosessin mukaan yrittäjiä osallistaen asiakasymmärryksestä 
palvelukonsepteihin. Oli hienoa huomata, miten opiskelijat 
oppivat tekemällä ja saavuttivat tuloksia, jotka ylittivät  
toimeksiantajan, Lahden kaupungin, odotukset. 
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Valitettavasti kokonaisten konseptien pilotointiin ei  
ollut resursseja, mutta mukana ollut ajatus pelillisestä ensi- 
kontaktista yrittäjyysneuvontaan tuntui sopivalta kokeilulta. 
Peli toisi valmistuessaan hyvän lisän Lahden kaupungin  
digitaalisiin yrityspalveluihin. Pelissä nähtiin mahdollisuuksia 
vedota etenkin nuoriin yrittäjyyttä harkitseviin. City as a Service 
-hankkeen näkökulmasta pelin tekeminen oli oivallinen  
tilaisuus kokeilla yhteiskehittämisen toimintatapoja. 

Yhteistyössä Lahden kaupungin ja Lahden seudun kehitys 
LADEC:n kanssa aloitettiin mvp-peliversion (minimum 
viable product) valmistelu. Samalla ymmärrettiin, että tästä 
pelistä voitaisiin muuallakin olla kiinnostuneita. Suomen 
Uusyrityskeskukset ry tarjoaa riippumatonta ja puolueetonta 
yritysneuvontaa 31 Uusyrityskeskuksen kautta, joihin myös 
LADEC lukeutuu. Yhdistyksessä innostuttiin pelistä heti. 
Tällainen innostava ja nuorekas peli sopisi hyvin heidän 
palvelutarjontaansa, sillä Uusyrityskeskusten asiakkaista 
noin puolet on nuoria alle 36-vuotiaita. Sovittiin, että  
peli pilotoidaan Lahdessa ja onnistuessaan se saa paikan 
Uusyrityskeskukset ry:n verkkosivuilta. Opiskelijoiden  
paikallinen idea vastasi siis myös valtakunnallisesti tunnis-
tettuun tarpeeseen innostaa ja tukea nuoria yrittäjyyteen. 
Sujuvan yhteistyöverkoston kautta löytyi mahdollisuus 

skaalata digitaalista palvelua eli saattaa yrittäjyyspeli  
muidenkin kuin vain lahtelaisten iloksi ja hyödyksi. 

Pelin tekemiseen kasattiin tuotantotiimi, johon kuului 
LABin opiskelijoita muotoilun, liiketalouden ja tekniikan 
alalta. Tiimin tueksi nimettiin asiantuntijat Suomen  
Uusyrityskeskukset ry:stä, LADEC:sta ja City as a Service 
-hankkeesta. He olivat tiimin apuna koko kehitysprojektin  
eli kesän 2021 ajan.

Design sprintillä projekti käyntiin tehokkaasti 

Pelin kehitystyön aloituksessa päätettiin kokeilla intensiivistä 
design sprint -menetelmää. Menetelmän ovat kehittäneet 
Googlen työntekijät 2010-luvulla. Sprintissä monen kuukau-
den työt tiivistetään käytännössä viiteen päivään. Sitä voi 
soveltaa moniin eri tilanteisiin. Etukäteen tehdään alkuselvi-
tyksiä ja valmisteluita, mutta itse sprintti etenee seuraavasti: 

• Maanantaina tehdään taustatutkimusta  
ja haastatellaan asiantuntijoita 

• Tiistaina ideoidaan 
• Keskiviikkona päätetään, mitä ideaa halutaan kokeilla. 
• Torstaina suunnitellaan ja tehdään kokeiltava demo. 
• Perjantaina demoa testataan oikeilla käyttäjillä. 

kuva 1  Design sprint eteni etukäteen 
määritellyssä järjestyksessä maanantaista 
perjantaihin ja digitaalinen työskentely- 
alusta täyttyi samaan tahtiin.

k u v a :  y r i t t ä j y y s p e l i  2 0 2 1
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City as a Service -hankkeen näkökulmasta monipuolisten 
käyttötilanteiden lisäksi sprintin tekee kiinnostavaksi sen 
tehokas ajankäyttö ja varioitavat mahdollisuudet osallistaa 
käyttäjiä kehitystyöhön mukaan. Yrityksillä ei tunnetusti  
ole luppoaikaa kaupungin palveluiden kehittämiseen,  
joten sprintin mahdollistama ajan optimointi määrällisesti  
ja sisällöllisesti on merkityksellistä.  

