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1. Selvityksen tausta ja toimeksianto



• Digitalisaation edistämisen ohjelmaan (Digiohjelma) kuuluvan YritysDigi-hankkeen tavoite on kohdistuu 
viranomaisiin, jotka tarjoavat palveluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. 

• Yritysdigi-hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2023 ”Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja
käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja”. 

• Tämä loppuraportti taustoittaa hanketta ja kertoo 12/2020–2/2021 aikana tehdyn selvitystyön ja sen aikana 
järjestettyjen työpajojen tulokset. 

• Tämän raportin tietojen keräämisessä on käytetty menetelminä: 

- Olemassa olevaan materiaaliin tutustuminen 

- Haastattelut

- Menti-kyselyt työpajoissa

- Työpajojen pienryhmätyöskentely

Tausta hankkeelle ja tehdylle selvitykselle



• Olemassa olevien ratkaisujen arviointi

• KEHA, TEM, Digikannustin-rahoituksella tehtyjä toteutuksia + muut kunnat / kaupungit

• IT-palvelunhallintaan tarkoitettuja ”tiketöintijärjestelmiä” 

• Käyttäjätarpeiden kirkastaminen - tarkempi tunnistaminen, jäsentäminen ja kuvaaminen

• Toiminnallisen ratkaisun validointi 

• Valittavat palvelut, ideat ja jatkokehityksen ajatukset

• Ratkaisukonseptin tavoitearkkitehtuurin kuvaus

• Toiminnallisuudet ja toimintaympäristön, järjestelmäarkkitehtuurin tavoitekuvaus

• Markkinan vaihtoehtojen kartoittamisen työpaja

• Ekosysteemin osallistujat  ja toimittajaverkosto

Selvityshankkeen työvaiheet olivat:



Kuntien ja valtionhallinnon digitalisaatio

Asioinnin 
volyymi

Korkea

Palveluprosessin 
monimutkaisuus

Palvelu-
kohtaisesti 
tarkasteltuna 
digitalisaatio 
näyttäytyy
kannattamattomana

Substanssi ja asiointijärjestelmät 
ohjaavat luontevasti digitalisaatiota, 

”toimialojen ja palvelualueiden saaristo”

Digitalisaatio edistynyt hyvin,
”matalalla riippuvat omenat”

Matala

Suoraviivainen

Polveileva

Kasvatetaan volyymia 
kokoamalla palveluja 
ja kysyntää yhteen

Pyritään 
suoristamaan 
prosesseja

Digitalisaation
kannattavuuden 
break-even



1.2. Haastattelut: Käyttäjätarpeiden 
kirkastaminen



Haastattelut

• Asiantuntijahaastattelut (13 kpl)

• Aikavälillä 4.12.-21.12.2020

• Tavoitteena ymmärtää: 

• Olemassa olevien asiointiratkaisujen 
kehitysvaiheet sekä niiden mahdollistamat 
toiminnallisuudet ja rajoitukset

• Tarpeet ja toiveet asiointiratkaisuille kuntien 
näkökulmasta

• Haastateltavat

• 4 toimittajaa 

• 9 kuntien edustajaa tai kuntapalveluiden / 
julkisten palveluiden kehittäjiä



• Pienemmistä resursseista  johtuen 
kehittäminen on enemmän 
riippuvaista yksittäisistä henkilöistä 
ja heidän digikyvykkyydestään

• Joissain tapauksissa myös 
elinkeinonharjoittajien 
digikyvykkyydet ovat puutteellisia

• Digitalisaatio aloitettu omille 
verkkosivustoille laitettujen linkkien 
ja staattisten lomakkeiden kautta

• Vahva organisaatio ja resurssit ovat 
mahdollistaneet digitalisaation
edistämisen omilla tahoillaan

• Organisaation toimialat tai 
palvelualueet ovat vahvoja, joka 
puolestaan on korostanut 
toimialaratkaisujen roolia ja jossain 
kaupungeissa myös vaikeuttanut 
yhteistä kehittämistä. 

• Sote-epävarmuus on synnyttänyt 
kehittämisvelkaa

Isot kaupungit Kunnat

Haastatteluista saatuja havaintoja

• Pienet kunnat ovat tehneet omista 
lähtökohdistaan yhteistyötä 
paikallisella tasolla 

• Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten  
kaupunkikeskusten ympärille on 
syntynyt ja syntymässä yhteistyötä

• TEM Luvat ja valvonta -hankkeen 
tavoitteet ovat hyvin saman-
suuntaiset kuin YritysDigin
tavoitteet, mutta fokus on heillä 
enemmän viranomaistoiminnan 
tukemisessa

Ratkaisut ja toimintamallit



Kehittämisen malli keskitetty vs. toimiala- /palvelualuekohtainen

Yhteistyön muodostuminen paikallisesti /alueellisesti /valtakunnallisesti: 
Tiedon jakamiseen on valmiutta, mutta kattavaa tietoa ei ole helposti saatavilla

Ratkaisun lähtökohtana on tietty toiminnallinen ala (EPR, CRM, ITSM, Asianhallinta, 
Arkistointi) vs. yleinen asiointi tai asioinnin aloitus

Digitalisaation parametrejä
ratkaisujen ja valmiuden vertailua varten



• Hinta usein ratkaisevin valintaperuste

• Hankintoja tarkastellaan usein vain yksittäisesti

- Kokonaisarkkitehtuurin tarkastelu jää vaillinaiseksi

- Tiekartta hankinnoista puuttuu (master data, 
kirjautumisratkaisut)

• Integraatioiden mahdollisuudet ja ratkaisujen keskinäiset 
riippuvuudet eivät ole selviä hankintavaiheessa

• Tarve yhdenmukaiselle ymmärrykselle digitaalisen 
asioinnin laajemmista lähtökohdista ja edellytyksistä

- Mitä vaatii asianhallinnalta ja ylipäätään
tietojärjestelmiltä?

