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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Tiedon ja 

digipalvelujen laadulla, 

luotettavuudella ja 

käytettävyydellä on 

suuri merkitys 

asiakaskokemuksessa, 

toiminnan 

tehokkuudessa ja 

palvelujen 

kehittämisessä

Tiedon 

yhteentoimivuudella

edesautetaan tiedon 

hyödyntämistä 

digipalvelujen 

kehittämisessä

Digipalvelujen laadun 

arvioinnilla, 

seuraamisella ja 

kehittämisellä 

päästään parempaan 

palvelukokemukseen

Suomi.fi 

Laatutyökalujen avulla 

kehitetään sujuvampia 

ja asiakaslähtöisempiä 

digipalveluita

Julkisen hallinnon yhteisillä 

API –periaatteilla tuetaan 

mm. semanttista ja 

teknistä yhteentoimivuutta, 

uudelleenkäytettävyyttä, 

tietoturvan ja tietosuojan 

huomioimista.
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Erityisesti julkisen 
hallinnon 
digikehittäjille, 
tavoitteena on luoda 
yhteistä kieltä eri 
kehittäjäryhmien välille

Kuukauden 1. 

perjantai klo 9.15

tapaamisalustana 

Teams

Tukee ja lisää avointa 

vuorovaikutusta 

julkisen hallinnon 

digitalisaatiosta 

kiinnostuneiden kesken

Vuorovaikutus 

edellyttää 

kuuntelemista

#DiginEdistäjät

• Jatkuva muutos  vaikea 

hahmottaa kehittämisen 

prioriteetteja sekä omaa roolia 

kokonaisuudessa

• Asioita tarkasteltu pitkään 

organisaatio- ja/tai 

palvelualuekohtaisesti 

yhteisellä 

kehittämisvuoropuhelulla 

tuetaan tarkastelua asiakas-

/ihmislähtöisen näkökulman 

kautta  (kulttuurinen hidas 

muutos on  käynnissä)
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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• Perjantai 7. lokakuuta 2022: Teema Digipalvelut

• Perjantai 4. marraskuuta 2022: Teema Yritysdigi

• Perjantai 2. joulukuuta 2022: Teema Digiohjelma
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Ohjeita osallistumiseen
• Verkoston tilaisuuksia ei nauhoiteta

• Vuorovaikutteisuus on erittäin toivottavaa

Alustusten aikana

• Pidetään mikit ja kamerat kiinni 

• Kysymykset/kommentit voi laittaa chattiin heti kun ajatus syntyy, näihin pysähdytään 
loppukeskustelussa 

• Twiittailu on sallittua - jopa toivottavaa tunnisteilla #DiginEdistäjät #Digiohjelma

Keskustelun aikana 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla tai kirjoittamalla chattiin pvp

• Kun saat puheenvuoron, avaa kamera ja mikki, kerro kuka olet ja sen jälkeen asiasi

• Puhu lyhyesti, että muillekin jää mahdollisuus olla äänessä

Aineisto

Esitysaineisto julkaistaan verkoston verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen  
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
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Ohjelma, teema Digipalvelut

Tervetuloa

9.15 Tervetuloa

Digipalvelut

9.25 Alustukset

TiHA-hankkeen tuotosten merkitys digipalvelujen kehittämisessä

Tanja Lahti, VM

Suomi.fi-laatutyökalut: Kohti parempaa asiakas- ja asiointikokemusta

Kristina Noor-Ilander, DVV

9.50 Keskustelu

10.05 Uutisnurkka: Asiantuntijatuki, DVV

10.10 Yhteenveto

10.15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 4.11. teemalla Yritysdigi
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Laadukkaat julkiset digitaaliset palvelut

Digitalisaation edistämisen ohjelman 

tavoitteita

• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut 

ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla 

vähintään lain digitaalisten palvelujen 

tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti.