Design sprint osoittautui erinomaiseksi projektin 
avaukseksi. Vaikka se tehtiin etänä digitaalista valkotaulua 
ja Microsoft Teams -yhteyttä hyödyntäen, työskentely oli 
sujuvaa. Viikon aikana tuotanto tiimi sai selkeän yhteisen 
näkemyksen, mitä ja miten pelin kehittämisessä tullaan  
tekemään. He kokivat, että sprinttiviikko edisti ratkaisevasti 
kehitystyön sisältöä sekä tiimin keskinäistä toimintaa.  
Projektin asiantuntijat olivat mukana etenkin maanantaina 
haastatteluissa ja keskiviikkona, kun kokeiltavaa peli- 
konseptia valittiin. Jo pelkästään näissä kohdissa mukana 
olo antoi tiimille tukevan pohjan kehitystyölle. 

Yhteistyöllä yli odotusten 

Sprintin jälkeen pelin tekeminen eteni ripeästi. Tiimi toimi 
itsenäisesti kehittäen pelin toimintakonseptia ja toteutusta. 

Tiimi teki myös pelin visuaalisen ilmeen, joka tyylillisesti 
sovitettiin Suomen Uusyrityskeskukset ry:n brändin mukai-
seksi. Asiantuntijat tukivat erityisesti sisällön osalta ja asia- 
tekstit kirjoitettiin seikkailupeliin sopivaan muotoon. Pelistä 
rakentui suorastaan tietopaketti, jolla pelaaja pystyy  
testaamaan yrittäjäpersoonansa ja oman lähtötasonsa  
sekä saamaan monipuolisen kuvan yrittäjyyteen kuuluvista 
aihealueista. Yrittäjyyden vuoren valloitus alkaa Valmiuksien 
kylästä ja pelaaja seikkailee Markkinoinnin poluilla, Paperi-
sodassa, Yrittäjyyden kaivostiellä ja joutuupa jopa Idea- 
vyöryynkin.

Peliä testattiin kesän lopussa ja palaute oli positiivista. 
Ilme ja toteutus oli niin viimeistelty, että pelatessa unohti 
sen olevan vasta mvp- eli kokeiluversio. Pelin tärkeimmäksi 
tavoitteeksi oli asetettu yrittäjyyden kynnyksen madaltaminen 
ja siinä tekijät palautteen mukaan onnistuivat. Peli lansee-
rattiin 15.9.2021 Suomen Uusyrityskeskukset ry:n verkko- 
sivuilla ja sillä oli ollut useita satoja pelaajia ensimmäisten 
viikkojen aikana. Peli toimii innostavana työkaluna yrittäjyys- 
kasvatuksessa niin nuoremmille kuin vähän vanhemmillekin.  

Vuoden 2021 aikana projektissa oli mukana seitsemän 
opiskelijaa ja yhteensä seitsemän asiantuntijaa kolmesta 
eri organisaatioista. Yhteinen halu innostaa nuoria yrit-

täjyyteen käynnisti pelin kehittämisen. Design sprintissä 
luotu luottamus yhteistyön sujuvuudesta osapuolten välillä 
kantoi koko projektin. Pelin tekemisessä oli paljon huomi-
oitavaa eri näkökulmista, mutta asiat saatiin aina ratkaistua. 
Opiskelijoiden ammattimainen työskentely tuotti tuloksia 
ja ilmapiiri oli innostunut, avoin ja rakentava. Yhteistyö oli 
sujuvaa ja ennen kaikkea mukavaa. Tämän pelin tekeminen 
oli seikkailu, jossa yhdessä opimme ja saavutimme enem-
män kuin mitä olimme osanneet toivoa.

Lähteet

Yrittäjyyspeli, 2021.  
[Viitattu 25.10.2021]  Saatavissa:  
www.uusyrityskeskus.fi/ 
apua-yrittajyyteen/yrittajyyspeli

http://www.uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/yrittajyyspeli
http://www.uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/yrittajyyspeli
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kuva 2  Yrittäjyyspelissä pääsee 
testaamaan, millainen yrittäjätyyppi  
olisi sekä arvioimaan osaamistaan 
yrittäjyyteen liittyvissä aihealueissa.

( y r i t t ä j y y s p e l i  2 0 2 1 )
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Yritysystävällisyys syntyy vuorovaikutuksessa 

Kirjoit taja anna palok angas C ity as a Service -hanke lähti tarpeesta  
lisätä Lahden kaupungin yritysystävällisyyttä. 

