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1 Taustaa 
Turun tavoitteena on olla maailman moderneimmin johdettu kunta vuoteen 2029 mennessä. 

Käytännössä tämä tarkoittaa tietojohtamiseen perustuvaa asukas- ja asiakaslähtöisen 

toimintakulttuurin luomista. Asukkaille ja yrityksille tämä näkyy yhtenäisenä Turkuna, jossa palvelut 

ja elinympäristö rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ympärille. Toimintaympäristömuutosten 

vaikutukset ja asiakkaan kokemus palveluista ja niiden saavutettavuudesta ohjaavat palveluiden 

kehittymistä. 

Digitalisaatio ja data toimivat keskeisinä mahdollistajina, kun kehitetään asukas- ja asiakaslähtöistä 

toimintamallia- ja kulttuuria. Näiden avulla voidaan vahvistaa kunnan perustehtävän mukaista 

kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.  

Digitalisaatio on globaali ilmiö, joka muuttaa toimintatapoja perustavaa laatua olevalla tavalla. Se 

tarjoaa uusia mahdollisuuksia parantaa kaupungin asukkaille ja asiakkaille järjestettäviä palveluja, 

sekä tehostaa kaupungin omaa toimintaa. Digitalisaatio on myös ehkä kaikkein tärkein keino turvata 

kaupungin toiminnan jatkuvuus ja palvelukyky muuttuvassa maailmassa, jossa globaalit 

kehityssuunnat kuten kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos luovat jatkuvasti 

kasvavia paineita kaupungin toiminnan uudistamiselle. 

Data on se perusta, jonka varaan digitalisaatio rakentuu. Dataa syntyy jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla 

erilaisissa tietojärjestelmissä, sensoreissa ja laitteissa. Jotta data olisi mahdollisimman hyvin 

hyödynnettävissä, sen on oltava laadukasta, helposti saatavilla ja käytettävissä silloin kun sitä 

tarvitaan. Tästä syystä systemaattinen kaupungin tiedonhallinnan kehittäminen on välttämätöntä. 

Tiedonhallintaa ei kuitenkaan kannata kehittää irrallaan toiminnan kehittämisestä. Toiminnan 

tarpeet määrittävät mitä tietoa tarvitaan ja mihin tietoa käytetään. Tiedonhallinnalla on aina 

kustannus ja siksi pääsääntöisesti kannattaa kerätä sellaista tietoa, jolla on olemassa todennettu 

käyttötarkoitus. Samaa pätee tiedonhallinnan organisointiin ja toimintatapoihin: ne on suunniteltava 

ja toteutettava niin, että ne tukevat parhaalla tavalla kaupungin toiminnalle asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista. 

Turun tavoitteena on muuttua digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntäväksi dataohjatuksi 

kaupungiksi. Digi- ja datastrategiatyön tavoitteista ja lähtökohdista sovittiin Turun kaupungin 

laajennetun digi- ja tietohallinnon ohjausryhmän kokouksessa 1.9.2021. Työn keskeiseksi 

tavoitteeksi asetettiin tavoitellun toiminnan muutoksen ja sen edellyttämien digi- ja 

datakyvykkyyksien kuvaaminen. Tämä tarkoittaa, että yleisempien toimintaa ja päätöksentekoa 

ohjaavien periaatteiden rinnalle halutaan suunnitelma siitä minkälaisilla askeleilla toiminnan 

uudistamisessa on tarkoitus edetä. Suunnitelman on oltava niin konkreettinen, että sen pohjalta 

voidaan käynnistää tarkempi suunnittelutyö. 

Työn kiinnekohdaksi sovittiin kaupungin pormestariohjelma, jossa kuvataan valtuustokauden 2021–

2025 painopisteet. Ohjelman ovat hyväksyneet kaikki Turun kaupunginvaltuustossa edustetut 

valtuustoryhmät. Pormestariohjelma on siten keskeisin kaupungin toiminnan ja palvelujen 

kehittämistä ohjaava asiakirja. Samalla ohjelmaan sisältyvät painopisteet edustavat niitä 

toimenpiteitä, joiden toteuttamiseen päättäjät odottavat virkamiesorganisaation kiinnittävän 

erityistä huomiota. 

Tarkemmat sovitut digi- ja datastrategian tavoitteet: 

Strategia tukee 

• pormestariohjelman toteuttamista, 

• kaupungin järjestämistoiminnon perustamista, 

• tiedolla johtamista 
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ja ohjaa 

• kaupungin tieto-omaisuuden arvon kasvattamista, 

• tiedonhallinnan kehittämistä sekä 

• tiedonhallinnan teknologiaperustan kehittämistä. 

Seuraavassa luvussa käydään läpi dokumentin tuottamisessa käytetty menetelmä ja sen taustalla 

oleva viitekehys. 
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2 Käytetty menetelmä 
Digi- ja datastrategiaa lähdettiin rakentamaan tunnistamalla keskeisestä strategisesta 

ohjausdokumentista, pormestariohjelmasta, ne painopisteet, joiden toteuttamisessa digitalisaatiolla 

ja datalla on merkittävä rooli. Tunnistettuja painopisteitä analysoitiin sen jälkeen tarkemmin, jotta 

saavutettiin syvällisempi ymmärrys niiden toteuttamiseen liittyvistä vaatimuksista. Tehtäviä 

tunnistettiin laidasta laittaan liittyen toimintatapojen muutokseen, toiminnan organisointiin, 

tiedonhallinnan kehittämiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon. 

Vaikka tehtävien tunnistamisen taustalla olivat pormestariohjelma ja sen painopisteet, 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole ollut keskittyä pelkästään ohjelmassa kuvattujen painopisteiden 

edistämiseen. Jokaista painopistettä ja siitä seuraavaa tehtävää arvioitiin yleisemmässä 

kontekstissa, joka muodostuu pitkällä tähtäimellä kaupungilta vaadittavista tiedonhallinnan 

kyvykkyyksistä. Painopisteet tarjoavat kuitenkin erinomaisen reaalimaailman kiinnekohdan, jota 

vasten kyvykkyyksiä voidaan peilata. Olennaista on, että saavutetaan mahdollisimman 

totuudenmukainen kuva toimeenpanon edellytyksistä ja prioriteeteista. Hyville suunnitelmille on 

ominaista, että ne ohjaavat toimintaa ja niiden toteuttamiskelpoisuus on arvioitu ja todennettu. 

Keskeisessä roolissa olivat asiantuntijahaastattelut (liite 2), joiden kautta saatiin syvällisempää 

näkemystä toiminnan kehittämiseen liittyvistä näkökulmista. Näitä näkökulmia edelleen 

analysoimalla päästiin vähitellen konkreettisempien toimenpiteiden äärelle. Lopputuloksena syntyi 

suunnitelma, joka tukee pormestariohjelman toteuttamista keskittyen samalla niihin tiedonhallinnan 

toimenpiteisiin, jotka on ensin saatava paikoilleen. Hyvälle strategialuonteiselle suunnitelmalle onkin 

ominaista, että se kertoo paitsi mitä pitää tehdä, myös miten tavoitteeseen päästään. Taustalla on 

riittävä ymmärrys ratkaistavasta ongelmasta, ongelmanratkaisuun sovellettavasta lähestymistavasta 

sekä lähestymistavan edellyttämistä toimenpiteistä. 

Pormestariohjelman pohjalta tunnistettuja toimenpiteitä pyrittiin aktiivisesti priorisoimaan niin, että 

pystyttiin tunnistamaan suunnitelmalle yhtenäinen ”kova ydin”, joka on ensimmäisenä saatava 

paikoilleen. Tärkeänä näkökulmana toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa olivat 

käytettävissä oleva osaaminen ja resurssit. Strategia ilman priorisointia ja kykyä toteuttaa siinä 

tunnistetut toimenpiteet jää helposti toivomuslistaksi1. 

Dokumentin sisältö on jäsennelty kuvan 1 viitekehyksen mukaisesti. 

 

 

 
1 Richard P. Rumelt, Good Strategy, Bad Strategy, Crown Publishing 2011: “Most organizations will not create 
focused strategies. Instead, they will generate laundry lists of desirable outcomes and, at the same time, 
ignore the need for genuine competence in coordinating and focusing their resources. Good strategy requires 
leaders who are willing and able to say no to a wide variety of actions and interests. Strategy is at least as 
much about what an organization does not do as it is about what it does.” 
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Kuva 1: Tiedonhallinnan kyvykkyydet. 2 

Lopuksi on vielä syytä tähdentää, että paraskaan suunnitelma ei voi toteutua ilman hyvää ja 

aktiivista johtamista. Strategian toimeenpanoa on johdettava ja seurattava sen painoarvon 

edellyttämällä tavalla projekti- ja hankehallinnon parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Strategia on 

myös ajassa elävä ja muuttuva dokumentti, jota arvioidaan ja päivitetään säännöllisesti osana 

vuosittaista toiminnan ja talouden johtamista. 

  

 
2 Lähde: Tutkimus- ja kehitysjohtaja Päivi Sannola, järjestämisen palvelut. Alkuperäinen kuva by DAIN Studios. 
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3 Dokumentin rakenne ja keskeiset johtopäätökset 

3.1 Dokumentin rakenne 
Luvussa neljä pormestariohjelman painopisteitä käydään osin yksityiskohtaisestikin läpi huomioiden 

haastatteluissa esiin tuodut näkökulmat ja kehittämistarpeet. Yksityiskohtia kuvattiin siinä määrin 

kuin se oli perusteltua laajemman asiayhteyden avaamiseksi. Kuten haastatellut hyvin tiedostivat, 

harva ongelma on luonteeltaan niin yksinkertainen, että se olisi suoraan ratkaistavissa esimerkiksi 

jonkin uuden työvälineen käyttöönotolla. Useimmiten toiminta ja teknologia kietoutuvat vyyhdiksi, 

jonka ymmärtämiseksi yksityiskohtiin paneutuminen on välttämätöntä. 

Päätösten perustaminen karkean tason yksinkertaistettuun tietoon toimii parhaiten silloin, kun 

yksinkertaistus on syntynyt syvällisemmän ymmärryksen pohjalta. Tästä syystä varsinaiset 

digikehittämistä ohjaavat strategiset periaatteet esitetään vasta luvun neljä lopussa. 

Tiedonhallinnan kehittämistä käsitellään luvussa viisi. Tietoalustaratkaisun tavoitekokonaisuuden 

toteuttamiseksi tarvittavat teknologiat ovat jo tälläkin hetkellä kaupungin käytettävissä tai suoraan 

hankittavissa. Siksi päähuomio on periaatteissa ja toimintamalleissa, joiden avulla varmistetaan 

tiedonhallinnan tuki toiminnan kehittämiselle ja johtamiselle. Tiedonhallinnan periaatteet on 

summattu luvun lopussa. 

Strategia ei ole sama asia kuin joukko periaatteita ja tavoitteita. Ilman suunnitelmaa tavoitteiden 

toimeenpanosta ja periaatteiden käyttämisestä strategialla ei ole käytännön arvoa. 

Toimeenpanosuunnittelun tueksi luvussa kuusi kuvataan keskeisimmät tunnistetut 

kehittämistehtävät tiekartan muodossa. Tehtävät on sijoitettu tiekartalle kiireisyysjärjestyksessä ja 

ryhmitelty loogisiksi rinnakkain eteneviksi toteutuskokonaisuuksiksi. Koska tehtävillä on keskinäisiä 

riippuvuuksia, niiden suunnittelu- ja toteutustyötä tulee johtaa keskitetysti projekti- ja 

hankejohtamisen käytäntöjen mukaisesti. 

 

3.2 Keskeiset johtopäätökset 
1. Asiakaslähtöisyys on keskeisenä teemana kaikessa julkishallinnon digitalisoinnissa, mutta 

asiakaslähtöisyyden soveltaminen käytännön tasolla vaatii uusia toimintatapoja sekä 

tiedonhallinnan kehittämistä. Yhtenä esimerkkinä on tarve kehittää kaupungin keräämien 

palautteiden analysointia ja ottaa sitä kautta laadulliset, muun muassa asiakaskokemusta 

luotaavat, mittarit perinteisten taloudellisten mittarien rinnalle toiminnan johtamisessa. 

2. Toiminnan läpinäkyvyyden parantamiselle on suuri tarve niin päivittäisen palvelutuotannon 

kuin muutostenkin johtamisessa. Kaupunki on vasta alkuvaiheessa tiedolla johtamisessa ja 

tiedonhallinnan kehittämisessä. Ensimmäisenä askeleena on tunnistaa ja luokitella olemassa 

olevat datavarannot niin, että saadaan kokonaiskuva kaupungin tietovarannoista. 

Tiedonhallinnan kypsyystason kasvaessa voidaan kuvaavasta analytiikasta vähitellen edetä 

kohti ennakoivaa analytiikkaa. 

3. Digitalisointiin liittyvä kehittäminen on pirstaloitunutta ja kehittämisen kokonaiskuva 

puutteellinen. Kehittämissalkun hallintaa on tästä syystä selkiytettävä ja terävöitettävä. 

