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Tavoitteet 

 Tarjota ajatuksia digitalisaation hyödyntämismahdollisuuksista 

kärkihankkeissa - erityisesti kansalaisnäkökulmasta 

– kullakin sisältökokonaisuudella erityispiirteitä 

mahdollisuuksissa - tässä käsitellään yleisesti kaikkia 6 

kokonaisuutta 

 

 Rohkaista hakijoita pohtimaan olisiko hankkeeseen järkevää 

ottaa myös kehitettäväksi sähköisiä palveluita toiminnan tueksi 

– Digitalisaatio ei ole itseisarvo, mutta voi tuoda merkittäviä 

hyötyjä 

 

 Alustavasti hahmottaa mitä digiratkaisujen mukaan ottaminen 

merkitsee hankkeen toteuttamisen kannalta 
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Arviointi 

 Kyselytestit 

 Seurantalaitteet 

 Päiväkirjat 

 

 Tulosten analysointi 

 

 Suuntana eri 

näkökulmien yhdistely 

http://www.firstbeat.fi/fi/tyo-ja-hyvinvointi/varmista-oma-ja-tyoyhteisosi-hyvinvointi
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjliPbMz7nOAhVG1RQKHZB1BXwQjRwIBw&url=http://kuntoplus.fi/laihdutus/energiankulutus/vinkkeja-hyppynarulla-hoikistumiseen&psig=AFQjCNFvNBoKPzW8QtkiaqWO-fqAmB_eJg&ust=1471013796936649
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP6uer0LnOAhXJvBQKHSlpAVMQjRwIBw&url=http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/vinkkeja%2Bviisaisiin%2Bvalintoihin/lautasmalli/&bvm=bv.129422649,d.ZGg&psig=AFQjCNEpK9bmFsbKxUHmYjC5Z1I5gye36A&ust=1471013980261620
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Neuvonta, suunnittelu ja seuranta 

 Nettisivut 

 Suuntana personoitu neuvonta 
arviointitulosten perusteella 

 Palveluhakemistot 

 Omien suunnitelmien laatiminen 

 Suunnitelma yhdessä 
ammattilaisten kanssa 

 Seuranta samoja arvioinnin 
keinoja käyttäen 

– havainnollinen ja kannustava 
itselle 

– tieto helposti myös 
ammattilaisen käytössä 
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Vuorovaikutus 

 samassa tilanteessa olevien 

kansalaisten välillä 

 asiakkaan ja 

ammattihenkilön välillä 

– verkkoyhteisöt,  

keskustelupalstat 

– chat 

– match making 

– sisällön jakaminen, 

keskinäinen kilpailu 

– yhteiset suunnittelu ja 

seurantapalvelut 

 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF3qPn4rvOAhVlQZoKHUvJDnEQjRwIBw&url=http://www.nemcb.cz/aktuality/&psig=AFQjCNG2nnCNp7HWSD2giYRzPuoykEI6iw&ust=1471087665586314
http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf1pKI5LvOAhXCNpoKHfjoDVAQjRwIBw&url=http://1001datingthoughts.com/category/matchmaking/&bvm=bv.129422649,d.bGg&psig=AFQjCNEbxPF9GjhBM-A1igGv8ds6Vx_2Zw&ust=1471088006710526
https://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqmJqp5LvOAhXmJ5oKHWQeDGIQjRwIBw&url=https://gigaom.com/2014/04/28/make-me-a-match-how-matchmaking-in-search-can-improve-the-sharing-economy/&bvm=bv.129422649,d.bGg&psig=AFQjCNEPMv4UYL6Wq8rJqJV94amaCzTguA&ust=1471088050253097
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Pellillistäminen ja lisätty todellisuus 

 hauska ponnistelu 

tavoitteet eteen 

 oman suorituksen 

seuraaminen - kilpailu 

itseä vastaan 

 saavutusten vertailu - 

keskinäinen kilpailu 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7wdb15bvOAhWE_ywKHRomC5IQjRwIBw&url=http://www.pokemongo.com/&bvm=bv.129422649,d.bGg&psig=AFQjCNF1peRlEcb5OJyJVg87Ueb6XVEYig&ust=1471088401031147
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Ammattilaisen näkökulmasta 

 kuten edellä todettua 

– suunnitelma ja seurantiedon helppo hallinta 

– vuorovaikutus asiakkaiden kanssa 

 lisäksi 

– tiedon hakeminen mm. parhaista 

toimintamalleista ja käytännöistä 

– keskinäinen vuorovaikutus 
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Digitalisaatio palvelujärjestelmän tukena 

 asiakastietojen hallinta ja jakaminen eri tahojen 

kesken  

– mahdollisuus tunnistaa riskitilanteita 

 toiminnan ohjaus 

– myös useiden eri organisaatioiden kesken 

 raportointi ja tiedolla johtaminen  
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Kun otat digiä mukaan hankkeeseen 

Varaudu siihen, että sopimusta tehtäessä ja 
hankkeen aikana sovimme seuraavista 
asioista: 

 onko olemassa olevat ratkaisut huomiotu. 

 kokeilussa kehitettävien ratkaisujen 
laajentamisesta kansalliselle tasolle. 

 valtionavustuksella kehitettävien ratkaisujen 
omistajuus.  

 järjestelmäpalveluiden yhteentoimivuudesta 
muiden ratkaisujen kanssa.  

 syntyvien tietojen siirrettävyydestä. 

 
 Esim  ODA-projektissa rakennettava itse- ja omahoitoa tukeva 

kansallinen, sähköinen palvelukokonaisuus ja Kantan 
yhteyteen perustettava kansalaisen omien terveys- ja 
hyvinvointitietojen varasto 