Hankkeen aikana nousi yritysten suunnasta esiin perus- 
tarpeita liittyen kaupungin yrityspalveluihin. Esi- 
merkiksi yrittäjien haastatteluista saattoi kuulla tarpeen 
tulla kuulluksi ja nähdyksi arvokkaana, ei vain veron- 
maksajana. Haastatteluista ilmeni myös, että lupa- 
asioinnissa heikko tiedon löydettävyys ja ymmärrettävyys 
oli osasyyllinen tuskastumiseen palvelua käytettäessä 
(Kumpulainen & Palokangas 2020, 35).

Kaupungin yritysystävällisyydessä onkin kyse palveluiden 
määrän ja laadun lisäksi myös asiakaskokemuksesta, tai 
paremminkin kaupunkikokemuksesta. Kuinka yritys kokee 
kaupungin toimintaympäristönä ja siellä saamansa palvelun? 
Mikä on se tunne, kun toimii ja asioi Lahdessa?  Yritysystäväl-
lisyys on siis sekä tekoja, että tunnetta. Molempien kehittämi-
sessä keskeistä on toimiva vuorovaikutus osapuolten välillä.

Tahtotila on yhteinen: yritykset ja kaupunki toivovat  
välilleen vuorovaikutusta, ei vain yksisuuntaista tiedottamista. 
Sopivan tavan löytäminen ei aina kuitenkaan ole helppoa. 
City as a Service -hankkeessa kokeiltiin erilaisia vuorovaikutus- 
tilanteita. Hankkeen aikana tehtiin lukuisia haastatteluja,  
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järjestettiin työpajoja ja tapahtumia, pidettiin design sprint, 
tehtiin käyttäjätestausta sekä koulutuksella lisättiin kaupungin 
henkilöstön asiakasymmärrystä. Lisäksi tietoa visualisoitiin 
ymmärrettävämpään muotoon, mikä on helpottanut vuoro- 
vaikutusta. Osassa tilanteista oli enemmän keskustelua, 
osa painottui yhdessä kehittämiseen. Joitain tapoja on  
aikaisemmin ollut käytössä kaupunkilaisten kanssa, mutta 
yhteiskehittämisen ajatusta sovellettiin nyt yritysten palve-
luiden kehittämiseen.  

Yrittäjien haastatteluissa ja työpajoissa kävi selväksi,  
että kun suhde on kunnossa ja luottamusta löytyy, on  
helpompi osallistua kehitystyöhön. Yrittäjät tunnistivat 
oman aktiivisuutensa merkityksen vuorovaikutuksen  
syntymisen osalta, mutta toivoivat silti, että kaupunki olisi 
aloitteellinen heitä kohtaan. Jotkut yrittäjät kokivat itsensä 
huomaamattomiksi kaupungin edessä. Se arvostus, mikä 
juhlapuheissa on tuotu esiin, ei välttämättä ole näkynyt 
yrittäjän arjessa. Yrittäjät toivoivat, että Lahti osoittaisi  
arvostuksensa olemalla aktiivinen, kysymällä vaikka  
kuulumisia. Lahteen on rekisteröity lähes 7000 yritystä, 
joista suurin osa on pieniä alle 10 hengen yrityksiä  
(Mikkonen 2021, 13). Kaikkien kanssa jatkuvassa vuoro- 
vaikutuksessa oleminen on lähes mahdotonta. Yrittäjien 

kuva 1  Yhdessä  
yrittäjien ja kaupungin 
kanssa ideoitiin vuoro- 
vaikutuksen paikkoja 
hyödyntäen muun muassa 
vuosikello–mallia.

k u v a :  a n n a  pa l o k a n g a s



87City as a Service Kohti yritysystävällistä kaupunkia

Yritysystävällisyys syntyy vuorovaikutuksessa 

omissa yhdistyksissä ja yhteisöissä on mukana vain osa 
tästä joukosta. Lahden kaupunki on järjestänyt yritys- 
neuvontansa Lahden seudun kehitys LADEC kautta, mutta 
niitäkin palveluita käyttää vain osa.