Suomen Digikompassi tavoitteita

• Laadukkaat ihmiskeskeiset julkiset 

digitaaliset palvelut, jotka vahvistavat 

osallisuuttaa yhteiskunnassa

• Ennakoivat elämäntapahtumiin tai 

liiketoimintapahtumiin perustuvat 

digitaaliset palvelukokonaisuudet

• Tehokkaat yhteentoimivat julkisetpalvelut
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TiHA-hankkeen tuotosten 

merkitys digipalvelujen 

kehittämisessä
TANJA LAHTI, HANKEPÄÄLLIKKÖ

7.10.2022 DIGITALISAATION EDISTÄJIEN 

VERKOSTO
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Tiedon yhteentoimivuus

Tavoite: Laaditaan ja toimeenpannaan kansalliset API-

periaatteet tietojen jakamisen edistämiseksi rajapintojen 

kautta. Tuetaan VM:n yhteentoimivuuden linjausten 

kehittämistyötä.

Tuotos: Julkisen hallinnon API-periaatteet (2/2022) ja 

yhteistyöverkosto

Tiedon laatu

Tavoite: Määritellään ja toimeenpannaan julkaistavalle 

tiedolle laatukriteerit. Toteutetaan osahankkeena, josta 

vastaa Tilastokeskus ja jota ohjaa VM:n asettama 

ohjausryhmä.

Tuotos: Tiedon laatukriteerit (3/2022) ja yhteistyöverkosto

Tiedon saatavuus

Tavoite: Tuetaan hyödyntämispotentiaalia omaavien 

julkisten tietoaineistojen tunnistamista ja avaamista tai 

laajempaa käyttöä selkeällä toimintamallilla.

Tuotos: Tiedon jakamisen toimintamalli (3/2022)

Strategiset tavoitteet

Tavoite: Laaditaan ehdotus tiedon hyödyntämisen ja 

avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle 

toimeenpantavaksi. 

Tuotos: Valtioneuvoston periaatepäätös tiedon 

hyödyntämiseksi ja avaamiseksi (3/2022)

Hankkeessa edistetään neljän työpaketin kautta julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa 

hyödyntämistä ja avaamista koko yhteiskunnassa. Lisätietoja https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen 
hanke (TiHA) 2020-2022

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163864
https://www.stat.fi/org/vuosiohjelma/tietoaineistojen-laatukriteerit.html
https://www.avoindata.fi/fi/toimintamalli
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164023
https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen


Tiedon laadun merkitys 
digipalvelujen 
kehittämisessä



Julkisissa palveluissa hyödynnetään ja 
syntyy tietoa - kuinka laadukasta tieto on?

• Viranomaisia kannustetaan ja tuetaan tuomaan palvelunsa kansalaisten 

ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä.

• Kuinka laadukasta digitaalisessa palvelussa käytettävä tai syntyvä 

tieto on? Esim.

• Kuinka ajantasaista tieto on?

• Kuinka kattavaa tieto on?

• Kuinka oikeellista tieto on?

• Miten palvelun tiedon laadussa mahdolliset olevat heikkoudet ilmenevät 

palvelutuotannossa? Mitä asialle voisi tehdä?
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• Tiedon luotettavuus, laatu ja käytettävyys on yksi yhteiskunnallisen 

päätöksenteon keskeisimmistä kysymyksistä - mutta miten laatua kuvataan, 

mitataan ja kehitetään? 

• Tunnistettu tarve yhteisille pelisäännöille ja kriteereille. 

• Tilastokeskuksen johdolla on luotu tiedon laatukriteerit ja mittarit.

• Tavoitteena on tiedon laadun yhteismitallisuus, tiedon helppo ja luotettava 

hyödyntäminen sekä mahdollisimman tehokas käyttö. 

