
Kunnan verkkopalvelun kehittäminen 
Äänitteen kesto: 33 min 
 
Litterointimerkinnät 
 
Markku Liukkonen: Haastattelija 
Miikka Paakkinen: Vastaaja  
  
sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
 
(alkumusiikki) 
 
Markku Liukkonen: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia julkisten verkkopalveluiden 
kehittämisestä. Minä olen Markku Liukkonen ja toimin tämän podcast-sarjan 
isäntänä.  
 
Mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon kunnan tai oikeastaan minkä tahansa laajan 
organisaation verkkokehitystä suunniteltaessa. Tässä podcast-sarjan ensimmäisessä 
jaksossa palvelumuotoilun ammattilainen Miikka Paakkinen nostaa esiin keskeisiä 
asioita ja yllätyksenä ei varmasti tule, että ihminenhän se kaikkein tärkein tekijä on. 
Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Turun ja Berliinin välisen digisillan 
avustuksella.  
 
(musiikkia) 
 
Pitkän linjan palvelumuotoilun ammattilaisena, niin miltäs suomalainen julkishallinto 
kenttä näyttää noin niin kuin Berliinistä käsin, jossa vaikutat? 
 
Miikka Paakkinen: Varmaan jos myös Saksan palvelut on tässä verrokkina, niin 
näyttää oikein hyvältä. Aika usein täällä saa semmoisia asioita, mitkä Suomessa 
hoituu kivasti verkossa ja on tottunut siihen, että no totta kai tämä tapahtuu siellä 
julkishallinnon toimijan verkkosivuilla. Niin aika monesti semmoisista jutuista saa 
täällä olla ihan virastotalolla jonottelemassa ja ottamassa aikalapun käteen ja mennä 
selittelemään asiansa sinne. Tämä on vähän erilainen kokemus siinä mielessä. Sitten 
monesti myöskin, jos semmoinen julkinen verkkopalvelu löytyy, niin ne saattaa olla 
niin heikosti toteutettuja, että täällä on löytynyt yritykselle rakoja tehdä bisnestä 
siellä. Tästä varmaan hyvänä esimerkkinä esimerkiksi vaikka verottajan kanssa 
asiointi. Mä luulen, että Suomessa hirveän moni ei tällä hetkellä aktiivisesti mieti, 
että pitäisikö mun tehdä vero.fi kanssa kilpaileva sivusto, jossa kansalaiset voi 



täytellä veroilmoituksiansa. Mutta täällä on ainakin yksi tosi hyvin menestyvä firma, 
joka tekee erittäin isoa bisnestä sillä, että tarjoaa paremman palvelun missä voi 
täyttää sen veroilmoituksen ja sitten sieltä menee rajapinta sinne Saksan verottajan 
palveluun. Että sillä tasolla ollaan täällä aika monissa jutuissa. Mun mielestä 
Suomessa ja Pohjoismaissa ollaan selkeästi muutama askel edellä, mutta sitten 
toisaalta kyllä sitä parannettavaakin on. Erityisesti mun mielestä näiden palveluiden 
asiakaslähtöisyyden suhteen, että aika monesti näkee edelleen semmoista, että on 
vähän semmoisia organisaatiolähtökohdista luotuja verkkosivustoja, missä jotenkin 
vähän välillä tuntuu siltä, että sen asiakkaan eli kansalaisen pitäisi vähän ensin 
opetella ne virastokielen perusteet ja sitten kaivella sieltä vähän jotenkin tietoa, että 
miten hommat täällä toimii ennen kuin se asiointi sitten sujuvasti onnistuu. Se on 
vähän jotenkin ehkä asiakkaan näkökulmasta aika ikävää, kun ne on monesti 
semmoisia palveluita missä ne aiheet eivät ole hirveän tuttuja tai semmoisia 
palveluita, mitä ei käytetä välttämättä edes hirveän montaa kertaa elämässä ja 
monesti myös puhutaan semmoisista tärkeästä mahdollisesti stressiä aiheuttavista 
tilanteista, joihin niillä palveluilla vastataan. Sitten myöskin näiden julkishallinnon 
tahojen kannalta se on myös aika tehotonta, että ne epäselvästi kommunikoidut 
tiedot ja palvelut, jotka ei ole erityisen helppokäyttöisiä, niin ne aiheuttaa sitä, että 
puhelinlinjat käy vaikka sitten asiakaspalvelun puolella kuumana samoista teemoista 
vuodesta toiseen. Ja sitten ei riitä asiakkaiden neuvontaan resursseja ja kaikille siinä 
mielessä aiheuttaa turhautumista. Näin niin kuin pähkinänkuoressa. Paljon on 
tapahtunut tosi hyvää kehitystä, mutta varmasti tekemistäkin riittää.  
 
