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Ohjelma 
11.00-12.00 Lounas läsnätilaisuuteen ilmoittautuneille (Tapahtumatalo Bank) 

12.00 Tilaisuus alkaa kokoustila Rahapaja 1-5, Tapahtumatalo Bank 

12.00-12.15 Tilaisuuden avaus. ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö 

12.15-13.00 Paneelikeskustelu: Kuinka digikompassi tukee ihmiskeskeistä digitalisaatiota? 

• alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, valtiovarainministeriö 

• johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto 

• pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto 

• toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry 

• johtaja Tapio Matinmikko, Oulun Digi 

13.00-13.15 Digiohjelman ajankohtaiskatsaus, ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö 

13.15-13.30 Lainsäädäntö, keskeisimmät kehittämishuomiot, erityisasiantuntija Tiina Lokka-Lepistö, valtiovarainministeriö 

13.30-13.45 Kuntien digitiekarttatyö, erityisasiantuntija Heli Hänninen, Suomen Kuntaliitto 

13.45-14.00 Suomi.fi laatutyökalut, katsaus laatuanalyyseihin, erityisasiantuntija Kristina Noor-llander, Digi- ja väestötietovirasto 

14.00-14.20 Tauko 

14.20-15.00 Keskustelu ryhmissä: Mitä ihmiskeskeinen digitalisaatio edellyttää meiltä kaikilta? 

15.00-15.30 Keskustelun tulokset ja yhteenveto 

15.30 Tilaisuus päättyy 

3 

https://15.00-15.30
https://14.20-15.00
https://14.00-14.20
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Paneelikeskustelu: Kuinka digikompassi tukee 
ihmiskeskeistä digitalisaatiota? 

• alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, valtiovarainministeriö 

• johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto 

• pääjohtaja Markku Heikura, Verohallinto 

• toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry 

• johtaja Tapio Matinmikko, Oulun Digi 
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Digiohjelman 
ajankohtaiskatsaus 

13.10.2022 

#Digiohjelma 
#DiginEdistäjät 

Digiohjelma 
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Valtakunnallinen 
verkostotyö ja 

viestintä 

Digitalisaation 
vaikuttavuuden 
systeemimalli 

ehdotukset 
ja dialoginen 

Mittari 

toimintamalli 

Digiohjelman tulokset 

Digitalisaation vaikuttavuuden Digituki 
tilannekuva ja mittarointi 

Digilainsää 
dännön 

tilannekuva 

Digipalvelun 
toimeenpanoa 

selvittävä kysely 

Digipalvelulain 
koulutussarjan 

tallenne ja 
materiaalit 

Käsikirja 
hyvistä 

käytännöistä 

4 
Tilannekuva 

julkistusta 

Yritysten ja 
yhteisöjen 

digitukisuositukset 

Digipalvelujen 
kehittämisen 

tuki 

Digiosaamisen 
ensimmäinen 
tilannekuva

YritysDigi-
hanke 

Kuntien 
digikartoitus 

Suomi.fi viestit 
ja –valtuudet 

jatkokehittämi 
nen yritysasi 

ointiin 

Digitalisaation 
edistäjien 
verkosto – 

toiminta 

Asiantuntijatuki 

Palvelulaadun 
yhteiset 
työkalut 

14 valtion-
avustushanketta 

maakuntien 
liitoille 

• Suomi.fi-valtuudet 
• Suomi.fi -viestit 

• Asiantuntijatuen 
toimintamalli 

• 2021 pilottiprojektit 
• 2022 Haasteprojektit 

digipalvelujen 
kehittämisestä 

• Kuntien 

tietoaineisto 

keräämiseen ja hyödyntämiseen jatkossa 

• Kooste osallistuneista 

• Esitys toiminnan 
jatkamisesta 

• Aamukahvitoiminta 
ihmiskeskeisten 

digitiekartta 
• Suomi.fi-laatutyökalut Digikompassiin 

• Kartoitusraportti  + 

• Toimintamalli 

tahoista ja määristä 

• Asiointipalvelujen laatukriteeristöön 
perustuva Itsearviointityökalu 

• Asiakaspalautetyökalu 
• Käyttöasteen mittaustyökalu 

• Koontinäkymät PTV:ssa 

• Asiointialusta konsepti ja vaatimukset 
• Digiasteikko asiointipalvelujen 

• Palvelulupauskyselyt ja niiden 

kypsyystason arviointiin 
• Hyvien digipalveluesimerkkien työkalu 
• Työnantajayritysten 

