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(alkumusiikki) 
 
Markku Liukkonen: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia julkisten verkkopalveluiden 
kehittämisestä. Minä olen Markku Liukkonen ja toimin tämän podcast-sarjan 
isäntänä. 
 
PTV, palvelutietovaranto. Moni siitä on kuullut, osa jopa käyttää ja tunteita se tuntuu 
herättävän. Onko palvelutietovaranto kunnille pakkopullaa vai voisiko se kuitenkin 
olla oikea herkkumunkki? Tässä podcast-sarjan toisessa jaksossa vuoden 2021 
palvelutietovarantosuurlähettiläs sekä Turun kaupungin hankesuunnittelija Riikka 
Laitinen avaa PTV:n saloja. Tämä haastattelu on tehty keväällä 2022 Aurajoen 
rannalla.  
 
(musiikkia) 
 
Markku Liukkonen: Mutta aivan ensi alkuun olisi kiinnostavaa tietää, että mikä on 
palvelutietovaranto? Mikä on PTV? 
 
Riikka Laitinen: Joo, jos sä haluat tämmöisen oikean virallisen selostuksen. 
 
Markku Liukkonen: Kiitos, miksei. 
 
Riikka Laitinen: Eli se on tämmöinen. Mä luen tästä ihan paperista, mutta mä voin 
sitten kyllä selostaa ihan itsekin. Että suomi.fi palvelutietovaranto eli PTV on 
valtakunnallinen, keskitetty tietovaranto, johon kunnat, valtio ja yksityinen sektori 
kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.  



 
Markku Liukkonen: Kuulostaa mielenkiintoiselta, mutta olen ymmärtänyt että sinut 
on viime vuonna nimetty PTV-suurlähettilääksi, joten olet monta vuotta jo tehnyt 
töitä PTV:n kanssa. Mitä se on käytännössä sun töissäs? 
 
Riikka Laitinen: Joo, se on oikeastaan sitä, että kun me halutaan kertoa ihmisille 
palveluista, joita julkinen sektori tuottaa. Tässä tapauksessa nyt julkinen sektori, 
koska mä olen kunnanedustajana tässä. Niin me halutaan tehdä se niin, että ihmiset 
ymmärtää mistä on kyse. Koska palveluthan on ne asia, joista kuntalaiset on 
kiinnostuneita eli palvelut tarkoittaa muun muassa päiväkoteja, perusopetusta eli 
siis kouluja, terveydenhuoltoa ja näitä asioita. Ja pointti on se, että 
palvelutietovaranto auttaa siinä, että nämä tiedot mitä näistä palveluista kerrotaan 
on niin selkeitä, että kuka tahansa ymmärtää mistä on kyse. Eli tämä on tämä 
palvelu ja sitten asiointikanava, mikä on tätä PTV-kieltä on se tapa, millä siihen 
palveluun pääsee käsiksi. Eli palvelu voisi olla vaikka perusopetus ja siihen liittyvä 
asiointikanava voisi olla vaikka peruskoulu, joku koulu jossakin kunnassa. Eli pointti 
on se, että palvelutietovaranto auttaa kertomaan palveluista ihmisille sillä kielellä, 
mitä ne ymmärtää ja sitten auttaa myöskin siinä, että miten ihminen löytää siihen 
palveluun käytännössä perille. Se voi olla myös esimerkiksi sähköinen palvelu eli 
palvelutietovarannon yksi tosi tärkeä juttu on se, että edistetään sitä kun on 
olemassa sähköistä asiointia, niin palvelutietovaranto tavallaan pohjimmiltaan 
haluaa tuoda niitä esille, jotta ihmiset pystyy käyttämään niitä ja jotta sitten se 
varsinainen, vähän niin kuin rankempi asiakastyö saa enemmän resursseja, kun 
asioita hoidetaan sitten digitaalisesti.  
 
Markku Liukkonen: Eli säästöjä syntyy. 
 
