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ja skaalauksen 
toimintamalli



Toimintamallin rakenne

1
Käsitteistö

2
Kriteerit

3
Menetelmät

4   Skaalattavien käytäntöjen hyödyt

VIPU-hankkeen ydin oli laatia toimintamalli 
hyvien käytäntöjen skaalaamiseen. Sen tueksi 
laadittiin kestävän kaupunkikehityksen hyvien 
käytäntöjen tunnusmerkistö. Samalla kehitettiin 
skaalauksen työkaluja ja kokeiltiin niiden 
toimivuutta skaalattaessa hyviä käytäntöjä 
kaupunkeihin ja kuntiin.

Toimintamalli edesauttaa kaupunkikehityksen 
hyvien käytäntöjen kokoamista ja skaalaamista. 
Malli on rakennettu osana ympäristöministeriön 
koordinoimaa Kestävä kaupunki -ohjelmaa, joka 
edistää kaupunkien ja kuntien kestävää 
kehitystä sekä käytännön kehittämisen että
kestävyyden johtamisen tasolla. Työn teki 
VIPU-hankkeen konsortio (Demos Helsinki, FCG 
Oy ja Tyrsky-Konsultointi) ohjausryhmän tuella.



Toimintamallin rakenne

1
Käsitteellinen tuki

Kirjallisuuskatsaus 
ja typologia

2
Kriteerit 
taustoineen
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3
Kuntayhteistyön 
menetelmät

Skaalaamisen 
kenttätyö 

4 Tarinallistetut hyvät käytännöt teemoittain 

Kestävän kaupunkikehityksen ratkaisuilla saavutettu lisäarvo

Laatimamme toimintamalli 
on yleisluontoinen, jotta sitä 
voitaisiin hyödyntää 
muissakin kuin kestävän 
kaupunkikehityksen 
konteksteissa. Mallissa on 
neljä valintoja sisältävää 
kokonaisuutta, joista kunkin 
yhteydessä olisi voitu tehdä 
myös erilaisia menetelmä- 
ja sisällöltövalintoja: nostaa 
esiin erilaista taustoittavaa 
kirjallisuutta tai kokeilla 
erilaisia menetelmiä. 
Tarkoituksenamme on siis 
ollut laatia kehikko, joka 
toimii myös toisenlaisilla 
“varaosilla”.   



Kirjallisuuskatsaus ja skaalaamisen typologia

1
Käsitteistö

● Hyvät käytännöt lähtökohtana

● Skaalaamisen eri tavat 

● Muita käsitteitä ymmärryksen tueksi  

Hyvien käytäntöjen skaalaamista 
koskevaan kirjallisuuteen ja keskeisiin 
käsitteisiin perehtyminen tukevat 
kehittämistyötä. Kun skaalaamisen 
reunaehdot tulevat tutuiksi, saadaan 
realistinen käsitys lähestymistavan 
hyödyistä, mutta myös sen 
rajoitteista. 

Skaalaamisen “alalajien” typologia 
tarjoaa ryhtiä skaalauksesta 
käytävään keskusteluun ja auttaa 
erittelemään erilaisten käytäntöjen  
skaalautumisprosesseja yhdessä.



Kriteerit hyvien käytäntöjen tunnistamiseksi

2
Kriteerit

● Hyvien ja skaalattavissa olevien 
käytäntöjen kriteerit perusteluineen

● Jako minimivaatimuksina toimiviin 
kriteereihin vs. muihin   

Kriteeristöä voi hyödyntää kokonaisuutena tai 
valita sieltä kuhunkin skaalausympäristöön 
sopivimmat kriteerit. Pisteytimme ehdotetut 
käytännöt niin, että korkeimmat maksimipisteet sai 
kahdesta minimivaatimuskriteeristä (vaikuttavuus 
5 p. ja ulottuvuudet 3 p.), kun muista sai enintään 
korkeintaan 2 p. 