Lisäksi projekteihin liittyy usein epärealistisia odotuksia koskien esimerkiksi aikatauluja ja 

hyötyjä. Riskejä voidaan pienentää pilkkomalla toteutusta pienempiin osiin, tekemällä 

pienen budjetin kokeiluja ja ottamalla palvelutuotannosta vastaavia asiantuntijoita 

aktiivisemmin mukaan suunnitteluun. Samalla saadaan parempi ymmärrys 

toteuttamiskelpoisuudesta ennen sitoutumista laajamittaiseen resurssien käyttöön. 

4. Kaupungin toimintamalliuudistuksesta johtuen roolit ja vastuut ovat monilta osin epäselviä, 

mikä heikentää organisaation toimintakykyä ja tuottavuutta. Pahimmillaan tilanne voi johtaa 
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merkittävään palvelujen kehittämisen hidastumiseen. Siksi organisointiin ja johtamiseen 

pitää kiinnittää erityistä huomiota. 

5. Digitalisointipyrkimysten edistäminen edellyttää parempaa organisaatiorajat ylittävää 

yhteistyötä. ICT- ja kehittämisosaaminen on keskitetty konsernihallintoon ja siltä odotetaan 

nykyistä aktiivisempaa roolia palvelukokonaisuuksien kehittämistoiminnan tukemisessa. 

Hyvänä esimerkkinä ovat konsernitason yleiskäyttöiset palvelut kuten sähköinen allekirjoitus 

ja asiointitili, joille on akuutti tarve useissa kaupungin palveluissa. 

6. Tavoitteena on pyrkiä kohti yhtenäisiä ratkaisuja erityisesti asiakastietojen, palveluiden ja 

tuotteiden, asiointien ja yleiskäyttöisten digitaalisten palvelujen tuottamisessa. Yhtenäiset 

ratkaisut ovat edellytys paremmalle asiakaskokemukselle, monikanavaiselle palvelulle ja 

toiminnan tehostamiselle. 

7. Suunnitelmia laadittaessa riittävä paneutuminen toiminnan yksityiskohtiin ja ideoiden 

toteuttamiskelpoisuuteen on välttämätöntä, jotta kuilu suunnitelmien ja käytännön 

toteutuksen välillä ei jäisi liian suureksi. Puutteellinen yksityiskohtien ja toimintalogiikan 

ymmärtäminen johtaa epärealistisiin odotuksiin ja ongelmiin toteutustyössä. 

8. Kaupungilla on hallussaan suuri määrä tietoa, jolla on merkittävää potentiaalia toiminnan 

tehostamisen, palvelujen kehittämisen ja johtamisen näkökulmista. Tieto-omaisuuden arvon 

kasvattaminen edellyttää uudenlaista panostamista tiedon laatuun sekä käytettävyyteen. 

Tiedon on oltava käyttötarkoitukseensa sopivaa ja käytettävissä silloin kun sitä tarvitaan. 

Arvonluonnin kannalta olennaista on myös kyky kontekstualisoida tietoa. Kontekstualisointi 

tarkoittaa, että luodaan uudelleenkäytettäviä tietorakenteita, joissa yksittäiset tiedot on 

liitetty osaksi laajempaa reaalimaailman asiayhteyttä kuten kaupungin rakenteita tai erilaisia 

ilmiöitä. 

9. Tiedot on julkaistava rajapintojen kautta koneluettavassa muodossa ja rajapintoja on 

hallittava kuten mitä tahansa ICT-palveluja, joille taataan tietyt palvelutasot. 

10. Kaupunki tarvitsee lisää osaamista erityisesti laajojen kehittämiskokonaisuuksien, 

tietoarkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suunnitteluun, johtamiseen ja toteuttamiseen. 

Jatkossa myös tiettyjen tietoteknisten kokonaisuuksien kuten esimerkiksi 

tietoalustaratkaisun tai asiointitilin ylläpitoon tarvitaan uutta osaamista. Kaupungin on 

osoitettava riittävät resurssit tietoarkkitehtuurin suunnitteluun, tiedonhallintaan, sekä 

tiedolla johtamisen suunnitteluun ja kehittämiseen. Koska muutokset ovat nopeita ja 

kaupungin kyky kilpailla osaajista on rajallinen, on välttämätöntä luoda toimintamalli, jossa 

osaamis- ja resurssivajeita täydennetään suunnitelmallisesti strategisilla pitkän aikavälin 

kumppanuuksilla. Tätä tarkoitusta varten on varattava riittävät taloudelliset ja muut 

resurssit oman henkilöstön osaamisen kasvattamisen ohella. 

11. Tiedolla on arvoa vain, kun sitä käytetään. Data- ja digikehittämisen lähtökohtana on aina 

toiminnan muutos, jota teknologiat tukevat. Tuottavuus ei voi kasvaa eikä asiakas- ja 

asiakaslähtöisyys parantua, jos toiminta ei muutu. Organisaation johdon vahva sitoutuminen 

ja oma esimerkki ovat avainasemassa muutoksen aikaansaamisessa. 

12. Yksittäisenä asiana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus herättää huolta esimerkiksi 

vanhusten ja nuorten palveluohjauksen näkökulmasta. Tietovirrat kaupungin ja 

hyvinvointialueen välillä on määritettävä ja varmistettava tiedon sujuva liikkuminen, jotta 

palveluketjut voivat toimia saumattomasti. 
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4 Tiedon hyödyntäminen ja käyttö 
Kaupungin strategiset kehittämistavoitteet sisältyvät pormestariohjelmaan. Ohjelmasta3 

tunnistettiin yhteensä 15 painopistettä, joiden toteuttamisessa digitalisaation ja datan merkitys 

korostuu. Kyseiset painopisteet on listattu liitteessä 1. 

Painopisteet voidaan sisältönsä perusteella karkeasti ryhmitellä neljään eri 

kehittämiskokonaisuuteen: 

1. Palvelutuotannon läpinäkyvyyden parantaminen: Palvelujen laadun, saatavuuden, 

kustannusten ja vaikuttavuuden mittaaminen, sekä näihin liittyvä analytiikka ja raportointi 

2. Muutosten toteutumisen seuranta: Pormestariohjelman ja toimintamalliuudistuksen 

etenemisen mittaaminen ja raportointi 

3. Johtamisen ja päätöksenteon tuki: Toiminnan ja talouden suunnittelua ja päätöksentekoa 

tukeva edistynyt data-analytiikka liittyen muun muassa palveluverkkojen suunnitteluun, 

tilannekuvajohtamiseen ja asiakasymmärryksen kasvattamiseen 

4. Palvelujen digitalisointi: Palveluohjauksen kehittäminen, rakennuslupaprosessin 

sujuvoittaminen, asiointitilin käyttöönotto ja muu palvelujen digitalisointi 

Kehittämiskokonaisuudet edustavat kuvan 1 mukaisia strategisen tason tavoitteita, joista on 

edelleen johdettu konkreettisempia käyttötapauksia projekti- ja hankesuunnittelun pohjaksi.  

Seuraavissa kappaleissa pormestariohjelmasta nostetut painopisteet käydään yksitellen läpi, jotta 

ymmärretään vaatimukset datan hyödyntämiselle ja käytölle. Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan 

miten tiedonhallintaa pitäisi kehittää niin että se vastaa mahdollisimman hyvin toiminnan tarpeisiin. 

 

4.1 Palvelutuotannon läpinäkyvyyden parantaminen 
Palvelutuotannon läpinäkyvyyden parantamisen tarve tulee selkeästi esille erityisesti painopisteessä 

1 (liite 1): 

”Laadimme palvelustrategian, jossa määrittelemme millaista laatua miltäkin palveluita 

odotamme ja mitkä tuottamisen tavat voivat olla mahdollisia. Kaupunki vastaa 

palveluvelvollisuuksistaan kustannusvaikuttavasti pyrkien käyttämään aktiivisesti myös 

kolmannen sektorin ja yksityisen palveluita taatakseen mahdollisuuden 

kustannusvaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden vertailuun kaikkien toimijoiden kesken 

turkulaisten parhaaksi.” 

Painopisteeseen liittyy useita tiedonhallinnan kannalta merkityksellisiä määrittelykysymyksiä. 

Keskeiset käsitteet kuten palvelun laatu, kustannusvaikuttavuus ja saatavuus vaativat tarkempaa 

kuvaamista. Lähtökohtana on palvelustrategia, jossa kuvataan, minkälaisten palvelujen 

muodostamasta kokonaisuudesta puhutaan ja miten tätä kokonaisuutta halutaan edistää. Kun 

käsitteet ja toiminnan tavoitteet on kuvattu ja ymmärretty, voidaan ryhtyä laatimaan itse mittareita 

ja tunnistamaan tietolähteitä. 

 

4.2 Muutosten toteutumisen seuranta 
Pormestariohjelmasta on tunnistettavissa kolme laajaa, kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeää 

tavoitekokonaisuutta, joiden edistymistä halutaan seurata: hyvinvoinnin edistäminen, 

johtamisjärjestelmän muutos, sekä itse pormestariohjelma kokonaisuudessaan. 

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen, joka kuntalain 1 §:n mukaan on kuntien tärkein tehtävä, 

nousee esiin painopisteessä 2: 

 
3 https://www.turku.fi/paatoksenteko/pormestariohjelma  

https://www.turku.fi/paatoksenteko/pormestariohjelma
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”Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamme asteittain voimakkaammin siten, että vuoden 

2023 alusta on Turussa luotuna kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli. 

Tämän toimintamallin luomme yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

Koronavuosi on aiheuttanut hoito- ja palveluvelkaa sekä oppimisvajeita. Selvitämme, miten 

suureksi hoito- ja palveluvelka sekä oppimisvajeet ovat muodostuneet. Nämä 

hankkeistamme selkeiksi hankkeiksi, joihin laaditaan omat toimenpideohjelmat.” 

Kaupungilla on tavoitteena tuottaa vuoteen 2023 mennessä kokonaisvaltainen hyvinvoinnin 

edistämisen toimintamalli, jonka olennaisena osana kehitetään tiedolla johtamista. Kahden edellisen 

valtuustokauden aikana hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteet kirjattiin ja raportoitiin Hyvinvointi- 

ja aktiivisuus -ohjelman sekä vuosittaisen hyvinvointikertomuksen kautta. Sote-uudistuksen myötä 

kaupunki joutuu uudelleen pohtimaan, mitä hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa ja minkälaisilla 

mittareilla ja tilannekuvilla sitä pitäisi seurata. Jatkossa korostuu myös tarve sujuvalle tiedonkululle 

kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. 

Kaupunki on toteuttanut mittavan johtamisjärjestelmäuudistuksen, jonka yhteydessä kaupunki siirtyi 

pormestarimalliin 1.8.2021. Samalla astui voimaan kaupungin uusi organisaatiorakenne, jossa 

entisten toimitalojen sijaan Turussa on neljä palvelukokonaisuutta: hyvinvoinnin, kasvatuksen ja 

opetuksen, vapaa-ajan ja kaupunkiympäristön palvelukokonaisuudet. Lisäksi kaupungissa on uusi 

työllisyyspalveluiden kokonaisuus. Palvelukokonaisuuksien toimintaa ohjaa konsernihallintoon 

kuuluva järjestämistoiminto. Organisaation toiminta on tätä dokumenttia kirjoitettaessa vielä 

suurelta osin täsmentymättä ja siksi sen edistymistä ja vaikutuksia halutaan painopisteen 15 

mukaisesti seurata tarkasti: 

”Seuraamme johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutuksia ja onnistumista säännöllisesti 

valtuustokauden aikana ja asetamme muutokselle tarkempia osatavoitteita. Erityisesti 

kiinnitämme huomiota päätöksentekorakenteen muutosten seurantaan, pormestarimallin 

toimintaan sekä virkaorganisaation muutosten tavoitteiden asetantaan.” 

Johtamisjärjestelmämuutoksen mittaaminen kytkeytyy koko pormestariohjelman edistymisen 

mittaamiseen. Keskeisenä kysymyksenä on, keskitytäänkö pormestariohjelman mittaroinnissa 

johtamisjärjestelmäuudistukseen, vai halutaanko lähteä luomaan laajaa kaikki ohjelman painopisteet 

kattavaa mittaristoa? Jälkimmäisessä tapauksessa suositeltava lähestymistapa on lähteä liikkeelle 

yksittäisten painopisteiden analysoinnista, tarkemmasta kuvaamisesta ja mittarien valinnasta. Koko 

ohjelman mittaristo voidaan sen jälkeen rakentaa yhdistelemällä ja koostamalla mittareita 

johtamisen edellyttämälle tasolle. Näin syntyvä mittaristo palvelee sekä operatiivisen että 

strategisen johtamisen tarpeita. 