Riikka Laitinen: Joo ja sitten myöskin hermoja säästetään. Eli ei ole niin, että ihmisen 
täytyy soittaa jossain ihan yksinkertaisessa asiassa esimerkiksi vaikka kunnan 
puhelinvaihteeseen, kun se löytää sen tiedon jo verkosta. Eli PTV edistää sitä asiaa. 
Ja sitten tässä on vielä se, että palvelutietovarannon siihen käyttöliittymään viedään 
tiedot semmoisessa muodossa, että siitä syntyy rakenteista tietoa ja rakenteisen 
tiedon ideana on se, että kun se on viety oikeaan kenttään, oikeassa muodossa, niin 
sitä voidaan hyödyntää ihan missä vaan. Eli kun se on tämmöistä avointa dataa eli 
se on kaikkien käytettävissä, niin silloin kun se on viety sinne oikeaan kenttään 
oikeassa muodossa ja sitä hyödynnetään, niin se toimii kaikkialla. Eli se tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että puhelinnumeroa ei esimerkiksi kirjoiteta jonnekin vaikka 
palvelunkuvaustekstiin, vaan puhelinnumero kirjoitetaan juuri oikeaan paikkaan 
sinne oikeeseen kenttään. Ja sitten kun joku taho haluaa hyödyntää sitä tietoa sen 
avoimen datan periaatteen mukaisesti, niin se pystytään sieltä imaisemaan vaikka 
johonkin toiseen verkkopalveluun ja se näkyy tosi nätisti siellä, koska se on valmiiksi 
tiedossa että tämä on nyt puhelinnumero, mikä tästä imaistaan sinne toiseen 
paikkaan. Eli tässä tieto liikkuu hyvässä muodossa ja niin, että ihmiset ymmärtää 
mistä on kysymys. 
 



Markku Liukkonen: Mutta olen kuitenkin ymmärtänyt, että tämä PTV on herättänyt 
käyttäjien keskuudessa hieman ristiriitaisia tunteita tässä vuosien varrella. Mutta mä 
olen ymmärtänyt, että sulla on kuitenkin hyvin lämmin suhde PTV:hen, tämmöinen 
herkkumunkki pakkopulla asetelma. Sinulle tämä pulla maistuu.  
 
Riikka Laitinen: Joo ja se johtuu siitä, että mä olen alusta asti, siis mä olen vuodesta 
2017 lähtien ollut tämän kanssa tekemisissä. Niin mä olen ajatellut, että otetaan 
tästä nyt kaikki hyöty irti eli tehdään tämä hyvin, koska tämä pakkopulla puoli tässä 
on syntynyt siitä, että tämä ei ole kuntien itse keksimä, vaan tämä on tullut tavallaan 
ylhäältä annettuna ja sitten se on nähty silloin alun perin, että miksi meidän pitää 
tämmöistä tehdä, että tämä on ylimääräistä työtä. Mutta mä jostain syystä solahdin 
tähän asiaan siitä näkökulmasta, että tehdään tämä hyvin ja katsotaan mitä hyötyä 
tästä on. Eli mä silloin ensimmäisen kerran tämän kanssa tekemisissä olin 
Naantalissa, Naantalin kaupungin hommissa ja mä olin ihan 100 prosenttinen PTV-
ihminen. Se oli kanssa harvinaista, että mä pystyin perehtymään tähän, että mistä 
tässä on kysymys silloin ihan alusta lähtien ja heti näin mun mielestä sen hyödyn. 
Paitsi että mun mielestä palvelutietovaranto oli sanana ihan järkyttävä, että mä 
vastustin sitä ja yritin joissain koulutuksissakin kysyä, että miksi tämän nimi on 
palvelutietovaranto. Mutta sitten mä vaan pikkuhiljaa tietyllä tavalla hyväksyin sen, 
että tämmöinen sana nyt sitten on ja sitten kavereiden keskenhän tämä on PTV. 
Siinä voi sitten miettiä ihan omiakin kuvioita, että mitä se voisi tarkoittaa se PTV, 
mutta kyllä se nyt on palvelutietovaranto. Tämä on se, tavallaan se kavereiden 
kesken PTV ja virallisesti vähän muuta.  
 