Markku Liukkonen:Kyllä, kyllä. Palataan tuohon loppukäyttäjään ja asiakkaaseen 
hieman myöhemmin. Aloitetaan ihan perusteista, että jos mietitään, että kunta, 
kaupunki tai organisaatio tai kuka tahansa huomaa, että nyt verkkopalvelua pitäisi 
hieman kehittää. Että alkaa joku yksityinen firma tekemään vähän parempaa, että 
pistetääs hieman pökköä omaan pesään, niin mistä tämmöinen verkkopalvelun 
kehittäminen kannattaisi aloittaa? 
 
Miikka Paakkinen: No joo, tämä on tietysti tosi monimutkainen ja moniulotteinen 
kysymys ja mä pyrin vastaamaan tähän nyt omasta ammatillisesta näkövinkkelistä, 
näin niin kuin asiakaslähtöisen kehittämisen asiantuntijana. Mulla ei ole tähän mitään 
täydellistä vastausta, että näin sen aina pitää mennä ja tähän liittyy niin paljon 
kaikkea organisaation sisäisiä asioita ja on tosi eri kokoisia organisaatioita ja eri 
kokoluokan kuntia ja erilaisia budjetteja. Tämä on varmaan teemana semmoinen, 
että tästä voisi tuottaa jo oman podcast-sarjan pelkästään tästä aiheesta, mutta (--
)[05:47] materiaalia, että en tiedä kuka sitä kuuntelee. Mutta että jos 
yksinkertaistettuna mietitään siitä näkökulmasta, että mitä tavallaan tämmöisessä 
uudistusprojektissa mun mielestä pitäisi tapahtua, niin mä lähtisin liikkeelle siitä, 
että kartoitetaan ensin se nykytila, että mitä meillä on tavallaan tällä hetkellä 
kasassa ja miksi me nähdään tällä hetkellä tarve uudistukselle ja mitä me sillä 
uudistuksella tavoitellaan. Mitkä on tavallaan ne ajurit, jotka erityisesti ohjaa sitä 
tekemistä siinä uudistuksen yhteydessä. Ja sitten silleen erityisesti, että mikä tällä 
hetkellä toimii huonosti sekä meidän organisaation että asiakkaiden näkökulmasta. 