 

4.3 Johtamisen ja päätöksenteon tuki 
Painopisteen 4 koulu- ja päiväkotiverkkoselvitysten tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat 

kaupungin eri alueiden tarpeita ja ovat lisäksi terveitä ja turvallisia. Palvelutarpeen selvittämiseksi on 

ensinnäkin huomioitava kaupungin alueiden4 väestörakenne ja sen oletetut muutokset, koska koulu- 

ja päiväkotipalvelujen kysyntä on suoraan suhteessa lasten ja nuorten määrään. Arvioinnissa 

tarvitaan myös tietoa nykyisten palveluyksiköiden sijainneista, sekä niiden tarjoamista opetus- ja 

muista resursseista. Liittämällä kaikki tiedot osaksi yhtä yhtenäistä tietorakennetta voidaan 

suoraviivaisesti laskea esimerkiksi miten nykyinen palvelukapasiteetti vastaa kehittyvän kaupungin ja 

 
4 Haastatteluissa kävi ilmi, että termiä “alue” tulkitaan kaupungissa ainakin kolmella eri tavalla: pienalue, 
suuralue ja tilastollinen alue. Lisäksi on mahdollista määritellä alue paikkatietopohjaisina ruutuina. Alueen 
määritelmä olisi hyvä sopia ja käyttää sitä sen jälkeen johdonmukaisesti. 
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väestön tarpeita ja millä alueilla palveluita kannattaisi lisätä tai vähentää. Tämä edellyttää 

toiminnanohjauskyvykkyyden kasvattamista. 

Laajempi tietoon perustuva tarkastelu varmistaa myös, että alueellinen tasavertaisuus toteutuu. 

”Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päivitämme koulu- ja 

päiväkotiverkon vastaamaan kaupungin asuinalueiden tarpeita ja laadimme selkeän korjaus- 

ja uudisrakentamissuunnitelman väistötilatarpeineen. Lisäksi vahvistamme tilojen käyttöä 

koulun ulkopuolella harrastustoiminnassa.” 

Myös palvelujen terveydestä ja turvallisuudesta on olemassa tutkittua tietoa, joka voidaan liittää 

osaksi analytiikkaa ja hyödyntää esimerkiksi vertailtaessa korjaus- ja uudisrakentamisen 

kustannuksia. 

Painopisteessä 8 peräänkuulutetaan liikuntaverkkoselvitystä: 

”Liikuntapaikkarakentamisen tueksi tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi 

liikuntaverkkoselvitys, jossa optimoimme lajien keskittymät ja maankäytölliset vaatimukset.” 

Selvityksessä määritetään, minkälaisia liikuntapalveluja missäkin tarjotaan. Sen tueksi tarvitaan 

muun muassa tietoa nykyisestä palveluverkosta, sen käyttäjämääristä ja kustannuksista. 

Arkiliikunnan mahdollisuuksia halutaan parantaa painopisteessä 6: 

”Leikkipaikat ovat lasten liikkumista ja niiden yhteyteen suunnittelemme aikuisten 

lähiliikuntaa tukevia toimintoja, kuten ulkoliikuntasaleja. Näin kannustamme kaiken ikäisiä 

liikkumaan yhdessä. Ikäihmisten liikkumisen tarpeet huomioimme 

liikuntapaikkarakentamisessa ja sen varmistamiseksi keräämme aktiivisesti 

käyttäjäpalautetta ja muutamme tarvittaessa toimintaamme saadun palautteen pohjalta.” 

Tavoitteena on varmistaa, että kaikenikäisillä kaupunkilaisilla on mahdollisuus liikkua ja harrastaa 

hyödyntämällä lähellä olevia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Painopisteestä nousee esille 

yhtäältä tarve ymmärtää nykyisten leikki- ja liikuntapaikkaverkkojen nykyistä käyttöä ja toisaalta 

hyödyntää käyttäjäpalautetta palvelujen kehittämisessä. 

Vapaasti käytettävien leikki- ja liikuntapaikkojen käyttäjämääristä ei ole tarkkaa tietoa olemassa, 

mutta määriä voidaan arvioida karkealla tasolla hyödyntämällä esimerkiksi yhdistämällä 

mobiilioperaattoridataa palveluverkkoja kuvaavaan paikkatietoon. Myös palvelutarpeen arvioinnissa 

väestörakenteen ja sen kehittymisen ymmärtämisellä on tärkeä rooli. 

Käyttäjäpalautetta saadaan muun muassa kaupungin palautejärjestelmän kautta5. Palautteiden 

sisällöllistä tulkintaa voidaan automatisoida tekstianalytiikan menetelmillä ja tuoda siten teknologia 

avuksi palvelutarpeiden selvittämiseen. Tässä yhteydessä on kuitenkin huomioitava, että etenkin 

vanhusväestön näkemysten ja palvelutarpeiden selvittämisessä tarvitaan myös muita osallisuuden 

keinoja kuin kaupungin palautteiden analysointi. Olivatpa keinot mitä hyvänsä, on tärkeää varmistaa, 

että kaikki saatu palaute kerätään sähköisessä muodossa yhteen paikkaan, josta sitä on mahdollista 

helposti koostaa erilaisiin tarkoituksiin. 

Palautteiden hallinnan merkitys korostuu myös luotaessa osallisuuden toimintamallia painopisteessä 

14: 

”Resursoimme ja vakiinnutamme asukkaiden osallisuuteen liittyviä toimintamalleja kuten 

kansalaispaneelit.” 

Koululiikunnan edellytyksiä halutaan lisätä painopisteessä 7: 

 
5 Leikkipaikkoihin liittyvää palautetta on saatu vuonna 2020 yhteensä 274 kpl ja vuonna 2021 tähän mennessä 
yhteensä 223 kpl. Liikuntapaikkoihin liittyvää palautetta on tullut vuonna 2020 yhteensä 97 kpl ja 2021 
yhteensä 82 kpl. Lähde: Suunnittelija Marjo Marjamäki, asiakasohjaus. 
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”Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja 

koulumatkojen tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen. Toteutamme kouluihin kokeiluja, 

joiden suunnittelussa kuuntelemme lapsia ja nuoria erilaisten uusien tapojen 

toteuttamiseksi.” 

Lasten kannustaminen omaehtoiseen liikuntaan on kansanterveydellisesti merkittävä asia. 

Liikuntaan kannustavien koulutilojen ja -pihojen lisäksi turvalliset ja kohtuullisen mittaiset koulureitit 

ovat avainasemassa. Turvallisten koulureittien voidaan ajatella liittyvän myös painopisteeseen 5: 

”Koulutyöskentelyn tulee olla jokaiselle turvallista. Työskentelemme tinkimättä turvallisen 

koulunkäynnin eteen muun muassa ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa.” 

Koululaisten käyttämiä reittejä ja niiden pituuksia voidaan arvioida esimerkiksi graafianalytiikalla 

yhdistelemällä lähtöalueen ja koulujen paikkatietoa. Näin syntyvään tietoon voidaan yhdistää 

tekstianalytiikan avulla palautteista louhittavaa laadullista dataa. Näin saadaan arvokasta lisätietoa 

muun muassa koulureittien turvallisuuden parantamiseen. 

Painopisteen 11 huomion kohteena ovat yritysvaikutusten arvioinnit: 

”Teemme päätöksenteon yhteydessä yritysvaikutusten arvioinnit, kun asia koskettaa 

elinkeinoelämää.” 

Yleisemminkin on perusteltua ottaa huomioon yritysten näkökulma päätöksiä tehtäessä, olipa 

kyseessä maankäyttöä koskeva suunnittelu, kouluverkon uudistaminen tai liikennejärjestelmän 

muutokset. Kaupungin tekemät päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti paikallisten yritysten 

toimintaedellytyksiin. Yritysvaikutusarvioiden avulla kaupungin johto ja päättäjät pystyvät 

edesauttamaan paikallisen elinkeinoelämän kehittymistä ja lisäämään alueen kilpailukykyä. 

Arviointi vaatii taustakseen monenlaista elinkeinoelämää koskevaa perustietoa kuten esimerkiksi 

alueen elinkeinorakenne, toimialat ja niillä toimivat yritykset, yritysten ja työpaikkojen määrät ja 

liiketoimintaa kuvaavat taloudelliset tunnusluvut. Systemaattisesti kerätty ja ylläpidetty tieto luo 

luotettavan pohjan päätöksenteolle. Kvantitatiivisten mittarien rinnalle tarvitaan myös laadullisia 

mittareita, joiden sisältämä dataa voidaan kerätä esimerkiksi suorilla kyselytutkimuksilla. 

Kaupunki on jo toteuttamassa tietokantaa, joka sisältää Patentti- ja rekisterihallituksen YTJ-

tietokannasta saatavia yritysten tietoja. Tietokannasta yrityksiin liittyviä tietoja saadaan helposti 

hyödynnettyä sekä erilaiseen raportointiin että analytiikkaan. Lisäksi suunnitteilla on yrityssuhteiden 

hallintajärjestelmä (”yritys-CRM”), jonka avulla on tarkoitus tehostaa yhteydenpitoa yritysten 

kanssa. 

 

4.4 Palvelujen digitalisointi 
Painopistettä 2 koskevissa keskusteluissa tunnistettiin tarve varmistaa sujuva tiedonkulku kaupungin 

ja hyvinvointialueen välillä. Sama tarve on kirjattu vieläkin suoremmin painopisteeseen 3: 

”Tärkein tavoite sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on hallittu sosiaali- ja 

terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirtäminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta 

alkaen. Vaikutetaan siihen, että uudet hallinnolliset rajat eivät muodostu turkulaisten 

hyvinvoinnin esteeksi. Vahvistamme palveluohjausta, erityisesti vanhuspalveluissa ja lasten 

ja nuorten palveluissa, jotta asiakkaat löytävät helposti ja sujuvasti oikean palvelun oikeaan 

aikaan.” 

Myös tässä tapauksessa on ensin saavutettava ymmärrys siitä mitä hyvinvoinnin edistäminen 

jatkossa kaupungille tarkoittaa ja minkälaista toimintaa se sisältää. Kysymys on tärkeä sekä 

vanhuspalveluissa että lasten ja nuorten palveluissa. Haastatellut kokivat, että hyvinvointialueen 

valmistelu on sairaanhoitopainotteista. Jos esimerkiksi vanhuspalvelut siirtyvät kokonaisuutena 



14  

hyvinvointialueelle, nähdään riskinä, että terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää vähemmälle 

huomiolle: ”Iäkkäät nähdään usein sairaina, hyvinvointia edistävä neuvonta ja ohjaus puuttuu.” 

Vastaavanlaisia rajanveto-ongelmia on myös lasten ja nuorten palveluissa. Lisäksi haastatellut 

kokivat, että yhteistyötä ja tiedonkulkua haittaavat myös lainsäädännölliset seikat, jotka estävät 

tietojen jakamista organisaatioiden välillä. 

Palveluohjauksen vahvistamisen lähtökohtana on sopia mahdollisimman täsmällisesti, mitkä palvelut 

otetaan ensimmäisinä palveluohjaksen piiriin. Painopisteessä 3 mainitut vanhuspalvelut, sekä lasten 

ja nuorten palvelut, koostuvat suuresta määrästä eri organisaatioiden tarjoamia yksittäisiä palveluja, 

joten määrittelyssä on välttämätöntä mennä syvemmälle tasolle. Tätä ennen tarvitaan kuitenkin 

kokonaiskuva kaikista niistä palveluista, jotka mainittuihin palvelukokonaisuuksiin kuuluvat. 

Kun tiedetään, mistä palveluista lähdetään liikkeelle, jokainen palvelu on käytävä yksitellen läpi, jotta 

ymmärretään, minkälaisilla säännöillä palveluohjausta tehdään. Tyypillisesti säännöstöt ovat aikojen 

saatossa kehittyneet melko monimutkaiseksi. Esimerkkinä toimii esiopetuspaikkojen jakaminen, 

johon liittyvää prosessia kaupunki on parhaillaan automatisoimassa. Laskennassa on huomioitava 

monia eri muuttujia kuten koulureitit ja niiden pituus, esiopetuspaikkojen sijainnit sekä tarjolla oleva 

opetuskapasiteetti. Lisäksi palvelutarve on monitahoinen. Palvelua tarvitaan eri kielillä sekä eri 

vuorokaudenaikoina. Laskennan näkökulmasta mahdollisia tavoitteet täyttäviä ratkaisuvaihtoehtoja 

on olemassa lukematon määrä, mikä tekee sääntöpohjaisen ohjelmalogiikan toteuttamisesta 

kannattamatonta. Tästä syystä ongelmanratkaisuun onkin lähdetty soveltamaan tekoälypohjaista 

optimointia. 

Toimintaa koskevien säännöstöjen monimutkaisuudesta johtuen on hyvin epätodennäköistä, että 

olisi ylipäätään mahdollista luoda yleinen palveluohjaustoiminnallisuus, joka vastaisi moniin 

asiakastarpeisiin. Kaikkien palvelujen ohjaukseen liittyviä sääntöjä on käytännössä mahdotonta 

kirjoittaa auki yhteen paikkaan, josta niitä voitaisiin hallinnoida. Mahdollisia etenemistapoja on 

kaksi: jokaisen käyttötapauksen toteuttaminen yksittäin huomioimalla yksilölliset säännöstöt, tai 

hyödyntämällä dataa ja koneoppimista säännöstöjen tunnistamisessa. Jälkimmäisessä tapauksessa 

ongelmaksi muodostuu se, että kaupungin palveluista on harvoin tarjolla riittävä määrä laadukasta 

dataa koneoppimisen tarpeisiin. 

Olennaisinta tässä vaiheessa on pyrkiä tunnistamaan ja hallinnoimaan sellaisia perustietoja, joita 

kyetään hyödyntämään mahdollisimman monessa käyttötapauksessa. Esimerkkejä yleiskäyttöisistä 

tiedoista ovat väestöä kuvaavat tiedot, kadut, rakennukset, niihin liittyvät osoitteet sekä kaupungin 

palvelut. Keskeistä on varmistaa datan laatu eli että data on mahdollisimman virheetöntä ja 

käyttötarkoitukseensa sopivaa. Datan on myös oltava helposti ja luotettavasti saatavilla kun sitä 

tarvitaan. 

