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Agenda

• Tilaisuuden avaaminen

• Johdatus aiheeseen: Onko tarvetta digitaaliselle asiointialustalle?

• Taustahaastattelujen havaintoja

• Tavoitteellisen ratkaisun toiminnallisuudet, vaatimukset ja 
arkkitehtuuri

• Tauko

• Toiminnallisuudet, vaatimukset ja arkkitehtuuri – jatkuu

• Loppukeskustelu

• Miten työ etenee?
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Miksi ja mitä tänään täällä?

• Syy

• tarve saada palvelut kattavasti digitaaliseen kanavaan

• Ongelma

• Digitoteutusten korkeat kustannukset nykyisillä menettely- ja ratkaisutavoilla

• Ratkaisuehdotus

• Laajan ongelman ratkaisu ei yhden toimijan tai toimenpiteen kautta. Tähän tarvitaan 
laajaa pohdintaa miten ongelma ratkaistavissa ja minkälaisilla toimenpiteillä.
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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

Digitalisointi-

hankkeen

kannattavuuden

break-even



• Yhteinen Teams-tila, jossa nyt olemme

• Mikrofonit kiinni (keskustelun aikana auki)

• Puheenvuoroa voi pyytää Teamsin viittaus-toiminnolla

• Mentimeter näkemysten ja mielipiteiden keräämisessä ja 

kokoamisessa (lisäkeskustelua aikataulun sallimissa

rajoissa) 

• Yhteistä keskustelua (fasilitaattorit dokumentoivat) 

• Eeva, Timo ja Petteri linjoilla auttamassa

• Sovelletaan, mennään tilanteiden mukaan!

Työkalut ja työtapa



Johdatus aiheeseen: 
Onko tarvetta digitaaliselle 
asiointialustalle?
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Tavoite ja sen taustat

• Hallitusohjelman kirjaus: 

• Julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti 
saatavilla vuoteen 2023 mennessä

 Palvelujen digitalisointi ja laajempi digitalisaatio

• Mitä tavoitekirjauksen takana?

• Asiakkaiden toive ja tarve digiasiointiin

• Tarpeet toiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen
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Pidemmän aikavälin ja kehityssuuntien huomioiminen

• Palveluiden kokoaminen asiakastarvetta vastaaviin 
palvelukokonaisuuksiin 
 sujuva asiointi  asiakastyytyväisyys

• Toiminnan kehittäminen jatkossa vaatii dataa ja tietoa 
toiminnasta ja asiakkaista 

• Proaktiivinen dataperustainen palvelutarjonta

• Tekoäly-avusteiset (osa)prosessit
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Ongelma / haaste

• Digitoteutusten korkeat kustannukset nykyisillä 
menettely- ja ratkaisutavoilla

• Kehittämisen kohde nykyään

• Yksi palvelu (kaikki prosessi vaiheet)

• Yksi organisaatio 

‒ rahoitus, vastuut, hankintalainsäädäntö, yms.

 Pienet asiointivolyymit

 Kannattamaton kehittämiskohde ja projekti
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Mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja

• Asiointiprosessien jakaminen & modulaarisuus

• Asioinnin käynnistämisvaihe suhteellisen samankaltainen

• Käsittelyvaiheissa merkittäviä eroavaisuuksia, jotka aikaansaavat 
suurimmat kustannuserät

‒ Prosessitehokkuuden ja läpimenon kannalta puutteelliset lähtötiedot ja 
lisätietopyynnöt merkittävin haitta 

• Päätös- ja tiedoksiantovaihe yhdenmukainen

• Toteutukset useamman organisaation käyttöön 
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Taustahaastattelujen 
havaintoja
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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 ja alustavia ajatuksia

• Pienet kunnat ovat tehneet omista 
lähtökohdistaan yhteistyötä 
paikallisella tasolla 

• Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten  
kaupunkikeskusten ympärille on 
syntynyt ja syntymässä yhteistyötä

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

Ratkaisut ja toimintamallit



Kehittämisen malli keskitetty vs toimiala/palvelualue kohtainen

Yhteistyön muodostuminen paikallinen/alueellinen/valtakunnallinen –
jakamiseen on valmiutta mutta kattavaa tietoa ei ole helposti saatavilla

Ratkaisun lähtökohta 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 projektiluontoisella 
yhteisrahoituksella tehtävä kehitystyö

• Seutukunnat, kannustinrahoitus (Digikannustin yms.)