Vaikuttavuus kestävän kehityksen 
kannalta 

Kestävän kehityksen ulottuvuudet >1

Tarvelähtöisyys

Tuloksellisuus 

Siirrettävyys

Toteutettavuus

Kustannustehokkuus

Inklusiivisuus



Skaalaamisen kenttätyö kunnissa

● Käytäntöjen “omistajien” paikantaminen
● Kiinnostavien temaattisten tapaamisten 

järjestäminen vertaisten kesken
● Uusien haastaminen ja sitouttaminen 
● Uuden omaksumisen tuki

Toteutimme skaalaamisen tueksi temaattisten 
tapaamisten sarjan, jota voi soveltaa myös muissa 
skaalausympäristöissä. Tärkeintä on löytää 
kuhunkin ympäristöön sopiva tapaa järjestää 
hyvien käytäntöjen “omistajien” ja käytäntöjen 
omaksumisesta kiinnostuneiden välinen 
vuorovaikutus ja uuden omaksumisen tuki.    

3
Menetelmät



Skaalattavien käytäntöjen hyödyt

● Hyvien käytäntöjen luojien ja kehittäjien 
esiintuominen ja voimaannuttaminen

● Käytäntöjen tuottamien hyötyjen 
sanoittaminen

● Yksittäisten tarinoiden “salkuttaminen”

Kokosimme käytäntöjen “omistajilta” tarinoita 
hyvien käytäntöjen kiinnostavaksi esillepanoksi ja 
lisäarvon / hyötyjen osoittamiseksi. Tarjolla on 
teemoittain ryhmiteltyjä kirjallisia esityksiä, 
uutiskirje, tapahtumatallenteita ja lyhyitä 
Youtube-videoita.   

4
Hyödyt



Toimintamalli + sparrauksen resursointi  

1
Käsitteistö

2
Kriteerit

3
Menetelmät

4   Skaalattavien käytäntöjen hyödyt

5
Juurruttaminen

6
Seuranta

Toimeksiannossamme ei erikseen pyydetty pohtimaan 
skaalaamistyön resursointia tässä toimintamallissa. Siksi työmme 
lähti siitä, että innostuminen, paikalliseen tarpeeseen 
vastaaminen ja kehittämistyöstä mahdollisesti saatavat hyödyt jo 
itsessään motivoivat skaalaamiseen. 

Skaalaaminen voi vaatia erillisten resurssien 
osoittamista niin uuden käytännön omaksujalle 
kuin sparraavalle taholle. Vertaissparraus voi olla 
hyödyllistä puolin ja toisin, kunhan siihen on 
aikaa myös avainasemassa olevilta henkilöiltä.

Juurruttamisen 
ja seurannan 
suunnittelun 
tuen tulisi olla 
skaalauksen 
toimintamallissa 
keskeisessä 
roolissa.  



Kuntavinkki: Ryhdikäs käsitteistö tukee työtä

1
Käsitteistö

● Usein hyvien käytäntöjen omaksumisesta 
puhutaan turhan löysästi.

● Tarjoamme keskustelun tueksi kolme 
skaalauksen “alalajia” ja kuvauksen niiden 
välisestä dynamiikasta. 

● Voit lukea “Helpommin sanottu 
kuin tehty” -blogitekstimme 
skaalaamisen reunaehdoista ja  
keskeisestä sanastosta Kestävä 
kaupunki -ohjelman sivuilta. 

● Voit jonkun tuntemasi 
esimerkin kautta tunnustella 
sanaston sopivuutta oman 
kuntasi kehittämistyöhön ja 
ryhtyä käyttämään sitä itse 
sopivissa yhteyksissä.



2
Kriteerit

● Maailmaan mahtuu paljon hyvien käytäntöjen 
kokoelmia ja tietopankkeja, mutta aina ei ole 
selvää, millä perusteilla niiden hyvyyttä on 
arvioitu. 

● Uutuudenviehätys ei yksin riitä kriteeriksi 
hyviä käytäntöjä lanseerattaessa. 

● Kakku päältä kaunis? Ennen 
kuin lähdet kokeilemaan 
kiinnostavalta vaikuttavaa 
käytäntöä omassa 
kunnassasi, mieti sen 
skaalattavuutta ja 
vaikuttavuutta peilaamalla 
sitä kriteeristöömme. 

● Voit käyttää kriteerejä 
myös hakiessasi 
perusteluja 
skaalausaikeillesi. 

Kuntavinkki: Kriteerit toimivat laadunvarmistuksena 

Kannattaa miettiä, mistä asioista ei tingitä:
● vaikuttavuus kestävän kehityksen ja sen eri 

ulottuvuuksien kannalta 
● tuloksellisuus, siirrettävyys
● toteutettavuus, kustannustehokkuus
● tarvelähtöisyys, inklusiivisuus

 



● Kun olet ottamassa käyttöön 
toisten jo omaksumia käytäntöjä, 
kannattaa ottaa oppia niiltä, jotka 
ovat tienraivaajina toimineet. 