Jotta kaupunki olisi tasapuolisesti kaikille yritysystäväl-
linen, on muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön 
lisäksi tärkeää olla läsnä ja mahdollistaa kohtaaminen yri-
tysten kanssa suoraan. On luotava toistuvia matalan kyn-
nyksen paikkoja vuorovaikutukselle. Tähän tarpeeseen  
City as a Service -hankkeessa pilotoitiin säännöllisesti  
kokoontuva kaikille avoin ”Yritysfoorumi”. Siellä käsitellään 
ajankohtaisia asioita ja keskustellaan avoimesti huolen- 
aiheista ja ideoista. Ensimmäinen tapahtuma syksyllä 2021 
sai innostuneen vastaanoton. Yrittäjän päivänä 5.9. Lahti 
välitti kiitoksensa somessa ja lehdessä sekä nostamalla 
lipun salkoon kaupungintalolla. Pieni ele, mutta tekee  
näkyväksi kaupungin arvostavaa asennetta yrityksiä kohtaan.

Yhteiskehittäminen on vaikuttava tapa kehittää kaupungin 
palveluita niin, että yritysten kaupunkikokemus paranee. 
Yhdessä kehittäminen toisaalta edellyttää ja toisaalta  
kehittää vuorovaikusta. Hankkeen aikana yrittäjien kanssa 
keskusteltiin, miten he kokivat osallistumisen kehitystyöhön. 
Jo tieto siitä, että asioita halutaan parantaa ja niitä edis-

tetään, oli monelle ilon aihe. Eräs hankkeessa aktiivisesti 
mukana ollut yrittäjä sanoi suoraan, että kun joku tekee 
töitä hänelle tarkoitettujen palveluiden kehittämisen eteen, 
hän haluaa auttaa. Kun asian kokee tärkeäksi, sille löytää 
helpommin aikaa. Yrittäjän ajan vähäisyys tuli usein esiin ja 
se pitää huomioida, kun suunnitellaan niin vuorovaikutuksen 
paikkoja kuin yhteiskehittämistäkin. Asiakaslähtöinen ajattelu- 
tapa antaa hyvän lähtökohdan yritysystävällisen kaupungin 
kehittymiselle. Asenne ja teot ovat merkityksellisiä, kuten 
eräs yrittäjä totesi. Kaupungin henkilökunnan palvelu- 
muotoilukoulutuksessa osallistujia kannustettiin vuoro- 
vaikutukseen yrittäjien kanssa ja he saivat käytännön ohjausta 
erilaisiin asiakaslähtöisen kehittämisen työkaluihin. 

Lahtelaisen yhteiskehittämisen tueksi hankkeessa  
tehtiin Lahti @ Your Service -palvelumalli, jossa on visu- 
aalisesti kuvattu lahtelaisen yrityksen paikallinen toiminta- 
ympäristö, sen keskeiset toimijat ja vuorovaikutuksen paikat. 
Lisäksi siihen on koottu edelläkin esitettyjä esimerkkejä 
hankkeessa kokeilluista yhteiskehittämisen ja vuorovaiku-
tuksen tavoista. Mallista niin kaupunki kuin yrityksetkin  
voivat tunnistaa itselleen sopivia kohtaamisen paikkoja. 
Yhdessä rakennettu toimiva vuorovaikutus luo hedelmällisen 
pohjan yritysystävällisen kaupungin kehittämiselle.

kuva 2  Yrittäjän päivänä Lahden  
kaupunki toi esille yrittäjien tärkeyttä.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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Hyvä kaupunkikokemus ja sujuvat palvelut syntyvät yhdessä kehittäen

Kirjoit tajat enna elor anta sar a ik ävalko k ati  kumpul ainen petri  honk anen C ity as a Service -hankkeen (2019–2021) aikana 
kehitettiin Lahden kaupungin yrityksille 

suunnattuja palveluja käyttäjälähtöisemmiksi  
ja sujuvammiksi muotoiluajattelun ja palvelumuotoilun 
avulla yhdessä yritysten, kaupungin virkamiesten  
ja sidosryhmien kanssa. Samalla kehitettiin myös yhteis- 
kehittämisen toimintatapoja, sekä parannettiin  
kaupungin henkilöstön ymmärrystä ja osaamista asiakas- 
lähtöisyyden merkityksestä ja asiakaspalveluprosessien 
sujuvoittamisesta. 

