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Miksi Zekki on kehitetty?

Palvelun kehittämistä ohjaa tutkittu tieto nuorten 

tarpeista. 

1. Nuoren on vaikea hahmottaa omaa 
elämäntilannettaan, ja milloin olisi 
hyvä saada tukea. 

2. Nuoret eivät tiedä tarjolla olevista 

tukimahdollisuuksista. 

3. Tukimahdollisuudet ovat pirstaloituneet 

järjestäjätahon mukaan eri paikkoihin, jolloin 

niiden löytäminen on hankalaa. 

4. Nuorten palveluissa ja palveluiden 
kehittämisessä ei käytetä ajantasaista 
tietoa nuorten hyvinvoinnista.



Mikä Zekki on?
Zekki on helppo ja nopea verkkotesti, 
jonka avulla nuori voi tarkastella 

elämäntilannettaan ja saada tietoa hänelle 

sopivista tukipalveluista.

Zekki sopii kaikille elämäntilanteesta 
riippumatta. Se on suunnattu 15–25-vuotiaille 

nuorille ja nuorten kanssa työskentelevien 

ammattilaisten työkaluksi. 

Zekki kokoaa yhteen järjestöjen, kuntien 
ja hyvinvointialueiden tarjoamat nuorille 
suunnatut tukipalvelut, ja suosittelee niitä 

nuoren antamien vastausten perusteella. 

Zekki pohjautuu tutkimustietoon ja Diakonia-

ammattikorkeakoulussa kehitettyyn 3X10D-

elämäntilannemittariin.



Miten nuori voi käyttää Zekkiä?

1. Nuori vastaa kymmeneen nopeasti 
täytettävään kysymykseen.

2. Vastattuaan nuori saa yhteenvedon 

vastauksistaan sekä vastauksiin 

perustuvan palautteen.

3. Nuori saa vastaustensa perusteella 

tukipalvelusuosituksia, joiden avulla on 

helppo löytää omaan tilanteeseen sopivaa 

tukea. 

Yhteenvedon ja suosikkipalvelut voi tallentaa 

itselleen pdf-tiedostona. 

Halutessaan nuori voi siirtyä helposti hänelle 

suositeltuun tukipalveluun.



Kenelle Zekki on kehitetty?
Zekki on palvelu nuorille ja nuorten kanssa 

työskenteleville. 

Nuorelle Zekki toimii välineenä oman 

elämäntilanteen tarkastelussa. Se vahvistaa 

nuoren osallisuutta ja toimijuutta oman 

hyvinvoinnin ja tulevaisuuden suunnittelussa. 

Zekki madaltaa tuen hakemisen ja 

vastaanottamisen kynnyksiä.

Nuorten kanssa työskenteleville 
ammattilaisille Zekki toimii työkaluna, jonka 

avulla voi yhdessä nuoren kanssa jäsentää hänen 

elämäntilannettaan ja tarpeitaan. Zekin avulla 

voidaan kertoa tarjolla olevista tukipalveluista. 

Zekin avulla saadaan ajantasaista tietoa nuorten 

hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin muutoksista.



Zekki on kehitetty nuorten kanssa

Zekki on kehitetty yhdessä nuorten ja nuorten kanssa 

toimivien ammattilaisten kanssa palvelumuotoilun keinoin. 

Zekin kehittämistä ohjaa nuorista koostuva ohjausryhmä, 

ja käytännön kehitystyötä tehdään yhdessä nuorten 

kanssa. 

Kansalaisjärjestöt toimivat asiantuntijoina Zekin

kehittämisessä. Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa 

yhteiskehittämisessä ovat olleet mukana Mieli, 
Takuusäätiö, Marttaliitto, Väestöliitto, 
Nuorisoasuntoliitto, Pelastakaa Lapset, Nuorten 
Ystävät, Mannerheimin lastensuojeluliitto, 
Diakonissalaitoksen Vamos, Yeesi, HelsinkiMissio
ja Ehyt. 
Zekki on kansallisen AuroraAI-verkon 
käyttöliittymä.
Kehittämistyötä on rahoittanut STEA.