Markku Liukkonen: Tuosta ehkä tuli anekdoottina hieman mieleen, että voisiko se 
pakkopulla, just kun sanoit, että taas jotain ylimääräistä työtä. Niin ennen 
vanhaanhan maksettiin näyttöpäätelisää, kun suostuit käyttämään tietokonetta. Niin 
voisiko tässä olla vähän tällainen, että tämä on nyt tulossa ja olkaa ystävällisiä ja 
nauttikaa. Vaikka se aluksi voi tuntua tosi hankalalta, mutta loppu viimeksi niin se 
nyt vaan on.  
 
Riikka Laitinen: Joo ja mun mielestä tässä on ihan edelleenkin voi olla täysin tietyllä 
tavalla armollinen ja ajatella näin, että tämmöinen työ, joka tuntuu ylimääräiseltä, 
niin se tuntuu erityisen ylimääräiseltä esimerkiksi pienissä kunnissa, joissa on tosi 
vähän porukkaa tekemässä vaikka viestintää tai jotain tämän tyyppistä työtä. Niin 
musta se on ihan selvä, että saattaa olla edelleenkin semmoinen olo, että tämä on 
ylimääräinen tuska. Mutta toisaalta nykyisin on paljon enemmän näkyvissä se, että 
missä kaikkialla tätä PTV-tietoa käytetään. Ja jos sitä ei ole hoidettu kuntoon siellä 
PTV-käyttöliittymässä tavalla tai toisella, niin ongelma on se, että sitten kun sitä 
hyödynnetään sitä tietoa eri paikoissa, niin se tieto tulee vajaana sinne eri 
paikkoihin. Ja kun tämä on kerran kuitenkin pakko, siis kuntien on pakko hoitaa tai 
tehdä tätä PTV-työtä, niin mun näkökulma on se, että no tehdään, tosiaan niin kuin 
mä sanoinkin jo, että tehdään kunnolla jotta se hyöty on sitten mahdollisimman 
suuri. Ja sitten tämä liittyy myös siihen, että kuntien verkkopalveluissa on tosi 
järkevää käyttää PTV-tietoa siinä mielessä, kun se on sinne kerran laitettu se 



palvelutieto, niin ei sitä sitten enää tarvitse uudestaan kirjoittaa sinne kunnan 
verkkopalveluun, vaan se kannattaa ottaa rajapinnan kautta käyttöön siellä kunnan 
verkkopalvelussa. Eli totta kai ei sekään tapahdu yksinkertaisesti, koska jos on jo 
valmis verkkopalvelu, niin ei noin vaan voi yhtäkkiä tuoda sinne jostakin jotakin 
tietoa, että totta kai sitä pitää rakentaa. Mutta sen takia meillähän on ollut tämä 
digikannustin hanke, missä me ollaan testattu sitä, että miten ne tiedot voisi näkyä 
kunnan verkkopalvelussa ja meidän ajatus on se, että sitä voisi hyödyntää muutkin 
kunnat, se mitä me on tehty. Koska ajatuksena on se, että tuodaan sitä tietoa, mikä 
on jo olemassa eikä niin, että tehdään tuplatyötä.  
 
Markku Liukkonen: Puhut paljon hyödyistä. Mitä hyötyä PTV:stä on käytännössä 
kunnille ja ennen kaikkea kuntalaisille? 
 
