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Palveluiden käyttö ja 
käyttäjäprofiilit:
Asiakasryhmät



Turku.fi -sivustokokonaisuus

Sivustojen käyttäjämäärän mukainen top-10:

Osuus 
www.turku.fi 61.25%
www.turkuai.fi 9.87%
teatteri.turku.fi 7.63%
kalenteri.turku.fi 6.29%
www.visitturku.fi 7.73%
www.wam.fi 2.31%
www.vspelastus.fi 1.97%
www.turunvesihuolto.fi 0.88%
www.tyoterveystalo.fi 0.44%
oppisopimus.turku.fi 0.41%

Kaikissa kokonaisuuden sivustoissa on keskimäärin ~350 000 käyntikertaa ja ~900 000 sivun katselua / kk

Palveluiden käyttö ja käyttäjäprofiilit

Liikenteen lähteet sivustoilleKäytetyt päätelaitteet



Turku.fi -sivuston käyttö

Käyttö eroaa päätelaitteen perusteella 
→ “etusivuilla” vierailleista noin 78% on tietokoneen käyttäjiä
→ Mobiililaitteen käyttäjillä korostuvat “toimipaikat”, “kulttuuri ja liikunta”, sekä “uutinen” -osioissa olevien sisältöjen käyttö

“Sosiaali ja terveyspalvelut” on kokonaisuudessaan suurin osa-alue, jonka käytetyin sivu on “/eterveyspalvelut”

Suurin yksittäinen turku.fi etusivulta siirrytty kohde on  “/lautakunnat”. Muiden domainien osalta “/search”.

Kaikista käynneistä noin ¼ johtaa toiselle sivustolle siirtymiseen. (sote.easiointi.fi, opaskartta.turku.fi, kalenteri.turku.fi, ah.turku.fi, 
vaski.finna.fi, arkea.fi, timmi.turku.fi, blog.edu.turku.fi, hitportal.fi, foli.fi, ympto.turku.fi, facebook.com, varhaiskasvatus.turku.fi, 
omapalvelu.service.tieto.com, lyyti.in, vsshp.fi, ilmarix.fi, tykslab.ajanvaraus.vsshp.fi, omaolo.fi, kuntarekry.fi)

Mikä on verkkopalvelun etusivun tarkoitus?
Mihin palveluun haluamme käyttäjän kulloinkin johtaa? ( sote -asiointi vs. omaolo)

Palveluiden käyttö ja käyttäjäprofiilit



Palveluiden käyttö ja käyttäjäprofiilit



Missio
Kuntalaisen verkkopalvelu



Verkkopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa osallistuminen, 
vaikuttaminen sekä helppo yhteydenpidon kuntaan. Käyttäjä ohjataan 
aina ensisijaisesti digitaaliseen kanavaan. 

Verkkopalvelu  helpottaa asukkaan arkea 24/7. Se on palveluiden 
keskittymä ja esittelypaikka. Näyteikkuna, josta on väylä palveluihin ja 
asiointiin. Turvallinen ja luotettava tieto löytyy käyttäjälle yhdestä 
osoitteesta.

Missio: Tiivistelmä

Kuntalaisen verkkopalvelun tarkoitus eli missio



Verkkopalvelu mahdollistaa helpon yhteydenpidon kuntaan ja muihin toimijoihin: osallistumisen, 
vaikuttamisen, kommentoinnin ja kommunikoinnin. Se vastaa erityisryhmien tarpeisiin 
intressiriippumattomasti. Käyttäjä ohjataan ensisijaisesti digitaaliseen kanavaan. 

Verkkopalvelu  helpottaa asukkaan arkea 24/7. Se on palveluiden keskittymä ja esittelypaikka. 
Näyteikkuna, josta on väylä palveluihin ja asiointiin. Kaupungin palveluissa asiointi onnistuu jouhevasti 
verkkopalvelun kautta – käyttäjä saa sitä kautta helposti tiedot omista asioinneistaan ja käyttämistään 
palveluista.

Parhaimmillaan verkkopalvelu antaa elämyksiä käyttäjälle ohjaamalla häntä intuitiivisesti eteenpäin ja 
tarjoamalla muutakin kuin käyttäjän hakemaa, myös muuta siihen liittyvää. Verkkopalvelu toimii myös 
kunnan omana mediana, jossa tarjotaan mm. kuntalaisten huolia vähentävää tietoa 24/7. Turvallinen ja 
luotettava tieto löytyy käyttäjälle yhdestä osoitteesta esim. kunnan päätöksistä. 