Mitä me tavallaan tiedetään jo tuosta, onko meillä olemassa dataa, joka vastaa 
noihin kysymyksiin? Vai onko meillä tosi isoja aukkoja siinä, että tiedetäänkö me 
vielä, että mikä on tällä hetkellä tavallaan ongelmallista ja haastavaa? Ja sitten, kun 
tavallaan noihin kysymyksiin on ikään kuin vastattu, niin se antaa lähtökohdat sille 
konseptointityölle eli suunnitellaan ensin tutkimusvaihe. Mietitään mihin meidän 
pitää, mitä on tavallaan ne aukot, mitä meidän pitää täyttää, että me ymmärretään 
mihin tässä uudistuksessa kannattaa keskittyä ja mihin ne panokset kannattaa 
laittaa. Mun mielestä tässä kontekstissa se tarkoittaa sitä, että tutkitaan sekä niiden 
loppukäyttäjien eli kansalaisten että sitten sisällöntuottajan ja organisaation sisäisiä 
tarpeita ja niitä kipupisteitä, mitä siellä tällä hetkellä on. Sen uuden verkkopalvelun 
pitäisi tietysti olla helppokäyttöinen ja hyödyllinen sekä kansalaisille että sitten myös 
niille henkilöille, jotka sitä sisältöä sinne tuottaa ja ylläpitää. Se on tosi vaikea 
tuottaa laadukasta sisältöä ja laadukkaita palveluita asiakkaille, jos ne työkalut ei 
ole myöskään sitten niiden sisällöntuottajien näkökulmasta kunnassa ja 
helppokäyttöisiä. Mutta lähtisin tämmöisen kartoitus- ja suunnitteluvaiheella 
liikkeelle, jonka yhteydessä sitten totta kai lähdetään myös miettimään tarkemmin 
teknisiä asioita. Mikä on meille sopiva alusta ja mitä nykyistä dataa sinne pitää siirtää 
ja minkälaisia integraatioita pitää olla olemassa ja niin päin pois. Mutta tiettyyn 
pisteeseen asti mä kuitenkin pitäisin sen konseptin ja teknisen toteutuksen erillään 
tai ainakin niin, että se ihan ensimmäinen ajatus ei ole siinä, että okei että meillä on 
olemassa tämmöinen tekninen alusta X ja se on mahdollista tehdä. Niin sen ei 
kannata olla se ohjaava ajuri siinä, että nyt me halutaan tehdä tekninen alusta X. 
Selvitetään se, miksi ja kenelle ja miten. Sen jälkeen pystyy sitten paremmin alkaa 
menemään tuohon tekniseen puoleen.  
 
Markku Liukkonen:Kyllä. Vähän jo mainitsit, että tekniikka ei ole se silver bullet, joka 
antaa vastauksen kaikkeen, vaan varsinkin kuntakentällä kuntalainen on asiakas ja 
eikö vähän siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Miten kuntalainen pitäisi ottaa huomioon? 
Tai millä tavalla, kun suunnitellaan joitain uusia ratkaisuja, kehitetään palveluita, 
niin miten kuntalainen on siinä sitten esimerkiksi kehitystyössä mukana? 
 
Miikka Paakkinen: Hmm, tuossa ehkä varmaan ekaksi todettava ja huomioitava, että 
kun puhutaan kuntalaisista asiakkaana, niin se loppukäyttäjien määrä on ihan tosi 
valtava ja ne tarpeet saattaa erota todella paljon toisistaan. Tuo on semmoinen tosi 
mielenkiintoinen haaste siinä, että miten sitten tavallaan käytetään ne resurssit 
järkevästi siihen, että ihan joka ikiseltä kuntalaiselta me ei valitettavasti voida kysyä 
ja jokaisen kanssa ei voida jutella, että miten tämä kannattaisi tehdä. Sen 
verkkopalveluiden sisällön pitäisi toki perustua aitojen tarpeiden palvelemiseen ja 
siihen asioinnin helpottamiseen. Ja se, että mihin keskitytään, ketä tavallaan 
osallistetaan, niin mä lähtisin, vetäisin sen langan siihen, että mikä on minkäkin 
kunnan palvelun vaikuttavuus ikään kuin. Että kuinka ja tästä voidaan vaikka 
helposti tavallaan vahventaa vaikka analytiikan puolelta sitä, että mitkä on 
kävijämääriä vaikka siellä kunnan verkkopalvelussa. Mitkä on ne kaikkein 
suosituimmat palvelut ja sitä kautta pystyy esimerkiksi purkamaan sitä, että okei, 
että se valtava massa menee näihin palveluihin x, y ja z. Nämä palvelut x, y ja z on 



