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Yhteiskehittämisen tavoitteet 

• Jotta Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi-palvelunäkymät vastaisivat aiottua tarkoitusta, 
palvelunäkymien loppukäyttäjiä ja palvelutuottajia kuullaan ja osallistetaan 
palvelunäkymän kehittämisessä 
 

• Näkemyksiä ja ideoita kerätään ja analysoidaan eri menetelmillä 
 

• Toteuttamiskelpoisiksi arvioidut ideat ja ehdotukset integroidaan 
palvelunäkymien ketterän kehittämisen prosessiin; tämä kattaa myös 
palvelutietovarannon ja uuden karttapalvelun 



Yhteiskehittämisen menetelmät 

Palvelun suunnittelu: 
yhteiskehittäminen ja 

laadullinen arviointi 
• Paneelit 

• Fokusryhmät 
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Palvelun 
toteuttaminen: 
käytettävyysarviointi 
• heuristiikka 
• käytettävyys-

tutkimukset ja 
asiantuntija-
arviot 
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Betaversio: laadullinen 
tutkimus 
• verkkokyselyt 
• käyttäjäpaneelit 
• haastattelut ja 

päiväkirjat 
 
 

Betaversio: 
määrällinen tutkimus 
• liikennemäärät 
• liikenteen lähteet 
• data-analytiikka 



Julkishallinnon referenssiryhmä 

• Edustus noin 20:stä hallinnon organisaatiosta valtiolta ja kunnista 
 

• Perehtyy palvelunäkymien ja palvelutietovarannon ominaisuuksiin 
teemakohtaisissa työpajoissa  välitön palaute, jälkipalaute, ryhmän wikisivu 
 

• Saatu arvokasta, kriittistä mutta rakentavaa palautetta 
 

• Työpajojen pienryhmäkeskustelut lisänneet sekä ymmärrystä että 
kysymyksiä: tyypillistä ja tarpeen, mitään ei saa pitää täysin itsestään selvänä 
 

• Osa palautteesta johtanut välittömiin muutoksiin, osa laitettu 
jatkokehityslistalle 



Beta.suomi.fin verkkokyselyt 

• Betaversion käyttöliittymään tulee palautekyselyjä, jotka sijaitsevat tietyillä 
sivuilla ja tiettyjen toiminnallisuuksien yhteydessä. 
 

• Kysymykset liittyvät suoraan näihin konkreettisiin sisältöihin; yleiskysymyksiä 
palvelukonseptista tms ei enää tässä vaiheessa esitetä. 
 

• Kohderyhmä alkuvaiheessa selkeästi hallinnon toimijoissa. 
 

• Ainakin alkuun paljon monivalintakysymyksiä, vähän vapaata palautetta: ei 
mahdollisuutta laajan laadullisen palautteen käsittelyyn; koneellisesta 
raportoinnista nopea yleiskuva + ongelmapaikkojen tunnistaminen. 
 

• Ensi vuoden puolella verkkokyselyjä voidaan monipuolistaa ja syventää. 



Käyttäjäpaneeli 

• Palvelunäkymien pysyvä käyttäjäpaneeli on laadullisen arvioinnin ja 
loppukäyttäjien kehittämiseen osallistumisen tärkein menetelmä. 
 

• Paneelin ylläpito ja kaikki siihen liittyvät tehtävät vaativat resurssia eli toimittajan, 
joka a) kokoaa paneelin, b) vastaa sen kokoonpanosta, ml. panelistien kierto, c) 
antaa paneelille Kapasta tulevat tehtävät ja vastaanottaa sekä palautteen näihin 
että vapaan palautteen, d) vetää yhteen ja raportoi paneelin tuotokset edelleen 
Kapa-putkeen, jossa päätetään, miten palautteet vaikuttavat toteutukseen ja 
kehittämissuunnitelmiin. 
 

• Paneeli ei työskentele koko ajan vaan uusien tai merkittävästi muuttuneiden 
toiminnallisuuksien ja sisältöjen yhteydessä. Panelistit voivat kuitenkin käydä 
vapaasti keskustelua työtilassa myös tehtävien välissä. 



Tilannekuva nyt 

• Yhteiskehittämistä varten on hankittu konsulttityötä sekä KPMG:ltä että 
Ixonos/Cresenseltä. 
 

• Julkishallinnon referenssiryhmä aloitti toimintansa maaliskuussa ja jatkaa 
edelleen. 
 

• Beta.suomi.fin verkkokyselyjen 1. kierroksen valmistelu on käynnissä. 
 

• Noin 150 hengen väestöpohjaisesti edustava käyttäjäpaneeli rekrytoidaan ja 
käynnistetään vuodenvaihteen jälkeen. 
 

• Betasuomifin ja –palvelutietovarannon käytön tilastoja ja mittareita käytetään 
myös yhteiskehittämisen kontekstissa. 



Yhteiskehittämisen rakenne ja kytkennät 

Beta.suomi.fi 

Tuotetukiryhmä 

Hankkeen ohry 

Scrum + palvelumuotoilu 

Paneelin 
toimittaja 

Käyttäjäpaneeli 
Data-

analyytikko 
Analytiikka-

palvelu 

= syöte 
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hyväksyminen 
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= viranomais- 
testaus 



Tulossa: 
  
beta.yrityssuomi.fi – 
Yrityksen palvelunäkymä 
  



• Yrityssuomi.fi ja Suomi.fi yhdistyvät uudistuessa yhteiseen 
käyttökokemukseen ja yhteiselle tekniselle alustalle 

• Toimituksien resursseja käytetään entistä tehokkaammin 
hyödyntäen Suomi.fi:n ja Yrityssuomi.fi substanssiosaamista 

º Työtä tehdään yhteisen tavoitteen eteen yhteisillä toimintatavoilla ja 
välineillä 

º Oma Yritys-Suomi osa käyttökokemusta, mutta omalla alustallaan. 