Riikka Laitinen: No pohjimmiltaan se hyöty on se, että palvelutieto on selkeätä. Eli 
ei niin, että ihminen menee vaikka kunnan verkkosivuille ja yrittää etsiä jotain tietoa. 
Ensimmäiseksi sen eteen läväytetään vaikka lakitieto, että vammaispalvelulain 
mukaan vaikeavammaisena pidetään ja pala-pala-pala, jonka jälkeen ihminen 
toteaa, että jaaha ei tässä ollut sitä tietoa, mitä mä tarvitsen. Mutta jos siinä 
lukeekin, että sen ja sen kunnan vammaispalveluita ovat ja sitten siinä kerrotaan, 
mitä kaikkea ne on. Ja sitten seuraavaksi kerrotaan, että tässä on sähköinen lomake, 
millä pystyt hakemaan sitä tai että kerrotaan, että sinulla pitää olla lähete vaikkapa 
fysioterapiaan. Se nyt ei liity välttämättä vammaispalveluihin, mutta kuitenkin että 
kerrotaan selkeästi, että mitä pitää tehdä, jotta saa sen palvelun johon on 
oikeutettu. Koska meillähän on kuntalaisina hirveän paljon palveluita, mihin me 
ollaan oikeutettua, jolloin se on se tieto tavallaan mikä, vähän karrikoidusti 
sanottuna, on tärkeintä tietoa mitä kunnan verkkopalveluissakin on. Eli sen takia mä 
olen sitä mieltä, että se hyöty on se, että se tieto on hirveän selkeätä. Ja sitten siinä 
on vielä se, että jos näitä tietoja kerrotaan vaikka kunnan verkkopalvelussa, niin 
PTV-tieto on tietyllä tavalla hyvin semmoista, miten sen sanoisi, kauhean 
yksinkertaista ja se ei ole mitenkään markkinoivaa tietoa. Mutta onneksi sitä 
pystytään sitten rikastamaan siellä kunnan verkkopalvelussa sitä tietoa eli siihen 
voidaan laittaa jopa kuvia, mitkä on hirveän kiva juttu verkkopalvelussa ja 
muutenkin semmoisia lisätietoa. Että jos vaikka on joku palvelu, missä sattuisi 
olemaan vaikka joku tapahtuma, mikä kytkeytyy siihen palveluun, niin sitäkin 
voidaan kertoa siinä verkkosivulla sitten. Eli ajatuksena on se, että se PTV-tieto on 
sitä pohjatietoa, sitä perustietoa mikä on se, mistä kaikki lähtee ja sitten sitä voidaan 
laajentaa.  
 
Markku Liukkonen: Että näin maallikkona ja kuntalaisena olen jotenkin ymmärtänyt, 
korjaa jos olen väärässä, mutta tämä PTV-tiedon valtakunnallinen tavallaan 
yhdenmukaisuus. Että jos nyt saan jonkun hetkellisen erikoisen ajatuksen päähäni 
ja päätän muuttaa vaikka Tampereelle, niin pitääkö paikkansa että jos mä haen 
täällä Turussa jotain tietoa, niin periaatteessa, jos Turussa ja Tampereella nämä 
PTV-systeemit olisi kondiksessa, niin Tampereella löytäisin samat tiedot samalla 
tavalla? 



 
Riikka Laitinen: No periaatteessa joo. Totta kai kunnat, jos kunnat vie tätä tietoa 
omiin verkkopalveluihinsa, niin siinä saattaa olla tämmöisiä paikallisia erikoisuuksia 
tai oikeastaan paikallisuuksia, ei se välttämättä ole mikään erikoisuus. Mutta 
semmoinen, mikä kytkee sen siihen paikalliseen tietoon. Mutta periaatteessa kyllä, 
koska kaikki kunnat kuitenkin on vienyt ne tiedot sinne PTV:hen ja siellä on kaikki 
ne palvelut, mitä se kunta tuottaa. Ja siellä on myöskin mahdollisuus tai siis 
oikeastaan sääntönäkin se, että on olemassa tietyt otsikot minkä mukaisesti niitä 
tehdään niitä tietoja sinne. Mutta niitä ei vitiväkisin ole pakko pitää juuri sitä 
otsikkoa, jos se otsikko ei kerta kaikkiaan sovi sen kunnan kuvioon. Mutta kyllä, kun 
tämähän on alun perin lähtenyt kuntien lakisääteisistä palveluista ja ne on kaikilla 
kunnilla samat silloin, kun puhe on siitä, että ne on niitä peruspalveluita mitä on 
pakko tuottaa. Pakko tuottaa, mutta lakiin perustuen, niin silloinhan periaatteessa 
voi sanoa, että kaikilla kunnilla on perusopetus, kaikilla kunnilla on varhaiskasvatus, 
siellä saattaa olla erityisvarhaiskasvatus. Eli tämmöiset palvelut, niin siinä mielessä 
kyllä voi ajatella näin, että sitä pystyisi löytämään mistä tahansa kunnasta 
yhdenmukaisessa tietyssä rakenteessa. Ei välttämättä täsmälleen samoin sanoin, 
mutta kuitenkin ajatuksena samalla tavalla.  
 