varmaan ne, joiden kehittämiseen meidän kannattaa erityisesti panostaa. Ja aika 
monesti hyvinkin pienillä esimerkiksi vaikka haastatteluotannoilla, niin lähtee 
selviämään, että minkälainen kokemus vaikka nykyisen verkkopalvelun käyttö on. 
Omasta kokemuksestani monesti se on vähän silleen, että tämän tyyppisiin 
palveluihin usein päätyy silleen, että sinne ikään kuin vähän tuupataan läjä tietoa, 
minkä arvellaan ehkä olevan hyödyllistä tai mikä olisi ehkä lakiteknillisistä syistä 
siellä hyvä olla. Ja sitten kun lähdetään kysymään ja haastattelemaan asiakkaita, 
jotka on hiljattain käyttänyt tällaisia palveluita, niin sieltä monesti nousee esille, että 
okei, että se käyttökokemus on aika sekava. Tietoa on vaikea löytää, että se on 
semmoisessa muodossa, että sitä ei oikein ymmärrä kansankielellä, vaan että se 
tuntuu, moni mainitsee että se on semmoista virastokieltä tai jargonia. Ja että vaikka 
hakuprosessit on epäselviä ja tämmöisiä juttuja nousee monesti. Ja sitten kun sä 
pääset kuulemaan hyvin konkreettisesti tuommoisia asioita, niin sieltä nousee aika 
hyvin myöskin esille ajatuksia siitä, että okei, nämä on hyvin konkreettisia ne 
ongelmat mitä meillä on tällä hetkellä. Siitä on myöskin tosi helppo lähteä sitten 
miettimään sitä, että okei, mitä pitää tehdä toisin, jotta nämä ongelmat eivät enää 
toistu. Muutenhan se on vähän semmoista arvailua, mutta se että kun osallistetaan 
pieniäkin määriä kuntalaisia, niin saadaan kiinni tuosta. Sitten sitä pystytään taas 
jatkossa validoimaan ja jatkamaan tavallaan tällaisen osallistamisen ja tutkimisen 
tekemistä ja kehittää eteenpäin niitä sisältöjä. 
 
Markku Liukkonen:Eli tämmöisen kehittämisen keskiössä on asukas ja 
asiakaslähtöisyys on ensisijaisen tärkeää. Mutta sitten täytyy, nämä on kalliita 
hommia ruveta tällaista tekemään, niin mitä hyötyä näistä sitten syntyy, ei 
pelkästään kuntalaiselle, mutta myös kunnalle. 
 
Miikka Paakkinen: Tuo on tosi hyvä kysymys ja ehkä, no joo. Kuntalaisten puolella 
mä ehkä sanoisin, että joo, että sekin on jo toki jollain tasolla itseisarvo, että kunta 
palvelee asiakkaitaan laadukkaasti. Niin se on varmasti jo itsessään tosi arvokas 
asia. Mutta ehdottomasti on myöskin hyötyä kunnalle mun mielestä siitä, että kun 
tehdään tai vastataan niihin asiakkaan tarpeisiin. Että se hyvin konkreettisesti 
esimerkiksi tarkoittaa vähemmän semmoista toistuvaa mekaanista työtä, mikä 
esimerkiksi mitä kun kunnan asiakaspalvelu joutuu tekemään. Niistä jo aikaisemmin 
vähän jo puhuttiinkin, että siellä palveluneuvojat ja palvelupisteet ja muut, niin 
täyttyy aika paljon semmoisista, että kysytään ihan niitä peruskysymyksiä, jos 
näistä asioista ei ole kommunikoitu tarpeeksi selkeästi tai jos ne asiointipalvelut on 
epäselviä. Niin se on aika semmoinen, mihin on helppo vetää semmoinen selkeä 
lanka, että kun ne kunnan asiointikanavat on ihan tosi tukossa, mikä on varmaan 
tilanne aika isossa kunnista. Niin tämmöisellä laadukkaalla asiakaslähtöisellä 
toteutetulla verkkopalvelulla pystytään vapauttamaan sitä kaistaa sieltä ja antamaan 
se asiantuntijoiden tuki semmoisiin tilanteisiin, missä sille olisi oikeasti selkeästi 
tarvetta. Missä puhutaan monimutkaisemmista tilanteista, missä kuntalainen 
selkeästi tarvitsee neuvontaa. Mutta jos vastataan siihen samaan kysymykseen, että 
miten pääsen sinne sähköiseen hakemuspalveluun, niin jos se tulee kuusi tuntia 
päivässä, niin se ei ole sitten kenenkään resurssien hirveän järkevää käyttöä.  