Hankkeen toteuttivat yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun 
Muotoiluinstituutti ja Lahden kaupunki. LABin Muotoilu- 
instituutin rooli City as a Service -hankkeessa oli  
projektin johtaminen sekä kaupunki- ja palvelumuotoilun 
asiantuntijana toimiminen. Käytännössä tämä tarkoitti 
käyttäjätiedon hankintaa monin eri keinoin ja ymmärryksen 
viemistä käytännön suunnitteluratkaisuiksi, kokeiluiksi 
ja toteutukseen. Työpajojen ja yhteiskehittämisen tilai-
suuksien fasilitointi yhdessä Lahden kaupungin asian-
tuntijoiden kanssa kuului oleellisesti tekemiseen. Myös 
LABin opiskelijat toivat tuoretta näkökulmaa kaupungin 
kehittämiseen.
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Lahden kaupungin tavoitteena on olla Suomen yritys-
ystävällisin kaupunki ja tämä on kirjattu myös kaupungin 
strategiaan. Alueella jo olevien sekä alueelle sijoittuvien 
yritysten palvelujen sujuvuus ja kehittäminen ovat tärkeä 
menestystekijä Lahden seudulle. Yritysystävällisyys konkre-
tisoituu arjen teoissa ja kohtaamisissa. 

Lahti on muotoilukaupunki. Tämä näkyy muotoilu- 
ajattelun ja muotoiluosaamisen hyödyntämisenä kaupungin 
kehittämisessä sekä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. 
Yritysystävällinen muotoilukaupunki Lahti rakennetaan to-
dellisella käyttäjälähtöisellä kehittämisellä, jossa palveluiden 
käyttäjät ja yritykset ovat keskiössä. Lahden kokoisessa  
kaupungissa on mahdollista kehittää palveluja ketterästi 
kokeillen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.

Kaupungin tulee olla toimiva ja jatkuvasti kehittyvä,  
on kyse sitten palveluista tai kokonaisista rakenteista.  
Keskeistä on kaupunkikokemuksen parantaminen. Kaupunki- 
muotoilussa katse on kaupungin käyttäjissä ja heidän  
tarpeidensa ja tavoitteidensa ymmärtämisessä. Oleellinen 
elementti muotoiluosaamisen viemisessä julkiselle sektorille 
on ajattelutapojen muutos yksilö- sekä organisaatiokulttuurin 
tasoilla. Kaupunkimuotoilussa tarkastellaan usein, mitä tar-
koittaa muutos organisaatiolähtöisyydestä asiakaslähtöiseksi. 

Lahdessa on pitkät perinteet kaupunkilaisten mukaan 
ottamisessa kaupunkisuunnitteluun ja muotoilun hyödyn-
tämisestä kaupunkikehittämisen keinona. Lahden kaupun-
gissa muotoilu nähdään kokoavana voimana ja hyvänä 
mallina yhdistää eri ammattiryhmiä sekä alueen toimijoita 
ja luoda käytännönläheisiä ratkaisuja. Lahdessa muotoilu on 
ollut tärkeä osa kaupunkikehitystä jo lähes 20 vuoden ajan. 

Alueella on jo pitkään tehty tiivistä yhteistyötä kaupunki- 
ja aluekehityksessä Lahden kaupungin, LAB-ammattikorkea- 
koulun ja LUT-yliopiston välillä. Korkeakoulutus ja soveltava 
tutkimus perustuu konkreettiseen työelämälähtöiseen  
tekemiseen, jossa kaupunki ja alueen elinkeinoelämä ovat 
tärkeitä kumppaneita. Lahdessa kaupunkimuotoilun vastuu 
on rakentunut LABin Muotoiluinstituutin ja kaupungin  
yhteistyön ympärille. Kehittämistyön malli on varsin ainut-
laatuinen.

kuva 1  Myönteistä kaupunki- 
kokemusta syntyy kun kaupunkilaisia  
kuullaan ja he pääsevät itse vaikuttamaan 
siihen mitä kaupungissa tapahtuu.

( h u o t a r i  2 0 2 1 )
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Tuloksena konkreettisia esimerkkejä  
ja käytäntöön vietyjä toimintatapoja kaupungin 
palvelujen sujuvoittamiseksi

City as a Service -hankkeen aikana kehitettiin Lahden  
kaupungin elinkeinoelämälle ja yrityksille suunnattuja  
palveluja sujuvammiksi yhdessä yritysten, sidosryhmien  
ja kaupungin virkamiesten kanssa. Erityisesti keskityttiin 
tapahtumien, maankäytön ja rakentamisen lupa-asioinnin 
sujuvoittamiseen ja niihin liittyvien prosessien, löydettä-
vyyden ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Ilmeni, että lupa- 
asioinnin prosessi vaatii hakijalta huomattavasti ennakko- 
tietoa itse luvista ja tieto on hajallaan useissa eri lähteissä. 
Tässä päästiin kaupunkimuotoilun ytimeen. Kyse ei ole 
useinkaan yksittäisestä luvasta, vaan tunnistettiin, että  
käyttäjillä on vaikeuksia hahmottaa kokonaisia prosesseja. 
Oli kiinnostava tunnistaa lupaprosessien monimutkaisuus 
myös henkilöstön näkökulmasta. Olennaista oli selkeyttää 
tätä kokonaisuutta.