Kilpailutetut hankinnat pienissä kunnissa Itsenäinen kehittäminen (isoissa) kaupungeissa

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

• Järjestelmien määrän karsiminen ja parempi 
integroiminen toisiinsa

• 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

• Eroja siinä, kuinka paljon yrityksiä halutaan 
palvella (vs. kuntalaisia) 

• 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



Menti: Kuinka vahvana tunnistat alla 
mainittujen seikkojen vaikutuksen 
kehittämiseen?

Kilpailutuksen ohjaava vaikutus

Integraatioden toteuttamisen haasteet ja kustannukset

Yhteisen tietoarkkitehtuurin puuttuminen

Osaavien resurssien puute

Lukittautuminen nykyisiin toimittajiin



• Tietohallinnon tekemä ohjaus on tarpeen: 
palvelualueet / toimialat kuitenkin tuntevat 
asiakastarpeet parhaiten

• Kustannuspaineet aiheuttavat tarvetta 
yksinkertaistaa ratkaisuja 

- Integraatiosta säästetään 

• Johtamismalleissa vaikeaa löytää yhteistä etua

• Sote-järjestelmiä kehitetään sairaanhoitopiireissä: 

- Monta tahoa jotka vaikuttavat kehitystyöhön

- Legacy-järjestelmiä on monenlaisia taustalla

• Aidosti hyvää digitalisointia: “Digitalisaatio 
hyödyntää myös asiakkaan asiointia.”

Suurten kaupunkien haasteet

"Ei realistista hyötyä tai synergiahyötyä 
siitä että hammaslääkäri, yritystuki ja 

päivähoitopaikka löytyisivät 
jatkossakaan samasta paikasta. "



• Asiakasorganisaatioon liittyvät rajoitukset

- Useat valmiit asiointiratkaisut ja asioinnin kattavat pakettiratkaisut (erp, crm) on 
suunniteltu täyttämään yhden organisaation asiointitarpeita. 

- Vaikka ne pystyvät kattamaan monenlaista asiointia, niiltä puuttuu toiminnallisuus usean 
asiakasorganisaation tietojen ylläpitoon 

- Haasteet skaalautuvuuteen

• Monoliittinen arkkitehtuuri voi olla vaarallinen: 

- Kuluttajarajapinta, asioiden käsittely, taustajärjestelmiin integraatiot

- Modulaarisuus ja integroitavuus olisi tärkeää onnistumisen kannalta

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

- Paperiset lomakkeet, pdf-lomakkeet, sähköposti, asiointipalvelut

• Tiedon rakenteisuus keskeistä: mikä taho määrittää rakenteen? 

Muita havaintoja 1/2



• Yksinyrittäjillä digitaidoissa suuria puutteita: yksinkertaisten lomakkeiden kanssa apua virkailijoilta

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

- Korona vauhdittanut motivaatiota ja digitalisaation kysyntää

- Osaamisen näkökulmasta mietittävä digitaalisen painotusta jatkossa

• Välinepuoli kohtuullisen hyvä ja verkot kestävät, osaamisessa eniten puutteita

• Myös rohkaisevia kokemuksia: Kun yritysten lupaprosessit digitalisoitiin, yritykset ottivat nopeasti 
käyttöön 

• Yrityspalveluiden laajempi kehittäminen, ”skaalautuva perusvire”

- Samantyyppistä tarvetta muuallakin Suomessa tulossa, mm. tuulivoimahankkeet 

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

Muita havaintoja 2/2 



Menti: Yrittäjät ja digitaaliset palvelut 

Yrittäjien digitaalinen osaaminen heikkoa.