 
Markku Liukkonen:Kyllä. Nämä on, no riippuen tietysti kunnan koosta ja hankkeen 
koosta, mutta nämä ymmärtääkseni voi olla hieman haastavia toteutuksia joskus. 
Minkälaisia haasteita tällaisessa kehittämisessä voi olla ja tulla vastaan? Onko, no 
on varmasti kokemuksia, mutta minkälaisia haasteita voi muodostua? 
 
Miikka Paakkinen: Jos me puhutaan nyt siitä, että miten tämmöinen asiakaslähtöinen 
kehittäminen, asiakkaiden osallistaminen, kuntalaisten osallistaminen, mitkä on 
avainhaasteet siellä. Niin ihan varmasti tietysti just se aika ja resurssit on se 
klassikko. Monesti ehkä, tämä on ehkä tekemisen mallina myöskin vähän uudempi 
kuin semmoinen perinteisempi, että toteutetaan joku palvelu ja sitten siihen valitaan 
joku kumppani. Sitten se kumppani sen toteuttaa ja sitten se laitetaan ulos ja 
toivotaan parasta, niin tavallaan tämä tuo ikään kuin semmoisen mutkan siihen, 
mihin ei ole ehkä vielä totuttu, mihin ollaan onneksi vähitellen tottumassa. Mutta se 
saattaa myös näyttäytyä aika paljon raskaampana kuin mitä se tekeminen ehkä 
todellisuudessa on. Se että me lähdetään osallistamaan kuntalaisia ja kehittämään 
niitä palveluita sen avulla, niin eihän sen tarvitse olla sitä, että me nyt ensiksi 
haastatellaan tuosta 2000 henkilöä ja kerätään 10 000 asiakaspalautetta ja 
analysoidaan kaikki hakudata, mitä kunnan sivuilla on tehty viimeisen viiden vuoden 
aikana. Vaan siinä pystyy lähtemään myös hyvin pienestä liikkeelle ja aloittaa 
semmoisella, että okei, otetaan täältä nyt vaikka yksi esimerkkipalvelu ja 
haastatellaan vaikka viittä käyttäjää heidän tämän hetkisestä 
käyttökokemuksestaan ja katsotaan, että mitä me siitä opitaan, miten me pystytään 
kehittämään sitä sisältöä sen perusteella. Sitten voidaan mitata sitä, asettaa vaikka 
joku jonkinnäköinen palautetyökalu vaikka sinne ja pyrkiä keräämään semmoista 
jatkuvaa dataa siitä ja sitten opitaan lisää ja kehitetään ja sitten, kun ollaan opittu 
lisää, niin sitten pystytään viemään myöskin sitä tavallaan tietoa ja kyvykkyyttä 
organisaation sisällä sitten myöskin eteenpäin. Se on totta kai semmoinen alkupään 
haaste myös, että se tekemisen filosofia ja malli ikään kuin jalkautuu ja se vaatii 
vähän erilaista tekemisen mallia ja vähän ehkä erilaista mindsettiä ikään kuin 
myöskin siihen lähestymistapaan. Nuo on ehkä ne haasteet tavallaan siinä, mutta 
sitten toisaalta, kun tuosta tulee semmoinen normaali osa tekemistä, niin sitten siitä 
on paljon hyötyä. Mä niin kuin sanoisin, että se mitä on ainakin nähnyt, niin se antaa 
myöskin ihan erilailla motivaatiota ihmisille tehdä näitä hommia. Että semmoinen 
vaikka sisällön tekeminen verkkopalveluun, niin se tuntuu aika erilaiselta silloin, kun 
sä ymmärrät, sä olet kuullut niistä niiden sun ikään kuin kohderyhmän asiakkaiden 
suusta, että mitä ne tarvitsee. Niin se on jotenkin a) helpompaa ja b) motivoivampaa 
tehdä sitä työtä silloin, kun siinä on ikään kuin tällaiset eväät annettu. Ja mä luulen, 
että sen takia myöskin tämmöisestä asiakaslähtöisestä ja muotoiluvetoisesta 
tekemisestä on tullut tosi suosittua, koska sitä on myös aidosti tosi kiva tehdä, kun 
sä tiedät, että sä ratkot oikeita ongelmia. Mutta tuossa on varmaan ne 
avainhaasteet, että sitten ehkä myös toisena ratkaisuna tuon lisäksi, että lähdetään 
pienestä liikkeelle, niin myöskin kannattaa hyödyntää kaikkea semmoista olemassa 
olevaa matskua minkä päälle voi alkaa rakentamaan. Ja ehkä tässä kohdassa 
rummutellaan ja voidaan vetää linkki tuohon Turun kaupungin 



