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Hankesuunnitelman tavoitteet
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• A) OSALLISTUMISEN MUOTOJEN LUOMINEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIIN 
PALVELUIHIN

• Syntyy toimivat ja pysyvät osallistumisen kanavat, joita edelleen hyödynnetään ja 
kehitetään henkilöstön toimesta. 

• Kehittämiskulttuuri muuttuu aikaisempaa vuorovaikutteisemmaksi.

• B) PALVELUJEN JA PALVELUPROSESSIEN KEHITTÄMINEN
• 1. Uusien palvelujen ideointi ja pilotointi sekä nykyisten palveluprosessien kehittäminen 

(asiakaslähtöisemmiksi)
• 2. Sähköisen asiointi- ja asiakaspalveluympäristön kehittäminen
• Syntyy suunnitelma sähköisestä asiointi- & asiakaspalveluympäristöstä

KANTAVA TEEMA – PALVELUMUOTOILU:
• Työllistymistä edistävien palvelujen (ml. sosiaalipalvelut) asiakkaiden osallistaminen
ja yhteiskehittäminen 



Answergarden

Käyttötarkoituksia:
• helppokäyttöinen aivoriihityökalu
• ryhmätyökalu
• toiveiden ja odotusten kerääminen tilaisuuden aluksi
• palautteen kerääminen

• Näin teet answergardenin:
• https://www.youtube.com/watch?v=1VPtxzBSZIc
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Mitä on yhteiskehittäminen?

• Mene osoitteeseen: https://answergarden.ch/
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Täältä voit etsiä 
seiniä.



Answergarden
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Seinän valitsemalla pääsee 
kirjoittamaan oman vastauksensa. Valitse
seinä: ”Mitä on yhteiskehittäminen?” tai
käytä ID-numeroa.



Mitä on yhteiskehittäminen?

• Yhteiskehittämistä voidaan tarkastella sen rinnakkaistermien kautta
1. Palvelumuotoilu
Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palvelujen kehittämistä muotoilun menetelmillä. Näitä menetelmiä 
ovat esim. visualisointi ja yhteissuunnittelu. Palvelun käyttäjä on kaiken aikaa suunnittelun kes-
kiössä: palvelukokemus suunnitellaan siten, että se vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun 
tarjoajan tavoitteita.
2. Yhteiskehittely
Yhteiskehittely on tuotteen tai palvelun kehittämistä yhdessä sen mahdollisten tulevien käyttäjien 
eli potentiaalisten asiakkaiden kanssa.
3. Co-design
Yhteissuunnittelussa käyttäjät, niin nykyiset kuin tulevat, otetaan mukaan suunnitteluprosessiin. 
Palveluiden yhteissuunnitteluun osallistetaan mukaan usein myös eri alojen asiantuntijoita.
4. Co-production
Yhteistuottaminen. Tällöin korostuu asiakkaan osallisuus niin palveluiden kehittämisessä ja 
arvioinnissa kuin niiden tuottajana, toimeenpanijana ja aktiivisena toimijana.
5. Co-creation
Yhteiskehittäminen on avointa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista painottava
työskentelytapa, jossa kehittäjinä ovat tasavertaiset toimijat.
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Yhteiskehittämisen edellytykset

1. Yhteiskehittäminen edellyttää tasavertaista osallistumista.

2. Työskentelyssä tunnistetaan osallistujien erilaiset tavoitteet ja yhteistyössä 
pyritään erilaisten tavoitteiden joukosta löytämään yhteinen tavoite ja jaettu 
kiinnostava aihe.