Missio: Kokonaisuus

Kuntalaisen verkkopalvelun tarkoitus eli missio



Verkkopalvelu mahdollistaa helpon yhteydenpidon kuntaan ja muihin toimijoihin: osallistumisen, 
vaikuttamisen, kommentoinnin ja kommunikoinnin. Se vastaa erityisryhmien tarpeisiin 
intressiriippumattomasti. Käyttäjä ohjataan ensisijaisesti digitaaliseen kanavaan. 

Verkkopalvelu  helpottaa asukkaan arkea 24/7. Se on palveluiden keskittymä ja esittelypaikka. 
Näyteikkuna, josta on väylä palveluihin ja asiointiin. Kaupungin palveluissa asiointi onnistuu jouhevasti 
verkkopalvelun kautta – käyttäjä saa sitä kautta helposti tiedot omista asioinneistaan ja käyttämistään 
palveluista.

Parhaimmillaan verkkopalvelu antaa elämyksiä käyttäjälle ohjaamalla häntä intuitiivisesti eteenpäin ja 
tarjoamalla muutakin kuin käyttäjän hakemaa, myös muuta siihen liittyvää. Verkkopalvelu toimii myös 
kunnan omana mediana, jossa tarjotaan mm. kuntalaisten huolia vähentävää tietoa 24/7. Turvallinen ja 
luotettava tieto löytyy käyttäjälle yhdestä osoitteesta esim. kunnan päätöksistä. 

Missio: Priorisoituna

Kuntalaisen verkkopalvelun tarkoitus eli missio



Visio
Kuntalaisen verkkopalvelu



Verkkopalvelu tarjoaa proaktiivisesti palveluita käyttäjän elämäntilanteen mukaan. 
Tekoäly auttaa kysymyksin löytämään tiedon sen sijaan, että käyttäjä joutuisi 
kliksuttelemaan tai ihmettelemään hakutuloslistaa. Haku toimii. 

Lisäksi verkkopalvelu on helppokäyttöinen sekä saavutettava kaikilla alustoilla ja 
laitteilla. Sisällöltään se on laadukas, ajankohtainen ja ajantasainen sekä 
selkokielinen ja ymmärrettävä.

Visio: Tiivistelmä

Kuntalaisen verkkopalvelun visio



Verkkopalvelu tarjoaa proaktiivisesti palveluita käyttäjän elämäntilanteen mukaan. 
Sähköiset/digitaaliset palvelut linkityksineen löytyvät helposti ja ovat paremmin yhteydessä 
valtakunnallisiin palveluihin. Asukas voi hyödyntää omaa dataansa palvelujen ja palvelupolkujen 
räätälöitymiseen. Tarvittaessa käyttäjä saa aina apua ja online-tukea kaikkiin elämäntilanteisiinsa. 
Hän pystyy myös jatkuvasti seuraamaan missä ja kuka käsittelee asiaa. Tekoäly auttaa kysymyksin 
löytämään tiedon sen sijaan, että käyttäjä joutuisi kliksuttelemaan tai ihmettelemään 
hakutuloslistaa. Tarvittava tieto löytyy heti. Lisäksi osallistuminen onnistuu verkkopalvelussa. 

Verkkopalvelu on toimiva, visuaalinen ja intuitiivinen. Haku toimii - yhtä hyvin kuin google.  Lisäksi 
verkkopalvelu on helppokäyttöinen sekä saavutettava kaikilla alustoilla ja laitteilla. Sisällöltään se 
on laadukas, selkeä, ajankohtainen ja ajantasainen sekä selkokielinen ja ymmärrettävä. Se tarjoaa 
vastaukset ajankohtaisiin teemoihin, kysymyksiin ja tarpeisiin – ensisijaisesti omaa profiilia 
vastaavaa ymmärrettävää sisältöä.