Palvelumuotoilua ja muotoiluajattelua hyödyntäen sel-
vitettiin käyttäjien tarpeita, löydettiin oikeita kehittämisen 
paikkoja sekä kokeiltiin ja pilotoitiin syntyneitä ideoita ja 
ratkaisuja. Käyttäjätutkimuksesta nousseiden havaintojen 

mukaan yrityksille suunnattujen palvelun kehittämistä  
käsiteltiin laajemmin kuin lupa-asioinnin näkökulmasta. 
Niinpä kokeilut ja pilotoidut palvelut ja toimintatavat ovat 
skaalattavissa ja hyödynnettävissä laajemmin myös muihin 
kaupungin palveluihin. 

City as a Service -hankkeen aikana syntyi konkreettisia 
esimerkkejä, miten kaupunki jatkossakin voi hyödyntää 
muotoilua käyttäjälähtöisessä palvelujen ja organisaation 
kehittämisessä. Kokeilut ja kehitetyt palvelut liittyvät  
muun muassa kaupungin ja yritysten vuorovaikutuksen  
ja säännöllisten kohtaamisten edistämiseen sekä tapahtuma- 
järjestämisen lupa-asioinnin sujuvoittamiseen. Tiedon  
visualisoinnin avulla saatiin monimutkaisesta prosesseista 
yhdellä silmäyksellä hahmotettavia.

Lupa-asiointia sujuvoitettiin selkeyttämällä yritystonttien, 
rakennuslupien ja tapahtumiin tarvittavien lupien haku- 
prosesseja. Kaupungin verkkosivuille luotiin lupien hakua 
ohjaavia materiaaleja, kuten tapahtumalupalista, josta 
kaikki tarvittavat luvat ja niitä myöntävät tahot löytyvät hel-
posti. Myös Lahden tapahtumapaikat löytyvät nyt Lahden 
karttapalvelusta. Tapahtumajärjestämisen lupa-asiointia ke-
hitettiin myös tekemällä tiivistä yhteistyötä ja kokeiluja Työ- 
ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta-hankkeen kanssa.

kuva 2  Yrittäjäfoorumi on  
kuukausittainen kaupungin ja yrittäjien 
kohtaamispaikka. Yrittäjäfoorumi luotiin 
yrittäjien ja sidosryhmien ideasta 
yrittäjäystävällisyyden lisäämiseksi 
kaupunkiin.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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 Rakenteilla on kansallinen digitaalinen palvelukerros, 
joka nopeuttaa ja sujuvoittaa lupa-asiointia yhden luukun 
periaatteella. Lahti on päässyt mukaan ensimmäisten kau-
punkien joukossa kokeilemaan ja kehittämään tapahtu-
mien lupa-asiointia palvelukerroksen kautta. 

Hankkeen aikana kehitettiin palautteenkeruuta ja saa-
dun palautteen hyödyntämistä hankkimalla uusi palaute- 
järjestelmä ja kouluttamalla henkilöstöä sen käyttöön.  
Lisäksi käynnistettiin uusi kuukausittainen kaupungin ja 
yrittäjien kohtaamispaikka Yrittäjäfoorumi. Lokakuun lopulla 
2021 järjestetty ensimmäinen tilaisuus vahvisti, että tämän 
tyyppiselle tapahtumalle on tarvetta. Tilaisuuteen oli mah-
dollista osallistua joustavasti paikan päällä tai etänä. Osal-
listuneet yrittäjät saivat luotua uusia kontakteja sekä heiltä 
saatiin aihetoiveita seuraavia tilaisuuksia varten.