palvelutarvekartoitus 

• Kuntien lakisääteisten tehtävien 
analyysiaineisto 

digitoteutusselvitys 
• Yhteenveto kerätyistä hyvistä 

esimerkeistä ja opeista niiden 
keräämisestä sekä ehdotus esimerkkien 

Mittariehdotus 
digikompassiin 

Digikompassin 
systeemi-
tarkastelu 

Lainsäädännön 
kehittäminen 

Digituen 
toimintamalli 

Tiekartta 
2023-2026 

Digitukijoiden 
osaamisen 

kehittäminen 

Työryhmän 
loppuraportti 

jatkoesityksineen 



   

  
     

   

 
 

    
    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Systeemitarkastelu ja mittareiden kehittäminen 
digikompassiin, tausta ja tavoitteet 

• EU:n digitaalinen kompassi tavoitteineen on osa vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle 
vuosikymmenelle” -ohjelman toteuttamista. 

• Se sisältää jäsenvaltioille velvoitteen laatia omat kansalliset strategiset suunnitelmansa EU-tason tavoitteita 
tukemaan 

• Digitaalinen kompassi eli digikompassi on työkalu, johon kootaan Suomen digitalisaatiotavoitteet 
vuoteen 2030 saakka. Sen tarkoituksena on rakentaa parempaa arkea ja digitaalisen toiminnan 
edellytyksiä yhteiskunnan eri aloille. 

• Suomen digikompassia on työstetty tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä: laajat valmistelutyöpajat alkuvuodesta ja 
kaksi lausuntokierrosta. 

• Työn tavoitteena on työstää ja täydentää aikaisemman digin vaikuttavuuden tilannekuva ja 
mittaaminen -hankkeen tuloksia digikompassiin (Systeemitarkastelu, mittaristotyö, ja dialoginen 
toimintamalli) 

• Systeemitarkastelu tehdään koko digikompassin osalta, mittaristotyössä keskitytään julkisiin palveluihin 

• Dialoginen toimintamalli mittareiden ja tilannekuvan käsittelyyn 

• Työn aikana tehdään sidosryhmäyhteistyötä mm. kyselyn ja yhteistilaisuuksien kautta 
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Kiitos! 

Lisätietoja Digiohjelmasta: 
Verkkosivut: https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma 
#Digiohjelma #DiginEdistäjät 
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Digiohjelman 
lainsäädäntöryhmä 

13.10.2022 

#Digiohjelma 
#DigiLainsäädäntö 

Digiohjelma 



  

  

  

  

 

   

 

Työryhmän tehtävät asettamispäätöksessä 

1. Varmistaa ja edesauttaa osaltaan Digitalisaation edistämisen ohjelman 

toimenpiteiden toimeenpanoa selvittämällä hankkeen toteutuksen aikana 

nousseita juridisia kysymyksiä; 

2. Valmistella ja muodostaa digitaalista asiointia ja palvelujen kehittämistä 

ja käyttöä koskevia lainsäädännön soveltamissuosituksia; 

3. Tunnistaa mahdolliset sääntelyn kehittämistarpeet digitaalisen asioinnin 

edistämiseksi ja tehdä aloitteita sääntelyn kehittämiseksi 

4. Seurata ja tukea digitalisaation edistämiseksi säädettyjen 

lainsäädäntöjen toimeenpanoa ja toteutumista 
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Miten tehtäviin vastataan? 

1. Loppuraportti toimenpiteistä ja kehitysehdotuksista 

• Lausuntokierros ennen lopullisen raportin luovutusta 

2. Digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön tilannekuvan laatiminen ja ylläpito 

• Linkki Digipalvelulain tilannekuvaan 

3. Käsikirja käytännön ratkaisuista 

• Nostetaan esiin eri organisaatioiden ratkaisuja ja haasteita sähköisen asioinnin 

parissa 

4. Digipalvelulakia koskeva koulutussarja 

• Linkki Digipalvelulakia koskevan koulutussarjan materiaaleihin 

• Digipalvelulain toimeenpanokyselyn uudistaminen 

Työryhmän tuotokset saatetaan valmiiksi vuoden 2022 aikana. 
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https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto/digilainsaadannon-tilannekuva
https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto/digipalvelulain-toimeenpanoa-tukeva-koulutussarja-syksy-2022