- Tuoteriippumaton ja puolueeton info kunnille

- ”ison kuvan muodostaminen”

• Keskitetyt resurssit käytössä

• Konsernipalvelut tarjoavat yhteisiä ratkaisuja kaikille 
toimialoille 

- Mahdollisesti hyötyjä ”valuu” myös pikkukunnille

• Kuntaliittymät ja muu yhteisrahoituksella tehtävä kehitystyö

• Digikannustin-rahoitusta saaneet

• Seutukunnat ym. alueelliset yhteenliittymät 

• Sote-järjestelmiä kehitetään sairaanhoitopiireissä: 

- Monta tahoa jotka vaikuttavat kehitystyöhön

- Legacy-järjestelmiä on monenlaisia taustalla

Kilpailutetut hankinnat pienissä kunnissa Itsenäinen kehittäminen

Kuntien kokemus ja osaaminen sähköisten ratkaisujen 
hankinnoista sekä kehittämisestä vaihtelee



• Toimialoittain: on paljon eroa siinä, miten 
lainsäädäntö toimii ja miten asiakkaita palvellaan

• Toimialan sisällä tavoitteena samaan kokonaisuuteen 

- Järjestelmät toimivat huonosti ja ovat päällekkäisiä
→ toimivammaksi ja keskitetymmäksi

• Ei kaikkia munia samaan koriin, useita toimittajia 

- Kilpailutuksen kautta etsitään valmiita ratkaisuja

- Valmista pienemmissä paloissa

• Yhdenmukaisempi käyttökokemus, olemassa oleviin 
järjestelmiin rajapintojen kautta 

- Modulaarinen sähköinen asiointipalvelu

• Osallistuminen ja vaikuttaminen sähköisesti

- Selvitetään ja ideoidaan uusia digitaalisia tapoja 
kuntalaisten osallistumista laajentavia elementtejä

- Esim. sähköinen kansalaisraati, osallistava 
budjetointi

• Alusta yhdistää kuntia ja tarjoaa yhdessä 
palveluita 

- Palvelut kuntakohtaisia (lain mukaan), mutta 
näkymä kaikille sama ja yhteinen

• Yrityksille on tarjottava palveluita, jotka ovat 
muutakin kuin suoria ja ilmeisiä yrityspalveluita

- Urakoitsijoiden majoituspalvelut, 
verkostoitumistyökalut, ajanvarauspalvelut 

Asioinnin ”unelmaratkaisu” rajattomilla resursseilla Tarpeet painottuvat kuntalaisten palveluihin 

Toiveet kunnilta, joissa ei (vielä) valmista ratkaisua



• Kunnilla on useita erilaisia tietojen käsittelytapoja – minkälaisia liityntärajapintoja tarjotaan?

- Paperiset lomakkeet, pdf-lomakkeet, sähköposti, asiointipalvelut

• Tiedon rakenteisuus keskeistä: mikä taho määrittää rakenteen? 

• Digitalisaatiossa ja digipalvelun kehittämisessä tarvitaan: välineet, osaaminen ja motivaatio

- Korona vauhdittanut motivaatiota ja digitalisaation kysyntää

- Osaamisen näkökulmasta mietittävä digitaalisen painotusta jatkossa

• Yrityspalveluiden laajempi kehittäminen, ”skaalautuva perusvire”

- Ei pelkkä linkkikokoelma, voisiko bottiratkaisulla tuoda tiedot palveluista helposti 
saataville?

Muita havaintoja



2. Asiointialustan arkkitehtuuri, rajaukset 
ja vaatimusmäärittelyt



• Seuraavassa esitellään tehdyt arkkitehtuurikuvaukset ja niihin saatu palaute. 

• Avainteemoja: modulaarisuus, integroitavuus (perusintegraatiot valmiina), monikäyttöisyys

• Tietomallien yhteiset määrittelyt  

Asiointialustan arkkitehtuuri, rajaukset ja 
vaatimusmäärittelyt



Arkkitehtuurikuvaukset ja niihin 
työpajoista saatu palaute



Asioinnin alusta – toimintakerros

Palvelun 
löytäminen

Palvelun 
löytäminen 

ja ohjeet

Tietojen 
esitäyttö ja  

syöttö

Asioinnin 
täyden-
täminen

Asioinnin 
päätös

Toiminnan
palvelut

Asioinnin 
aloitus

Asian 
käsittely

Asian päätös 
ja 

tiedoksianto
Prosessit

Päätökseen 
liittyvät 
maksut

Asioinnin 
vireillepano

Toimijat Elinkeinonharjoittajat / yritykset eli ”Asiakas”
Asiointipalveluiden 

tuottajat, esim kunnat 

Vireillepanoon 
liittyvä maksut

Arkistointi

Lomake-
editori ja 
ylläpito

* Kaavalitu asioinnin alusta toteuttaa punaisella reunuksella merkatut palvelut ja prosessit 



Asioinnin alusta – kokonaiskuva



Asioinnin alusta - tietovirtakaavio

Asioinnin hallinnan 
operatiiviset järjestelmät

Elinkeinonharjoittajat ja yritykset eli ”Asiakas”
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Organisaatioiden omat 
käyttövaltuusratkaisut

(Arkistointi-
ratkaisut)

Alustan
käyttöliittymä:
Palvelun tiedot, 
tietojen rakenteet

Asiakkaan
valtuudet

Rekisterien
perustiedot
esim osoitteet

Alustan 
rajapinta: 
Asioinnin
aloittamisen
tiedot

Virkailijan
valtuudet

Alustan
käyttöliittymä
Tunnistautumis
tekijät

Alustan käyttöliittymä:
Asioinnin aloittamisen
perustiedot

Viestit,
maksut

Suomi.fi
tunnistus, 

valtuudet, viestit,
maksut

Kansalliset 
tietovarannot ja 

rekisterit 
(esim. yritys-

asiakasrekisteri)



Vaatimusmäärittely 

Ylätason vaatimukset



• Asiakkaan asiointi

- Tunnistautuminen, perustietojen haku ja palvelun valitseminen 

- Asiakkaan vahva tunnistautuminen, jos asiakas ei ole tunnistautunut jo ennen palveluun tuloa

- Asiakas voi määritellä asioivansa yrityksen tai yhteisön puolesta suomi.fi valtuuksien mukaisesti 

- Asiakkaan tietojen esitäyttö tunnistautumisen perusteella

- Kansallisten rekistereiden hyödyntäminen asioinnin perustietojen esitäytössä (Väestötietojärjestelmä, Rakennus ja 
huoneistorekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, Palvelutietovaranto)

- Palvelun tuottamisesta vastaavan organisaation (esimerkiksi tietyn kunnan) valinta