Painopisteessä 4 todetaan, että koulutilojen käyttöä halutaan vahvistaa kouluaikojen ulkopuolella: 

”Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päivitämme koulu- ja 

päiväkotiverkon vastaamaan kaupungin asuinalueiden tarpeita ja laadimme selkeän korjaus- 

ja uudisrakentamissuunnitelman väistötilatarpeineen. Lisäksi vahvistamme tilojen käyttöä 

koulun ulkopuolella harrastustoiminnassa.” 

Haastatteluissa nousi esille erityisesti tarve tuoda näkyville ja varattaviksi seuroille ja yhdistyksille 

myönnettyjen vakiovuorojen ulkopuolelle jääneet ajat, jotka jäävät usein hyödyntämättä. Ottamalla 

käyttöön ”haja-aikojen” varaamiseen tarkoitettu sähköinen ajanvarausjärjestelmä tilojen käyttöä 

olisi näin ollen mahdollista tehostaa. Selvittämällä paljonko varattavissa olevia haja-aikoja on, 

pystytään helposti laskemaan tehostamispotentiaali. 

Painopisteessä 12 halutaan ottaa käyttöön asiointitili: 
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”Luomme Turkuun asiointitilin, jota kautta on helppo hoitaa omia asioitaan sujuvasti ajasta 

ja paikasta riippumatta.” 

Haastattelujen aikana kävi ilmi, että haastatelluilla ei ole kovin yhtenäistä käsitystä siitä mikä 

asiointitili on, minkälaista toiminnallisuutta sen tulisi sisältää tai minkälaisia hyötyjä sen kautta 

syntyy kaupunkilaisille. Ajatuksena kuitenkin on, että asiointitiliin kytketään aikaa myöten 

mahdollisimman paljon kaupungin tarjoamia sähköisiä palveluja. Koska asiointitilin käyttö vaatii 

tunnistautumista, saadaan vähitellen muodostettua kokonaiskuva asiakkaiden käyttämistä 

palveluista. Tämä yhdistettynä asiakkaan perustietoihin mahdollistaa palveluohjauksen vision 

mukaan asiakkaiden segmentoinnin ja palvelujen ennakoivan tarjoamisen. 

Kun asiaa ryhdytään pohtimaan asiakkaan näkökulmasta, tilanne on mutkikkaampi. Asiointitilin tulisi 

helpottaa asiakkaan asiointia kaupungin kanssa, jolloin joudutaan pohtimaan, minkälaista asiointia 

tässä yhteydessä tarkoitetaan. Yksi konkreettisimmista haastatteluissa esitetyistä ideoista oli 

asiointitilin kytkeminen kaupungin palvelumaksuihin. Asiointitilille kerättäisiin kaikki asiakkaan 

laskut, joiden tilaa asiointitilin kautta olisi mahdollista seurata. Tunnistautuminen ja laskujen 

maksaminen kytkettäisiin lakisääteiseen Suomi.fi-palveluun6, johon kaupunki on jo kytkenyt useita 

omia palvelujaan hyödyntäen Digiaurajoki-palveluväylää. Samalla voitaisiin siirtyä kokonaan 

sähköiseen laskutukseen, mikä toisi kustannussäästöjä perinteiseen postitettuun kirjeeseen 

verrattuna. Lisäksi kaupungille kertyisi kaivattua arvokasta tietoa palvelujen käytöstä. Asiakas löytäisi 

vastaavasti laskunsa ja jatkossa muut asiakkuuttaan koskevat asiat kuten vaikkapa vireillä olevia 

lupahakemuksia koskevat viestit helpommin yhdestä paikasta. 

Muita jo suunnitteilla olevia asiointitiliin kytkettäviä palveluja ovat työllisyyspalvelujen ja sen 

asiakkaiden välinen viestintä, sekä rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyt. 

Samaan asiayhteyteen liittyy myös laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta7, joka määrittelee 

digitaalisten palvelujen saavutettavuusvaatimukset ja velvoitteet. Kaupungilla on hallitusohjelman8 

mukaisesti vuoteen 2023 mennessä tavoitteena, että yritykset pystyvät hoitamaan sähköisesti 

kaiken asiointinsa kaupungin kanssa. Myös yritykset tarvitsevat asiointitilin kaltaisen keskitetyn 

kanavan asiointiin. Yrityksen puolesta asioivan henkilön valtuutukset hoidetaan niin ikään Suomi.fi-

palvelussa. 

Asioinnin sujuvuuden kannalta keskeisenä tavoitteena kaupungilla on yhtenäistää maksutavat eri 

asiointikanavissa mukaan lukien kassa- ja verkkomaksaminen sekä laskutus. Tällä hetkellä 

maksujärjestelmiä ja -tapoja on useita ja ne eivät keskustele keskenään. Maksutapojen laaja kirjo 

hämmentää asiakkaita ja hajallaan oleva tieto hankaloittaa palvelujen kehittämisen edellyttämän 

kokonaiskuvan muodostamista. Ehdotetussa ratkaisumallissa tuotetiedot ja asiakastiedot hallitaan 

kaupungin PLM- ja CRM-järjestelmissä. Sieltä tiedot julkaistaan keskitettyyn 

myynninhallintajärjestelmään ja välitetään edelleen eri myyntikanaviin ja niitä palveleviin kassa- ja 

muihin maksujärjestelmiin. Tämä mahdollistaa muun muassa maksutapojen yhtenäistämisen, 

asiakas- ja kanavakohtaisen hinnoittelun, sekä asiointitietojen automatisoidun analysoinnin. 

Kaavoitus- ja lupaprosessien haasteet ovat jo pidempään olleet esillä julkisissakin keskusteluissa. 

Tähän halutaan puuttua painopisteessä 9: 

”Annamme palvelulupauksen kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä 

luvituksen käsittelylle, millä varmistetaan, että kaavoitus- tai rakennuslupaprosessien kesto 

ei veny yli luvatun.” 

 
6 Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 
7 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306#L3P7 
8 https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571#Pidm45237816871248
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190306#L3P7
https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
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Vaikka rakennuslupaprosessi on sinänsä jo nykyään sähköinen, sen ei koeta riittävästi sujuvoittavan 

asiointia. Prosessin eri vaiheissa asiakkaan edellytetään tulostavan ja täyttävän lomakkeita, jotka 

asiakas sen jälkeen lataa takaisin palveluun. Näin ollen prosessin tehokkuus ei kaikilta osin eroa 

merkittävästi perinteisestä paperidokumentteihin perustuvasta toimintatavasta. Järkevämpää olisi 

sisällyttää lomakkeissa kysyttävien tietojen syöttäminen, syötettyjen tietojen automaattinen 

tarkistus ja muu käsittely suoraan prosessia tukevaan tietojärjestelmään. 

Nykyisen tietojärjestelmän kehittäminen ja yhteistyö tietojärjestelmätoimittajan kanssa koetaan 

hitaaksi ja hankalaksi. Vaikka kehittämistarpeet ovat hyvin tiedossa, Turku ja muut kaupungit 

kokevat, että ne eivät kykene riittävästi vaikuttamaan tietojärjestelmätoimittajaan. Vaihtoehtoisia 

ratkaisuja on tutkittu, mutta toistaiseksi niiden kanssa ei ole edetty etupäässä kustannussyistä. 

Nykyjärjestelmän kehittämistä mutkistavat myös kaupungin omat sisäiset hankintoja koskevat 

linjaukset. Kun vielä tietojärjestelmiin ja kehittämiseen liittyvä osaaminen on keskitetty 

konsernihallintoon, kaupunkiympäristön palvelujen on yksinään vaikeaa ratkoa ongelmavyyhtiä. 

Toiveena onkin, että tukea toiminnan ja tietojärjestelmien kehittämiseen saataisiin nykyistä 

enemmän. 

Selkeä parannus nykyiseen toiminnallisuuteen olisi sähköisen allekirjoituksen kytkeminen osaksi 

rakennuslupaprosessia. Sähköisen allekirjoituspalvelun tarjoamista ollaankin jo valmistelemassa 

konsernihallinnossa. Muita haastatteluissa esiin nousseita kehittämistarpeita olivat chatbotin 

hyödyntäminen lupapalvelussa, sekä varauspalvelu, jonka kautta asiakkaat saisivat omatoimisesti 

varata tapaamisaikoja asiantuntijoilta. Molempien ratkaisujen uskotaan säästävän merkittävän 

määrän asiakaspalveluhenkilökunnan työaikaa. 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus9, jonka yhtenä päätavoitteena on digitalisaation edistäminen, 

tulee lähivuosina vaikuttamaan merkittävästi kaupunkiympäristön palvelujen toimintaan. 

Digitaaliseen rakennettuun ympäristöön10 liittyviä uudistuksia valmistellaan kahdessa 

ympäristöministeriön vetämässä hankkeessa: RYHTI ja rakennetun ympäristön tiedon 

yhteentoimivuus. RYHTI-hankkeessa rakennetun ympäristön suunnitelma- ja rakennuslupatiedot 

kootaan saataville yhtenäisessä muodossa. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä 

valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 

202411. 

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus -hankkeessa12 luodaan ja harmonisoidaan 

tarvittavat sanastot, koodistot ja tietomallit. Lisäksi hankkeessa tuotetaan kokonaisarkkitehtuurimalli 

rakennetun ympäristön keskeisistä prosesseista, sekä osallistutaan avointen kansainvälisten 

standardien määrittelyyn ja käyttöönottoon. 

Samaan kokonaisuuteen liittyvät myös painopisteet 10 ja 13, joissa korostetaan datan ja 

digitalisaation mahdollisuuksia kaupunkiympäristöön liittyvien palvelujen suunnittelussa ja 

tuottamisessa: 

”Varmistamme, että Turussa toteutuu alueittain asumisen monipuolisuus vuokra-asumisesta 

omistusasumiseen ja että isoilla asuinalueilla on riittävästi rakennettavissa olevia tontteja 

niin julkisten kuin yksityisten palvelujen toteuttamiseen ja tarjoamiseen. Puramme 

aktiivisesti segregaatiota asunto- ja maapolitiikalla.” 

”Hyödynnetään digitaalisuutta ja dataa myös osana kaavoitusta, luvitusta, katujen ja 

katuverkon kunnossapitoa ja opastuksia.” 

 
9 https://mrluudistus.fi/ 
10 https://ym.fi/digitaalinen-rakennettu-ymparisto 
11 https://ym.fi/RYTJ 
12 https://ym.fi/yhteentoimivuus 

https://mrluudistus.fi/
https://ym.fi/digitaalinen-rakennettu-ymparisto
https://ym.fi/RYTJ
https://ym.fi/yhteentoimivuus
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Rakennetusta ympäristöstä on jo nykyään tarjolla suuri määrä dataa, joka kuvaa kaupungin katuja, 

rakennuksia, palveluja, julkisen liikenteen verkkoja, väestöä ja monia muita suunnittelun kannalta 

keskeisiä näkökulmia. Keräämällä ja tallentamalla näitä tietoja systemaattisesti on mahdollista 

kerryttää arvokas tietopohja, jota edelleen tekoäly- ja muilla menetelmillä jalostamalla on 

mahdollista vastata monenlaisiin johtamisen ja päätöksenteon kysymyksiin. Kaikkein olennaisimpina 

tietoina haastatellut pitivät väestön kehittymistä ja rakennuskantaa kuvaavia tietoja, joiden avulla 

voidaan tehdä päätelmiä siitä, minkälaisia palveluja tarvitaan mihinkin. Turku on yhdessä Helsingin ja 

Kuopion kanssa mukana DigiPave-hankkeessa13, jonka tarkoituksena on muun muassa parantaa 

palveluverkkoja koskevan tiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Hankkeen keskeisenä 

tavoitteena on luoda yhteiset toiminta- ja tietomallit, joilla mahdollistetaan ihmislähtöinen ja 

dynaaminen palveluverkkosuunnittelu.  Turun toteutuksen tärkeimmäksi tehtäväksi on sovittu 

kaupungin johtamismallin ja sitä tukevien tietojärjestelmien (PLM, CRM, SAP/HANA) pilotointi 

käytännössä. 

Turun kaupunki on edistänyt 3D-kaupunkitietomallin laadintaa jo vuosia. Nyt siihen on tarkoitus 

kytkeä mukaan myös inframallit ja talomallit, jolloin se sen tukee suoraan digitaalisen rakennetun 

ympäristön tavoitteita. 

Myös liikennettä ja liikkumista koskeva tieto koetaan kiinnostavana. Erityisesti kaivataan tietoa 

kulkumuotojakaumista eli miten suuri osa liikkumisesta tapahtuu erilaisilla kulkumuodoilla kuten 

jalkaisin, polkupyörällä, julkisella liikenteellä tai henkilöautolla. Haastateltavat korostivat, että 

tarvetta on mahdollisimman hyvin koko kaupungin kattavalle datalle. Vain osaan kaupunkia 

kohdistuvat tiedonkeruuratkaisut eivät yksinään riitä kaupunki- ja liikennejärjestelmäsuunnittelun 

tarpeisiin. Tarvitaan sekä kykyä yhdistellä olemassa olevaa tietoa, että kerätä kokonaan uutta tietoa. 