valtionvarainministeriön rahoittamaan palvelupolut.fi -projektiin, jossa tehtiin 
tämmöistä asiakkaiden osallistamista ja tutkimusta. Ja pähkinänkuoressa siis 
pyrittiin löytämään semmoista, tavallaan tekemään mallia kunnille Suomessa, että 
miten palveluista voisi viestiä asiakaslähtöisemmin. Sieltä projektin verkkosivustoilta 
palvelupolut.fi osoitteesta löytyy sitten tosi konkreettisia esimerkkejä tästä, että 
miten on, mitä on tutkittu ja mitä siitä opittiin ja miten se on viety käytäntöön. Että 
tämmöisiä olemassa olevia juttuja kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Mä uskon ja 
toivon, että kunnat tekee myös tulevaisuudessa enemmän yhteistyötä keskenään, 
että tämmöisiä asioita jaetaan, mikä olisi tämmöinen opensource ajattelu olisi 
ehdottomasti mun mielestä semmoinen avain onneen ja parempiin palveluihin. Sen 
sijaan, että jokainen Suomen kunta joutuu joka ikinen kerta ikään kuin alusta 
keksimään itse uudelleen sen, että miten nämä asiat kannattaisi toteuttaa. Me 
kuitenkaan puhutaan tämmöisestä kokonaisuudesta, jossa ei ole tavallaan 
semmoisia yksityiseltä puolelta tuttuja syitä, että miksi nämä toimijat ei voisi tehdä 
yhteistyötä ja jakaa tavallaan kaikkia oppeja keskenään. Se on semmoinen asia, 
mikä olisi tosi hieno nähdä, että sitten tapahtuisi vielä.  
 
Markku Liukkonen:Tämähän on itse asiassa tämän kyseisen podcast-sarjan 
kantavana teemana. Se että ei keksitä pyörää uudestaan, vaan käytetään olemassa 
olevia juttuja, kuten nyt esimerkiksi näissä Turun hankkeissa on näitä työkaluja, 
joita voi vapaasti muut kunnat käyttää. Mutta ehkä hieman palaisin tuohon, siis 
kuntia Suomessa on reilu 300 ja jokaisella kunnalla on tietysti omat tarpeensa, omat 
organisaationsa ja niin edelleen. Mutta sitten on paljon tosiaan näitä, no esimerkiksi 
tämmöiset isommat keskitetyt hakuratkaisut, mitä on tässäkin meillä nyt Turussa 
käytetty, no esimerkiksi palvelutietovaranto, johon nyt palataan myöhemmissä 
jaksoissa. Mutta viittasit ehkä tässä juuri siihen, että kunnat hyödyntäisivät näitä jo 
olemassa olevia asioita. Mutta sitten näistä asioista, kun keskustellaan, niin sitten 
tulee aika usein esille se, että mutta joo, me ollaan niin pieni kunta eikä meillä ole 
resursseja. Mutta se, minkä mä olen tässä ymmärtänyt, niin se ei välttämättä 
kuitenkaan hirveästi niitä resursseja kaipaa, vaan ehkä just se, että pysytään vaan 
kärryillä ja poimitaan ne asiat, jotka sopii meille.  
 