- Asioinnin aloittaminen

- Asioinnin aiheen (palvelun) valinta

- Asioinnin hoitamiseen tarvittavan asiointikohtaisen sisällön syöttö

- Asioinnin keskeyttäminen, kesken olevan istunnon tiedot tallentuvat myöhempää jatkamista varten

- Kesken jääneen asioinnin jatkamiseksi tallennettujen tietojen säilyttämiselle voidaan asettaa määräaika

- Asioinnin vireillepano, asioinnin käsittelyn siirtäminen palvelun tuottamisesta vastaavalle organisaatiolle

- Järjestelmä vastaanottaa kuittauksen asioinnin hallinnan ottavan organisaation järjestelmästä

Toiminnalliset vaatimukset (1/3)



• Viranomaisen/ylläpitäjän käyttö

- Ylläpitäjän tunnistautuminen

- Microsoft AD sekä Azure AD tuki useammalle Azure AD –ympäristölle

- Käyttövaltuushallinnan tulee olla omistavan organisaation hallittavissa 

- Asiakkaan näkymien (lomakkeiden) ylläpitäminen

- Uusien lomakkeiden luominen

- Olemassa olevien lomakkeiden muuttaminen

- Muiden laatimien lomakkeiden hyödyntäminen 

- Mahdollisuus organisaatio-kohtaisiin visuaalisiin elementteihin

- Kenttien tietosisällön määrittely

Toiminnalliset vaatimukset (2/3)



• Herätteet

- Sähköpostiherätteet, mahdolliset mobiiliherätteet

• Järjestelmä-integraatiot

- Suomi.fi

- Asianhallinta, taustajärjestelmät

- Kansalliset rekisterit

• Raportointi

- Aloitettujen asiointien tarkastelu

- Kesken jääneiden asiointien lukumäärien tarkastelu

- Käytön monitorointi

• Optio: Kevyt asiointi (tarkoituksessa virkailija ottaa täytetyn lomakkeen ja siirtää sen jatkokäsittelyyn)

- tarkoituksessa virkailija ottaa täytetyn lomakkeen ja siirtää sen jatkokäsittelyyn 

- Merkkaa lomakkeen siirretyksi jatkokäsittelyyn

- Toiminnallisuus tapauksille joissa ei ole erillistä taustajärjestelmää/asianhallintaa käytössä

Toiminnalliset vaatimukset (3/3)



Ei-toiminnalliset tai laadulliset vaatimukset kuvaavat miten järjestelmä reagoi ja millainen se on

• Saavutettavuus

- Verkkopalveluiden saavutettavuus on sitä mitä esteettömyys on rakennuksille. Saavutettavan verkkopalvelun 
muodostavat kolme osa-aluetta: tekninen toteutus, helppokäyttöisyys sekä sisältöjen selkeys ja ymmärrettävyys. 
Noudatetaan WCAG eli Web Content Accessibility Guidelines. 

- Sekä itse järjestelmä että sillä toteutettavat lomake-ratkaisut täyttävät tekniset saavutettavuusvaatimukset 

• Käytettävyys

- Järjestelmän käyttöliittymä on responsiivinen ja mahdollistaa sujuvan käytön myös mobiililaitteella, loogisuus, 
helppokäyttöisyys, asioinnin nopeus ja vaivattomuus

- Järjestelmä antaa palautetta prosessoinnin edistymisestä esimerkiksi näyttämällä tiimalasia tai edistystä kuvaavaa 
palkkia

• Monikielisyyden tuki

- Järjestelmän tulee tukea useita kieliversioita (vähintää suomi, ruotsi, englanti) siten että kielille ei tarvitse tehdä 
erillisiä lomakkeita vaan kielisyys on toteutettavissa yhdelle lomakkeelle konfiguroimalla

Ei-toiminnalliset vaatimukset (1/2)



• Saatavuus

- Ratkaisun tulee olla ajallisesti saatavissa eli käyttäjien käytettävissä esim. 99% ajasta, siten että 
suunnittelut ylläpidot ja yllättävät virhetilanteen eivät ylitä hyväksyttävää tasoa. Saatavuus 
määritellään tarkemmin palvelutasosopimuksissa (SLA:t)

• Skaalautuvuus

- Ratkaisun toimivuus pystytään säilyttämään kohtuullisen pienillä muutoksilla myös käyttäjämäärän ja 
tapahtumamäärän kasvaessa. Järjestelmän suorituskyky reagoi lineaarisesti kasvavaan kuormaan. 
Järjestelmän kapasiteettia pystytään kasvattamaan lisäämällä esim prosessorikapasiteettia

• Siirrettävyys

- Alustariippumattomuus palvelimilla sekä tuki eri päätelaitteille. Tavoitteena pilvipalveluna tarjottava 
ratkaisu

Ei-toiminnalliset vaatimukset (2/2)



• Suorituskyky

- Järjestelmän suorituskyvyn tulee olla sekä käyttäjäkokemuksella että soveltuvilla mittareilla 
riittävän hyvä. Suorituskyky riippuu vahvasti myös järjestelmän ulkopuolisista seikoista kuten 
tietoliikenneyhteyksistä, joten suorituskykyä koskevat vaatimukset tullaan tarkentamaan 
myöhemmin

• Järjestelmäintegraatiot

- Integraatioiden toteutuksessa tavoitteena välttää yksittäisiä point-to-point integraatioita. 
Järjestelmän tulee mahdollistaa API-rajapinnan tarjoamisen taustajärjestelmiin (esimerkiksi 
kunnan asianhallintajärjestelmä) suuntautuvan tiedonsiirron hyödynnettäväksi

Myöhemmin tarkennettavia vaatimuksia



Tietoturvan katsotaan monesti kuuluvan ei-toiminnallisiin vaatimuksiin mutta sen korostuneet 
roolin takia on perusteltua käsitellä sitä omana osanaan

• Tietoturva

- Haavoittuvuuksien eli ohjelmistovirheiden aiheuttamien uhkien hallinta (OWASP)

- Palvelimien tietoturva

- Varmuuskopioinnit ja virhetilanteista toipuminen

• Tietosuoja

- Henkilötietojen luottamuksellisuuden varmistaminen ja suojaaminen väärinkäytöksiltä

- EU rajoituksen henkilötietojen käsittelyssä ja tallentamisessa

• Liiketoimintasalaisen tiedon huomioiminen

Tietoturva ja tietosuoja



Asiointialustan keskeinen ominaisuus on yhteen toimivuus sekä kansallisten tietovarantojen että 
paikallisten tietojärjestelmien kanssa.