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Loppuraportti on koonti työryhmän työstä 

• Digikompassin elämäntapahtumapalvelukokonaisuudet taustalla 

uudenlaisessa toimintamallissa 

• Tausta-ajatus digitaalinen Suomi 5-10 vuoden päästä: Aidosti digitaalinen, 

perinteistä asiointimahdollisuutta unohtamatta 

• Pyritty selvittämään nykytilaa kuulemalla soveltajia ja palvelukehittäjiä 

• Tavoite tuoda soveltajien ja palvelukehittäjien haasteita tietoisuuteen 

kootusti 

• Nostettu esiin esimerkiksi henkilötietojen käsittely, ennakoivan 

toiminnan mahdollisuus, tiedonsaantioikeudet, digituki, säädösten 

paljous ja tulkinnalliset haasteet 

• Haasteiden perusteella ideoitu nykytilasta poikkeavia 

ratkaisuehdotuksia, joilla digitalisaatiota voitaisiin edistää 

• Keskustelunavauksia 

16 



  

  

  

  

 

  

  
  
 

 
   

  
 

 
 

 
 

 
  

Saatuja palautteita 1/2 

Digipalvelulaista: 

• ”Selkokielellä, mitä laki tarkoittaa ja mitä se edellyttää tehtäväksi.” 
• ”Puuttuu mahdollisuus kysyä tarkkoja kysymyksiä ja saada niihin nopea vastaus.” 
• ”Digitaalisen kanavan tarjoamisen velvoite oli niin epämääräisesti muotoiltu laissa, 

että tulkintoja on tehty monenlaisia, mistä syystä tavoitteet eivät varmasti ole 

täyttyneet.” 
• ”Toivomme enemmän ohjausta digipalvelulain vaatimusten saavuttamiseksi” 

Yleisempiä: 

• ”Tulkitaanko lainsäädännössä teksti kirjallinen -> toteutettava paperisesti?” 
• ”Tietosuojalakia tulkitaan yleisesti tiukimman mukaan (etenkin tässä tuntuvat tulkintoja 

tekevän lakihenkilöt, jotka katsovat asiaa vain riskien kautta), kun ei tunneta tai osata 

soveltaa/tulkita. Silloin "ei tee virhettä".” 
• ”Koko perhe- ja perintöoikeuden lainsäädäntö tulisi päivittää mm. näitten todistelujen 

ja allekirjoitusten osalta” 
• ”Mahdollistava yleislainsäädäntö vs. rajoittava erityislainsäädäntö on haaste, 

tarvitsisimme enemmän mahdollistavaa myös erityislainsäädäntöön.” 
• ”Ehkä säädösvalmistelun lisäksi tarvittaisiin säädöstulkinnan yhteisiä tukipalveluita.” 
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Saatuja palautteita 2/2 

Yleisempiä: 

• ”Suurimpana haasteena on se, että digitaalinen asiointi (vireillepano / 

ilmoittaminen) on säädetty vain rajoitetusti pakolliseksi (yhteisöt) ja jos digitaalista 

asiointia halutaan merkittävästi lisätä tulisi pakollisuus laajentaa myös luonnollisiin 

henkilöihin. Sähköinen tiedoksianto perustuu myös suostumukseen ja 

digitalisaation edistäminen nykyisestä edellyttäisi, että sähköinen tiedoksianto olisi 

ensisijainen ja paperitiedoksianto suostumuksenvarainen.” 
• ”Digitalisoinnissa on aina kyseessä uudenlainen tapa tehdä asioita. Säännöksiin 

sen sijaan on usein sisäänrakennettuna ajatus, että asiat tehdään samalla tavalla 

kuin aina ennenkin. Tämä ei välttämättä aiheuta suoraa ristiriitaa, mutta jättää 

usein varaa tulkinnalle. Ei ole varmuutta, miten säädöksiä tulkitaan uusien 

digitalisaatiohankkeiden valmistelussa, digitalisaatiokehityksessä tai uusien 

järjestelmien käyttöönotossa. Tietosuojaan liittyvät säädökset ovat muuttuneet 

merkittävästi viime vuosina. Silti erilaisia ennakkopäätöksiä on vähän, eikä 

viranomaisilta saa ohjeita eikä etenkään sitovia tulkintoja etukäteen. Riski 

tulkinnoista siirretään puhtaasti uusia asioita tekeville.” 
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Havaintoja 