3. Ajatuksena on, että pienten kokeilujen kautta on mahdollista päästä 
suuriinkin tavoitteisiin. Lupa myös epäonnistua.

4. Yhteiskehittämistä edistävät erilaiset työskentelymenetelmät.

5. Osallistujien pitää kokea itsensä arvostetuiksi ja tasavertaisiksi, mikä vaatii 
aktiivista tekemistä kaikilta osallistujilta.
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Yhteiskehittäminen on…

• Palveluissa, niiden ja arjen yhdyspinnalla sekä arjessa toteutettavia 
kokeiluja, jotka ideoidaan ja toteutetaan yhdessä

• Jo olemassa olevien palveluiden edelleen kehittämistä (Tredu-Typa 
yhteistyö) tai uusien luomista

• Yhteistä oppimista (Käyttäjälähtöisyys työllisyydenhoidossa –koulutus. 
Koulutuksen mallina oli action learning – kokeilemalla kehittäminen ja 
kokeiluista oppiminen sekä siihen liittyvä oppimisseminaari, jossa jaettiin 
henkilöstökoulutuksen oppeja, kokeiluja ja kehittämismenetelmiä esim. 
mood board.)

• Kehittämistilanteiden, kokeilujen ja niiden tulosten yhteistä arviointia 
(mentorointivalmennuksen yhteinen arviointi- ja kehittämistilaisuus, mukana 
asiakkaita ja palveluntuottajia)

• Toimintatapa, tyylilaji (uutta & vanhaa) 
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Yhteiskehittäminen

• Asiakkaita kutsutaan palveluissa paitsi vertaisuuteen 
perustuviin rooleihin, myös ammattilaisten 
yhteistyökumppaneiksi: kokemusasiantuntijoiksi, 
kehittäjäasiakkaiksi, kokemuskouluttajiksi, 
asiakasraatilaisiksi, palvelumuotoilijoiksi….(Tampereen 
kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasraati, 
työllisyyspalveluihin on palkattu kokemusasiantuntijoita)

• Yhteiskehittäminen mahdollistaa 
oppimista/toimijuutta/kuntoutumista, niin asiakkaille, 
ammattilaisille & johtajille 
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Lisää työkaluja: Padlet

• Interaktiivinen seinä tai digitaalinen fläppitaulu, jonne voi tuoda 
tekstejä, linkkejä, kuvia, videoita, ääntä ja liitteitä.

• Yhteistoiminnallinen tila, johon osallistujat voivat tuottaa yhtä aikaa 
ideoita.

• Uusi tapa toteuttaa erilaisia tehtäviä tai ryhmätöitä.
• Padlet-seinää voi käyttää lähes minkälaiseen työskentelyyn tahansa:

- Se voi toimia esimerkiksi ideariihenä. 
- seminaareissa viestiseinänä

Miten?
• Yksi ryhmästä luo seinän ja jakaa linkin muille.
• Kaikki voivat kirjoittaa seinälle. 
• Esimerkki ->
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Padlet

• Osallistujilla tulee olla tietokone tai jokin mobiililaite, jolla 
he pystyvät kirjoittamaan seinälle. Jotta seinää voidaan 
tarkastella yhdessä tarvitaan videotykki.

• Padlet on hyvin helppo ottaa käyttöön, eikä se vaadi 
rekisteröitymistä. Riittää kun menee selaimella 
osoitteeseen www.padlet.com

• Rekisteröitymällä Padlet-sivustolle saat tallennettua 
seinät myöhempää käyttöä varten.
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Tarkemmat käyttöohjeet

• Mene osoitteeseen padlet.com
• Valitse Sign In (rekisteröidy) tai Login (kirjaudu)
• Kielen vaihtaminen
1. Kirjaudu sisään -> settings (asetukset)
2. Kieli kohtaan valitse haluamasi kieli ja paina Update (päivitä) -

painiketta
• Padletin luominen
1. Koti-näkymässä valitse oikeasta yläkulmasta "New Padlet" (luo uusi)
2. Jos olet jo Padlet-näkymässä, valitse oikeasta yläkulmasta + -ikoni
3. Koti-näkymästä Padlets (padletit) -painikkeella näet luomasi 

viestiseinät
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Viestiseinän käyttö

• Tuplaklikkaamalla mihin tahansa seinällä luo uuden tekstikentän, 
johon voi kirjoittaa tekstiä, lisätä ääntä, videoita, kuvia, linkkejä ja 
tiedostoja.