• Digi ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustan hyödyntäminen

- Sanastot

- Koodistot

- Tietomallit

Tietosisällöt



Työpajoista saatu palaute



Olemmeko tunnistaneet kaikki tarvittavat toiminnalliset vaatimukset? 
Joitakin valikoituja vastauksia 1/2

Lisävaatimus: mahdollisuus lisätä opastavia tekstejä 

lomakkeeseen. Opastavat tekstit eivät tulostu siis lopulliseen 

lomakkeeseen

Kommentti: Asiointitapahtuman palautteen keräämiseen onkin 
tulossa yhteisiä työkaluja jo DVV:stä eli Digi- ja 
väestötietovirastosta

Kysymys: Miten asioinnin aloittamisessa otetaan huomioon se että yrityksellä voi samalla hetkellä olla 

käynnistettävänä useita eri "palveluinteraktioita", jotka parhaassa tai pahimmassa tapauksessa on 

liitoksissa toisiinsa esimerkiksi aikataulujen osalta?

Kommentti: sähköinen allekirjoitus jos 

pelkkä suomi.fi-tunnistus ei riitä

Lisävaatimus: Mahdollisuus 
lisätä liitetiedostoja



Olemmeko tunnistaneet kaikki tarvittavat toiminnalliset vaatimukset? 
Joitakin valikoituja vastauksia 2/2

Kysymys: miten käsitellään poikkihallinnollinen asiointitapahtuma?

Kommentti: Voisiko samalla kytkeä suomi.fi viestien 
käyttöönoton, eli suostumuksen sähköiseen viestintään 
(meillä DVV:stä juuri työn alla tämän mahdollistaminen muille 
palveluille) 

Kommentti: Asianhallinnan yhteys on haasteellinen toteuttaa – organisaatioilla on käytössä 

monia eri asianhallintajärjestelmiä ja tiedonohjaussuunnitelmia (TOS:ja) 

Kommentti: Mahdollisimman samanlainen 

"palvelunäkymä" mahdollisimman moneen 

asioinnin aloitukseen (kun opit kerran, osaat 

toistekin)

Kommentti: Teams, Outlook ja Office yhteensopivuus

Kommentti: Yksi yhteinen käyttökokemus 

(UI) vai niin että hyödyntäjät tekevät oman 

näköisiään palveluja?

Lisävaatimus: Statistiikka-datan saaminen käsittevän

organisaation käyttöön APIen kautta kaikista organisaation 

asioinneista.



Onko lisäksi muita ei-toiminnallisia vaatimuksia? 
(saavutettavuus, käytettävyys, monikielisyyden tuki, saatavuus, skaalautuvuus, siirrettävyys, tietoturva ja -suoja)

Kommentti: rajapintojen standardinmukaisuus vs. 

räätälöityvyys

Kommentti: alustalle toteutettujen palveluiden 

testaaminen? erilliset ympäristö, testiaineistopalvelun 

(DVV) kytkös tähän

Kommentti: tiedonhallintalain mukaisten vaatimusten 

mukaan esim. rekisterinomistajuus ja siten vastuut

Ehdotus: monikielisyyden 

tuessa mahdollisuus helposti 

tilata käännökset 

käännöstoimistolta

Lisävaatimus: saavutettavuusdirektiivi otettava 

huomioon aikaisessa vaiheessa ja kaikelle 

toiminnallisuudelle

Lisävaatimus: lainmukaisuus 

henkilötietojen käsittelyssä
Ehdotus: Virallisten kielten lisäksi saamenkieli ja 

muutama yleisin vieraskieli olisi hyvä sisällyttää

Kommentti: laatumittarit vaatimuksille ovat tärkeitä

Lisensointi/lähdekoodin 

julkaiseminen

DVV:n (suomi.fi)/kuntien omien design 

system -kirjastojen (React) käyttäminen

Kommentti: Arkkitehtuuriperiaatteiden noudattaminen: mm 

modulaarisuus, mobile-first



Onko esitelty alustaratkaisu mielestänne
kiinnostava, realistinen, toteuttamiskelpoinen?

Työpaja 1 vastaukset Työpaja 2 vastaukset



Avointa palautetta alustaratkaisusta



3. Asiointialustan ympärille 
muodostettava ekosysteemi



Ekosysteemi ja sen tunnuspiirteet

• Toimiva ekosysteemi voidaan mieltää ratkaisuna tiettyyn haasteeseen, tapana 
organisoitua toimivan ja lisäarvoa tuottavan ratkaisun löytämiseksi. 

• Tunnusomaisia piirteitä jotka erottavat ekosysteemin muista organisoitumisen 
malleista

- Modulaarisuus

- Kustomointi (omanlaisuus)

- Monenkeskisyys

- Koordinaatio

Ekosysteemin kehittämisen viitekehys 

Lähde: BCG Henderson Institute



• Kun tuotettavat palvelut ovat modulaarisia ja on tarve yhteisille pelisäännöille

Milloin ja millainen ekosysteemi on oikea ratkaisu

Lähde: BCG Henderson Institute

Avoin markkina Ekosysteemi

Hierarkkinen 

toimitusketju

Vertikaalinen 

integraatio

M
o

d
u

la
a
ri

s
u

u
s

Koordinaatiotarve

Matala

Matala

Korkea

Korkea



• Ekosysteemin kehittämisen viitekehys ja työpajassa esitetyt kysymykset ja niihin saadut 
vastaukset

• Ekosysteemityöpajan tulokset johtopäätökset ja jatkoaskeleet 

• Ekosysteemien eri vaihtoehdot (sekä alkuinvestointi että ylläpito/kehittäminen)

• Ekosysteemiin on helpompi liittyä kun ratkaisu on olemassa/nähtävissä

• Optiona voisi olla pilotoida useampaa lähestymisvaihtoehtoa

• Yhtenä tavoitteena välttää vendor-lockia sekä ratkaisun että ylläpidon puolesta ()

Asiointialustan ympärille muodostettava ekosysteemi



Ekosysteemityöpajan tulokset



Mitä haastetta 
ollaan 

ratkaisemassa?