• Yleislainsäädäntö mahdollistaa paljon 

• Haasteita laajan säädöskokonaisuuden hallinnassa 

• Erityislainsäädännössä ristiriitaa yleislainsäädännön kanssa 

• Keskeinen säädös työryhmän kannalta, digipalvelulaki, erityisesti 2 

luvussa toimeenpanohaasteita 

• Pyritty tukemaan koulutuksella 

• Nostoja myös muutostarpeista 

• Yhteistyön tarve noussut usein esiin 

• Viranomaisten, kuntien ja ministeriöiden kesken aiheen mukaisesti 

koottuna 
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Kiitos! 
Lisätietoa lainsäädäntötyöryhmästä: 
vm.fi/lainsaadantotyoryhma 
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Kuntien digitiekartta 

VM, DVV, Kuntaliitto 
Digitalisaation edistämisen ohjelma, verkostotilaisuus 

Torstai 13.10.2022 

Heli Hänninen, Kuntaliitto 



Taustoitus 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Asiantuntijatuki 

• Asiantuntijatuki on asiantuntijapooli, josta kunnat ja virastot voi saada 

maksutta käyttöönsä asiantuntijaosaamista. 

• Asiantuntijatukea on voinut hakea hakemuksella vuosina 2021 ja 2022. 

Asiantuntijatukea toteutetaan haasteprojekteina, aamukahvitoimintana ja 

vuonna 2022 myös kuntien DigiTiekartta -työnä. 

• Asiantuntijatukea rahoitetaan valtiovarainministeriön Digiohjelmasta. 

• Valtiovarainministeriö yhteiskehittää asiantuntijatukea Digi- ja 

väestötietoviraston kanssa. 

• Kuntien digitiekartta -työssä on lisäksi mukana Kuntaliitto. 
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Miksi 

• Digikompassi ei viitoita tarpeeksi kuntanäkökulmaa kuntien digitalisaation johtamisen 

tueksi. 

• Kuntien & maakuntien omat tiekartat eivät luo vielä kansallisen tason tavoitteita. 

Konkretia ja yhteistyö. 

• Kunnat ovat suuressa murroksessa hyvinvointialueiden ja TE –uudistuksen syntymisen 

myötä. Muutoksen johtamisen tueksi tarvitaan kuvaa keskeisistä digikehitysaskeleista. 

• Ei ole yhtä kuntaa  Eri kuntatyyppien digikyvykkyydet sekä -haasteet vaihtelevat = 

tarvitaan parempaa ymmärrystä moninaisesta kuntakentästä osana julkisen hallinnon 

digitalisaation edistämistä. 

• Yhdessä asioita pohdittaessa digikyvykkyys ja kehittämishalukkuus kasvaa (oma rooli 

nähdään tärkeänä ja hahmotetaan paremmin keskeiset kehittämiskohteet) 

• Ihmislähtöisyyden ajattelu vaihtelee  saadaan luotua ”yhteistä ymmärryspohjaa”. 

Tukee myös digikompassiin kirjattua tavoitetta digitalisoida 40 

elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta. 
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Tiekarttatyön tavoitteena on 

• konkretisoida Digikompassin sisältö Julkiset palvelut -osa-alueen osalta kuntien 

näkökulmasta, 

• tunnistaa yhteisiä keskeisiä tehtäviä ja toimenpiteitä, joilla Digikompassin 

tavoitteet saavutetaan 2030 mennessä sekä miten kansalliset 

digitalisaatiolinjaukset kytkeytyvät niihin. 

• Osana tehtävää työtä tunnistetaan ja kootaan myös kuntien tarpeita seuraavaa 

hallitusohjelmaa varten. 

Digitiekartalla vahvistetaan kuntien 

digitalisaation johtamista. 
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Työskentely 



 

 

 

 

 

Miten 

Hyödynnetään VM:n rahoittamaa DVV:n 

asiantuntijatukea. 