Miikka Paakkinen: Joo, olen kyllä ehdottomasti samaa mieltä siitä, että varsinkin kun 
puhutaan pienemmistä kunnista ja rajallisista resursseista, niin jotenkin se tuntuu 
hirveän haastavalta kombolta, että niillä rajallisilla resursseilla ja pienellä 
henkilömäärällä pystyttäisiin lähtemään toteuttamaan täysin alusta uudelleen 
semmoisia wau-verkkopalveluita. Se ei jotenkin vaan kuulosta realistisesti 
mahdolliselta kombolta, jolloin mä näkisin, että se ajankäyttö siihen just, että pysyy 
kärryillä siitä, että minkälaisia tämmöisiä vapaasti käytettäviä ratkaisuja löytyy ja 
miten niitä voisi meidän kontekstissa hyödyntää. Kuulostaa kyllä mun mielestä hyvin 
järkevältä lähestymistavalta tähän ja mun mielestä toi palvelutietovaranto, jonka 
mainitsit niin on hyvä esimerkki tästä. Se on nimensä mukaan, se sisältää tai ainakin 
sen pitäisi sisältää kaikkien kuntien kaikki palvelut ja niiden liitännäiset palvelupaikat 
ja asiointikanavat ja kaikki silleen näppärästi yhdestä tietokannasta. Jos vaikka 
sanotaan, otetaan vaikka esimerkiksi joku isompi kunta, niin kunnassa x jos siellä 



on vaikka tarjolla 50 eri päivähoitopaikkaa, niin optimitilanteessa sieltä PTV:stä 
löytyy näistä kaikista perustiedot ja kuvaukset joka ikisestä näistä 
päivähoitopaikasta. Sitten ne linkittyy myös siellä varmasti tässä tapauksessa 
päivähoito nimiseen palveluun ja sitten siihen päivähoito nimiseen palveluun linkittyy 
kaikki mahdolliset asiointikanavat, mitä kuntalainen voi käyttää. Vaikkapa joku 
palveluneuvonnan puhelinnumero tai sähköinen hakupalvelu, missä voi hakea 
päivähoitopaikkaa tai vaikka Chat-kanava siellä kunnan sivulla. Mä sanon tässä, että 
optimitilanteessa ne kaikki löytyy sieltä, koska nämähän kunnan tietysti pitää sinne 
itse sinne syöttää. Se on käsittääkseni nykyään kunnan lakisääteinen velvollisuus 
listata ne sinne, joten ne pitäisi siellä olla. Mutta monissa kunnissa ne on tietysti 
vähän eri tasolla ne tiedot siellä, että kuinka hyvin ne vastaa siihen asiakkaan 
tarpeisiin. Mutta tämä on sen takia mun mielestä tosi mielenkiintoinen palvelu tässä 
kontekstissa, mistä me tästä puhutaan. Että PTV:ssä on avoin rajapinta, jonka 
pystyy integroimaan tavallaan mihin tahansa verkkopalveluun ja se on sinänsä aika 
magee ominaisuus, että sen kautta pystyy ikään kuin populoimaan ja linkittämään 
kaikki kunnan palvelut toisiinsa siellä uudessa verkkopalvelussa, oli se sisäinen 
hallintajärjestelmä mikä tahansa. Ikään kuin silleen, että sä klikkaat muutamaa 
nappia ja sitten sulla on kaikki kunnan palvelut siellä. Totta kai kun puhutaan 
tämmöisestä asiakaslähtöisestä kehittämisestä, niin se ei tietenkään riitä, että siellä 
on vaan jostain kivasti saatu joku rakenne sinne verkkopalveluun ja että ne asiat 
ilmestyy sinne automaattisesti, jos se sisältö mitä sieltä imaistaan, niin ei vastaa 
asiakkaiden tarpeisiin. Mutta se on kuitenkin lähtökohtana tosi paljon helpompi, että 
sulla on tämmöinen paikka missä ne on ja ei ole mitään syytä, että miksikö sinne 
palvelutietovarannon puolelle sitä tietoa ei voisi syöttää semmoisessa muodossa, 
joka vastaa niihin asiakkaiden tarpeisiin. Tuo on mun mielestä semmoinen tosi 
mielenkiintoinen, se kehittyy jatkuvasti, sinne tulee koko ajan uusia ominaisuuksia. 
Se on tosi aktiivista se tekeminen siellä DVV:n puolella, Digi- ja väestöviraston 
puolella ja tähänkin tehtiin tässä palvelupolut.fi -projektissa integraatio 
palvelutietovarantoon drupal sisällönhallintajärjestelmään ja se on myöskin avoimen 
lähdekoodin toteutus, mistä ikään kuin pystyy tämmöisestä vetovalikosta 
valitsemaan, että mikä kunta olemme ja valitsemaan sieltä oman kuntansa ja 
ottamaan kaikki tiedot sitten sieltä palvelutietovarannon puolelta. Tuo on 
semmoinen, mitä kannattaa ehdottomasti miettiä ja harkita, että miten tuota pystyy 
hyödyntämään omassa kontekstissa.  
 
