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- 2019 – 2021
- ERASMUS+

DESYIGN-HANKE
- Kahdeksan nuorisoalan organisaatiota Maltalta, 
Luxemburgista, Espanjasta, Walesista ja Irlannista. 
- Suomesta mukana Åbo Akademi ja Koordinaatti. 
- Hanketta koordinoi nuorten tieto- ja neuvontatyön 
eurooppalainen kattojärjestö ERYICA.

- Hankkeessa etsittiin tapoja hyödyntää 
palvelumuotoilua nuorten tieto- ja neuvontatyössä ja 
vahvistaa nuorisoalan ammattilaisten osaamista 
palvelumuotoilussa sekä sen käyttämisessä.
- Taustalla jatkuva toimintaympäristön muutos ja sen 
luoma tarve palveluiden muotoilemiseksi vastaamaan 
paremmin nuorten tarpeita.
- Rahoitus Erasmus+ -ohjelmasta, ERYICAsta ja 
kumppaniorganisaatioista.



TULOKSIA

- Fokusryhmäraportti nuorten tiedonhaku ja – käyttötavoista
→ Raportti löytyy Koordinaatin verkkosivulla

- Fokusryhmien tuloksia:
- Tietoisuus ja viestintä - positiivinen asenne ja ilmapiiri, joka voi laukaista 

palvelun käytön;
- Saatavuus ja saavutettavuus (online ja off-line, mobiilisovellukset ja 

verkkopohjaiset ratkaisut, interaktiiviset verkkosivut, joissa on chat-
mahdollisuus)

- Tietoalueet -ajantasaista tietoa nuorten kiinnostuksen kohteista;
- Toiminta ja yhteistyö - tee yhteistyötä muiden keskeisten sidosryhmien 

ja nuorten kanssa;
- Media- ja informaatiolukutaito-verkostoidu muihin palvelutuottajien 

kanssa ja edistä nuorten media- ja tietolukutaitoja;
- Resurssit
- Tutkimus nuorten tiedonhakukäyttäytymisestä

DESYIGN-HANKE
- Palvelumuotoilu
- 2019 – 2021
- ERASMUS+

https://www.koordinaatti.fi/en/materials/innovative-youth-information-service-design-and-outreach


DESYIGN-PALVELUMUOTOILUPROSESSI



DESYIGN-PALVELUMUOTOILUPROSESSI



TULOKSIA

- DESYIGN-TOOLKIT
Toolkitin avulla voi itsenäisesti hyödyntää palvelumuotoilua 
menetelmänä uusien palveluiden perustamisessa ja olemassa 
olevien kehittämisessä sekä parantamisessa. Toolkit opastaa 
”kulkemaan” DesYIgn-palvelumuotoiluprosessin läpi. Toolkit 
sisältää myös useita käytettäviä menetelmiä.

→ Toolkit löytyy suomeksi Koordinaatin verkkosivulla

- DESYIGN-VERKKOKURSSI
Verkkokurssin avulla pääsee ryhmässä tutustumaan palvelumuotoiluun 
sekä toteuttamaan pienen oman palvelumuotoiluprojektin 
verkkokurssin aikana. Verkkokurssilla vahvistetaan omaa osaamista 
yhdessä toisten osallistujien kanssa ryhmässä sekä itsenäisesti.

→ Verkkokurssi toteutetaan suomeksi Koordinaatin toimesta.

- LUE ARTIKKELI DESYIGN-HANKKEESTA

Lisätietoja: Jaana Fedotoff & Mika Pietilä

DESYIGN-HANKE
- Palvelumuotoilu
- 2019 – 2021
- ERASMUS+

https://www.koordinaatti.fi/fi/materiaalit/desyign-toolkit
https://www.koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista/palvelumuotoilu-tekee-tuloaan-nuorisotyohon




Tavoitat meidät

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Koordinaatin yleinen sähköpostiosoite on
nutikoordinaatio@ouka.fi

Ajantasaiset yhteystiedot löydät osoitteesta
koordinaatti.fi/yhteystiedot

Postiosoitteemme on:
Oulun kaupunki / sivistys- ja kulttuuripalvelut
Koordinaatti
PL 17
90015 Oulun kaupunki

Käyntiosoitteemme on:
Oulu10, Torikatu 10, 2. krs (Oulunsuun koulu 1.8. 
alkaen väliaikainen tila, Aapistie 4)
90100 Oulu

Lue lisää:
Koordinaatti.fi      Nuortenelämä.fi (Ungdomsliv.fi)      Nuortenideat.fi (Ungasidéer.fi)      Nutitilastot.fi