 

4.5 Digitalisoinnin periaatteet 
Valtioneuvosto on luonut kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet14. Periaatteet 

soveltuvat pienin muutoksin ja lisäpainotuksin hyvin myös osaksi Turun kaupungin data- ja 

digistrategiaa. 

1. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. Palvelujen digitalisoinnissa priorisoimme sellaisia 

toimenpiteitä ja tehtäviä, jotka tuottavat näkyviä tuloksia kaupungin asukkaille ja asiakkaille, 

ja helpottavat asiointia kaupungin kanssa. Kehittämistoiminnan pääpainon tulee siksi olla 

kaupungin palvelukokonaisuuksien toiminnan tukemisessa. Vastuu toiminnan kehittämisestä 

on kaikkien yhteinen asia. 

2. Poistamme turhan asioinnin. Automatisoimalla prosesseja ja asiakaspalvelutoimintoja 

vähennämme asioinnin tarvetta ja säästämme asiantuntijoiden arvokasta työaikaa. Tekoäly 

ja robotiikka ovat keskeisiä mahdollistajia. 

3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. Rakennamme palveluja, jotka ovat 

helppoja käyttää ja löytää. Huomioimme asiakaskokemuksen palvelujen kehittämisessä. 

Huolehdimme tietoturvasta ja tietosuojasta asiaankuuluvalla tavalla. 

4. Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. Selvitämme yhteistyössä palvelukokonaisuuksien 

kanssa mitkä ovat keskeisimmät palvelujen kehittämiskohteet ja toteutamme ne ensin. 

Samalla huolehdimme, että palvelukokonaisuus rakentuu mahdollisimman järkevästi 

kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti. Emme yritä ratkaista ja toteuttaa liian laajoja 

kokonaisuuksia kerralla, vaan etenemme nopein pienin askelin tuottaen palvelun kannalta 

 
13 https://www.digipave.fi/ 
14 https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet 

https://www.digipave.fi/
https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet
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tärkeimmät ominaisuudet ensin. Hyväksymme tietojärjestelmien monimuotoisuuden silloin 

kun se on tarkoituksenmukaista ja luomme keinot sen hallintaan. 

5. Palvelemme myös häiriötilanteissa. Suunnittelemme toimintaa ja tietojärjestelmiä niin että 

pystymme palvelemaan asiakkaita myös silloin, kun ensisijainen palvelukanava ei ole 

käytössä. Tiedotamme häiriöistä selkeästi ja nopeasti. 

6. Pyydämme uutta tietoa vain kerran. Hallinnoimme asiakkaiden tietoja ja muita keskeisiä 

useissa palveluissa käytettäviä tietoja siten, että kun ne on kerran kerätty ja talletettu, niitä 

voidaan helposti hyödyntää uudelleen. Varmistamme tietojen yhteentoimivuuden ja 

huolehdimme niiden tietosuojasta ja tietoturvasta. 

7. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. Käytämme 

uusien palvelujen tuottamisessa valmiita palveluita kuten Suomi.fi aina kun se on 

mahdollista. Edistämme palvelujen uudelleenkäytettävyyttä myös omassa toiminnassamme 

suosimalla avoimia rajapintoja ja avointa lähdekoodia, sekä suunnittelemalla palvelut 

mahdollisimman yleiskäyttöisiksi. 

8. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan. Palvelun omistaja vastaa palvelun 

toiminnasta ja jatkuvasta kehittämisestä palvelun koko elinkaaren ajan. Omistajalla on 

oikeus tehdä palvelun kehittämistä koskevia päätöksiä yhdessä sovittujen kaupunkitason 

suuntaviivojen mukaisesti. 

9. Teemme kaikille projekteille toteuttamiskelpoisuuden arvioinnin. Vältämme päätösten 

tekemistä pelkästään yksinkertaistetun tiedon pohjalta. Liiallinen yksinkertaistaminen luo 

helposti epärealistisen kuvan toimeenpanon edellytyksistä. Vaadimme hyötyarvion lisäksi 

riittävän konkreettista tietoa toiminnan muutoksen vaativuudesta, teknologisista 

muutostarpeista sekä kustannuksista. 
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5 Tiedonhallinta ja toimintamallit 
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan sellaisia kaupungin toimia, joiden avulla varmistetaan koko 

kaupunkiorganisaation laajuisesti tiedon tarkoituksenmukainen ja hallittu käsittely. 

5.1 Datavarannot 
Strategisella tasolla tarkasteltuna tiedonhallinta on kaupungin tieto-omaisuuden hallittua ja 

määrätietoista kehittämistä. Kaupungin omistaman tiedon muodostama tieto-omaisuus on yksi 

kaupungin keskeisimmistä resursseista, jonka arvon voidaan katsoa muodostuvan tiedon käytön 

yhteydessä. 

Tiedon on oltava laadukasta ja helposti hyödynnettävissä. Yleisesti laadulla tarkoitetaan sitä, että 

tieto on virheetöntä ja soveltuu tunnistettuun käyttötarkoitukseensa. Lisäksi on syytä korostaa 

erityisesti tiedon ymmärrettävyyttä ja saatavuutta. 

Kaupungin tuottaman tiedon on oltava ymmärrettävää, jotta sitä voidaan soveltaa ilman sen 

tuottaneeseen toimintoon tai taustajärjestelmään liittyvää erityisosaamista. Toisaalta tietoon 

kohdistuvat useat käyttötapaukset ja rajapintojen kautta tapahtuva jatkuva tietojen tarkastelu 

asettavat korkeat vaatimukset myös tiedon saatavuudelle. Siksi tiedon laatuun liittyvää tarkastelua 

tulee laajentaa tietoa hyödyntävän tai julkaisevan palvelun laadun tarkasteluun. 

Arvonmuodostuksen kannalta on keskeistä, että tietoa kyetään jakamaan ja hyödyntämään 

mahdollisimman laajasti kaupungin eri toimintojen kesken ja myös kaupunkiorganisaation 

ulkopuolella, kun puhutaan julkisista tietoaineistoista. Tavoitteen keskeinen mahdollistaja on 

kaupunkiin liittyviä tietosisältöjä kuvaava standardoitu, modulaarinen ja laajennettava tietomalli ja 

sitä tukeva tietoalustaratkaisu. 

Edellytykset tiedon tarkoituksenmukaiselle hyödyntämiselle tulee varmistaa tietojärjestelmä- ja 

palveluhankinnoista lähtien. Omistusoikeus kaupungin toiminnan ja palvelujen yhteydessä syntyvään 

tietoon on lähtökohtaisesti kaupungilla, eikä esimerkiksi mittaustietoa tuottavan pilvipalvelun 

tuottajalla. Sama koskee toimijoita, joiden säilytettäväksi ja käytettäväksi kaupunki luovuttaa 

omistamaansa dataa. 

Omistajuuteen kuuluu lisäksi, että kaupungin on mahdollista tuoda keskeiset tiedot ulkoisista 

palveluista automatisoidusti muita käyttötarkoituksia varten. Kaupungilla tulee olla oikeus päättää 

itsenäisesti mihin käyttötarkoitukseen se dataa käyttää, sekä mille toimijoille ja millä oikeuksilla 

kaupunki jakaa dataa edelleen lait ja asetukset huomioiden. 

Samoin kuin tiedon laatua, tulee myös tiedon hyödyntämistä tarkastella ensisijaisesti 

käyttötapausten näkökulmasta. Käyttötapaukset määrittävät minkälaista tietoa tarvitaan. 

Tietolähteet voivat olla kaupungin omia tietojärjestelmiä, laitteita, sensoreita, avoimia ulkoisia 

tietolähteitä tai maksullisia aineistoja. Maksullisten tietolähteiden käyttöä voidaan perustella jos 

vastaavaa tietosisältöä ei ole saatavissa ilmaisena, tai ilmaisen tietosisällön käyttökelpoiseksi 

jalostamisen kustannukset ovat korkeammat kuin valmiiksi käyttökelpoisen maksullisen aineiston 

hinta. Yleisenä periaatteena on, että pyritään aina käyttämään sellaisia tietolähteitä, jotka ovat 

kohtuullisin kustannuksin käytettävissä. 

Kaupunki hyödyntää ja julkaisee tietoa ensisijaisesti sovelluskehitysrajapintojen (API) kautta. 

Rajapinnat tarjoavat käyttäjilleen hallitun pääsyn kaupungin toiminnassa syntyviin tietosisältöihin. 

Tavoitteena on toteuttaa rajapinnat siten, että ne tarjoavat käyttäjilleen mahdollisimman usein 

valmista dataan pohjautuvaa toiminnallisuutta sen sijaan, että ne toimisivat pelkästään datan 

jakelukanavana. Toisaalta puhtaasti datan jakeluun suuntautuneilla avoimen datan rajapinnoilla on 

tärkeä rooli erityisesti silloin, kun ne kykenevät tarjoamaan laadukkaita kansallisella tasolla 
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yhtenäisiä aineistoja. Avoimen datan julkaisua suunniteltaessa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota 

aineistojen laatuun ja laajempaan kaupunkien ja valtion väliseen yhteistyöhön. 

Tiedonhallintaa tulee kehittää mahdollistamaan tiedon keräämistä tiettyjen teemojen kuten nuorten 

syrjäytymisen, väestön ikääntymisen tai elämänkaariajattelun ympärille. Tällainen ilmiölähtöinen 

tiedonhallinta tuottaa toiminnan kannalta mielekkäistä tietokokonaisuuksia. Jotta ymmärretään 

riittävän hyvin mitä ilmiöitä ja trendejä lähdetään ensimmäisenä tarkastelemaan ja mitä näkökulmia 

tarkasteluun vaaditaan, tarvitaan keskustelua sisältöosaajien ja dataosaajien välillä. 

Kaupungin toiminnan johtaminen kiteytyy asukkaiden ja asiakkaiden palvelutarpeiden ja 

palvelutuotannon yhteensovittamiseen. Taustalle tarvitaan yhtenäistä ja luotettavaa perustietoa 

esimerkiksi asukkaista, asiakkaista, palveluista, asioinneista ja toimijoista. Perustiedot ovat hitaasti 

muuttuvia ydintietoja, joiden avulla on mahdollista hallita ja yhdistellä hajallaan oleviin 

tietojärjestelmiin kiihtyvällä vauhdilla kertyvää tapahtumatietoa. Siksi perustietojen käsitemallinnus, 

määrittely ja hallinta ovat tiedonhallinnan keskeisiä tehtäviä. 

Datavarantoihin liittyvänä, mutta osin erillisenä asiana on OmaData-hanke, jossa Turku on mukana 

Helsingin, Espoon ja Oulun kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda kyky hallinnoida ja hyödyntää 

henkilötietoa yksilön suostumukseen perustuen. Lähtökohtana on, että ihmiset itse voivat 

hyödyntää, hallita ja luvittaa heistä kerättyä dataa, kuten ostos-, liikkumis-, talous- tai terveystietoja. 

OmaData-ajattelussa henkilötieto nähdään hyödynnettävänä resurssina, jonka avulla voidaan 

kohdentaa kaupungin resursseja entistä tehokkaammin. Hankkeen tuloksia päästään tarkastelemaan 

kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä, koska hanke edellyttää laaja-alaista julkishallinnon 

toimijoiden ja yksityissektorin yhteistyötä, jonka tarkempi sisältö on vielä sopimatta. 

 

5.2 Organisaatio ja osaaminen 
Haastatteluissa yhtenä suurimmista toimintaa haittaavista ongelmista nousi esiin tiedonhallintaa 

koskevien päätöksentekoprosessien puuttuminen. Linjaustarpeita on erityisesti koskien eri 

yksiköiden välisiä rooleja ja tehtäviä, tietojen omistajuutta, rekisterinpitäjyyttä ja teknologisia 

valintoja. Olennaista on varmistaa, että tiedonhallinta tukee kaupungin toimintaa, eikä jää siitä 

irralliseksi. Näistä asioista tulisi sopia hallintamallissa, jonka laatimista edellytetään myös laissa 

julkisen hallinnon tiedonhallinnasta15. Laissa edellytetään, että hallintamalli sisältää kuvauksen 

toimintaprosesseista, tietovarannoista, tietoaineistoista, tietojärjestelmistä ja 

tietoturvajärjestelyistä. Hallintamallin on myös tuettava Turun kaupungin tietojohtamisen 

toimintamallia, joka koostuu sekä a) tiedolla johtamisesta, että b) tiedolla johtamisessa 

hyödynnettävän tiedon hallinnasta. 

Toimintaprosesseja ja niihin liittyviä vastuita käytännön tasolla pohdittaessa apuna toimii tiedon 

arvoketjun jakaminen a) tiedon tuottamiseen ja hankkimiseen, b) tiedon jalostamiseen sekä c) 

tiedon julkaisemiseen. Tiedonhankinnan lähteinä ovat kaupungin omat tietojärjestelmät, avoimet 

julkiset palvelut tai maksulliset palvelut. Kokonaiskuva tietolähteistä, niiden tarkemmasta sisällöstä 

sekä käyttämisen edellytyksistä sisältyy tyypillisesti tietoarkkitehtuuriin, joka on parhaimmillaan 

jatkuvasti päivittyvä ja kehittyvä dataosaajien työväline. Tiedonhankinta ja tietoarkkitehtuurin 

ylläpito on järkevää pitää kaupungin omana toimintana ja keskittää nimetylle taholle. 