● Muista, että käytännöt ovat 
ihmisten tekoa. Tuo toimijat ja 
heidän innostuksensa esiin! 

Muista kuntaverkostojen olemassaolo. 
Selvitä, mihin verkostoihin kuntasi kuuluu 
ja hae tukea jäsenmaksun vastineeksi. 
Vertaisia voi löytyä myös ammattikuntasi 
järjestöjen kautta.. 

3
Menetelmät

Kuntavinkki: Vertaistuki auttaa skaalauksessa 

● Puhu innoittajiesi kanssa: Ota yhteyttä 
hyvän käytännön alkuperäiseen 
“omistajaan” 

● Paikanna portinvartijat: Hyvien 
käytäntöjen käyttöönotto edellyttää 
usein keskijohdon toimihenkilöiden tukea.

● “Copy with pride!” Loista sillä, että opit 
nopeasti ja osaat kotiuttaa kaikenlaiset 
hyödyt vähällä vaivalla. 

● Haasta muita mukaan: Hyvän käytännön 
omaksuminen on helpompaa, jos mukana 
on sparraajia. Joukossa on voimaa! 

● Suostu koekaniiniksi: Jos kuntasi toimii 
skaalattavan liiketoiminnan laboratoriona, 
voi se olla onnenpotku. 



● Hyvien käytäntöjen esiinmarssi on usein 
vahvasti resurssikysymys. On tärkeää löytää 
näyttöjä siitä, miten uuden käytännön kautta 
saadaan asioita eteenpäin.  

● Hyvien käytäntöjen ääreen osataan hakeutua 
varsinkin, jos niillä on vahvoja äänenkannattajia ja 
tukiverkostoja. 

VIPU-hankkeen materiaalipaketti sisältää teemoittain 
ryhmiteltyjä kirjallisia esityksiä, tapahtumatallenteita ja 
lyhyitä Youtube-videoita.  Löydät niiden parista 
käytäntöjen “omistajien” tarinoita hyvien käytäntöjen 
kiinnostavaan esillepanoon ja lisäarvon / hyötyjen 
osoittamiseen. 

4
Hyödyt

Kuntavinkki: Nosta tarinoilla hyödyt esiin 

● Perustele uudistus hyötyjen 
kautta. Varaudu osoittamaan 
ylemmän johdon suuntaan, miten 
esiinottamasi hyvä käytäntö 
tuottaisi hyötyä suhteessa 
nykykäytäntöihin. Mieti erityisesti 
taloudellisia hyötyjä ja pyri 
todentamaan ne.  

● Hyödynnä kiinnostavia 
tarinoita. Innostuksen ilmapiiri 
tarttuu parhaiten, kun tekijät 
kertovat kehittämistyön vaiheista 
omin sanoin. Hyödynnä vetäviä 
materiaaleja ja laadi itse uusia.



Yhteydenotot:   Kaisa Schmidt-Thomé   +358 40 0708178 & kaisa.schmidt-thome@demoshelsinki.fi

Materiaaleja

Teemoittain kootut hyvät 
käytännöt täällä

Blogiteksti skaalauksesta 
täällä

Yhteenvetoraportti saatavilla 
työryhmältä ja ohjausryhmän 
puheenjohtajalta

Työryhmä

Demos Helsinki Oy Kaisa Schmidt-Thomé
Satu Lähteenoja
Erkki Perälä
Kaija Laurila
Reetta Rossi
Veera Kivelä

FCG Oy Jani Päivänen
Carlos Lamuela Orta
Mikko Rikala

Tyrsky-Konsultointi Oy Oras Tynkkynen

Ohjausryhmä Virve Hokkanen, YM, (ryhmän pj.)
Iina Heikkilä, YM
Olli Maijala, YM
Suvi Anttila, YM
Sanna Mari Huikuri, Tampereen kaupunki
Ari Alatossava, Iin kunta
Marja Innanen, Valtioneuvoston kanslia

http://kestavakaupunki.fi/skaalaus
https://www.kestavakaupunki.fi/fi-FI/AJANKOHTAISTA/Kestava_kaupunki_blogi/Helpommin_sanottu_kuin_tehty__Kokemuksia(62183)