Miten edistää tiedon laatua?
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Tiedon laatukriteerit

Tutustu tarkemmin 

Tilastokeskuksen verkkosivuilla 

https://www.stat.fi/org/vuosiohj

elma/tietoaineistojen-

laatukriteerit.html -

https://www.stat.fi/org/vuosiohjelma/tietoaineistojen-laatukriteerit.html


Tiedon laadun yhteistyöverkosto

• Toukokuussa 2022 käynnistynyt avoin verkosto kaikille julkishallinnon 
tiedon laadun kehittämisestä kiinnostuneille. Verkostoa koordinoi 
Tilastokeskus.

• Verkostossa jaetaan parhaita käytäntöjä, lisätään osaamista, tuetaan ja 
kehitetään tietovarantojen laadun tunnistamista ja kuvaamista. Keskiössä 
ovat tiedon laatukehikko sekä sen sisältämät laatukriteerit ja mittarit.

• Vuoden 2022 lopulla kootaan yhteen näkemykset verkostotoiminnasta 
hankkeen jälkeen.

• Tulevat tapahtumat: 1.11. klo 13 ja 1.12. klo 13.

• Lisätietoa: Tilastokeskuksen verkkosivuilla 
https://www.stat.fi/org/tilastokeskus/tiedon_laadun_yhteistyoverkosto.html
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Tiedon yhteentoimivuuden 
merkitys digipalvelujen 

kehittämisessä



Julkisissa palveluissa hyödynnetään ja syntyy 
tietoa - miten näitä tietoja haetaan ja jaetaan?

• Viranomaisia kannustetaan ja tuetaan tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina.

• Digitaalisissa palveluissa voi olla mahdollista sekä hyödyntää eri tietolähteistä/-järjestelmistä 

haettavaa tietoa että myös jakaa tietoa edelleen ohjelmointirajapintojen kautta. Ohjelmointirajapinnat 

(englanniksi Application Programming Interface, API) ovat dokumentoituja rajapintoja, joiden avulla 

ohjelmistot, sovellukset tai järjestelmät voivat vaihtaa keskenään tietoa tai toiminnallisuuksia.

• Tiedonhallintalain 906/2019 tarkoituksena on mm. mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja 

tehokas hyödyntäminen sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta; mm. 22 §

Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten välillä, 24 § Tietoaineistojen luovuttaminen 

teknisen rajapinnan avulla muille kuin viranomaisille.

• Digitaalisten palvelujen osalta hyvä pohtia:

• Miten palvelussa tarvittavaa tietoa on käytettävissä? Onko tietoa hyödynnetty/tarve hyödyntää ohjelmointirajapinnan 

kautta?

• Voisiko palvelussa syntyvää tietoa tarjota muiden käyttöön ohjelmointirajapintojen kautta?

• Kuinka yhteentoimivaa käytettävä ja/tai jaettava tieto on? Kuinka helppoa ulkopuolisten tahojen on hyödyntää tietoa?
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• Tavoitteena tukea tietojen jakamista ja hyödyntämistä julkisessa hallinnossa 

yhteneväisellä tavalla ensisijaisesti ohjelmointirajapintojen (API) kautta. 

• Tavoitteena edistää julkisen hallinnon rajapintojen avaamisessa ja kehittämisessä 

asiakaslähtöisyyttä ja yhteistyötä, yhteentoimivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä, 

tietoturvan ja tietosuojan huomioimista sekä laatua.

• Luotu julkisen hallinnon API-periaatteet hyödynnettäväksi julkisissa 

tietojärjestelmähankinnoissa, rajapintakehityksessä ja digitalisaation 

edistämisessä. 

• API-periaatteilla implementoidaan kansallisesti Euroopan komission API 

Frameworkin suosituksia.

Miten edistää tiedon yhteentoimivuutta?
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• Tarkoituksena on edistää julkisen hallinnon tietojen ja 
toiminnallisuuksien tarjoamista sekä hyödyntämistä 
lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen avulla. Tavoitteena 
on lisätä asiakaslähtöisyyttä, yhteistyötä, semanttista ja 
teknistä yhteentoimivuutta, uudelleenkäytettävyyttä, 
tietoturvan ja tietosuojan huomioimista sekä laatua 
ohjelmointirajapintojen kehityksessä. 