Markku Liukkonen: Mitäs sitten kun PTV:hen on kerätty valtava määrä dataa, hyvää 
dataa, niin minkälaisia käytännön sovelluksia PTV voisi sitten tukea esimerkiksi 
kuntakentällä? 
 
Riikka Laitinen: Meillä esimerkiksi on kehitetty tämmöinen palvelupolku ratkaisu eli 
ajatuksena on se, että se PTV-tieto imetään, se kuulostaa hullulta se imeminen, 
mutta kuitenkin otetaan sieltä PTV:stä käyttöön niihin palvelupolkuihin. Eli 
ajatuksena on se, että kun ihminen tulee verkkopalveluun, niin se intuitiivisesti 
pystyy etenemään siellä verkkopalvelussa niin, että se mitä se näkee, perustuu 
PTV:n tietoon. Eli ajatuksena on just se rakenteinen tieto, että se voidaan, tietyllä 
tavalla se on myös lokerointia. Kun mä haluan tietää tuosta palvelusta, niin mä 
kerron siitä nämä asiat ja sitten mä kerron tästä asiointikanavasta nämä asiat ja sitä 
kautta ihminen pystyy löytämään sen oman reittinsä siellä palvelupolussa ja sehän 
voi olla tosi monenlainen, että joku saattaa tarvita vain jonkun ihan yhden 
puhelinnumeron ja sitten se soittaa ja se oli se palvelupolku pam. Mutta sitten jollain 
saattaa olla vaikka esimerkiksi varhaiskasvatuspaikan hakeminen, niin se voi sisältää 
ihan valtavan määrän polun osia. Että siellä voi olla todellakin esimerkiksi ihan 
perustietoa siitä, että mitä ne varhaiskasvatuspaikat ja varhaiskasvatus yleensä on 
ja siitä lähtee se reitti, että ihminen rupee miettimään, että mikä on se meidän 
perheen paras vaihtoehto. Ja sitten miettii, että missä niitä paikkoja on eli 
päiväkoteja tai mikä tahansa ratkaisu se onkaan ja sitten mietitään, että miten me 
haetaan sinne ja sitten tajutaan, että jaa tarvitaan jotain tuloselvityksiä. Siitä tulee 
ihan valtava paketti ja sehän on oikeastaan semmoinen asia, me käytetään sitä 
mielellään myöskin esimerkkinä, koska se on asia mikä liittyy ruuhkavuosia eläviin 
ihmisiin ja sen pitäisi sujua hyvin. Niin se on tietty tämmöinen suuri tavoite, että 
esimerkiksi tämä polku kulkisi hienosti. Mutta kyllä siinä tietty aina voi tulla 



kompastuskiviä, koska tämähän kytkeytyy esimerkiksi just sähköiseen asiointiin ja 
se saattaa olla valitettavasti monissa paikoissa enkä väitä, että Turussakaan se olisi 
mitenkään super hienosti, niin voi olla vähän jo vielä ontuvaa se sähköinen asiointi. 
Että jos nykyihminen on tottunut siihen, että mun yksi polun osa on se, että mä teen 
jotain sähköistä lomaketta ja sitten kun se ei toimikkaan, niin silloinhan se töksähtää 
se polku.  
 
Markku Liukkonen: Joo ja varsinkin näin itse suht nuorena ruuhkavuosia edustavana 
ihmisenä, kuntalaisena jotenkin osaa vaatia, että jos se sähköinen asia ei toimi, niin 
kyllä siinä palaa käpy aika nopeasti.  
 
Riikka Laitinen: Niin palaa, kyllä. Ja kyllä vielä joskus törmää semmoisiin sähköisiin 
asiointeihin rupee väkisinkin nauramaan, koska että mitä, tämähän on jäänyt 
jonnekin 90-luvulle. Niin se on hämmästyttävää, että kyllä mun mielestä tästä voi 
syntyä myös tästä, että tehdään tämmöisiä polkuja ja sitten sanotaan, että nyt se 
töksähti tässä kohdassa. Niin se voi olla hyvä motivaattori myös kehittää sitä 
viimeistä pistettä tätä polkua, että ne sähköiset asioinnitkin sitten sujuu hyvin, koska 
ne on osa tätä kokonaisuutta. Mitä sä muuten kysyit alun perin? 
 
