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TAUSTALLA 
KESTÄVÄN 

KEHITYKSEN 
PERIAATTEET

• Iin kunta on puolittanut hiilidioksidipäästöt vuodesta 2007 -
Suomen ykkönen!

• Kaikki julkiset kiinteistöt lämmitetään uusiutuvalla energialla:
• Säästöt: 566 000 €/a
• CO2 vähennys 49 500 000 kg CO2
• Uusiutuva sektori työllistää 80 / htv
• Koulut ja päiväkodit toteuttavat 50/50 

energiasäästömallia. 
Vuonna 2016 säästöt 16 832 €

• Tavoite: 
• 80 %:n vähennys vuoteen 2020 mennessä –

30 vuotta EU:n tavoitetta edellä
• Paremmat palvelut ja CO2 -päästöjen vähentäminen
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CASE Millainen joukkoliikenteen tulisi olla, 
jotta iiläiset käyttäisivät sitä?

Analyysi:
6 käyttäjä-

persoonaa ja suunnittelu-
ohjaimet

Taustaselvitykset:
Syvä-, ryhmähaastattelut, 

tehtävät
ja verkkokyselyt

Kokeilu: 
3 viikon 
työliikenne-linja ja 
palaute

Ideointi, työstäminen ja arviointi:
Haastekilpailu, jossa yrityksiltä haettiin ratkaisuja. 

Saatuja ideoita testattiin kunnan henkilöstöllä, 
liikennöitsijöillä ja kuntalaisilla.

Ideoiden karsinta:
3 ideaa jatkoon
2.500€ + alv 24%

Haastekilpailu: 
15.000€ + alv 24%

60% iiläisistä pendelöi

Työpajat
mm. syöttöliikenne ja OYS

Tuloksia:
Ymmärryksen kasvu, 

metron lainalaisuuksia 
hyödyntävä 

joukkoliikenne

Tunti omaa aikaa
päivässä ja 5-10 

happihyppely merkittävä
hyvinvointikokemus

Työlinja - melkein kotiovelta, 
melkein työpaikan ovelle
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FINDING THE RIGHT PROBLEM

FINDING THE RIGHT SOLUTION

SERVICE DESIGN | DOUBLE DIAMOND K3



HAASTATTELUT, 
KYSELYT

HAVAINNOINTI

LUOVAT & 
TOIMINNALLISET 

MENETELMÄT

Ymmärtääksesi mitä
ihmiset…

…sovella seuraavia 
metodeja

SANOVAT, 
AJATTELEVAT

TEKEVÄT & 
KÄYTTÄYTYVÄT

TIETÄVÄT, TUNTEVAT JA 
UNELMOIVAT

Pinnallinen

Syvällinen
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MIKSI IHMISET LÄHTEVÄT MUKAAN?

Luottamus

Avoimuus

Innostus

Rehellisyys

Ei projektin teema tai mikään muukaan
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SUORALINJAKOKEILU

Yhteissuunnittelu ja kokeilukulttuuri on erinomainen pari

Aktiivisimmat ja äänekkäimmät vastaavat usein kyselyihin, mutta hiljainen enemmistö matkusti suoralinjalla ja täytti reissuvihkon. 
Suurin osa heistä oli oman auton käyttäjiä - ei perinteisen joukkoliikenteen asiakkaita.

Tästä johtuen yhteissuunnittelu ja kokeilukulttuuri ovat erinomainen työpari.



VOITTAMISEN KULTTUURI, 
REGIO STARS AWARDS 2017

Missio: Kaikki perustuu erittäin motivoivalle missiolle.

Tiimi ja verkosto: Ihmisenä oleminen ja hauskanpitäminen.

Asenne: "Asiat ei ole niin vaikeita, aletaan tekemään (otetaan pieniä konkreettisia askelia).”

Uteliaisuus: Eli nautitaan siitä, että opitaan koko ajan lisää.
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VOITTAMISEN KULTTUURI

Missio: Kaikki perustuu erittäin motivoivalle missiolle.

Tiimi ja verkosto: Ihmisenä oleminen ja hauskanpitäminen

Asenne: "Asiat ei ole niin vaikeita, aletaan tehdä 
(otetaan pieniä konkreettisia askelia).”

Uteliaisuus: Eli nautitaan siitä, että opitaan koko ajan lisää.

- Ei asiantuntemus, resurssit, innovatiivisuus tai kokemus. J2



Eurooppalaiset rakentavat uuden 
Euroopan. 

Parempi elämä.

UUSI EUROOPPALAINEN 
NARRATIIVI



YHTEIS-SUUNNITTELU 
INVESTOINTINA

Yhteinen
kieli

Sama
demokratia-

käsitys

Kokoinais-
ymmärryksen

kasvu

Toiminta-
kulttuurin

muutos

Strateginen
kehittäminen

Yhteinen
oppimis-
prosessi



DESIGN LADDER

STEP 1: NO DESIGN, NO ROLE

STEP 2: AS STYLING

STEP 3: AS PROCESS

STEP 4: AS STRATEGY

DVI 228%
S&P 500

1.Design is used at scale across the organization, both within business 
units and as a centrally managed function with a high degree of 
influence with its senior leadership team.

2.Design is clearly built into the structure and processes of the 
organization, such as its organization charts and process maps.

3.The design function is managed by an experienced executive or 
executive-level head of design, with typically 15 to 20 years of design 
management experience, who can interface with senior leadership.
4.Design sees a growing level of investment to support its growing 
influence.

5.Design is a centrally managed function with a high degree of 
influence with its senior leadership team

6.The company has been publicly traded on a U.S. exchange for the last 
ten years.



FROM PEOPLE-DESIGN TO
LIFE-CENTRED-DESIGN
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Key individuals inside organization that
are passionate about progress and 

change.

Provide the stars with tools, knowledge
and support to help them be change

agents.

STARS

Who are we? Why do we exist as a 
organization? How will we meet the future?

Share an internal future vision that harmonize 
with the organizations identity and brand.

Visible, successful initiatives that work as 
good internal examples.

Identify if there's any available pyramid 
projects, or find one to create.

STORIES PYRAMIDS

Visions
Motivation - Resistance

Ability - Anxiety
Resources - Frustration

Action plan

Visions
Motivation

Ability - Anxiety
Resources - Frustration
Action plan - No Action

Visions - Confusion
Motivation - Resistance

Ability
Resources
Action plan

TIM
 KNOSTERS  CHANGE

M
ODEL



PULLONKAULAT

Yhteinen kieli

Yhteinen demokratiakäsitys

Yhteinen oppimisprosessi

Mukaan vain olemassa oleviin prosesseihin

Eri käsitys siitä mitä ollaan tekemässä (tuplatimantti)



KOKEILUT

TUTKIMUKSET / ESIKUVA-ARVIOINTI

KOKEMUS 
ASIANTUNTIJUUS

palvelumuotoilu
osallistaminen

kaupunkimuotoilu
yhteissuunnittelu

yhteisömuotoilu

oletukset
tulkinnat
kärjistykset

kokonaisymmärryksen kasvu | toimintakulttuurin muutos | elämäkeskeinen suunnittelutyö



If you want go quickly,
go alone.

If you want to go far,
go TOGETHER.



KIITOS!
Jatketaanko yhdessä?

Toimitusjohtaja Leena Vuotovesi
Micropolis Oy

leena.vuotovesi@micropolis.fi