• Onko haaste 
riittävän iso?

• Onko ekosysteemi 
ylipäätään oikea 
ratkaisu?

• Minkälainen 
ekosysteemi on 
tavoitteena? 

Minkä 
osapuolten 
toivotaan 

osallistuvan?

• Osapuolten roolit, 
tehtävät, vastuut

Mitä 
pelisääntöjä 
pitää sopia?

• Mitä asioita pitää 
sopia jotta 
hallintamallista 
voidaan päättää?

• Kuinka avoin 
ekosysteemi on?

• Miten 
ekosysteemiin 
liitytään?

Miten 
ekosysteemi 
rahoitetaan?

• Mitä laskutetaan

• Ketä laskutetaan

Miten 
ratkaistaan 
muna/kana 
ongelma

• Kuinka saavutetaan 
kriittinen massa 
jotta ekosysteemiin 
kannattaa liittyä

• Mikä on 
yksinkertaisin 
toimiva 
kokonaisuus 
(minimum viable
ecosystem)

Kuinka 
mahdollistetaan 
ekosysteemin 
kehittyminen

• Kuinka 
ekosysteemi 
skaalautuu?

• Miten 
ekosysteemiä 
puolustetaan?

Ekosysteemien kehittämiseen liittyviä kysymyksiä

Ekosysteemityöpajan fokus

Lähde: BCG Henderson Institute



• Lomake-editori

• Cubescom Suomiviestit-
lomakepalvelu, joka integroituu 
Suomi.fi-viesteihin

• FormBox (Consilia) sähköinen 
lomakeratkaisu

• Katselmointiin / vertailuun 
mukaan eri editorituotteita, kuten 
secForms tai UNA-lomake. 
Pitäisikö miettiä editorin sijaan
ihan yksittäisiä sovelluksia, joilla
laajennettava tietomalli? 

• M365

• D365 + Power platform + Teams + 
PowerBI

• Chatbot (useita toimittajia)

• Vapaamuotoista tekstiä 
ymmärtävä chatbot (Boostai)

• Prosessinhallinta- ja
palvelunhallintajärjestelmät, 
esim. Flow Wright (käytössä
Luonnonvarakeskuksessa). 

• Kokemusta myös Valtorin Toimi-
palvelusta (Service Now), Kofax 
Total Agilitysta (myös käytössä
Lukessa)

Olemassa olevat työkalut Lomakkeet

Mitä olemassa olevia, kaupallisia teknologioita 
voitaisiin hyödyntää alustaratkaisussa? 

• Luvat ja valvonta -palvelu 

• Eri asianhallintajärjestelmien rajapinnat

• Aluehallinnon asiointipalvelu
(https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut)

• Pilviteknologia, jonkin ison toimijan
(MS/AWS/Google) valmis työnkulun
määrityksen ja automaation mahdollistama
ratkaisu. Low-code, micro-
ohjelmistoarkkitehtuuri

• SOTE-puolella on tehty (ja suunnitteilla lisää) 
tietomallien hallinnan ratkaisuja

- THL / Kela

Olemassa olevat ratkaisut

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut




Ekosysteemityöpajassa kysyimme

1. Minkälaisia toimijoita pitäisi olla mukana?
Minkälainen on kunkin toimijan rooli ja vastuu? 
Määrittely  >  Toteutus  >  Käyttö  >  Ylläpito & hallinnointi

2. Mistä asioista ja säännöistä pitää sopia?
Kohdassa 1 tunnistettujen toimijoiden/roolien  näkökulmista?
Entä käyttäjien näkökulmasta? 



• Palvelun tuottajat – julkishallinnon elin, keskitetty hallinta

• Palvelujen tuottajat – vastuu osallistua määrittelyyn

• Palvelujen toimittajat – ylläpitovastuu? 

• Palvelumuotoilun fasilitoija ja käytettävyyden varmistaja

• Ekosysteemi ei pyöri itsekseen eli myös tämän verkoston 
pyörittämiseen tulee varata resurssit, kuka rahoittaa ja 
kuka operoi? 

- Tietoarkkitehtuuri

- Rajapintojen standardointi

- Perusrekisteriliitynnät

- Lisensointi

- Eri ratkaisujen verifiointi, tietoturva, tietosuoja

• DVV: yhteiset tukipalvelut (suomi.fi, yhteentoimivuusalusta
eli sanasto, koodisto, tietomallit), VTJ ja varmennepalvelut)

• Käyttöpalvelut? Valtori (AWS, Azure?)? Vaiko erillisiä 
alustoja eri toimijoilla?

• Yhteisen käyttökokemuksen toteutus jaetun 
komponenttikirjaston kautta? (saavutettavuus, 
käytettävyys).

• Portaaleja ei saisi olla montaa vaan konventiot pitäisi olla 
samat/samankaltaisia. 

- Integraatio DVV ja Suomi.fi auttaa täyttämään vaatimuksia.

- Chat on myös työkalu tiedon keräämiseksi, myös rakenteista 
tietoa. Tämä on korvaamassa perinteistä lomakemallia

Vastuista sopiminen Olemassa olevan hyödyntäminen 

Minkälaisia toimijoita pitäisi olla mukana? 1/2
Minkälainen on kunkin toimijan rooli ja vastuu? 
Määrittely  >  Toteutus  >  Käyttö  >  Ylläpito & hallinnointi



• Palvelun koordinoijat, loppukäyttäjät, tuottajat, 
toimittajat 

• Perustietovarantojen tarjoajat – integraatioiden ja 
tiedonhakujen jatkuva toimivuus

• Käyttäjät (kansalaiset, kuntalaiset, yritykset) 
Loppukäyttäjät (yrittäjät, järjestöt)

• UI-suunnittelijat ja sisällön tuottajat

• Kouluttajat ja tukipalvelut (järjestelmän koulutus, 
asiakastuki)

• Tutkimustahot (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset)

• It-infra (ylläpito ja kehitys)

• Kehittäjät (rajapintojen kautta)

• Alustaratkaisun omistaja – selkeä 
omistajuus sekä rooli määriteltävä

• Kunnan ja kaupungin rooli on toimia 
usein palveluntarjoajana / 
mahdollistajana / alustan rakentaja / 
verkoston solmukohtana

• Kunta – valtioyhteyttä ei pidä 
unohtaa.