Markku Liukkonen: Sovelluksesta. 
 
Riikka Laitinen: Ai juu, heh, juu. Sitten tässä on, tuo on sen yksi. Mutta sitten jos 
ajatellaan, että tekoälykehitys menee kauheaa vauhtia eteenpäin nyt. Sehän on jo 
kauan ollut kehitteillä, mutta tällä hetkellä se tuntuu, että se on yhdessä mun 
mielestä keskeisessä, jossain semmoisessa oikein pullahdusvaiheessa. Niin 
esimerkiksi tämä Aurora AI, joka on tämä Suomessa tai missä kaikkialla sitä nyt 
pyöritetäänkään, niin siinä käytetään PTV-tietoja. Eli silloinhan se tarkoittaa myös 
sitä, että just miten voidaan sanoa, että se louhii tietoa eli tekoäly pystyy 
nappaamaan just tästä rakenteisesta tiedosta hirveän hyvin käyttöönsä asioita. Niin 
silloinhan tässä mennään taas siihen samaan, mistä tavallaan tämä kaikki, mihin 
tämä liittyy, että sen tiedon pitää olla tuotettu tietyllä tavalla, jotta se toimii myös 
tekoälyssä. Koska tekoäly on kuitenkin tekoälyä eli siellä ei ole kukaan ihminen 
välissä toteamassa, että oi nuo on kirjoittanut tuon väärin, mä siirrän sen äkkiä 
tuonne lokeroon, jotta se hypähtää tänne oikein. Vaan, että sen tekoälyn pitää 
pystyä oikeasti nappaamaan niitä juttuja sieltä. Totta kai tekoälyä koko ajan 
opetetaan lisää, mutta tämmöiset tietovarannot, mitkä on tehty tavallaan ärsyttävän 
järjestelmällisesti oikein, niin ne on tosi olennainen osa näitä juttuja. Sitten toisaalta 
tätä PTV-tietoa voidaan käyttää vaikka missä sovelluksissa eli voisi olla vaikkapa 
tämmöinen kännykkäsovellus, missä haluttaisiin tietää, että missä on kaikki vaikka 
Turun uimarannat. Jos ne on viety PTV:hen palvelupaikkoina ne uimarannat oikeassa 
järjestyksessä, niin se on ihan superhieno voisi olla semmoinen sovellus, missä 
käytettäisiin niitä PTV-tietoja. Tällä hetkellä jos ajatellaan, niin ei välttämättä, tietty 
voihan olla, että on jotain sellaisia tahoja jotka kerää näitä tietoja kanssa. Me ei 
tiedetä, voi olla vaikka kaupallisia tahoja tai mitä tahansa. Mutta tällä hetkellä 
tavallaan helpoin tapa olisi käyttää just PTV-tietoa, jos varsinkin kunnat ovat 



hoitaneet sen tehtävänsä. Ja mä en halua olla mikään moittija, siis tämä on se yksi, 
mitä mä haluan aina sanoa, että tämä on inhimillistä työtä kuitenkin se PTV-tiedon 
syöttäminen. Eli ei voi sanoa, että joku kunta jos niillä ei ole PTV-tiedot kunnossa tai 
että niillä on väärissä kentissä asioita, niin ei siitä mun mielestä mitään piiskaa pidä 
antaa. Vaan mun mielestä olisi hauskaa, että tuotaisiin enemmän ja enemmän sitä 
hyötyä esille ja sitä kautta motivoidaan. Ja sitten myöskin annetaan armoa, mutta 
ei tietenkään loputtomiin, koska me kaikki halutaan hyötyä siitä PTV-tiedosta.  
 
Markku Liukkonen: Niinpä, yhtenä ongelmakohtana mainitsit jo vähän resurssipulan 
varsinkin pienissä kunnissa. Mitä muita mahdollisia ongelmia tai riskejä PTV:tä 
aktiivisesti käyttävän näkökulmasta olet huomannut tai on ollut puhetta, olet 
kuullut? 
 