Visio: Kokonaisuus

Kuntalaisen verkkopalvelun visio



Verkkopalvelu tarjoaa proaktiivisesti palveluita käyttäjän elämäntilanteen mukaan. 
Sähköiset/digitaaliset palvelut linkityksineen löytyvät helposti ja ovat paremmin yhteydessä 
valtakunnallisiin palveluihin. Asukas voi hyödyntää omaa dataansa palvelujen ja palvelupolkujen 
räätälöitymiseen. Tarvittaessa käyttäjä saa aina apua ja online-tukea kaikkiin elämäntilanteisiinsa. 
Hän pystyy myös jatkuvasti seuraamaan missä ja kuka käsittelee asiaa. Tekoäly auttaa 
kysymyksin löytämään tiedon sen sijaan, että käyttäjä joutuisi kliksuttelemaan tai 
ihmettelemään hakutuloslistaa. Tarvittava tieto löytyy heti. Lisäksi osallistuminen onnistuu 
verkkopalvelussa. 

Verkkopalvelu on toimiva, visuaalinen ja intuitiivinen. Haku toimii - yhtä hyvin kuin google.  Lisäksi 
verkkopalvelu on helppokäyttöinen sekä saavutettava kaikilla alustoilla ja laitteilla. Sisällöltään 
se on laadukas, selkeä, ajankohtainen ja ajantasainen sekä selkokielinen ja ymmärrettävä. Se 
tarjoaa vastaukset ajankohtaisiin teemoihin, kysymyksiin ja tarpeisiin – ensisijaisesti omaa profiilia 
vastaavaa ymmärrettävää sisältöä.

Visio: Priorisoituna

Kuntalaisen verkkopalvelun visio



Roolit ja palvelukartta



Käytetyimmät palvelut
Palvelu käyttäjämää

rä %-osuus
Kysely: 
Muut

www.föli.fi 23,1 %
www.turku.fi 61.25%
www.turkuai.fi 9.87% 2,9 %
teatteri.turku.fi 7.63% 11,3 %
kalenteri.turku.fi 6.29% 16,6 %
www.visitturku.fi 7.73% 10,9 %
www.kissmyturku.fi 7,6 %
www.turkuenergia.fi 5,8 %
www.wam.fi 2.31% 5,4 %
työpiste.fi 2,4 %
www.vspelastus.fi 1.97%
www.turunvesihuolto.fi 0.88% 2,0 %
www.tyoterveystalo.fi 0.44% 3,7 %
oppisopimus.turku.fi 0.41%



Tämä on Kuntalaisen verkkopalvelu (turku.fi)

Muu kunnan 
verkkopalvelu

esim. Föli

Kotisivu
esim. 

kaupunginteatteri

Asiontipalvelu
esim. Wilma

Yhteiskehitetty 
verkkopalvelun osa
esim. Kunnat/muut 

toimijat

Kuntalaisen 
verkkopalvelu

(turku.fi)

Verkkopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa osallistuminen, vaikuttaminen sekä helppo 
yhteydenpidon kuntaan. Käyttäjä ohjataan aina ensisijaisesti digitaaliseen kanavaan. Verkkopalvelu  

helpottaa asukkaan arkea 24/7. Se on palveluiden keskittymä ja esittelypaikka. Näyteikkuna, josta on 
väylä palveluihin ja asiointiin. Turvallinen ja luotettava tieto löytyy käyttäjälle yhdestä osoitteesta.

Kolmannen 
osapuolen 

verkkopalvelu 
esim. Hilma



Verkkopalveluiden roolien tavoitetila

Kuntalaisen verkkopalvelu

- Koostaa kaiken yleisen informaation

- Esittelee palvelut keskitetysti ja ohjaa 
oikeaan asiointipalveluun (palveluohjaus)

- Osallistumisen ja vaikuttamisen ensisijainen 
kanava

- Yhteydenpidon ensisijainen kanava

- Sisältää käyttäjän “oman profiilin” ja 
koostaa asiointitietoja yhteisnäkymään Asiointipalvelut

- Asioinnin käytännön toteuttamisen 
kanava

- Ei sisällä varsinaisesti viestinnällistä 
sisältöä

Kotisivu

- Viestinnällinen kanava

- Brändin rakentamisen työkalu

Muu kunnan 
verkkopalvelu

- Erillisen yhtiön toteuttama 
kokonaisuus

- Sisältää viestinnällistä 
informaatiota

- Aito asioinnin tai 
ostamisen kanava

Yhteiskehitetty verkkopalvelun osa
- Toiminnallisuus, joka integroidaan osaksi 
useamman toimijan palveluita