• Kunnilla ja kaupungilla usein 
yhteistyökumppaneita (esim. 
Uusyrityskeskus, kehitysyhtiöitä)

• Team Finland-verkosto, ministeriöt 
yms. Rahoitus- ja lupapalvelujen 
tarjoajat.

Omistuksellinen rooli Toiminnallinen rooli

Minkälaisia toimijoita pitäisi olla mukana? 2/2
Minkälainen on kunkin toimijan rooli ja vastuu? 
Määrittely  >  Toteutus  >  Käyttö  >  Ylläpito & hallinnointi

• Virastojen edustus (Ruokavirasto, 
Avi, jne.) – näkökulmia ja kokemusta 
tuotetuista ratkaisuista

• Teknologiaosaajat – olemassa olevan 
teknologian hyödyntäminen ja 
uudelleenkäyttö

• Hansel hankintojen tuessa?

• Olemassa olevat alustatuottajat? 
Kuntien Tieran rooli? DigiFinlandin 
rooli?

• Eri kokoisia it-toimittajia ja 
alueellisesti koko maan kattavasti

Osaaminen ja kerätyt kokemukset



• Kouluttajat ja tukipalvelut: 
järjestelmän koulutus, asiakastuki, 
yhdenmukaisuus, monikanavaisuus

• Tutkimustahot: yliopistot, 
korkeakoulut ja tutkimuslaitokset: 
rajapinnat ja saatavuus, avoin data

• Käyttöönoton tuki ja jatkokehitys

• It-infra (Ylläpito ja kehitys): 
Elinkaari, Tietosuoja ja tietoturva, 
Uuden teknologian hyödyntäminen 

• Kehittäjät: rajapintojen kautta: 
dokumentointi, kehityspolut, 
elinkaari

• Omistajuus

• Rahoitus

• Järjestelmän käytön velvoittavuus

• Päätöksentekoproseduuri & 
prioriteettien määritys

• Ylläpitovastuu

• Käyttäjien mielipide otettava 
huomioon ja alkuvaiheessa

• Kuka rahoittaa käynnistyksen ja 
ylläpidon? Selkeästi esillä, jotta 
tiedetään mihin sitoudutaan

• Yhdenmukaisuus, käyttökokemus, 
saavutettavuus

Omistajuus ja rahoitus Kehitys, tuki ja käyttö

Mistä asioista ja säännöistä pitää sopia? 1/2
Kohdassa 1 tunnistettujen toimijoiden/roolien  näkökulmista?
Entä käyttäjien näkökulmasta? 

• Käyttäjät: kansalaiset, kuntalaiset, yritykset: 
palveluaika, palvelukatalogi - lakisääteiset 
palvelut ja muut, asiakassegmentointi

• Palvelun tuottajat (Julkishallinnon elin, 
keskitetty hallinta)

• Ekosysteemin moduulien rajapinnat asettaa 
rajoja, mutta siitä huolimatta tietomallin 
pitää olla yhteinen

• Tietosuoja ja tiedon säilyttäminen pitää 
sopia yhteisesti 

• Toimialojen kesken on paljon eroja miten 
tietoa siirretään taustajärjestelmiin. SOTE-
puolella on enemmän yhtenäisiä käytäntöjä 
kuin LUPA-puolella 

Ekosysteemi



• Rahoitusmalli, osin keskitetty? Ekosysteemin 
osallistuminen ja input? Rahalla, työllä? 

- Tarkoittaako tämä jonkinlaista tuotteiden / 
komponenttien ”kauppaa” josta julkiset 
toimijat hankkivat osa-ratkaisuja?

• Tukimalli ja tuen organisointi (alustaa hyödyntävät 
ja toisaalta loppukäyttäjät?)

• Kehittäjien työkalut ja ympäristöt?

- Teknologiratkaisut

- Valmiit lomakealustat?

- From scratch -koodaus?

• Yhteiset alusta vs. erilliset (pilvi, on-premise)

- Palvelukokonaisuuksien toteuttaminen 
yksittäisten palveluiden sijaan?

• Hankintamallit?

- SaaS / tuotteet / vain kehitystyö / palvelutuotanto?

• Avoin osallistuminen

• Avoin lähdekoodi vs. suljetut tuotteet?

- Olemassa olevat linjaukset vs. joustavuus? Toisaalta 
on jo yleinen linjaus panostuksesta avoimeen 
lähdekoodiin

• Mitkä palvelut digitalisoidaan kunnissa, lakisääteiset 
elinkeinotoimintaa harjoittaville tarjottavat palvelut?

• Muutosten hallinta

• Säännöt käyttäjille ekosysteemissä 
toimimiselle/poistumiselle (sääntökirja)

• Käytettävä standardeja / yhteisiä tietomalleja

Tarvittavat panostukset (työpanos/rahoitus/alustat) Standardit mallit toiveissa

Mistä asioista ja säännöistä pitää sopia? 2/2
Pohtikaa kohdassa 1 tunnistettujen toimijoiden/roolien  näkökulmista 
Entä käyttäjien näkökulmasta? 





Mahdollisia ekosysteemitoimijoita

Tiera, Consilia, Trimble, Cubescom



• Hankintasovellus kerrallaan, usealta luukulta →
prosessi kerrallaan yhteisalustalle

- Hankitaan vain sitä mitä tarvitaan ja noudatetaan 
yhden luukun periaatetta

• Mukana ison volyymin palveluiden tarjoamisessa 

• Tarjoaa kunnille omaan käyttöön ratkaisua (ERP, 
asiakkuuden hallinta, IT-palveluhallinta)

- Lisäksi jakelee palveluita kuntalaisille ja 
elinkeinotoiminnalle (‘loppuasiakkaille’)

• Palveluhallinta: Jira, Efecte

• Kolme alustaa

- Prosessi- ja digialusta (PDA)

- Tiedonhallinta-alusta

- Integraatioalusta 

• Prosessikirjasto mallina ja ajatuksena: esim. 
chatbottien käyttö uudestaan ja uudestaan

