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KUMOUS 2015-2018

• Tutkittiin ja edistettiin 7 
palvelukokeilua

• Kohteina perhepalvelut, 
varhaiskasvatus, ammatillinen
koulutus, sote-palvelut ja 
ikäihmisten asuminen

• Tutkittiin digiarkea
ihmislähtöisesti

• Luotiin kokeilut käytäntöön –
ihmislähtöinen oppivan
arvioinnin menetelmä

• Laadullinen ja yhteiskehittelyyn
perustuva aineisto

• Yhteensä 150 teema- tai 
ryhmähaastattelua

• 4 kaikille kokeiluille yhteistä
työpajaa

• 5-9 työpajaa kussakin
kokeilussa

• 2 kyselyä



Lasten digiarki:

Esikoulussa ei mennä kännykkä edellä puuhun.
Kirsi Hyytinen, Marja Toivonen, Johanna Leväsluoto



Lasten aloitteellisuutta voidaan tukea 
oppimisympäristöjä laajentamalla

• Vantaalla toteutettu ilmiölähtöistä oppimista tukeva
kokeilu varhaiskasvatuksen ja kirjaston yhteistyönä

• Lapset keksijöinä
• Ammattilaiset tukena
• Merkitys: Lasten kasvaminen aktiivisiksi toimijoiksi

tulevaisuuden kansalaistaito
• Kun suunnittelu lähtee arjesta käsin, digiväline vain 

yksi resurssi muiden joukossa



Opi mitä vaan - malli

KUUNTELE
ARVIOI

JUHLI

OTA 
KÄYTTÖÖN

LUO, 
RAKENNA, 
SYVENNÄ, 
OIVALLA

VALMIS-
TAUDU

VALITSE 
AIHE



Nuorten digiarki:

Sometus on hopeaa, läsnäolo kultaa.
Anne Nordlund, Pirjo Korvela ja kotitalousopettajaksiopiskelevatopinnäytteiden tekijät



Illan media-aika – digiajan uusi arjen 
tapahtumajakso

Marika Heinaro (2015). ’Jos mävoisin nähdä munkavereita vähän enemmän… 
ettei muntarvikännykän kautta puhua.’ –Ammatillisessa oppilaitoksessa 

opiskelevan nuoren arjen rakentuminen
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156449

Arkiprofiili 1 

Säännölliset 

harrastajat (3)

Arkiprofiili 2 

Säännölliset 

kotona viihtyjät (5)

Arkiprofiili 3 

Aamumyöhäiset 

kotona viihtyvät 

median kuluttajat (1)

Arkiprofiili 4 

Mediaa kuluttavat 

illankukkujat (2)

katsoo TV:tä, on 

WhatsAppissa ja 

lähettää kavereille 

viestin nukkumaan 

menostaan 

on somessa, päättää 

WhatsApp -viestittelyt 

ja ilmoittaa nukkumaan 

menostaan kavereilleen

viettää media-aikaa, 

laittaa kavereille 

viestin nukkumaan 

menostaan

viettää media-

aikaa

10–30 min/illan

media-ajan kesto

0–20 min ½–2 t 1–2 t

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/156449


Digiajalla on vaikutuksia nuorten
arjen hallintaan

• Nykyisin arki pakataan täyteen. Digi ja some ”kaappaavat aikaa”
• Tavoitteena on vuorokauteen jää riittävästi aikaa:

– levolle ja unelle, 
– riittävästi ruokailua, 
– omasta itsestä huolehtimiselle, liikunnalle, omasta puhtaudesta 

huolehtimiselle, virkistykselle, sosiaalisille suhteille. 
– Mitä nämä kullekin tarkoittaa, tulee selvittää yhteisesti.

• Ehdotamme: ohjauksessa huomiota enemmän nuorten arjen hallintaan. 
Edupolissa aloitettu arjenhallintasovelluksen kehittäminen opettajien ja 
opiskelijoiden yhteiseksi työvälineeksi.



Ammattilaisten digiarki:

Rutiinit on koneita varten, ajattelu ja empatia

jääköön ihmiselle.
Eveliina Saari, Mervi Hasu ja Sari Käpykangas
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Käyttäjyys: Toimijuus kasvaaPieni Suuri

Globalisaation 
/digitalisaation
ajama murros 
taloudessa ja 

työssä

Proaktiivisesti huolehtiva
palveluohjaaja

Digineuvoja ja pulmia ratkaiseva
palveluohjaaja

Herkkä, verkottunut,
ja keskusteleva palveluohjaaja

Palveluohjaus on uutta asiakastyötä 
digitalisoituvissa ja integroituvissa 

palveluissa



Koska digitalisaatio muuttaa työtä, 
ehdotamme

• Osaamisvaatimusten ja työn muutoksia tulisi 
ennakoida, yhteinen vaikutusten arviointi yksi 
keino –HR ja johto avainroolissa

• Tarvitaan toimintamalli työn tehtävätasoisten 
muutosten ennakointiin – työmarkkinajärjestöjen 
ja työelämätoimijoiden tehtäväksi