• Kehittämistyö on käynnistynyt ja beta.yrityssuomi.fi julkaistaan 
kesäkuussa 2016 

• Kehittämistä tehdään yhdessä KaPA-ohjelman ja Suomi.fin 
asiantuntijoiden kanssa 

Yrityssuomi.fi ja Suomi.fi samaan 
käyttökokemukseen 



• Yrityssuomi.fi Kehittämisyhteisö 118 henkilöä 

• Yrityssuomi.fi Asiakasraati 36 henkilöä 

• Palautteen kerääminen ja sen huomioiminen on osa työprosessia 

• Arvokasta on juuri loppukäyttäjän palaute 

• Suuri ongelma on se, millä tasolla asioista kysytään tai niitä 
työstetään 

• Toinen haaste on, miten saadaan kehitystapa huomioimaan 
lopputuotteessa kohderyhmän palautteet 

Yrityssuomi.fi:n kokemuksia 
yhteiskehittämisestä 



• Teemme yhteiskehittämistä yhtä jalkaa Suomi.fin kanssa 

• Luomme mahdollisuuden tulla mukaan Yrityksen palvelunäkymän 
kehittämiseen myös uusille kehittäjille ja kiinnostuneille  

• Käytämme mahdollisimman paljon yhteistä paneelia, johon haemme 
myös Yritystoiminnan näkökulman osallistujia 

º Varmistetaan toimiva käyttökokemus eri rooleissa ja siirtymät Kansalaisena 
toimimisesta yrityksen edustajana toimimiseen sekä siirtymät 
Oma.yrityssuomi.fi ja päinvastoin. 

Beta.yrityssuomi.fi yhteiskehittäminen  



• Beta.yrityssuomi.fi on käyttökokemukseltaan yhtenäinen kanssa 

• Kokeilujen kautta haetaan parasta mallia, jolla sisällöt tullaan 
esittämään 

• Tavoitteena konkretia, jonka avulla käyttäjä löytää omaan 
tilanteeseensa oikeat ohjeet, palvelut, tarvittavat rekisteritiedot ja 
yhteystiedot 

• Ydin perustuu ”jonkinlaisiin” oppaisiin tai opastuksiin, palveluihin ja 
rekisteritietoihin 

• Huomioitava on myös eri roolissa toimivat  yritysasioiden käsittelijät, 
kuten taloushallinto 

Mitä beta.yrityssuomi.fi tulee sisältämään? 



• Palvelut tullaan siirtämään Yritys-Suomi.fi tietovarannosta Kansalliseen 
palvelutietovarantoon. 

º Palveluita Yritys-Suomi varannossa n. 1400, joista valtaosa seudullisia palveluita 
º YS tietomalli yhteensopiva PTV:n kanssa, mutta joitakin sisällöllisiä muutoksia tarvitaan, 

esim. toimituspolitiikka muuttuu PTV:ssa 

• Beta.yrityssuomi.fi tulee sisältämään kehittyneen haun, jossa on hakutulosta 
mahdollista suodattaa erilaisilla tekijöillä, kuten sisältöä kuvaavilla termeille, 
palveluluokilla ja kohderyhmillä 

• Palvelut sisältää asiointikanavat, vastuuorganisaatiot, palvelupisteet, jne. 

• Palveluiden käytöstä luodaan myös erilaisia suosituksia muista 
elämäntilanteeseen liittyvistä palveluista ja tietosisällöistä  

• Yrityksille suunnatut lomake-alustalla olevat lomakkeet siirretään palveluiden 
asiointikanaviksi  

Palvelut 



• Beta.yrityssuomi.fi tulee sisältämään myös oppaita, ”opastuksia”. 

• Opastukset luodaan tilannepohjaiseksi ja monitasoisiksi 

• Nyt kartoitetaan kattavasti yritystoiminnan tilanteita, joihin tehdään 
konkreettisia toimintaohjeita.  

º Toimintaohjeet sisältävät step-by-step ohjeet ja linkit palveluihin, 
työkaluihin ja syvällisempiin ohjeisiin 

º Syvällisemmät ohjeet ovat kattavampia ja pyrkii huomioimaan yritysten 
erilaiset lähtötilanteet 

Oppaat 



• Rekisterit ovat kokonaan uutta sisältöä beta.yrityssuomi.fissä 

• Rekisteritietoja näytetään beta.yrityssuomi.fissä palveluväylän 
kautta 

• Parhaillaan kartoitetaan rekistereitä, jotka ovat merkityksellisiä 
suurimmalle osalle yrityksille 

º Toimialakohtaisia rekistereitä 

º Yritystoimintaan liittyviä yleisrekistereitä  

Rekisterit 



Yritys 

Ilmoitukset ja 
luvat 

Valveri 
(Avi/Valvira) 

Verohallinnon 
rekisterit 

(Vero) 

Ammatti-
pätevyydet 

Terhikki 
(Valvira) 

Kiinteistö-
rekisteri 

(MML) 

Kauppa-
rekisteri 

(PRH) 

Esimerkki: Yksityisen terveydenhuollon 
ammatinharjoittajat 
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