Riikka Laitinen: Tuo resurssipula on yksi, mikä on tosiaankin olennainen, mutta kyllä 
edelleen on vastahankaa eli PTV nähdään edelleen semmoisena pakkopullana ja 
sehän on varmaan yksi isoimpia asioita. Eli jos on päätetty etukäteen, että tämä on 
huono, niin se vaikuttaa siihen, että se ei koskaan tule kuntoon eli se on aika iso 
juttu. Ja toinen on semmoinen, että tehdään PTV-työtä, mutta ei kuitenkaan tehdä 
hyvin eli se on tehty joskus kauan sitten olevinaan kuntoon ja sitten sen jälkeen se 
on jätetty elämään omaa elämäänsä, jolloin tiedot on vanhentuneita, jolloin siitä 
seuraa just se, että ne tiedot ei kulje niihin eri paikkoihin hyvin.  
 
(musiikkia) 
 
Riikka Laitinen: PTV-tiedon käyttö kuntien verkkopalveluissa, niin se on mun 
mielestä ehdottomasti hyvä asia ja sitä on tosi paljon nyt jo tehty eli se on lisääntynyt 
ja se on varmasti myös motivoinut kuntia pitämään PTV-tietoja kunnossa siellä PTV-
käyttöliittymässä. Ja sillä tavalla tosiaan, että se sieltä out-rajapinnan kautta 
tuodaan sitten sinne verkkopalveluun. Mutta ehkä mä näkisin semmoisen riskin 
siinä, että jos ei ole voimavaroja, ei tavallaan rahaa eikä ihmisvoimavaroja keskittyä 
siihen kunnolla, että miten se tuodaan sinne kunnan sivuille. Niin siinä on mun 
mielestä pieni riski, koska kunta on kuitenkin eri toimija kuin valtio ja kunnan ehkä 
puheenparsi lainausmerkeissä voi olla aika erilainen kuin se, miten esimerkiksi 
PTV:ssä ja suomi.fi verkkopalvelussa asiat esitetään. Siinä mun mielestä on tosi 
tärkeää tehdä huolellista työtä, ettei niitä tietoja imetä tavallaan kritiikittömästi ja 
varsinkin jotain otsikoita. Koska ne toimii tosi hyvin suomi.fi verkkopalvelussa, ne 
toimii tietenkin PTV-käyttöliittymässä, koska se on vaan se tietovaranto, sen ei ole 
tarkoituskaan olla, että esimerkiksi otsikot välttämättä suoraan sieltä otetaan. Vaan 
katsotaan, että miten ne otsikot toimii. Se sisältö on se, mikä sieltä tuodaan, mun 
mielestä on oikeinkin tuoda tietyllä tavalla kritiikittömästi, mutta sitten ne otsikot on 
se, mikä olisi mun mielestä hyvä muokata siellä kunnan vastaanottavassa päässä. 
Ja tämä on mun mielestä riski, että jos kunta päättää että otetaan tämä PTV-out eli 
otetaan ne tiedot sieltä ja sitten loppuu rahat ja ihmisvoimat kesken, ettei saada 
muokattua sitä tietoa paikallisesti sopivaksi. Sen takia mekin ollaan, yritetään nyt 
tässä meidän digikannustin hankkeen loppuvaiheessa miettiä sitä, että miten niitä 



termejä kannattaisi käyttää paikallisesti niin, että ne toimii eikä ne näytä oudoilta 
siellä kunta päässä. Eli se on semmoinen, että se vaatii vähän vaivannäköä, mutta 
mä uskon että se kannattaa kyllä.  
 
Markku Liukkonen: Jos tähän loppuun, aina hyvä katsoa tulevaisuuteen. No 
lähitulevaisuudessa meillä tietysti, mikä nyt on jo päällä, on nämä hyvinvointialueet, 
miten ne tulee vaikuttamaan tällaiseen PTV-työskentelyyn ja sitten kiinnostaa myös 
jos ja kun saadaan nämä kaikki systeemit toimimaan, niin mitä PTV on ja mitä se 
tekee viiden, kymmenen vuoden kuluttua? 
 