• Edellytyksenä, että tieto on yhtenäistä alla

• Lopputuloksen vaikuttavuus ja kustannukset 
oleellisia, alustamainen organisoituminen ja 
palvelujen rakentamistapa ei kunnille niinkään 
oleellista tässä vaiheessa

• ”Mikropalvelujen applikaatioarkkitehtuuri”

• Kehittämis- ja ylläpitovastuuta ei haluta jättää
kunnille

• Usein valtionhallinnolle tehtävät ratkaisut yhden 
toimittajan takana

- Alusta-ajattelu uutta

Kuntien Tiera: Siirtyminen sovellusliiketoiminnasta 
kohti alustaliiketoimintaa 



• Ratkaisu rakennettu alun perinkin ratkaisemaan
kuntien ja kaupunkien hakemus-, lupa- ja
ilmoitusprosesseihin

- Ei pelkkää olemassa olevan lomakkeen
sähköistämistä

- Uusi digitaalinen palveluprosessi

- Mahdollisuus kerätä tietoa loppukäyttäjältä

• Responsiivinen ratkaisu

• Ei tarvita syvempää koodausosaamista 
lomakkeiden muokkaamiseen ja täytettävien 
kenttien valintaan

• Lomakekirjastosta valmiit lomakkeet

• Suomi.fi-valtuudet mahdollista lisätä editorin 
kautta helposti

• Suorat integraatiot taustajärjestelmiin

• Vastaukset voidaan hakea myös suoraan 
käyttöliittymästä

• Erilaiset käyttäjätasot ja -roolit 

• Seuraa saavutettavuusdirektiiviä

• Voidaan hyödyntää kunnan karttaa (valopylväs 
rikki tietyssä paikassa) 

• Suomi.fi-valtuudet myös mukana, mahdollista 
lisätä lomakkeelle rooleista 

Consilia



• Rakennusvalvonta, omaisuudenhallinta, luvat ja 
niiden käsittely, ympäristövalvonta, maan käyttö

• Sähköisen palvelujen tarjontaa laajennettu 
rajapintoja hyödyntämällä

- Sähköinen asiointi: verkkokauppa, tapahtumat, 
palaute, varauspalvelut (esim. venepaikat) 

• Palautejärjestelmä koko kaupungin käytössä, kun 
muut palvelut enemmän toimialuekohtaisia

• Myös taustajärjestelmä: osittain esim. Lupapisteen 
käyttäjillä myös käytössä ko. taustajärjestelmä

• Karttapalvelut vrt. esim. Googlen karttoihin: voidaan 
julkaista tietoa lupaprosesseista karttojen kautta 
(avoin data)

• Kilpailijatieto: CGI:n Kuntanetti (ent. Fakta) palvelee 
erityisen pieniä kuntia

• Suomi.fi-tunnistautuminen käytössä (verkkokauppa ym.) 

- Suomi.fi-viestejä ei ole vielä käytössä (kunnat ei ole 
priorisoineet, ei lisäarvoa) 

• Kehittämisfilosofia: Tehdään tiiviissä yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa (10–20 kaupunkia)

- Asiakkaat olleet tähän tyytyväisiä

- Kehittämistoiveet kunnilta huomioidaan 

• Nyt ollaan siirtymässä pilvipohjaiseen palveluun

• Trimblen ohjelmisto on modulaarinen

- Voidaan ottaa käyttöön osia 

- Samoilla tunnuksilla voidaan kirjautua eri palveluihin

• Ei vain lomakkeen digitoimista

- Osa tiedoista jo olemassa viranomaisella, kysytään vain 
niitä tietoja, joita aidosti tarvitaan

Trimble Locus paikkatietojärjestelmä Integraatiot 

Trimble



• Organisaatio pystyy digitalisoimaan 
asiointilomakkeensa

• Asiointipalvelu hyödyntää suomi.fi viestipalveluita

• Käyttäjälle tarjotaan vahva tunnistautuminen

• Henkilötiedot eivät tallennu asiointipalveluun

• Organisaatio voi antaa päätöksiä, tiedoksiantoja 
ja palautetta sähköpostin kautta

• On myös mahdollista luoda muita rajapintoja 
suomi.fi lisäksi

• Tunnistautuminen voidaan siirtää tapahtuvaksi 
aikaisemmin prosessissa

1. Organisaatio tekee ja julkaisee lomakkeen

2. Käyttäjä täyttää lomakkeen verkkopalvelussa

3. Käyttäjä lähettää lomakkeen ja tunnistautuu

Cubescomin Suomiviestin -asiointipalvelu Suomiviestit –asiointipalvelun käyttö

Cubescom



4. Etenemisehdotukset



Ekosysteemin kehittämisen avaintekijät

• Avoin, modulaarinen alusta

- Avoimuus tarkoittaa että osallistujilla on pääsy alustan resursseihin, joka puolestaan 
antaa heille mahdollisuuden kehittää omia alustan käyttötapojaan. Modulaarisuus 
mahdollistaa sen että osallistujat pystyvät kehittämään täydentäviä palveluita 
alustan ytimen ympärille. Modulaarisella alustalla voi myös olla useita erillisiä 
toteutuksia samalle tarpeelle tai toiminnallisuudelle

• Dynaamiset verkostovaikutukset

- Ekosysteemiä ohjaavan organisaation on kyettävä luomaan oikeat kannustimet sekä 
julkishallinnon organisaatioille että kaupallisille toimijoille. Kannustimina voi toimia 
suorat hankinnat mutta myös esimerkiksi pääsy markkinakanavaan ja yhteisen 
teknisen tuen tai ylläpitopalvelun piiriin pääseminen. Pyrkimyksenä synnyttää 
positiivinen, itseään ruokkiva osallistujamäärien kehitys

• Odotusten hallinta

- Jotta potentiaaliset osallistujat kokevat ekosysteemissä toimimisen mielekkääksi on 
ohjaavan organisaation kyettävä luomaan uskottavia odotuksia ekosysteemin ja sen 
tulevaisuuden suhteen. Ekosysteemin osallistujien ja alustan käyttäjien täytyy nähdä 
ekosysteemin ja alustan tulevaisuus houkuttelevana, jotta heille syntyy motivaatio 
panostaa aikaa ja rahaa (kulut ja investoinnit)

Yleinen viitekehys digitaalisen ekosysteemin kehittämiseksi

Kehittämisen mahdollistajat

- Dokumentoidut, avoimet ohjelmistorajapinnat (API:t) 