Muotoiluajattelun avulla voi lähestyä erilaisia haasteita 
strategisella, operatiivisella tai asiakasrajapinnan tasolla. 
Strateginen kehittäminen ja palvelumuotoilun ja kaupunki-
kokemuksen vieminen strategiselle tasolle on tärkeää elin-
voimaiselle ja vetovoimaiselle kaupungille. Jotta strategiat 
toteutuvat ja muuttuvat käytännöksi, tärkeää on myös  
se, miten toimitaan operatiivisella tasolla ja asiakasraja- 
pinnassa. 

Yksi tärkeimmistä asioista, joka vaikuttaa yrittäjän tai 
alan toimijan mielikuvaan kaupungista, on positiivinen 
yhteistyöasenne. Yritysystävällinen kaupunki muodostuu 
ennen kaikkea asiakkaan kokemuksesta ja jonka muodos-
tumiseen yksittäisillä työntekijöillä on iso merkitys. Hankkeen 
 aikana toteutettiin pilottikoulutus julkisen sektorin palvelu- 
muotoilusta kaupungin henkilöstölle. Osallistujat mainitsivat 
muun muassa, että palvelumuotoilu avarsi näkökulmaa 
tehdä työtä ja kasvatti ymmärrystä asiakaskokemuksen  
tärkeydestä ja käyttäjälähtöisen tekemisen tavoista. Monelle 
osallistujista syttyi kipinä palvelumuotoilun hyödyntämisestä 
työssään ja heillä on tärkeä rooli viestiä siitä myös työ- 
yhteisössään. Koulutus paransi henkilöstön ymmärrystä 
ja osaamista käyttäjäymmärryksen merkityksestä ja asiakas- 
palveluprosessien sujuvoittamisesta kaupungin palveluissa.

Lahti @ Your Service -palvelumalli

Muotoilun keinot auttavat kehittämään ihmislähtöisempää 
kaupunkia. Näin tehdään kaupunkia aidosti kaupunkilaisille 
heidän kanssaan ja heidän todellisten tarpeiden pohjalta. Ih-
mislähtöinen kaupunki pitää sisällään kaupunkilaisten huomi-
oimista, toimivia palveluja ja ympäristöjä, rohkeutta kehittää 

kaupunkia kokeilemalla sekä asukkaiden ottamista mukaan 
kaupungin kehittämiseen. Yhteiskehittäminen vie aikaa, mut-
ta maksaa itsensä takaisin sujuvampina palveluina, vähenty-
neinä riskeinä ja kustannuksina, uusina ideoina ja avauksina 
sekä toimijoiden motivoitumisena ja sitoutumisena. 

City as a Service -hankkeen yhtenä tavoitteena oli  
rakentaa vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä tukevaa  
toimintamallia kaupungin, yritysten, sidosryhmien ja korkea- 
koulujen välille. Lahti @ Your Service -mallissa kuvataan 
yleiskuva yritysten toimintaympäristöstä Lahdessa, Lahden 
kaupungin yritystoimintaa tukevien palvelujen tarjonta  
sekä mitä vuorovaikutuksen tapoja ja paikkoja Lahdessa 
on yrittämistä mahdollistavien ja tukevien tahojen kanssa.

Malli kuvaa, miten yritysystävällistä kaupunkia kehitetään 
yhdessä alueen toimijoiden kesken. Hankkeen aikana  
toteutettuja yhteiskehittämisen ja vuorovaikutuksen toiminta- 
tapoja ja tuloksia on tuotu malliin konkreettisina esi- 
merkkeinä. Malli on tarkoitettu Lahden kaupungin, yritysten 
 ja sidosryhmien yhteiseen käyttöön. 

Lahti on sopivan kokoinen kompakti kaupunki yhdessä 
tekemiseen, kokeilemiseen ja kehittämiseen. Alueella on 
monipuolinen kattaus yrityksiä, yhdistyksiä ja oppilaitoksia. 
Tämä kannattaa hyödyntää kokonaisvaltaisesti yritysten ja 
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alueen kehittämisessä. Malli helpottaa myös huomaamaan 
itselle sopivia tahoja toiminnan kehittämiseen. 

Korona-aika vaikutti toimintaan siirtämällä työpajat  
ja muut kohtaamiset etänä toteutettaviksi. Vaikka etäajasta 
siirrytäänkin pikkuhiljaa fyysisiin tapaamisiin, opitut etätyö-
tavat ja -välineet sekä etätyöpajat tulevat varmasti osittain 
jäämään fyysisten kohtaamisten rinnalle. Myös kaupungin, 
yrittäjien ja sidosryhmien vuorovaikutuksessa on jatkossa 
tärkeää hyödyntää erilaisia sekä fyysisiä, että virtuaalisia, 
tapoja kohdata matalalla kynnyksellä.