Riikka Laitinen: Mä toivoisin ainakin, että PTV on se paikka, missä tieto lymyää eli 
sieltä se sitten sinkoilee kaikkialle, missä sitä tarvitaan. Ja että se on semmoisessa 
muodossa, että se on hyödynnettävissä, siihen on kaikki mahikset mun mielestä ja 
se vaatii edelleen työstämistä eli ei niin, että taas tänä vuonna taas päivitetään ja 
sitten taas unohdetaan. Eli mä toivoisin, että viiden vuoden päästä se on aivan selvää 
rutiinia kunnissa, että täällä tämä tieto nyt on ja täältä se sitten lähtee sinne missä 
tarvitaan. Ja se on semmoista, ettei ajatella että tämä on ylimääräinen, vaan että 
tämä olennainen osa meidän työtä. Sitten toisaalta just tämä hyvinvointialue asia, 
niin nythän on tällä hetkellä tänä vuonna, vuonna 2022, niin kunnissa on kova työ 
ymmärtää, että mitä tarkoittaa se, että hyvinvointialueet aloittaa -23 alussa. Koska 
siellä tullaan hyödyntämään PTV-tietoja eli sitten, kun siellä jossain, sehän kuulostaa 
siellä jossain mystinen joku. Se on huvittavaa, että tavallaan se ei ole edes mystinen, 
mutta siinä on joku semmoinen hassu, että me ei oikein osata sano, että kuka se 
on. Mutta se on siis se hyvinvointialue, että kun se hyödyntää sitä PTV-tietoa, niin 
senhän pitää olla tietty kunnossa. Niin mä toivoisin, että siinä käy niin, että myös 
hyvinvointialueet ovat niitä tahoja, jotka hyödyntää sitä hirveän sujuvasti ja 
joustavasti, niin että nähdään, että se PTV-käyttöliittymä on se peruspaikka missä 
se tieto on ja sieltä sitä käytetään myös hyvinvointialueen esimerkiksi 
verkkopalveluissa. Mä tiedän, että siihen liittyy tällä hetkellä kauhea kuhina. Siis se 
vaikuttaa tosi monen ihmisen työhön tämän vuoden aikana, tavallaan siellä 
hyvinvointialueella jotka on sitä vastaanottavaa tahoa, se joku hyvinvointialue. Ja 
sitten kunnissa, jotta pystytään ”luovuttamaan” ne tiedot hyvässä muodossa sinne. 
Mutta tässä kyllä hirveän hyvä asia on se, että se PTV ei ole, siis PTV on se paikka, 
missä ne voi olla ihan rauhassa nyt. Siinä mielessä rauhassa, että se ei ole kunnassa 
eikä hyvinvointialueella tällä hetkellä, vaan se on siellä neutraalissa paikassa ja sieltä 
sitä voidaan hyödyntää. Mä toivon, että se työ saadaan tehtyä ilman, että 
kenelläkään menee lopullisesti hermot. Tänä vuonna tässä on paljon työtä kyllä, mä 
ainakin itse toivoisin, että ihmiset pystyy pitämään jäitä hatussa myös tämän asian 
suhteen, että kyllä ne jotenkin järjestyy ja kaikilla on ehkä vähän enemmän tällä 
hetkellä kysymysmerkkejä kuin vastauksia. Mä toivoisin, että tehdään yhteistyötä, 
että saadaan se homma toimimaan. Mutta joka tapauksessa mä ennustan PTV:lle 
valoisaa tulevaisuutta, koska mä uskon että se miten se on nyt rakennettu ja kun se 
koko ajan kehittyy, niin sen hyödyt lisääntyy koko ajan. Mutta mä olen myös 
semmoinen ihminen, että jos joku keksii jotain parempaa, niin why not. Eli kyllähän 
semmoinenkin on sitten tervetullut, mutta tällä hetkellä me eletään PTV:n kanssa.  



 
Markku Liukkonen: Kiitos haastattelusta.  
 
Riikka Laitinen: Kiitos.  
 
(musiikkia) 