• Padlet-sivulle voi myös vetää tiedostoja suoraan omalta 
tietokoneelta, jolloin sitä klikkaamalla voi lukea tiedoston sisällön.
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Viestiseinän käyttö

• Yksittäisiä viestejä voi siirtää vetämällä
• Viestin kokoa voi muuttaa ottamalla hiirellä kiinni 

kulmasta ja vetämällä
• Viestikentän sisältöä voi muokata viemällä hiiren sen 

päälle ja painamalla vihreää kynä –kuvaketta
• Poistaminen punaisella
roskakori –kuvakkeella
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Viestiseinän muokkaaminen 
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• Muokkauspainiketta (rattaan kuva) painamalla voit muokata viestiseinän 
tietoja 

• Lisää viestiseinälle otsikko ja kuvaus
• Vaihda viestiseinän taustakuva
• Osoite: Mahdollisuus luoda uniikki osoite viestiseinälle
• Muuta formaattia (löytyy … -kohdasta oikealta yläreunasta):
Valitse miten viestit järjestyvät



Viestiseinän muokkaaminen
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Ihmiset ja yksityisyys: Hallinnoi viestiseinän 
julkisuutta ja mahdollisuus valita esim. 
salasanasuojaus tai että vain oikealla 
linkillä pääsee seinälle. Tähän valikkoon 
pääsee myös 

Lähteet: https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/muut-
materiaalit/viestiseinat/padlet



TUTTU-6Aika: Työllisyyspalvelujen yhteiskehittämisen menetelmiä, palvelumuotoilun hyödyntämistä ja kokeiluja: 

*Tulevaisuuspajat (mm. sos.kunt&kuty, Tredun valmistumassa olevat opiskelijat, henkilöstö, palveluntuottajat)
*Asiakasraati / laajennettu asiakasraati (10/2016 alkaen)
*Pop Up Unelmien aamu (nuorille)
*Launch Day 1&2 (työhönvalmennus)
*Erilaiset kyselyt, yritys- ja asiakashaastattelut, opinnäytetyö
*Fasilitoinnissa toiminnallisia menetelmiä ja sähköisiä välineitä (es. People2Join, Kahoot, Padlet)
*Asiakaspalautelaitteet käyttöön

*Kokeiluja työllisyyspalveluissa myös;
Mentorointivalmennus, liikuntaneuvonta 
Suuntana koulutus –jakso non stop -malli 
Työnhakijan verkostotapaamiset
Työllisyyspalvelujen Info-chat
Yrittäjyyden & osuuskuntaneuvonnan –chat
Kompassi palvelusuunnittelussa
Osaamisbotti
Työnhakijan uudet digitaaliset palvelut

Katja.Kumpulainen@tampere.fi projektipäällikkö
Anna.Korhonen@tampere.fi projektityöntekijä
www.tampere.fi/tyollisyyspalvelut

Työnhakijan, 
työnantajien, 
henkilöstön ja 
kumppaneiden 
ääni kuuluviin 
yhteistyöllä.

Kokeilukulttuuri



TUTTU-6Aika: Tulevaisuuspajat ja 
yhteiskehittämisen prosessi
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Tulevaisuuspajat
(yht. 63 henkilöä)

Tulokset ja markkina-
vuoropuhelu 

palvelutuottajien kanssa
(yht. 46 henkilöä)

Sähköinen 
palautekysely 

palveluntuottajille 
(yht. 13 

vastaajaa)

Käyttäjäprofiilit.
Parannusehdotukset 
palveluprosesseihin.

Ehdotus palvelutarjottimeksi.
Uudet palveluideat.