Zekki lisää hyvinvointia ja osallisuutta

Nuorten mielestä Zekki:

madaltaa kynnystä tuen hakemiseen ja 

vastaanottamiseen.

lisää tietoisuutta eri tukimuodoista.

saa pohtimaan nykytilannetta ja tulevaisuutta.

Lisää turvallisuuden tunnetta.

Oman elämäntilanteen äärelle pysähtyminen on 

merkityksellistä.

Sokran osallisuusarvioinnin mukaan Zekki lisää nuoren 

osallisuutta omassa elämässä, yhteisöissä, 

vaikuttamisen prosesseissa ja yhteisestä hyvästä.

Euroopan innovaationeuvosto valitsi Zekin Euroopan 

parhaaksi sosiaaliseksi innovaatioksi vuonna 2021.



Zekki kerää tietoa palveluiden 
kehittämisen tueksi

• 3X10D-elämäntilannemittarin 

hyvinvointitietoa

• Zekin käyttöön liittyvää tietoa, mm. mitä 

palveluita on valittu suosikiksi

• Aina anonyymia: vastaajaa ei voi 

tunnistaa

• Eriteltävissä sukupuolen, iän ja 

asuinpaikan mukaan



Zekin tieto on nopeasti hyödynnettävissä
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Zekki tarjoaa maakunta-/hv-alue- ja 
kuntakohtaista tietoa
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Zekki toimii myös hyvinvointivaikutusten ja 
vaikuttavuuden arvioinnin välineenä

1. Mahdollistaa ryhmä-/toimintokohtaisen hyvinvointitiedon keruun 

2. Mahdollistaa mm. alku-loppu-tilannearvioinnin 

3. Voidaan arvioida toimintojen tai palveluiden aikaansaamia 

hyvinvointimuutoksia

4. Voidaan verrata toimintojen tai palveluiden hyvinvointivaikutuksia 

5. Tarjoaa tietoa tukipalveluiden ’toimivuudesta’

6. Tarjoaa tietoa palveluketjujen- ja kokonaisuuksien muodostamiseksi ja 

resurssien suuntaamiseksi

7. Mahdollistaa tiedolla johtamisen
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Zekin hyödyt ammattilaisen työssä ja tiedolla 
johtamisessa
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Asiakkaan 
osallisuuden 

vahvistaja

Helpottaa 
puheeksiottoa

Ratkaisukeskeisen 
otteen edistäjä

Väline tuen tarpeiden 
kartoittamiseen ja 

tavoitteiden 
asettamiseen

Helppo työkalu 
kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin 
huomioimiseen

Systematisoitu 
työtapa, laadun 

varmistaja

Vaikutusten 
näkyväksi tekemisen 
ja arvioinnin väline

Mahdollistaa 
hyvinvointimuutosten 

tarkastelun ja 
vertailun 

Tieto helposti 
jaettavassa 
muodossa

Tiedolla johtamisen 
väline



Hyödynnä Zekkiä!

✓ Vapaasti käytössä ja linkitettävissä esim. omille sivuille

✓ Materiaalia hyödyntämisen tueksi: https://www.zekki.fi/ammattilaisille/, kuvia, 

logot ym. zekki@diak.fi

Palveluna 

1. Mahdollisuus toimintokohtaiseen linkkiin 

2. Tiedon visualisointi ja analysointi

3. Hyvinvointivaikutusten arviointi

✓ Käyttöönottoprosessien suunnittelu ja systemaattisten prosessien yhteiskehittäminen

✓ Käyttöönoton tuki ja valmennukset

✓ Asiakastietojärjestelmiin integroitavat versiot 

✓ Nuorten palveluiden ja palvelujärjestelmän yhteiskehittämisen projektit
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https://www.zekki.fi/ammattilaisille/
mailto:zekki@diak.fi


Kiitos!

Reija Paananen
FT, dos, Erityisasiantuntija
reija.paananen@diak.fi
Twitter: @reijapaananen
LinkedIn
+358 40 5084294

mailto:reija.paananen@diak.fi