• Muodostuvat suosituksista ja hyvistä käytänteistä julkisen 
hallinnon API-kehitykselle ja digitalisaation edistämiselle. 
Periaatteet tukevat tiedonhallintalaissa sähköiselle tietojen 
luovutustavalle säädettyjen vaatimusten toteuttamista. 

• Viitekehyksenä on hyödynnetty Euroopan komission API 
Frameworkia ja huomioitu mm. Euroopan 
yhteentoimivuusperiaatteet koskien teknistä ja semanttista 
yhteentoimivuutta. Lisäksi on huomioitu sektorikohtainen 
sääntely, kuten INSPIRE-direktiivi

• Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2022:12 ja osoitteessa 
https://www.avoindata.fi/fi/rajapintaperiaatteet 

Julkisen hallinnon API-periaatteet

https://www.avoindata.fi/fi/rajapintaperiaatteet


Julkisen hallinnon rajapintatyötä tukeva 
verkostoyhteistyö

• Huhtikuussa 2022 käynnistynyt avoin verkosto kaikille julkishallinnon 

rajapintakehityksestä kiinnostuneille. Osallistuvilla organisaatioilla tulee olla tahtoa 

ja kykyä käytännön rajapintatyöhön. Verkostoa koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.

• Verkostossa tuetaan rajapintojen kehittämistä API-periaatteita soveltaen sekä 

kerätään ja kirjataan periaatteiden jatkokehitystarpeita ja -toiveita. Verkostossa 

keskitytään palvelu-/liiketoiminnan strategisiin näkökulmiin tavoitteena vahvistaa 

yhteistä näkemystä ja sitoutumista. 

• Seuraava tapaaminen 24.10. Vuoden 2022 lopulla kootaan yhteen näkemykset 

verkostotoiminnasta hankkeen jälkeen.

• Lisätietoa: https://www.avoindata.fi/fi/rajapintaperiaatteet
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Koulutukset ja podcast-jaksot löytyvät verkko-osoitteesta 
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tiedon-aarella-tehoa-tiedon-kayttoon/

Podcast-sarja tietopolitiikan eri osa-alueista kiinnostavien vieraiden kera

Kaikille avoimet verkkokoulutukset

Tiedon äärellä – tehoa tiedon käyttöön

https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/tiedon-aarella-tehoa-tiedon-kayttoon/


Kiitos!



Suomi.fi-laatutyökalut:
Kohti parempaa
asiakas- ja asiointikokemusta

Digitalisaation edistäjien verkoston tapaaminen 7.10.2022



Esityksen sisältö

1. Suomi.fi-laatutyökalujen esittely ja työkaluista 
saatava laatutieto

2. Ensimmäiset kokemukset palvelun ja kerätyn tiedon 
käytöstä: Poliisin sähköinen asiointipalvelu, 
passihakemukset

3. Suomi.fi-laatutyökalujen kehittäminen ja 
käyttöönotto



Laatutyökaluilla sujuvampia 
ja asiakaslähtöisempiä digipalveluita

Digi- ja väestötietoviraston keväällä lanseeraama 
palvelu ensisijaisesti digitaalisten asiointipalveluiden 
laadun arviointiin, seuraamiseen ja kehittämiseen

Tunnista palveluiden vahvuudet ja heikkoudet ja kehitä 
palveluita asiakaslähtöisesti entistä sujuvimmaksi

Arvioi, seuraa ja vertaile digipalveluiden laatua ja käyttöä 
palvelu-, organisaatio- ja kansallisella tasolla

Paranna tiedolla johtamista, suunnittelun  ja 
päätöksenteon tueksi sekä resurssien ohjaamiseen