Maalis-huhtikuussa 2016 Kesäkuussa 2016 Elokuussa 2016

Syyskuussa 2016



Kahoot!

• Quiz eli tietovisa on käytetyin Kahoot -peli. Siinä tallennetaan vastaajien ajat sekä pisteet ja
katsotaan lopuksi kuka voitti tiedolla ja nopeudella pelin. Nopeista vastauksista saa lisäpisteitä.

• Discussion eli keskustelu on yksittäinen kysymys, jolla saadaan ryhmän mielipide johonkin
tiettyyn asiaan .
• Jumble eli sekamelska on uusin Kahootin peleistä. Siinä tarkoituksena on järjestää vastaukset
oikeaan järjestykseen esimerkiksi historialliset tapahtumat tai pienimmästä suurimpaan.
• Survey eli tutkimus on periaatteessa sama kuin Quiz, mutta siinä ei anneta pisteitä ja näin
ollen se ei ole kilpailullinen. Surveyn avulla voidaan antaa esimerkiksi palautetta tai katsoa,
minkälaiset tiedot asiakkailla on.

• Kyselyn tai kilpailun laatija käyttää Kahoottia aina osoitteesta www.getkahoot.com, jossa voit luoda uusia 
Kahootteja tai pelata jo luotuja Kahootteja. 

• KOKEILLAAN:
• Vastaajat puolestaan liittyvät peleihin osoitteesta www.kahoot.it
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Kahoot!
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• Ensimmäisellä kerralla sinun on luotava käyttäjätili 
Kahoot-palveluun. Paina nappia ”GET MY FREE 
ACCOUNT”



Kahoot!

• Seuraavaksi valitset ”roolisi”, johon kannattaa laittaa At 
work.
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Kahoot!

• Täytä loput tiedot:
- organisaatio
- käyttäjänimi (jolla kirjaudut palveluun jatkossa)
- sähköpostiosoitteesi
- salasanasi (jolla kirjaudut palveluun jatkossa)
• Ja lopuksi klikkaa:
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Kahoot!
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Seuraavaksi voit kirjautua sisään palveluun etusivun 
oikean yläkulman ”SIGN IN” –napista. Sivu
kysyy käyttäjätunnusta ja salasanaa.



Kahoot!
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Kahootin pääsivu näyttää tältä. Pääset käsiksi tekemiisi 
kahootteihin valitsemalla ylhäältä ”My Kahoots.” Uuden 
kahootin pääset tekemään valitsemalla ”Survey”.



Kahoot!
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Anna kyselylle  
nimi ja kirjoita 
lyhyt kuvaus, 
mistä on kyse. 
Tägien avulla
kyselyt löytyvät 
helpommin,
mikäli haluat 
jakaa ne
julkisina 

Valitse kohderyhmä



Kahoot!
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Klikkaa Add question



Kahoot!
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Kysymys

Vastausvaihtoehdot

Täältä voit 
liittää 
kyselyysi 
kuvia



Kahoot!

• Kun kysymys on valmis, klikkaa oikeasta yläkulmasta 
Next-painiketta ja kun olet tehnyt kaikki kysymykset, 
muista tallentaa.
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Kahoot!
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Tämän jälkeen tekemäänsä Kahootia voi vielä muokata
”Edit” esimerkiksi vaihtamalla kysymysten järjestystä
raahaamalla kysymyksiä paikasta toiseen. Kahootin voi
esikatsella ”Preview it” painikkeen kautta tai pelata
painamalla ”Play it”.



Kahoot!
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Pelaaminen tapahtuu osoitteessa kahoot.it.



Digitaalisia palveluita

• https://www.tampere.fi/tyo-ja-
yrittaminen/tyollisyyspalvelut/palvelut-
tyonhakijalle/tyonhakijan-tyokalupakki.html
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TUTTU KIITTÄÄ 
YHTEISTYÖSTÄ JA
TOIVOTTAA HYVÄÄ 
ALKAVAA TALVEA!