Tiedon jalostaminen tarkoittaa monia eri tehtäviä tietojen harmonisoinnista operatiiviseen 

raportointiin ja edistyneeseen analytiikkaan. Kaupungin on vaikea kilpailla data-analytiikan osaajista 

ja siksi on perusteltua hankkia osaamista tarvittaessa ulkopuolisilta toimijoilta ja kumppaneilta. 

Kaupungin oman toiminnan ja kumppanien roolien selkiyttämiseksi tarvitaan vielä lisää keskustelua. 

 
15 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906


21  

Yhtenä ajatuksena haastatteluissa esitettiin, että kaupunki keskittyy tuottamaan operatiivisen 

toiminnan edellyttämiä raportteja ja mittareita, sekä analytiikkaa, joka ei vaadi kovin syvällistä 

datatieteen osaamista. Esimerkkinä viimeksi mainitusta on kyky hyödyntää esimerkiksi Excelin ja BI-

työkalujen valmiita funktioita ja raportointitoimintoja.  

Sen sijaan edistynyt analytiikka, joka vaatii tilastotieteen ja tekoälymenetelmien ymmärtämistä ja 

kykyä tuottaa omia laskennallisia malleja, on osaamista, jota hankitaan tarvittaessa ulkoa. Tähän 

tulee hankintateknisesti varautua kilpailutuksia suunniteltaessa. Toisaalta toiminnan ja palvelujen 

kehittämisen kannalta keskeiseen jatkuvaisluonteiseen analytiikkaan, kuten asiakasdatan 

analysointiin, tulisi kasvattaa riittävästi osaamista organisaation sisällä. Pormestariohjelmassakin 

esillä olevat tavoitteet asiakaslähtöisyydestä ja ennakoivasta palveluohjauksesta edellyttävät dataan 

perustuvaa syvällistä ymmärrystä asiakkaiden tarpeista ja käyttäytymismalleista. Tämänkaltainen 

tietämys ei voi olla pelkästään ulkoisten toimijoiden varassa. 

Tiedon julkaiseminen rajapintoina (API) voidaan teknisessä mielessä ulkoistaa, mutta päätökset siitä 

mitä dataa julkaistaan, mihin tarkoitukseen ja mille tahoille, tulee säilyä kaupungilla mukaan lukien 

palvelutasoista päättäminen. Kaupunki päättää myös julkaistavan tiedon käyttöön liittyvistä 

periaatteista ja ehdoista, jotka koskevat sekä tiedon sisäistä että ulkoista hyödyntämistä. 

Kaupungin tulee lisäksi kyetä arvioimaan ja todentamaan ulkoisten palvelujen toimittajien tekninen 

tietoturva paitsi sopimusehtojen, myös tarvittaessa tietoturva-auditointien kautta. Ymmärrystä 

käytettävistä palveluista ja niiden tietoturvasta tulee ylläpitää jatkuvasti. 

Tiedonhallinnan tulee mahdollistaa kaupungin tiedolla johtaminen, joka tarkoittaa tiedon 

systemaattista hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa, sekä toiminnan kehittämisessä. 

Kuvassa 2 tiedonhallinnan keskeiset tehtävät on kuvattu yleisellä tasolla. Kuva on yksinkertaistettu 

versio Turun kaupungin soveltamasta tiedonhallinnan prosessimallista16. Vaaleansiniset laatikot 

kuvaavat kaupungin vastuulla olevia tehtäviä. Tummemmat laatikot voidaan hankkia palveluna joko 

kokonaan tai osittain, kunhan tehtäväkokonaisuuden hallinta säilyy kaupungilla. 

 

 

Kuva 2: Tiedonhallinnan päätehtävät. 

 

5.3 Arkkitehtuuri ja teknologiat 
Teknologiakyvykkyyksillä tarkoitetaan teknologian hyödyntämiseen painottuvaa kykyä saavuttaa 

tavoitellut lopputulokset. Tietojärjestelmien ja niiden sisältämien tietojen lisäksi kyvykkyyksien 

voidaan katsoa muodostuvan myös käytettävistä toimintaprosesseista sekä henkilöstöstä ja 

osaamisesta. 

 
16 Information Management for the Intelligent Organization: Roles and Implications for the Information, Choo 
1995 

http://choo.fis.utoronto.ca/fis/respub/dlc95.html
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Kaupunki tarvitsee hyvää kykyä toteuttaa ja ylläpitää liittymiä tietolähteiden ja niitä hyödyntävien 

tietokantojen ja sovellusten välillä. Hyvin usein tiedon hyödyntämisen esteenä on se, että tieto 

sijaitsee yksittäisessä suljetussa tietojärjestelmässä. Siinä missä tekniset integraatiotyöt voidaan 

hankkia kaupungin kumppaneilta, tietojärjestelmäkokonaisuuteen liittyvä toimittajahallinta on 

kaupungin vastuulla. Toimittajahallinnan ja sopimusten merkitys korostuu, kun tiedot pitää saada 

nopeasti ja kustannustehokkaasti ulos lähdejärjestelmästä. 

Tiedon hyödyntämisessä parhaat mittakaavaedut syntyvät hyödyntämällä alustamaisia 

pilvipalveluja, joiden käyttöönotto on nopeaa ja kustannustehokasta. Pilvipalvelut eivät vaadi 

kaupungilta mittavia etukäteisinvestointeja ja voidaan luottaa siihen, että tekninen ympäristö on 

aina ajan tasalla mukaan lukien vaadittavat tietoturvapäivitykset. Pilvipalvelujen hyödyntämisestä 

linjataan tarkemmin kaupungin pilvipalvelustrategiassa. Pohdittavana on erityisesti kysymys 

arkaluonteisten tietojen käsittelystä ja tallentamisesta tietoturvanäkökulmasta. 

Olipa kyseessä ulkoinen palvelu tai kaupungin itse ylläpitämä toteutus, kaupungin tulee varmistaa 

ratkaisujen skaalautuminen ja tuotantokäyttöön soveltuminen. Lähtökohtaisesti kaikki tekoälyn 

hyödyntämiseen tähtäävä toiminta tulee kokeiluista lähtien suunnitella siten, että tuotokset ovat 

otettavissa hallitusti tuotantokäyttöön. Pelkät tekniset kokeilut antavat usein kuvan näennäisestä 

etenemisestä, mutta eivät tuota pysyvää arvoa toiminnalle: ”meidän pitää varmistaa, että 

projekteista jää käteen muutakin kuin kasa PowerPoint-kalvoja”. Tarvitaan sekä omaa osaamista että 

teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat tuotosten siirtämisen pysyvään tuotantokäyttöön. 

Kaupungin tietoalustaratkaisun tavoitekokonaisuus on esitetty alla kuvassa 3. Ratkaisun osa-alueet 

on ryhmitelty tiedon arvoketjun mukaisesti aloittaen tiedon hankkimisesta ja keräämisestä sen 

jalostamiseen erilaisiksi raporteiksi ja julkaistaviksi toiminnallisiksi rajapinnoiksi. 

Olennaista on kyky yhdistellä tietoa erilaisista tietolähteistä yhtenäisiin tietorakenteisiin. Yksittäiset 

tietoaineistot muodostavat tarvittavan tietoperustan. Tiedon arvo kasvaa, kun sitä yhdistellään 

muuhun tietoon ja hyödynnetään arvoa tuottavien käyttötapausten edellyttämällä tavalla. Tiedon 

yhdistely voi tapahtua joko perinteisillä relaatiomalleilla, tai hyödyntämällä verkostomaista 

mallinnustapaa. Jälkimmäinen tapa jäsentää tietoa sopii hyvin monimutkaisten toiminnan ongelmien 

ratkaisemiseen ja tuottamaan hyödyllistä valmiiksi kontekstualisoitua dataa tekoälyalgoritmien 

raaka-aineeksi. 

Tiedon arvoketjua hyvin kuvaavana esimerkkinä on asiakastiedon hallinta (CRM). Asiakastietoja 

kertyy moneen eri taustajärjestelmään, joista niitä kerätään ja jalostetaan edelleen vietäviksi CRM-

järjestelmään. Lähdeaineistot sisältävät muun muassa väestörekisteristä poimittavia tietoja, joiden 

perusteella voidaan päätellä asiakkaan elämäntapahtumia, kuten vaikkapa lapsen syntymä tai 

osoitteen muutos. Elämäntapahtuma puolestaan voi käynnistää esimerkiksi asiakkaan suuntaan 

tapahtuvan automaattisen viestintä- tai palveluohjausprosessin. 

Hyvä periaate on, että samanlaiset tiedot tallennetaan yhteen keskitettyyn paikkaan, josta ne ovat 

helposti saatavissa. Koska tietojen luonne vaihtelee jatkuvasti päivittyvistä tietovirroista 

harvakseltaan muuttuviin tiedostomuotoisiin tietoihin, niiden keräämiseksi tarvittavat menetelmät 

ja teknologia eroavat toisistaan merkittävästi. Siksi on järkevää sallia useiden erikoistuneiden 

tietovarastojen  ja -altaiden rinnakkaiselo. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi IoT-datalle ja laajasti 

käytetyille toimintaa ja ilmiöitä kuvaaville mittareille voi olla fyysisesti erilliset tiedon 

tallennusratkaisut. Keskeistä on hallita kokonaisuutta niin, että yhdenlainen tieto tallennetaan vain 

kerran yhteen paikkaan. 
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Kuva 3: Tietoalustaratkaisun tavoitekokonaisuus.17 

Tietoalustaratkaisun tavoitekokonaisuuden edellyttämät teknologiat ovat jo pääosin saatavilla ja 

kaupungin käytettävissä. Tarvittava osaaminenkin on hankittavissa kaupungin osakkuusyhtiöiden tai 

muiden toimijoiden kautta. Kyse on ensisijaisesti kyvystä suunnitella ja johtaa organisaation 

toimintaa niin, että tavoitteet voidaan saavuttaa. 

 

5.4 Analytiikka ja BI 
Business Intelligence (BI) tarkoittaa systemaattista tiedon hankintaa, tallennusta ja analysointia. 

Perinteinen BI keskittyy tuottamaan tietoa menneestä kehityksestä. Tyypillisenä esimerkkinä on 

kaupungin toiminnan ja talouden seuranta, jossa raportoidaan edellisen tarkastelujakson tilannetta 

sovittujen mittarien valossa. Tiedot kerätään, puhdistetaan ja kootaan yhtenäiseen muotoon 

esimerkiksi raportointikuutioihin, josta ne on helppo poimia erilaisiin raportteihin. Toiminnan 

asiantuntijat määrittävät tarvittavat mittarit ja muut raportille tulevat tiedot. Sen jälkeen tekniset 

asiantuntijat poimivat tiedot joko hyödyntämällä raportointityökalun valmiita ominaisuuksia tai 

toteuttamalla erillisen poimintaohjelman. 

BI-menetelmät sopivat hyvin tukemaan operatiivista johtamista ja lakisääteisiä tehtäviä, jotka 

edellyttävät vakiomuotoista raportointia. Kun sen sijaan kyseessä on uusi tilanne, jonka kaikkia 

osatekijöitä ja vaikutusmekanismeja ei etukäteen tunneta, tarvitaan erilaista lähestymistapaa. 

Analytiikan lähtökohtana on jokin tunnistettu ongelma tai kysymys, johon halutaan vastaus. Sen 

jälkeen vastausta haetaan hyödyntämällä käytettävissä olevia sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä ja 

erilaisia data-analytiikan menetelmiä. 

Tässä lähestymistavassa asiantuntijoiden apuna ovat alustat, jotka tarjoavat työkaluja tiedon 

jalostamiseen ja tutkimiseen. Tyypillisesti jokainen ongelmanratkaisutilanne vaatii yksilöllisen 

ratkaisumallin ja monien eri menetelmien kokeilemista. Yksilöllisyysvaatimuksesta johtuen valmiiden 

BI-ratkaisujen ja pilvialustojen tarjoamien analytiikkatyökalujen käyttökelpoisuus on rajallinen 

erityisesti edistyneessä analytiikassa18. 

Vaikka kaikki edistyneen analytiikan menetelmät eivät ole ennakoivia, ne ovat tulevaisuuteen 

suuntautuneita, koska menetelmien keskeinen ajatus on tukea tietoon perustuvia tulevaisuutta 

koskevia päätöksiä. Edistynyt ongelmanratkaisukeskeinen analytiikka vaatii erikoistunutta osaamista, 

 
17 Lähde: Turun kaupungin tietoalustan kokonaisarkkitehtuurin alkukartoitus,10.1.2020 
18 "Edistynyt" viittaa tässä yhteydessä kvantitatiivisiin menetelmiin, kuten tilastollisiin menetelmiin, 
tekoälyalgoritmeihin, stokastisiin prosesseihin sekä simulointi- ja optimointimalleihin. 
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jonka kasvattaminen on kriittinen menestystekijä. Kaupungin kannalta olennaisinta on varmistaa, 

että sillä on joko suoraan tai kumppaniensa kautta käytössään riittävä toiminnan ongelmien 

tunnistamiseen ja määrittämiseen liittyvä asiantuntemus. Kun ratkaistava ongelma on selkeästi 

kuvattu, tekninen toteutus on helpompi hankkia palveluna. 