Saavutettava ja turvallinen ratkaisu, maksuton ja helppo 
ottaa käyttöön – valmis palvelu ja mittarit



Suomi.fi-laatutyökalut

Itsearviointi
Arvioi palvelun laatua säännöllisesti yhdessä kehitystiimin 
kanssa kansallisen kriteeristön avulla

Asiakaspalaute
Kerää palautetta käyttäjiltä heti asioinnin jälkeen 
tähtiarvosanalla ja avoimella palautteella

Käyttöaste
Seuraa palvelun käyttömääriä ja käytön siirtymää eri 
kanavissa

Seuranta
Analysoi kerättyä tietoa koontinäkymän tai rajapinnan 
avulla



Suomi.fi-laatutyökalut: Itsearviointi

• Itsearviointi koostuu kansallisesta 
laatukriteeristöstä, jossa on kuusi 
aihekokonaisuutta ja yhteensä 55 
väittämää.

• Väittämiin voi vastata ”kyllä”, ”ei”, 
”osittain” ja ”ei voi soveltaa”. 

• Jokaisen väittämän alle voi kirjata 
omat huomiot ja muistiinpanot.

• Kuusi aihekokonaisuutta:

• Ohjeistus ennen asiointia

• Asiointitilanne

• Käytettävyys

• Asioinnin sähköiset tukipalvelut

• Tietoturva ja -suoja

• Asiakkaan osallistaminen



Suomi.fi-laatutyökalut: Asiakaspalaute

• Asiakaspalautetyökalulla voi kerätä 
palautetta käyttäjiltä heti asioinnin 
jälkeen tähtiarvosanalla ja avoimella 
palautteella.

• Palautetta voi kerätä kahdeksalla eri 
kielellä.

• Eri kielillä annettu palaute on 
mahdollista kääntää suomeksi.

• Avoimen palautteen henkilötietoja 
sisältävä tieto anonymisoidaan.

• Palvelu- ja kanavakohtainen linkki 
mahdollista annetun palautteen 
kohdistamiseen oikeaan palveluun ja 
kanavaan.



Suomi.fi-laatutyökalut: Käyttöaste

• Käyttöastetyökalun kehittämisessä tavoitteena on kerätä ja seurata palvelun 
käyttömääriä eri kanavissa ja siirtymää niiden välillä.

• Esimerkkikuvassa on esitetty tilatun asian tai ilmiön maksamisen asiointimäärän 
jakauma eri kanavissa annetulla aikavälillä.



Suomi.fi-laatutyökalut: Koontinäkymä

• Yhteenveto näyttää valitun palvelun 
tiedot valitussa asiointikanavassa ja 
valitulla aikavälillä

• asiakaspalautteen keskiarvon ja 
tämän kehityksen

• asiointimäärän ja tämän 
kehityksen

• viimeisimmän itsearvion 
tuloksen



Suomi.fi-laatutyökalut: Kerätyn tiedon vertailu

• Vertailutoiminnolla on 
mahdollista vertailla 
palvelusta saatuja laatutietoja 
valitussa asiointikanavassa 
valitulla aikavälillä

• Vertailua voi tehdä oman 
organisaation sisällä, 
asiointikanavan tyypin, 
kohderyhmän, palveluluokan 
tai organisaatiotyypin 
mukaan.



Suomi.fi-laatutyökalut: Käyttöönotot

• Käyttöönotot: 10 organisaatiota ja 
20 palvelua käyttää tai testaa

• Kunnista mm. Oulu, Turku

• Valtionhallinnosta mm. Poliisi, 
Tulli, Säteilyturvakeskus, 
Kansallisarkisto, DVV



Poliisin kokemukset Laatutyökalujen käytöstä 
1/2

• Asiakaspalautetyökalun käyttöönotto toukokuussa 2022 
Passihakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa

• 1364 kpl tähtiarviointia (4.10.2022), keskiarvo 3,55

• 1 tähden arviot liittyvät kokonaispalvelun arviointiin ja tämänhetkisiin 
viivästyksiin tunnistautumiskäyntien ajanvaraamisen suhteen