Markku Liukkonen:Kun puhutaan verkkopalveluista, digitalisaatiosta ja nyt varsinkin 
viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut hyvin nopeaa digitalisoitumista muun 
muassa kuntakentällä, niin pakko kysyä. Aina kiinnostaa, että miltä nämä tämmöiset 
palvelut ja järjestelmät näyttää viiden vuoden kuluttua, kymmenen vuoden 
kuluttua? Kuten mainitsit, niin esimerkiksi PTV kehittyy ja sitä kehitetään vauhdilla, 
niin millä tavalla se näkyy vaikka kuntalaiselle sitten viiden vuoden kuluttua, että 
hyvää työtä ollaan tehty. 
 
Miikka Paakkinen: Joo, tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys ja varmasti 
kymmenessä vuodessa ehtii tapahtumaan hyvinkin paljon, joten mun tämmöinen 



sisäinen futuristi lähtee tässä automaattisesti miettimään kaikennäköisiä 
mielenkiintoisia ratkaisuja, jotka mullistaa täysin kymmenen vuoden päästä sen mitä 
ollaan tekemässä. Mutta ehkä jos miettii vaikka sitä viiden vuoden aikatähtäimellä, 
niin mä ainakin toivoisin, että me oltaisiin semmoisessa paikassa, missä kunnan 
verkkopalveluissa on semmoisia helposti lähestyttäviä, tosi kompakteja 
asiakastarvelähtöisiä. Että sun on helppo löytää etsimäsi jutut ja tavallaan ne ikään 
kuin asiakaspolut on yksinkertaisia, niissä vastataan suoraan ikään kuin siihen 
kysymykseen, mikä sulla on mielessä ja tuodaan esille kaikki liitännäisteemat sieltä. 
Se mitä mä haluaisin nähdä siinä kuntaorganisaation puolella ja sisällöntuotanto-
organisaation puolella, niin olisi semmoinen datavetoinen jatkuvaan kehitykseen 
pohjautuva tekeminen, missä siellä on paikallaan järjestelmät, jotka antaa 
sisällöntuottajalle semmoisen jatkuvan datavirran ikään kuin, että tämmöiset jutut 
toimii tällä hetkellä tosi hyvin, tällaisissa jutuissa on haasteita, tällaista palautetta 
täältä tulee. Muistapa nyt tehdä tämmöinen kierros tutkimusta tässä ja tämä 
materiaali on vanhenemassa ja tähän materiaaliin on syystä x tai y, se ei enää näytä 
toimivan niin hyvin kuin aikaisemmin. Tavallaan tämmöinen, että olisi tämmöiset 
tosi laadukkaat työkalut ja tekemisen mallit siihen sisällöntuottamiseen ja niiden 
palveluiden ylläpitoon, että annetaan ne avaimet onnistumiseen niille tekijöille. Se 
olisi ehkä semmoinen viidessä vuodessa saavutettava mun mielestä. Siihen on tosi 
paljon matkaa vielä, mutta toisaalta moni on jo aloittanut sen tekemisen mallin ja 
alkanut tavallaan ottamaan niitä ensimmäisiä askelia sieltä. Tuosta jos saataisiin 
viidessä vuodessa semmoinen, että tämä on se tapa, jolla näitä tehdään, niin mä 
luulen että siinä kaikki voittaisi.  
 
Markku Liukkonen:Kiitos haastattelusta.  
 
Miikka Paakkinen: Kiitos itsellesi. 
 
(musiikkia) 