- Keihäänkärki-palvelut

- Osallistujien yhteisöt

- Rahoitusmallit, riskienhallinta

- Tukitoiminnot, kuten dokumentaatio ja ohjeet

- Hallintamalli, viitearkkitehtuuri

Lähde: Technology Innovation Management Review (TIM Review)



Digitaalisten ekosysteemien kehittämisen viitekehys

Lähde: Technology Innovation Management Review (TIM Review)



YritysDigin tavoitteiden edistäminen esitetyssä 
viitekehyksessä (avaintekijät)

• Alustan synnyttäminen

- Asioinnin alustan arkkitehtuurinäkökulman ja tietomallin tarkempi kuvaus

- Viitearkkitehtuuri on tietyn rajatun arkkitehtuurikokonaisuuden abstrakti rakenne. Viitearkkitehtuuri 
kuvaa kyseisen kokonaisuuden loogiset osat ja niiden väliset suhteet. Viitearkkitehtuuri muodostaa 
referenssin jolla ohjataan arkkitehtuurisuunnittelua halutunlaiseen toteutusrakenteeseen. 

- Kuvataan asioinnin aloittamisen toimintamalli prosesseina ja esimerkkiskenaarioina. Kuvataan asioinnin 
aloittamiseen liittyvät käsitteet, niiden väliset suhteet ja keskeisten käsitteiden osalta tietomalli. 
Tietojärjestelmä-näkökulmasta kuvataan asioinnin aloittamiseen liittyvät järjestelmät loogisella tasolla, 
eli niin sanottu ympäristökuvaus ja järjestelmien välinen tietovirtakuvaus.

• Verkostovaikutusten aikaansaaminen

Osallistavan työpajatyöskentelyn jatkaminen arkkitehtikuvauksen rinnalla, potentiaalisten osallistujien 
verkostoitumisen edistäminen

• Odotusten hallinta

Pitkän aikavälin tiekartan määrittäminen, milloin konsepti valmis, milloin ensimmäinen pilotti toteutetaan. 
Ohjausmallin selkeyttäminen myös lisää luottamusta, tämä oli yksi ekosysteemityöpajan palautteista.



YritysDigin tavoitteiden edistäminen esitetyssä 
viitekehyksessä (mahdollistavat tekijät)
• Dokumentoidut, avoimet ohjelmistorajapinnat (API:t) 

- Asiointialustan toteutuksen keskeisin ohjelmistorajapinta on operatiiviseen asiointijärjestelmiin tarjottava 
asiointitapatumien tiedot. Alustaratkaisun modulien väliset integraatiot ovat myös toteutettavissa API:eilla

• Keihäänkärki-palvelut

- Tunnistetaan MVP-henkinen asiointipalvelu, joka voidaan toteuttaa alustan ensimmäisenä toteutuksena. Toteutus 
voi myös olla jo käynnissä jolloin sen arvioidaan noudattavan YritysDigin linjauksia ja edistävän YritysDigin tavoitteita 

• Osallistujien yhteisöt

- Luodaan ekosysteemin potentiaalisten osallistujien verkosto, vertailukohtana AuroraAI -verkosto

• Rahoitusmallit, riskienhallinta

- Onko mahdollista saada keskitettyä rahoitusta, mitkä ovat rahoituksen saamisen ehdot.

• Tukitoiminnot, kuten dokumentaatio ja ohjeet

- Yhteisillä tukitoiminnoilla voidaan osaltaan mahdollistaa pienten volyymien palveluiden digitalisaatio yhdistelemällä 
pieniä tarpeita isommiksi kokonaisuuksiksi

• Hallintamalli, viitearkkitehtuuri 

- Säännöt toteutukselle, ongelmatilanteiden ratkaisumallit



• Lähtökohdat: 
- YritysDigin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien askeleiden ja tehtävien tarkentamista on jatkettava
- Edellämainitusta johtuen varsinaisen hankintaprosessin käynnistäminen ei ole vielä tarkoituksenmukaista
- VM haluaa edistää alustan syntymistä ohjaavassa (mutta ei välttämättä omistavassa) roolissa

Keskeisiä huomioita asioinnin alustan edistämisessä

• Selvityksessä tarkastellut vaihtoehdot asioinnin alustan toteutusmalliksi: 

- Selvityksen perusteella parhaat valmiudet etenemiseen tarjoaa vaihtoehto 2) eli nykyisin käytössä olevien  
alustaratkaisujen käytön laajentaminen

• Ekosysteemin ohjausmallin määrittely: 

Miten saadaan laaja kuntakenttä kiinnostumaan ja innostumaan mukaan ekosysteemiin

Mikä ekosysteemin ohjausmalli parhaiten varmistaa tietomallien yhdenmukaisuuden jatkokehityksessä
a) Ohjaava: osoittaa suuntaa, organisoi, valmistelee viitearkkitehtuurin ja keskeiset määrittelyt, toiminnallisuudet, API:it

ja integraatiot
b) Omistava: rahoittaa ja vastaa ratkaisun toteuttamisesta

Keskeiset huomiot: alustan toteutusmalli ja ekosysteemin ohjausmalli

1) Rakenna uusi 

asioinnin alusta

2) Laajenna 

jonkun nykyisen 

alustan käyttöä

3) Hanki 

valmisohjelmisto ja 

sovita se 

tarpeeseen



Alustaselvityksen perusteella ehdotetaan seuraavien kokonaisuuksien edistämistä kevään 2021 aikana: 

• Asioinnin aloittamisen viitearkkitehtuurin tai tietomallin luominen

- Ohjaava kuvaus joka osoittaa suuntaa yhdenmukaisempaan asioinnin toimintaympäristöön 

• YritysDigin tiekartan määrittäminen

- Kuvaus niistä tehtäväkokonaisuuksista ja toimenpiteistä, joilla hankkeelle asetetut tavoitteet 
saavutetaan

- Realistinen aikataulu, jossa tehtäväkokonaisuudet on mahdollista suorittaa

• Markkinakartoitus kaupallisten vaihtoehtojen kattavaksi arvioimiseksi

• Selvitys mahdollisesta erillisrahoituksella edistettävästä kuntien pilotoinnista

Etenemisehdotukset



Kiitos!