Katse kohti tulevaisuutta

City as a Service -hanke vahvisti Lahden asemaa  
muotoilua hyödyntävänä kaupunkina ja Lahden kaupungin 
ja LAB-ammattikorkeakoulun välistä kaupunkisuunnitteluun 
liittyvää innovaatioyhteistyötä, jota on toteutettu ja toteute-
taan parhaillaan useassa kehittämishankkeessa. Hankkeessa 
tehtiin tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Lahden kaupunkiympä-
ristön palvelualueen kanssa, jonka vastuulla on muun  
muassa yritystonttien hakuun ja rakentamisen lupiin liittyvät 
asiat. Kaupunkiympäristön palvelualueen suunnittelujohtaja 
Petri Honkanen toimi myös hankkeen ohjausryhmän  

puheenjohtajana. Petri tiivistää ajatuksia yhteistyöstä  
ja tulevaisuudesta seuraavasti: 

”City as Service -hanke osui luontevasti Lahden kaupungin 
tahtotilaan monelta eri kantilta. Ylätasolta tarkasteltuna 
kaupunkistrategiaan on vahvasti kirjattu asukaslähtöisyyden 
ja palveluiden kehittäminen. Samoin on kirjattu henkilöstön 
palvelusosaaminen kehittäminen. Jo pelkästään näillä  
kirjauksilla hankkeeseen mukaan lähteminen oli kaupungille 
alusta alkaen selvää, olemmehan kehittäneet näitä teemoja 
suunnittelutyön osallistuttamisen kautta jo pitkään. 

Tunnistamme myös tarpeen kehittämiselle. Kaupungin  
sisäisiä prosesseja ja palvelukanavia ja myös tapoja on 
edelleenkin paljon. Näiden hahmottaminen organisaation 
ulkopuolelta tarkasteltuna, ja joskus myös sisäpuolelta,  
voi olla haastava rasti. 

Käytännön toimenpiteinä sujuvoitimme LAB-ammatti- 
korkeakoulun johdolla yritystonttien ja rakennuslupien 
hakua selkeyttämällä prosesseja ja kuvaamalla ne verkko-
sivuille. Nämä ovatkin saaneet positiivista palautetta käyt-
täjiltä. Suuri ponnistus henkilökunnalle oli palvelumuotoilu- 
koulutukseen osallistuminen. Hankkeen lopputuloksena 
kaupunkiympäristö sai palvelualueelleen työn ohella suo-

ritetun koulutuksen jälkeen 14 uutta innostunutta palvelu-
muotoilun osaajaa. Lisäksi opiskelijat saivat kirjattua itselleen 
5 opintopistettä opintosuoritukseensa.  

Mitä seuraavaksi? Katse on kohdistettu jo tulevaan.  
Palvelumuotoilu tullaan liittämään jatkossa entistä laajemmin 
koko prosessiin jokaiselle tasolle strategiasta asiakas- 
palveluun. Syksyn aikana kaupunkiympäristö rakentaa  
palvelumuotoilustrategian, jossa määritetään tulevaisuuden 
askeleet henkilökunnan palvelumuotoilukoulutuksen  
toteutuksen osalta sekä varmistetaan erinomaisen yhteis-
työn jatkaminen LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.” 

Hankkeen aikana on herätelty uudenlaista käyttäjä- 
lähtöisempää ajattelua, kokeiltu erilaisia toimintatapoja 
kehittää yhdessä ja viety hyviksi havaittuja ideoita käytäntöön. 
On tehty pienempiä ja suurempia kokeiluja. Kaupunki on 
iso organisaatio ja muutos organisaatiolähtöisestä asiakas-
lähtöisemmäksi ei tapahdu hetkessä. Pienilläkin asioilla  
ja esimerkeillä on merkitystä, jotta muutosta saadaan  
tapahtumaan.

Tulevaisuuden Lahti on muotoiluosaamista kokonais- 
valtaisesti hyödyntävä kaupunki, jossa asukkaiden ja yritysten 
on hyvä elää ja kehittyä!  
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kuva 3  Lahti @ 
Your Service -mallissa 
kuvataan esimerkiksi 
yleiskuva yritysten 
toimintaympäristöstä 
Lahdessa.

k u v a :  e n n a  e l o r a n t a
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