Ikäihmisten digiarki:

Kyllä vanhakin muori nuortuu, kun oppii

käyttämään kännykkää.
Satu Pekkarinen, MirvaHyypiä, Helinä Melkas



Älytalo 2.0

• Älytalo 2.0 valmistui Lahden Korkeakadulle 
joulukuussa 2016

• Taloa ja teknologiaa suunniteltiin yhdessä 
asukkaiden kanssa

• Aiempaan älytaloteknologiaan: esim. muistava 
hissi, automaattivalaistus, tukikahvat, 
turvaliesituuletin, kamerallinen ovipuhelin, 
hyvinvointiranneke, lisättiin 
huoneistokohtainen tablettitietokone

• 54 asuntoa, 56 asukasta 

• Tabletti jokaiseen asuntoon 

• Organisoitiin 4 opastustilaisuutta



Älytalo 2.0: Tablettien 
käyttökokemuksia 3kk jälkeen

• 91 % vastaajista oli sitä mieltä, 
että tabletin hankkiminen 
taloon oli hyvä asia

• 69 % mielestä kiinnostus 
muutakin teknologiaa kohtaan oli 
lisääntynyt

• 60-69-vuotiaissa 
teknologiakiinnostustaan 
lisänneitä oli suhteellisesti eniten

• 80-90-vuotiaissa kiinnostusta 
lisänneet olivat nimenomaan 
aiemmin ei-kiinnostuneita



Koska ikäihmiset ovat heterogeeninen 
ryhmä toimintakyvyn, teknologiataitojen 

ja –kiinnostuksen suhteen, ehdotamme  

• Erilaisia ikääntyneitä mukaan teknologian 
suunnitteluun

• Riittävä palveluohjaus ja digituki, luontevaa mm. 
asumispalveluissa

• Teknologian käyttöönoton ja toiminnan kehittämisen 
johtaminen rinnakkain



Ehdotamme AUTA-hankkeen
digituen toimintamalliin

• Ihmislähtöistä arviointimallia sekä kokeilut käytäntöön -
menetelmää kaikkien maakuntatasoisten pilottien
arviointiin

Miksi? 
• Pelkkä kustannusvaikuttavuuden arviointi ei riitä. 

Arviointi tulee kohdistua käyttäjien ja työntekijöiden
hyvinvoinnin arviointiin

• Pelkkä mittaritiedon keruu ei riitä. Kehittävä arviointi
tukee kokeiluista oppimista sekä niiden leviämistä



Kokeilut käytäntöön – Arviointi 
kaikkien taidoksi! 
Työkirja ladattavissa täältä: https://www.ttl.fi/kokeilut-kaytantoon-tyokirja/
sekä painettuna maksuttomasti.

Tekijät: Eveliina Saari, Kirsi Hyytinen, Mervi Hasu, Mirva Hyypiä, Pirjo Korvela, Sari 
Käpykangas, Johanna Leväsluoto, Helinä Melkas, Anne Nordlund, Satu Pekkarinen, 
Marja Toivonen

https://www.ttl.fi/kokeilut-kaytantoon-tyokirja/


Vaikutusten arviointi kiihdyttää 
kokeilua

Kokeilun visio ja 
tavoitteet

Vision mukaiset 
vaikutustavoitteet

Käyttäjä- ja 

työntekijäkokemuksen 

ennakointi 

Kokeilun vaikutusten 
väliarviointi

Kokeilun toteuttaminen

ja vaikutustiedon  
keruu

Kokeilun arviointi 
kehittäjien ja 

levittäjien välillä

Työkirjan 1-2 osa

Työkirjan 3 osaTyökirjan 4 osa
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Laaja-alainen ihmislähtöinen
arviointimalli
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Integroituminen
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Väestö

Maine Talous

Esim. Digitukikokeilun

vaikutukset käyttäjään

• Käyttäjän hyvinvointi?

• Palvelun merkitys?

• Palvelun osuvuus?

• Palvelukokemus?

• Suhde lähiyhteisöön?

• Suhde työntekijöihin?

Ihmislähtöinen digikokeilujen
arviointi
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Kansalainen

Maine Yhteensovittaminen

Esim. Digituen vaikutus

digitukea tekeviin

työntekijöihin

• Osaamisvaatimukset?

• Työhyvinvointi?

• Suhde asiakkaaseen?

• Yhteistyö ja 

vuorovaikutuksen tavat?

• Rooli ja tehtävät?

Ihmislähtöinen digikokeilujen
arviointi



Tarvitaan kehittäjien, 
käyttäjien ja levittäjien
yhteistä kehittävää
arviointia



KIITOS että kuuntelit

Vanhempi tutkija, ohjelmajohtaja
Eveliina Saari, Työterveyslaitos

eveliina.saari@ttl.fi, Twitter: @EveliinaSaari
www.digikumous.fi

mailto:eveliina.saari@ttl.fi
http://www.digikumous.fi/