- Näyttäytyy verkkopalvelun sisäisenä 
toiminnallisuutena

Palveluohjaus

Linkitys

Vahva yhteys Viitataan tarvittaessa



Suositus kehittämisen suunnasta
● Verkkopalveluiden kehittäminen selkeän nykytilan roolin perusteella

● Tarkastellaan mikä on minkäkin verkkopalvelun tavoitetila
○ Yhdistetään toiseen verkkopalveluun, itsenäinen verkkopalvelu tai kotisivu

● Verkkopalveluiden asiointitiedon ja asioinnin keskittäminen
● Vähennetään erillisiä verkkopalveluja ja lisätään integraatioiden määrää
● Tavoitteena tiedon kysyminen käyttäjältä vain yhden kerran. 

● Palvelupolkujen kehittäminen käyttäjän näkökulmasta 
● Käyttäjälle selkeämpi näkyvyys kaikkeen asiointiin ja vähemmän vaihtoehtoisia digitaalisia palveluita.
● Eri asiointien keskittäminen käyttäjän näkökulmasta samaan palveluympäristöön.

○ Hyödynnetään esityskerroksen ja taustajärjestelmien eriyttämistä arkkitehtuurikuvauksen mukaisesti

Verkkopalveluiden roolien kehittämisen suunta



https://miro.com/app/board/o9J_kqvYIlc=/

TURUN KAUPUNKI

PALVELUKARTTA

- Eriytetään selkeästi kotisivut omaan ratkaisuun 
ja kokonaisuuteen

- Työllisyyspalveluiden yhtenäistäminen
- Toiminnallisuuksien yhteiskehittäminen 

Chat
Kalenteri
Kartta



Decoupled toteutus

TURUN KAUPUNKI

TEKNINEN 
ARKKITEHTUURI



Roadmap



Vision 
osa-alueet

Helppo 
toteuttaa

Haastava 
toteuttaa

Tärkeä 

Erittäin 
tärkeä 

1 Proaktiiviset palveluiden ehdotukset 

18 Digitaaliset palvelut linkityksineen  löytyvät helposti.

1 Tärkein 2  Tärkein 3  Tärkein

11 Asukas voi hyödyntää omaa dataansa.
22 Tarvittaessa käyttäjä saa apua ja 
online-tukea kaikkiin elämäntilanteisiinsa. 

2 Palvelut  käyttäjän elämäntilanteen mukaan

12 Osallistuminen onnistuu verkkopalvelussa. 

19 Verkkopalvelu on visuaalinen.

4 Haku toimii 

5 Helppokäyttöinen 

3 Tekoälyn hyödyntäminen

6  saavutettava kaikilla alustoilla ja laitteilla.

7 Laadukas sisältö

8 Ajantasainen sisältö

9 selkokielinen ja ymmärrettävä sisältö

10 Palvelut ja palvelupolut räätälöityvät.

12

3

4

5
6

7
8

9

13 Oma profiili

16 Tarjoaa vastaukset ajankohtaisiin teemoihin

20 Verkkopalvelu on intuitiivinen. 

10
11

17 Verkkopalvelu on toimiva.

14 Sähköiset/digitaaliset palvelut 
ovat paremmin yhteydessä 
valtakunnallisiin palveluihin. 

15 Käyttäjä pystyy jatkuvasti seuraamaan missä ja kuka käsittelee asiaa.

16

21 Tarvittava tieto löytyy heti. 

13

17

18 15
19

20
21

12
22

14



UUSI TOTEUTUS (Decoupled microservice architecture)Drupal 7

Kuntalaisen verkkopalvelun roadmap

Miten kehitetään kuntalaisen verkkopalvelua?

Tunnistetaan yhdessä 
muiden kuntien / yritysten 
kanssa kehitettävät 
toiminnallisuudet.

Yritysten palveluiden 
esittäminen palvelupolussa

Palvelun toiminnan 
kehittäminen 
käyttäjädatan 
perusteella Palveluprosessien lyhentäminen

Ennakoiva palveluiden 
ja tiedon tarjonta

Suomi.fi integroituminen

Proaktiiviset 
palveluiden 
ehdotukset 

Digitaaliset palvelut 
linkityksineen löytyvät 
helposti.

Asukas voi 
hyödyntää omaa 
dataansa.