 

5.5 Tietosuoja, lainsäädäntö ja etiikka 

5.5.1 Vaatimukset henkilötietojen käsittelylle 
Kaupunki toimii tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Asetus ei 

ota kantaa siihen onko rekisterinpitäjyys keskitetty tai hajautettu, joten kaupungin on itse linjattava 

mikä on tarkoituksenmukaisin toimintatapa. Turun kaupungin kokonaisarkkitehtuuriperiaatteissa on 

linjattu, että henkilötietoihin liittyvä rekisterinpitäjä on Turun kaupunki. Keskitetyssä mallissa 

kaupungissa on yksi toiminto, joka määrittelee, mihin tarkoitukseen henkilötietoja käytetään ja 

miten niitä käsitellään. 

Rekisterinpitäjän on noudatettava seuraavia tietosuojaperiaatteita19 ja sisällytettävä ne kaikkiin 

henkilötietojen käsittelyn vaiheisiin: 

1. Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys: henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, 

asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

2. Käyttötarkoitussidonnaisuus: henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista 

tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteen 

sopimattomalla tavalla. 

3. Tietojen minimointi: henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja 

siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. 

4. Täsmällisyysvaatimus: Henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. 

Käsittelijän on toteutettava kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 

poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

5. Säilytyksen rajoittaminen: henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on 

tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten 

toteuttamista varten. 

6. Eheys ja luottamuksellisuus: Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan 

henkilötietojen asianmukainen turvallisuus. Turvallisuuteen kuuluvat henkilötietojen 

suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta 

häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Suojaamisessa on käytettävä 

asianmukaisia teknisiä tai organisatorisia toimia. 

Näiden periaatteiden vaikutukset tulee arvioida ja huomioida joka kerta, kun kaupunki harkitsee 

henkilötietoa hyödyntävien algoritmien käyttämistä. 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta20 luo lainsäädännölliset periaatteet tiedonhallinnalle koko 

julkisessa hallinnossa. Voidaankin katsoa, että periaatteiden toimeenpano on myös osa lain 

toimeenpanoa. Muissa yleislaeissa ja erityisesti sektorilainsäädännössä on paljon tiedonhallintaa 

koskevia säännöksiä, jotka tulee kaupungin palvelukokonaisuuksissa ottaa huomioon. 

5.5.2 Datan eettinen käyttö 
Dataan liittyvä etiikka viittaa arvoihin, jotka ohjaavat datan käyttöä. Keskustelua käydään erityisesti 

dataa hyödyntäviin älykkäisiin teknologioihin, kuten esimerkiksi kuvantunnistukseen tai erilaisiin 

 
19 https://www.kuntaliitto.fi/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/henkilotietojen-kasittely-
kunnassa#Henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittelylle%20asetetut%20vaatimukset 
20 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906 

https://www.kuntaliitto.fi/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/henkilotietojen-kasittely-kunnassa#Henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittelylle%20asetetut%20vaatimukset
https://www.kuntaliitto.fi/laki/julkisuus-ja-tietosuoja/henkilotietojen-kasittely-kunnassa#Henkil%C3%B6tietojen%20k%C3%A4sittelylle%20asetetut%20vaatimukset
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190906
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luokittelumalleihin, liittyen. Tekoälyä käytetään julkishallinnon palveluissakin jo laajasti muun 

muassa liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa ja tästä syystä algoritmien hyötyjä ja riskejä on 

kyettävä arvioimaan monipuolisesti. Samalla on pohdittava, minkälaisen maailmankuvan ja 

käsitysten varaan kaupungin palveluja rakennetaan. Milloin esimerkiksi automatisoitu ihmisten 

palvelutapahtumien ja sosioekonomisten tietojen perusteella tapahtuva segmentointi ja 

palvelutarpeiden ennakointi muuttuu palvelutuotannon ohjaamisesta valvonnaksi? Mikä on 

hyväksyttävää datan ja algoritmien käyttöä ja mikä taas ei? 

Teknologia itsessään on neutraalia. Eettiset ongelmat syntyvät ensisijaisesti yhteiskunnallisesta 

kontekstista, jossa teknologiaa käytetään. Jotta eettinen arviointi olisi mahdollista, palvelujen 

kehittämisen on oltava läpinäkyvää. Keskeistä on ymmärtää mitä dataa kerätään, minkälaisilla 

menetelmillä sitä jalostetaan ja minkälaisiin käyttötarkoituksiin se on tarkoitettu. 

Datan ja tekoälyn eettisen käyttöön ja sen valvontaan tulee osoittaa vastuutaho, joka varmistaa, että 

kaupunki hyödyntää dataa ja teknologioita vastuullisesti, läpinäkyvästi ja syrjimättömästi. Samalla 

kaupunki ottaa käyttöön algoritmien elinkaaren hallintamallin, jonka keskeinen komponentti on 

algoritmirekisteri. Se sisältää kustakin algoritmista seuraavat tiedot: 

1. Algoritmin tarkoitus ja tavoitteet 

2. Algoritmin omistaja ja muut vastuulliset tahot 

3. Algoritmin käyttämät tiedot ja tietolähteet mukaan lukien mahdolliset henkilötiedot 

4. Algoritmin tuottaman päätöksen laadun (tarkkuuden ja syrjimättömyyden) mittaaminen ja 

mahdolliset raja-arvot 

5. Kokonaisarvio algoritmin vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä toiminnalle (1-5) 

6. Periaatteet algoritmin uudelleenkoulutukselle ja käytöstä poistamiselle 

Keskitetty rekisteri mahdollistaa algoritmien systemaattisen vaikuttavuusarvioinnin, avoimen 

kommunikaation kaupungin sidosryhmille, sekä myöhemmässä vaiheessa myös auditoinnit ja 

sertifioinnit toiminnan kannalta kriittisimmille algoritmeille. 

Rekisteriä on jatkuvasti ylläpidettävä tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi. 

 

5.6 Datakulttuuri 
Tiedonhallinnan tuottamalla tiedolla on merkitystä vain, mikäli se otetaan osaksi päivittäistä 

toimintaa ja johtamista. Tiedon ja analytiikan hyödyntämisen tulee kuulua kaikkien johtoryhmien 

työskentelyyn. Tarvitaan myös rohkeutta kokeilla uusia lähestymistapoja ja menetelmiä tiedon 

hyödyntämiseksi. Tätä kautta on mahdollista saada uutta tietoa ja kasvattaa ymmärrystä kaupungin 

toiminnasta, toimintaympäristöstä, asukkaista ja asiakkaista. 

Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja tehdä parempia päätöksiä. Siksi tiedon pohjalta päätettyjen 

toimenpiteiden etenemistä on säännöllisesti seurattava ja varmistuttava, että tieto johtaa sovittuihin 

toiminnan muutoksiin. 

Asiantuntijoiden sitoutumista muutokseen tulee vahvistaa tarjoamalla heille riittävän varhaisessa 

vaiheessa mahdollisuuksia osallistua omaa työtään koskevien muutosten suunnitteluun ja valittavia 

käyttötapauksia koskevaan päätöksentekoon. Asiantuntijoiden osallistuminen suunnitteluun lisää 

muutoksen onnistumismahdollisuuksia merkittävästi, koska heillä on paras kyky arvioida 

suunnitelmien vaikutuksia ja hyötyjä konkreettisissa työtehtävissä. Samalla he myös sitoutuvat 

käyttämään uusia menetelmiä ja toimintatapoja omassa työssään. 

Lisäksi on tärkeää kartoittaa muutoksen mukanaan tuomat uudet osaamisvaatimukset ja tarjota 

muutoksen kohteena oleville asiantuntijoille tarpeellista koulutusta ja valmennusta. 
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5.7 Tiedonhallinnan periaatteet 
Tiedonhallinnan periaatteet summaavat keskeiset strategiatyön aikana esiin nousseet 

kehittämistarpeet. Periaatteiden taustalla on valtionvarainministeriön tuore ehdotus tiedon 

hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista. Tavoitteita on edelleen muokattu siten, että 

ne kuvastavat Turun kaupungin tiedonhallinnan nykytilaa ja siihen tavoiteltavia muutoksia. 

1. Ohjaamme ja koordinoimme tiedon hyödyntämistä ja avaamista kaupunkitasoisesti. 

Koordinoimme tiedon hyödyntämisen ja avaamisen suunnittelua ja toteutumisen seurantaa 

keskitetysti siten, että tietohallinnolla ja tiedonhallinnalla on selkeät omat roolit. 

Tiedonhallinnan edellyttämille tehtäville, kuten tietoaineistojen hankkimiselle, sovitaan 

selkeät vastuutahot. Tiedonhallinnan toimintamallissa määritetään prosessin tehtävät ja 

sovitaan vastuut siten, että malli on tarkoituksenmukainen ja suorituskykyinen. 

2. Otamme asiakkaiden tarpeet ja asiakaslähtöisyyden parantamisen tiedon hyödyntämisen 

ja avaamisen lähtökohdaksi. Tiedon keräämisen ja hyödyntämisen perustana ovat 

konkreettiset käyttötapaukset, joilla on todennettua hyötypotentiaalia. Hallinnoimme 

tunnistettuja tietotarpeita ja tietoja kaupungin tietojohtamisen toimintamallin mukaisesti. 

3. Varmistamme, että tietoympäristöt tunnetaan ja tietovarannot ovat helposti löydettävissä 

ja selkeästi kuvattu. Tuotamme tietoa keskitettyihin kaupungin omiin ja yhteisiin 

valtakunnallisiin tietovarantoihin, joista tieto on helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. 

Kuvaamme tietoaineistot yhtenäisellä ja selkeällä tavalla ja määritämme niille saatavuus- ja 

laatukriteerit tietoarkkitehtuurin mukaisesti. Varmistamme tiedon saatavuuden ja laadun, 

jotka ovat edellytys tietojen käytettävyydelle. 

4. Kasvatamme tieto-omaisuuden arvoa yhdistelemällä tietoa. Yksittäisten tietoaineistojen 

yhdistely tekee niistä arvokkaampia ja käyttökelpoisempia reaalimaailman 

ongelmanratkaisussa. Luomme edellytykset tietojen yhdistelylle osana tietoalustaratkaisun 

toteuttamista. 

5. Huolehdimme siitä, että tiedot ja niiden pohjalta tuotetut toiminnallisuudet ovat helposti 

saatavissa ohjelmointirajapintojen (API) kautta. Parannamme tietojen ja toimintojen 

uudelleenkäytettävyyttä ja yhteentoimivuutta julkaisemalla ne teknologiariippumattomien 

ohjelmointirajapintojen kautta. Huolehdimme siitä, että rajapintojen kehittäminen on 

johdettua ja organisoitua ja varaamme sille riittävät resurssit. Kuvaamme rajapintojen 

toiminnallisuuden ja käyttöehdot selkeästi ja sovimme niille omistajan. 

Tietojärjestelmähankintojen yhteydessä edellytämme tietojen käytettävyyttä rajapintojen 

kautta ja varmistamme, että datan omistajuus kuuluu kaupungille. 

6. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. Kaikkein käyttökelpoisinta ja 

hyödyllisintä on tieto, jota on saatavilla koko valtakunnan laajuisesti. Avaamme siksi tietoa 

julkisesti saataville yhteistyössä muiden kaupunkien ja valtion kanssa. Julkaisemme avointa 

tietoa ensisijaisesti rajapintojen kautta, jolloin se on suoraan hyödynnettävissä esimerkiksi 

sovelluskehityksessä. Luomme toimintamallit tiedon ja rajapintojen saatavuuden, 

luottamuksellisuuden ja eheyden varmistamiseen. 

7. Varmistamme tiedon hyödyntämisen ja avaamisen riittävän resursoinnin. Varaamme 

tarpeeksi resursseja tiedon hyödyntämiseen, tiedon laadun parantamiseen, pitkäaikaiseen 

säilyttämiseen ja avaamiseen sekä turvalliseen käsittelyyn. Varmistamme, että tietolähteet 

on tunnistettu, niitä avataan suunnitelmallisesti ja tieto on helposti saatavilla ja 

hyödynnettävissä sekä analytiikan että sovelluskehityksen tarpeisiin. Oman henkilöstön 

osaamisen kasvattamisen ohella hyödynnämme kumppanuuksia ja muita toimijoita. 

Varaamme tätä tarkoitusta varten riittävät taloudelliset ja muut resurssit. 
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8. Järjestämme tukea ja opastusta tiedon hyödyntämiseen ja avaamiseen. Koska kehittämis- 

ja dataosaaminen on keskitetty kaupungin konsernihallintoon, huolehdimme siitä, että 

palvelukokonaisuudet saavat riittävästi tukea sekä käyttötapausten määrittelyyn, että niiden 

toteuttamiseen. Varmistamme toimivan vuoropuhelu tietopalveluasiantuntijoiden ja 

palvelukokonaisuuksien välillä. Kannamme yhdessä vastuuta kaupungin palvelujen 

kehittämisestä. Kasvatamme aktiivisesti erityisesti asiakastiedon analysointiin tarvittavaa 

osaamista. 
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6 Digi- ja datakehittämisen tiekartta 
Kehittämisen tiekarttaan (kuva 4) on koottu keskeiset strategiatyön aikana esille tulleet 

kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet on ryhmitelty loogisiksi kokonaisuuksiksi tiekartan 

ymmärrettävyyden parantamiseksi. 