Yrittäjien halukkuus digitaalisten palvelujen käyttämiseen on heikkoa.

Viranomaistoimijoiden halukkuus tarjota digitaalisia palveluita on heikkoa.  

Nykyiset digitaaliset ratkaisut palvelevat yrittäjien tarpeita.



Tavoitteellisen ratkaisun 
toiminnallisuudet, vaatimukset 
ja arkkitehtuuri
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• Asioinnin alusta toimintakerros – palvelut ja prosessit

• Toiminnalliset vaatimukset

• Ei-toiminnalliset vaatimukset

• Asioinnin alustan kokonaisarkkitehtuuri-kaavio

Tämä osuus rakentuu seuraavasti



Asioinnin alusta - toimintakerros



• 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, jos aihetta ei ole valittu jo aikaisemmassa vaiheessa

- Asioinnin hoitamiseen tarvittavan asiointikohtaisen sisällön syöttö (mukaan lukien liitteet)

- 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

- Toisten laatimien lomakkeiden (lomakepohjien) hyödyntäminen 

- Mahdollisuus organisaatio-kohtaisiin visuaalisiin elementteihin (logot, värit)

- Kenttien tietosisällön määrittely, rakenteisen (structured) tiedon hyödyntäminen

Toiminnalliset vaatimukset (2/3)



• Herätteet (asiakas/virkailija)

- Suomi.fi viestit, sähköpostiherätteet, mahdolliset mobiiliherätteet

• Liitteiden käsittely

• Järjestelmä-integraatiot

- Suomi.fi

- Asianhallinta, taustajärjestelmät

- Kansalliset rekisterit

• Raportointi

- Aloitettujen asiointien tarkastelu, yleisemmin käytön monitorointi

- Kesken jääneiden asiointien lukumäärien tarkastelu

• Optio jos ei integraatiota asianhallintaan: Kevyt asiointi (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)



Menti: Olemmeko tunnistaneet kaikki 
tarvittavat toiminnalliset vaatimukset? 
Mitä puuttuu? Mitä on liikaa?  



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)



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

- Henkilötietojen lisäksi elinkeinonharjoittajilla ja yrityksillä on myös paljon liiketoimintaan liittyvää 
luottamuksellista tai salaista tietoa

Tietoturva ja tietosuoja



Menti: Onko näiden lisäksi muita ei-
toiminnallisia vaatimuksia? 

Saavutettavuus, käytettävyys, monikielisyyden tuki, saatavuus, skaalautuvuus, 
siirrettävyys, tietoturva, tietosuoja, liiketoimintasalaisen tiedon huomioiminen



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

• Digi ja väestötietoviraston Yhteentoimivuusalustan hyödyntäminen

- Sanastot

- Koodistot

- Tietomallit (asiointipalveluiden standardi-tietomallin)

Tietosisällöt



Asioinnin alusta - kokonaiskuva



Loppukeskustelu

35



• Mitä ajatuksia sinulle herää tänään käsitellyistä teemoista? 

• Vapaata keskustelua koko ryhmän kesken

• Puheenvuoron pyytäminen viittaamalla

Yhteinen keskustelu: 
Ajatuksia alustaratkaisusta



Miten työ etenee?
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Miten työ etenee?

• Toiminnallisuuksia, vaatimuksia ja arkkitehtuureja käsitteleviä 
työpajoja 2 kpl  Tulosten yhteenveto

• Ekosysteemi-työpaja 20.01

• Miten hahmoteltu ratkaisu voitaisiin toteuttaa?

‒ Toimijat, tehtävät, roolit, vastuut, …

• Mistä asioista sovittava yhteisesti?

• Seuraavat askeleet?
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Kiitos!