Palvelut  käyttäjän 
elämäntilanteen mukaan

Käyttäjä saa apua ja 
online-tukea 
elämäntilanteisiinsa. 

Osallistuminen onnistuu 
verkkopalvelussa. 

Verkkopalvelu 
on visuaalinen.

Haku toimii Helppokäyttöinen 

Tekoälyn hyödyntäminen

Saavutettava kaikilla 
alustoilla ja laitteilla.

Laadukas sisältö

Selkokielinen ja 
ymmärrettävä sisältö

Palvelut ja 
palvelupolut 
räätälöityvät.

Käyttäjän 
Oma profiili

Tarjoaa 
vastaukset 
ajankohtaisiin 
teemoihin

Verkkopalvelu on 
intuitiivinen. 

Verkkopalvelu on 
toimiva.

Digitaaliset palvelut ovat paremmin 
yhteydessä valtakunnallisiin palveluihin. 

Käyttäjä pystyy seuraamaan 
missä ja kuka käsittelee asiaa.

Tarvittava tieto 
löytyy heti. 

Yrityksille tarjottavat palvelupolut

Ajantasainen 
sisältö



Kehittämisen roadmapit

Taustajärjestelmät ja organisaatio

Yhteiskehitys

Muut

Kuntalaisen verkkopalvelu

Hallintomallin muutos

Kotisivujen eriyttäminen?

D7 tuki 
loppuu

Muiden sivustojen tieto 
samaan hakukantaan

UUSI TOTEUTUS (Decoupled microservice architecture)Drupal 7 Miten kehitetään kuntalaisen verkkopalvelua?

Mitä kehitetään yhdessä muiden kuntien/toimijoiden kanssa useammassa palvelussa näkyväksi “yhteispalvelumoduuliksi”?

PTV?

Miten organisaatio kehittyy ja mitkä taustajärjestelmät yms. vaikuttavat kehittämiseen?

Mitä muuta pitää huomioida ja mitä siirretään pois kuntalaisen verkkopalvelusta?

Suomi.fi ja intergraatiot 
asiointipalveluista

Kokonaiskehittämistä 
tulee tarkastella usean eri 

roadmapin avulla!



Muut



Projektin aikaiset muutokset

● Kyselyn toteutus sekä laajan vastausmäärän analysointi
● Arkkitehtiryhmän osallistaminen 
● Hallinto- ja palvelutuotantomallin tulevien uudistusten 

läpikäynti
● Korona tilanteesta johtuen useampaan osaan ja kertaan 

jaetut workshopit

Muut tuotokset

● Kyselytulokset
● Palvelumatriisi
● Turku.fi-järjestelmäkartoitus
● Hallinto- ja palvelutuotantomallin luonnos



Tehtävä

● Täsmentää mitä ymmärretään verkkopalvelulla - mikä on 
turku.fi, drupalilla tehtävä, kuntalaisen verkkopalvelu? 
Sisältääkö kaikki?

● Toimintamalli taustalla, se on tärkeämpi - että toimintamallit 
mahdollistavat toteuttamisen (tekniikan avulla tehdään asioita). 
Voi tulla ristiriitoja, jos tekniikka ei tue suunniteltuja asioita.

● Hyvän verkkopalvelun tutkimuksia ja näkökulmia on olemassa - 
niitä voi hyödyntää - keinoja toteuttaa asia.

● 60 + ryhmä otettava huomiooon, Nuoret käyttäjät korostuu → 
haastaa perinteiset kohderyhmät, miten määritetään 
kohderyhmä/käyttäjä, missä ero syntyy

● Ihmiset haluaa vaikuttaa, vaikutusmahdollisuuksia. On tärkeää 
huomioida käyttäjien osallistumista ja mahdollistaa keskustelu, 
reagoida käyttäjien toiveisiin

● Botti - onko meillä edes teoreettisia mahdollisuuksia, että tämä 
ymmärtää puhetta (suomi, ruotsi, englanti)?

● Tietovirtoja ja taustakytköksiä on piirretty paljon - Laine Jani, 
Gofore

● Vaikuttava tuote/palvelu: kaikkea tehdään huomioiden 
excit-polku - radikaalipäätös, palvelun ohjaaminen muualle. 
Modulaarisuus, tiedon kulku - rajapinnat. Järkevä 
suunnitelma ja polku toteuttaa tarvittaessa. 