Jokaisen tiekartalla olevan kehittämiskohteen yksityiskohtainen läpikäynti vaatii erillisen työn, jonka 

lopputuloksena syntyy konkreettinen toteutussuunnitelma. Työkokonaisuudet on tästä syystä 

käsitelty vain pintapuolisesti, mutta kuitenkin niin, että kuvaus luo pohjan tarkemmalle 

suunnittelulle. Sama perustelu pätee myös aikatauluihin; ne tarkentuvat toteutussuunnittelun 

aikana. 

 

 

Kuva 4: Digi- ja datakehittämisen tiekartta. 

 

Johtamiseen ja päätöksentekoon liittyvien tavoitteiden määrittely, ja tavoitteita kuvaavien 

mittaristojen laatiminen ja on erotettu omaksi selkeäksi työkokonaisuudekseen. 

Toiminnan kehittäminen sisältää palvelujen digitalisoinnin kannalta keskeiset kehittämistarpeet. 

Ensimmäisinä toteutetaan kaupunkiympäristön palvelujen sujuvuuden kannalta akuutit tarpeet 

mukaan lukien lupapalvelujen chatbot ja varauspalvelu asiantuntija-aikojen varaamiseen. 

Palveluohjauksen kehittäminen on hyvin laaja kokonaisuus, jonka kehittäminen on resursoitava 

pitkälle aikavälille. Toteutuksessa edetään suunnitelmallisesti käyttötapaus kerrallaan. 

Yleiskäyttöiset palvelut edustavat kyvykkyyksiä, joita käyttävät useat eri toiminnot. Silloin kun 

palvelukohtaisissa toiminnallisuuksissa on korkeintaan pieniä eroavaisuuksia, ne kannattaa toteuttaa 

yhdellä keskitetyllä ratkaisulla. Korkein prioriteetti on sähköisellä allekirjoituksella, jolle on välitön 

tarve erityisesti kaupunkiympäristön palveluissa. Kokonaisuuteen kuuluu myös tietoalustaratkaisun 

toteuttaminen, joka jo yksinään on mittava projekti. Monimutkaisuuden hallinnan helpottamiseksi 

toteutus tapahtuu käyttötapaus kerrallaan kuvan 3 arkkitehtuurikerrokset sisältävinä 
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pystysuuntaisina ”viipaleina”. Näin edettäessä kuvataan ensin käyttötapaukset ja niiden 

tietotarpeet. Sen jälkeen otetaan käyttöön tietojen keräämisen, jalostamisen ja julkaisemisen 

edellyttämät teknologiat ja toimintatavat. 

Myös asiointitili on perusluonteeltaan yleiskäyttöinen palvelu. Liikkeelle lähdetään tuomalla 

asiointitilille asiakkaiden laskut, jolloin asiointitilille saadaan heti asiakasta hyödyttävää 

toiminnallisuutta ja päästään todentamaan teknologiaratkaisun toimivuus. Lisäksi asiointitilin 

ensimmäisen vaiheen tuotoksiin kuuluvat työllisyyspalvelujen asiakasviestintä ja rakennusvalvonnan 

asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen. 

Edellä kuvattujen kehittämiskohteiden taustalle tarvitaan hyvälaatuista dataa, joka on helposti ja 

luotettavasti saatavilla. Strategiatyön aikana tunnistettiin monia yleiskäyttöisiä tietolähteitä, joille on 

heti tarvetta ja jotka muodostavat perustietopohjan. Näitä tietolähteitä voidaan tarpeen mukaan 

täydentää. Periaatteena kuitenkin on, että kerätään vain sellaista tietoa, jolle on olemassa 

käyttötapausten kautta todennettu todellinen käyttötarve. Muunlaisen tiedon kerääminen johtaa 

helposti resurssien hukkakäyttöön. Erityisesti kyky kerätä ja analysoida kaupunkilaisilta saatuja 

palautteita nousi esille monissa eri haastatteluissa ja keskusteluissa. Palautteiden sisällöllisen 

analysoinnin kautta saadaan arvokasta laadullista tietoa asukkaiden ja asiakkaiden tarpeista 

kvantitatiivisten mittarien rinnalle. 

On myös syytä korostaa, että tässä yhteydessä tarkoitetut yleiskäyttöiset tietoaineistot eivät 

tyypillisesti ole valmiiksi käytettävässä muodossa missään yksittäisessä tietolähteessä. Tietoja on 

kerättävä monista tietolähteistä, yhdisteltävä ja jalostettava ennen kuin ne sopivat 

käyttötarkoitukseensa. Esimerkiksi elämäntapahtumia kuten muuttoa kuvaavan tiedon 

synnyttäminen vaatii päättelyä, jonka tuloksena havaitaan asiakkaan osoitetiedon muuttuneen. 

Yhteiset tiedot -osio sisältää näin ollen sekä tiedon keräämisen, jalostamisen että julkaisemisen 

kyvykkyydet. 

Hallinnan kokonaisuus muodostuu hallintamallista, tietoarkkitehtuurista ja organisoitumisesta. 

Hallintamallilla vastataan tarpeeseen selkiyttää päätöksentekoa ja toimintaprosesseja. 

Tietoarkkitehtuuri on jatkuvasti päivittyvä dokumentti, joka kuvaa tietolähteet sekä niiden käyttöön 

liittyvät tekniset ja muut näkökohdat. Koska jälleen kerran lähtökohtana ovat todelliset 

käyttötapaukset, tietoarkkitehtuuri rakentuu luontevasti samalla kun tiekartan mukaisten tehtävien 

toteutus etenee. Organisoitumisen suunnittelu ja toteutus käsittää sekä kaupungin sisäiset 

vastuujaot, että päätökset ja hankinnat koskien kumppanien hyödyntämistä esimerkiksi 

teknologiakokonaisuuden hallinnassa ja edistyneessä analytiikassa. 

Tiekartalla esitetty kehittämiskokonaisuus on laaja ja vaatii toteutuakseen jämäkkää johtamista 

yhdistettynä laaja-alaiseen toiminnalliseen ja tekniseen osaamiseen. Siksi on välttämätöntä, että 

toteutus tehdään hankemuotoisena ja sille varataan riittävät johtamis- ja toteutusresurssit. 
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7 LIITE 1: Pormestariohjelmasta tunnistetut painopisteet 
 

# Pormestariohjelman painopiste 

1 Laadimme palvelustrategian, jossa määrittelemme millaista laatua miltäkin palveluita odotamme ja 

mitkä tuottamisen tavat voivat olla mahdollisia. Kaupunki vastaa palveluvelvollisuuksistaan 

kustannusvaikuttavasti pyrkien käyttämään aktiivisesti myös kolmannen sektorin ja yksityisen palveluita 

taatakseen mahdollisuuden kustannusvaikuttavuuden, laadun ja saatavuuden vertailuun kaikkien 

toimijoiden kesken turkulaisten parhaaksi. 

2 Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostamme asteittain voimakkaammin siten, että vuoden 2023 alusta 

on Turussa luotuna kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistämisen toimintamalli. Tämän toimintamallin 

luomme yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Koronavuosi on aiheuttanut hoito- ja 

palveluvelkaa sekä oppimisvajeita. Selvitämme, miten suureksi hoito- ja palveluvelka sekä oppimisvajeet 

ovat muodostuneet. Nämä hankkeistamme selkeiksi hankkeiksi, joihin laaditaan omat 

toimenpideohjelmat. 

3 Tärkein tavoite sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta on hallittu sosiaali- ja terveyspalveluiden 

järjestämisvastuun siirtäminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta alkaen. Vaikutetaan siihen, että 

uudet hallinnolliset rajat eivät muodostu turkulaisten hyvinvoinnin esteeksi. Vahvistamme 

palveluohjausta, erityisesti vanhuspalveluissa ja lasten ja nuorten palveluissa, jotta asiakkaat  

löytävät helposti ja sujuvasti oikean palvelun oikeaan aikaan. 

4 Koulu- ja päiväkotitilojen tulee olla terveitä ja turvallisia. Päivitämme koulu- ja päiväkotiverkon 

vastaamaan kaupungin asuinalueiden tarpeita ja laadimme selkeän korjaus- ja 

uudisrakentamissuunnitelman väistötilatarpeineen. Lisäksi vahvistamme tilojen käyttöä koulun 

ulkopuolella harrastustoiminnassa 

5 Koulutyöskentelyn tulee olla jokaiselle turvallista. Työskentelemme tinkimättä turvallisen koulunkäynnin 

eteen muun muassa ehkäisten koulukiusaamista ja -väkivaltaa. 

6 Leikkipaikat ovat lasten liikkumista ja niiden yhteyteen suunnittelemme aikuisten lähiliikuntaa tukevia 

toimintoja, kuten ulkoliikuntasaleja. Näin kannustamme kaiken ikäisiä liikkumaan yhdessä. Ikäihmisten 

liikkumisen tarpeet huomioimme liikuntapaikkarakentamisessa ja sen varmistamiseksi keräämme 

aktiivisesti käyttäjäpalautetta ja muutamme tarvittaessa toimintaamme saadun palautteen pohjalta. 

7 Liikunnan tulee olla osa lasten päivää myös kouluissa. Koulujen opetustilojen, pihojen ja koulumatkojen 

tulee innostaa luontaiseen liikkumiseen. Toteutamme kouluihin kokeiluja, joiden suunnittelussa 

kuuntelemme lapsia ja nuoria erilaisten uusien tapojen toteuttamiseksi. 

8 Liikuntapaikkarakentamisen tueksi tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi liikuntaverkkoselvitys, jossa 

optimoimme lajien keskittymät ja maankäytölliset vaatimukset. 

9 Annamme palvelulupauksen kumppanuushankkeille, kaavoitusaloitteiden käsittelylle sekä luvituksen 

käsittelylle, millä varmistetaan, että kaavoitus- tai rakennuslupaprosessien kesto ei veny yli luvatun.  

10 Varmistamme, että Turussa toteutuu alueittain asumisen monipuolisuus vuokra-asumisesta 

omistusasumiseen ja että isoilla asuinalueilla on riittävästi rakennettavissa olevia tontteja niin julkisten 

kuin yksityisten palvelujen toteuttamiseen ja tarjoamiseen. Puramme aktiivisesti segregaatiota asunto- 

ja maapolitiikalla. 
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11 Teemme päätöksenteon yhteydessä yritysvaikutusten arvioinnit, kun asia koskettaa elinkeinoelämää. 

12 Luomme Turkuun asiointitilin, jota kautta on helppo hoitaa omia asioitaan sujuvasti ajasta ja paikasta 

rippumatta. 

13 Hyödynnetään digitaalisuutta ja dataa myös osana kaavoitusta, luvitusta, katujen ja katuverkon 

kunnossapitoa ja opastuksia. 

14 Resursoimme ja vakiinnutamme asukkaiden osallisuuteen liittyviä toimintamalleja kuten 

kansalaispaneelit. 

15 Seuraamme johtamisjärjestelmän muutoksen vaikutuksia ja onnistumista säännöllisesti valtuustokauden 

aikana ja asetamme muutokselle tarkempia osatavoitteita. Erityisesti kiinnitämme huomiota 

päätöksentekorakenteen muutosten seurantaan, pormestarimallin toimintaan sekä virkaorganisaation 

muutosten tavoitteiden asetantaan. 
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8 LIITE 2: Haastattelut ja kommentointi 
 

Ohjausryhmä: 

Rami Savila (omistaja), Päivi Sannola (projektipäällikkö), Juha- Pekka Vuorinen ja Anu Parantainen 

 

Haastattelut: 

28.9.     Maarit Luukkaa, Anu Parantainen 

29.9. ja 7.10.   Johanna Ritvanen, Riikka Kauppila, Marjo Marjamäki, Tarja Helenius, 

Jon-Erik Lindén  

6.10.    Päivi Saalasto 

30.9.    Elise Haapamäki 

19.10.     Juhani Anttonen, Minna Juselius 

8.10.    Leena Salmelainen, Marko Selin 

20.10.    Juha-Pekka Vuorinen 

 

Esittely ja mahdollisuus kommentoida ensimmäistä työversiota 

28.10.     Digiohry 

29.10. Järjestämisjohtamisen johtoryhmä, tietopalveluiden ja arkkitehtien 

yhteinen palaveri 

9.11.    Tietopalveluiden viikkokokous 

 

Annettu tiedoksi ja kommentoitavaksi konsernihallinnon johdolle 

Kaupungin johtoryhmä, järjestämisen johtoryhmä ja lisäksi erikseen seuraaville henkilöille: Tuomas 

Heikkinen, Max Lönnqvist, Antti Parpo, Niko Kyynäräinen 

 

Data- ja digistrategian hyväksyminen 

1.12  Laajennettu tiha- ja digiohry 

 