• Yhteiskehittäen: Tehtävien ja toimenpiteiden priorisointia tehdään 

yhdessä mukaan ilmoittautuneiden kuntien kanssa. Sisältää työpajat, 

haastattelut, välitehtävät. 

• Hyödyntäen jo olemassa olevaa materiaalia mm. kuntien 

digitalisaation nykytilaan liittyen. 

• Huomioiden erilaiset kuntatyypit. 

• Ottamalla mukaan kaikki kiinnostuneet (verkostotilaisuudet, kaikille 

avoin Miro). 
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Työskentely syksyllä 2022



  

  

Kuntien havainto 

Digikompassin piirtämä tulevaisuus on mahdollinen ja toivottavakin 

 Tarvitaan tukea johtamiseen, yhteistyöhön ja osaamiseen 



 

 

  

 

   

 

Kuntien keskeisiksi nostamat 

tavoitteet 
(1. työpaja) 

Digikompassin Julkiset palvelut osa-alue 

1. Ihmiskeskeinen ja vihreää siirtymää edistävä julkinen 

hallinto: ihmiskeskeinen hallinto on ennakoivasti 

automatisoinut ja digitalisoinut merkittävän osan julkisista 

palveluista 

2. Yhteentoimivat julkiset palvelut: yhteentoimivat 

digitaaliset julkiset palvelut mahdollistavat sujuvan 

asioinnin kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille myös 

kansainvälisesti. 

3. Toimintavarma ja häiriösietoinen 

viestintäinfrastruktuuri: julkiset palvelut tuotetaan 

kokonaisturvallisen mallin mukaisesti. 
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Tavoitteiden syventäminen 
(2. Työpaja) 

• Luotiin yhteistä ymmärrystä digikompassiin kirjatuista ja edellisessä työpajassa 

priorisoiduista tavoitteista. 

• Erityisesti tavoite Ihmiskeskeinen ja vihreää siirtymää edistävä julkinen hallinto herätti 

keskustelua. 

• Tunnistettiin ja priorisoitiin kuntien näkökulmasta keskeisiä 

elämäntapahtumakokonaisuuksia. 

• Mietittiin kuntien roolia kansallisessa digikehittämisessä. 

• Seuraavaksi sidosryhmien kanssa käytäviä täydentäviä keskusteluja ja kuntatyöpaja 

17.11.2022. 
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Tule mukaan, tutki lisää 

Kuntien digitiekartta on yhteiskeskustelun avaus = 

ei totuus koko Suomen kuntakentästä. 

• Osallistu Kuntien digitiekarttaa koskevaan keskusteluun ja seuraa 

työskentelyä (LinkedIN) 

• Kaikille avoin Miro -alusta 

• Lisätietoja Asiantuntijatuesta 

• Seuraa #asiantuntijatuki #digiohjelma 

• Päätöstilaisuus 15.12.2022 klo 9.00 

(ilmoittautuminen) 
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https://www.linkedin.com/groups/9235258
https://miro.com/app/board/uXjVO7CK9EE=/?moveToWidget=3458764533990569957&cot=14
https://dvv.fi/asiantuntijatuki
https://www.lyyti.fi/reg/asiantuntijatuen-paatostilaisuus


Kiitos. 

Heli Hänninen 

heli.hanninen@kuntaliitto.fi 

www.kuntaliitto.fi 

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
mailto:heli.hanninen@kuntaliitto.fi
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Suomi.fi-laatutyökalut: 
Kohti parempaa 
asiakas- ja asiointikokemusta 

Digiohjelman verkostotilaisuus 13.10.2022 



  

 

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 
mahdollistaa 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 
halutulla 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 

• 1383 kpl tähtiarviointia (6.10.2022), 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 yhteiskehittäminen ja pilotointi 

Asiakaspalautetyökalun lisäkysymykset ja 
laajentaminen, mm. SDG-yhteensopivuus 

Käytettävyystestaus 

Käyttöönottojen tukeminen, mm. itsearvioinnit 



 

 

 

   
 

Käyttöönotto 
Ota käyttöön helposti ja vaivattomasti 

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

Lisätietoa: Palveluhallinnan verkkosivuilta ja Suomi.fi-laatutyökalujen 
verkkosivuilta 

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

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

Laatutyökalujen 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
https://Suomi.fi


   
  

 
   
 

   

  

”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 

mailto:kristina.noor-ilander@dvv.fi
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