• 5 tähden arviot arvioivat sähköisen palvelun toimivuutta ja sujuvuutta

• Välitähdet (2-4 tähteä) kiinnostavimpia analysoinnin ja kehittämisen 
suhteen

• Ensimmäinen itsearviointi tehty jo suunnitteluvaiheessa, 
seuraavan tekeminen suunnitteilla

• Käyttöastetyökalu ei vielä käytössä

• Myös muita Poliisin palveluita tulossa Laatutyökalujen piiriin



Poliisin kokemukset Laatutyökalujen käytöstä 
2/2

• Tunnistetut hyödyt: 

• Helppo käyttöönotto ja käyttö

• Palautteen anonymiteetti eli palautteeseen ei tarvitse vastata eikä vie 
resursseja

• Asiakkaalla matala kynnys antaa palautetta, toisaalta sitä myös tulee 
tämän takia paljon ja näiden läpikäynti vie aikaa

• Mahdollistaa Poliisille positiivisen palautteen saamisen (yleensä 
negatiivisen palautteen eteen ollaan valmiita käyttämään enemmän 
vaivaa)

• Joitakin bugeja on havaittu ja pystytty korjaamaan palautteen kautta

• Kehitysehdotuksia tullut, ihmiset antavat pieniä ideoita, esim. 
vinkkejä ohjeistukseen, osa asioista on jo tiedossa / kokeiltu / todettu 
ei-toimivaksi



Suomi.fi-laatutyökalut 
käyttöönotot ja syksyn 
painopisteet

Käyttömäärä- ja käyttöastetyökalun 
toiminnallisuuden kehittäminen ja pilotointi

Asiakaspalautetyökalun lisäkysymykset ja  
laajentaminen, mm. SDG-yhteensopivuus

Käytettävyystestaus

Käyttöönottojen tukeminen, mm. itsearvioinnit



Käyttöönotto
Ota käyttöön helposti ja vaivattomasti

Jos palvelusi on  kuvattu Suomi.fi-
palvelutietovarantoon, voit aktivoida Laatutyökalut 
heti käyttöön Palveluhallinnassa!

Lisätietoa palvelunhallinta verkkosivuilta ja laatutyökalut verkkosivuilta

Yhteydenotot käyttöönotossa ja tukitilanteissa: 
ptv-tuki@dvv.fi

Itsearvioinnilla helposti alkuun! Kutsu meidät mukaan:
kristina.noor-ilander@dvv.fi

Laatutyökalujen seuraavan tilannekatsaus torstaina 1.12.2022 klo 9-11
Ilmoittaudu tästä

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/laatutyokalut/esittely
https://laatutyokalut.suomi.fi/public
mailto:ptv-tuki@dvv.fi
mailto:kristina.noor-ilander@dvv.fi
https://www.lyyti.fi/reg/suomifi-laatutyokalut-01-12-2022


”Työkalun keskeinen hyöty on sen helppokäyttöisyys. Käyttöönoton 
yhteydessä asiakaspalautetyökalu piti kytkeä Palvelutietovaranto-
liitoksella tiettyyn palveluun ja kanavaan, jotta palautteet 
kohdistuvat oikeaan paikkaan. Kun liitos on kerran tehty, ovat 
työkalu ja sen valmis palautelomake erittäin helppokäyttöiset.”

- Hanna Korpiaho, Oulu10-palveluiden järjestelmäasiantuntija



Kiitos

Ota yhteyttä ja kysy lisää Suomi.fi-laatutyökaluista:
kristina.noor-ilander@dvv.fi



Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:
Tanna Rantanen
Katariina Rantala
Marjukka Saarijärvi
Tiina Lokka-Lepistö
Petteri Ohvo
Olli Kuusisto
Päivi Anttila

Digiohjelma