● Kuntien välinen liikkuminen - saako linkattua (visit.finland) - 
kansallisia, tapahtumatilanteesta tietoa. Yhteistoimintaa 
muiden kanssa. Maakunnallisia toimijoita - föli, vaski jne. 
Tosi tärkeä huomio - onko turku.fi enää vain turku? Turun 
kaupungin rooli versus maakunnallinen

● Kunnan ja yrityselämän yhteistyö esim. kissmyturku - 
kunnanraja ei ole näkyvä, miten yritysten yhteistoiminta 
näkyy?

● Suomi.fi olemassa, sitä pitää hyödyntää! Pitää huomioida 
toteutuksen realistisuus. 

Muita tärkeitä huomioitavia asioita



Helpottaa asukkaan arkea 
24/7

Kaupungin palveluiden 
markkinointikanava: 

imagonluoja

Kun ei ketään saa kiinni enää 
puhelimella :) niin pitää 
käyttää verkkopalvelua. 
Verkkopalvelu käyntössä 24/7 
tiedontarpeeseen

Kaupungin palveluiden 
esittelypaikka: näyteikkuna

Kertoo mitä 
kaupunkiorganisaatio on 

tekemässä

paikka, josta saa helposti ja 
nopeasti  avun oli sitten nuori 

tai +65

Ohjaa ja neuvoo, mitä on 
tarjolla ja miten

Tieto kaupungista on yhdessä 
paikassa

Kunnan palveluiden 
markkinointi - aktiivinen 

tarjonta

Mahdollistaa asukkaiden 
vaikuttamisen tarjoamalla 

tietoa ja ohjaamalla 
osallisuusfoorumeille

Kuntademokratian tuki - 
kaikki pääsee osallistumaan

Ikkuna paikalliseen kulttuuriin 
ja mahdollisuuksiin

Avaa päätöksentekoa parhaimmillaan verkkopalvelu 
antaa elämyksiä käyttäjälle 

ohjaamalla häntä 
intuitiivisesti eteenpäin ja 
tarjoamalla muutakin kuin 
hakemaansa, mutta siihen 

liittyvää

Vastaa kysymykseen “mitä 
tekis?”

Vastaa kuntalaisen tiedon 
tarpeeseen epävarmassa 

maailmassa

paikka, jossa tulee myös 
kuulluksi  - pystyy 

vaikuttamaan

paikka osallistua, vaikuttaa, 
kommentoida ja 
kommunikoida

TURUN KAUPUNKI

Miksi on tärkeää, että kuntalaisen verkkopalvelu on olemassa?

Digitaalinen kanvava on 
ensisijaunen

VM vaatii ja seuraa
Että panostetaan
verkkopalveluun

Yksi osoite tiedolle

Löytyy useita kanavia 
yhteydenottoihin

Kunnan työntekijän, eli 
sisällöntuottajan järjestelmä 

> väylä kertoa palveluista

Someulottuvuus = 
yhteisöllisyys

Löytyy tiedot omista 
asioinneista ja käytetyistä 

palveluista

Yhteydenpito kuntaan( ja 
toimijoihin)  helpottuu

Tiedon lähde: 
kunnan asukas

matkailija
työntekijä
päättäjä

Kuntalaiset löytävät 
haluamansa palvelut

Kunnan päätökset ja oma 
asiointi kunnan kanssa

Turvallinen ja luotettava 
tietolähde

Palveluiden keskittymä

Tietoa kunnan toiminnasta ja 
tapahtumista voidaan jakaa 

helposti

Kuntalaisetkin haluavat 
Hyvän verkkopalvelun

Portaali kuntalaiselle

Osallistumisen ja 
vaikuttamisen kanava

Kaikki palvelut pitää pystyä 
hoitamaan verkossa

Kustannistehokasta
Tiedon löytäminen

Informaatiokanava ympärillä 
tapahtuvaan toimintaan

Hakutietojen seurannan avulla 
voidaan toteuttaa 
palveluohjausta

Julkisen hallinnon vastaaman 
verkkosivun sisältöön 
luotetaan ja tulisi olla 

puolueetonta

Kuntalaisten huoliasiat 
heijastuvat hakuihin. 

Voidaan helposti jakaa 
palveluihin liittyviä 

ohjeistuksia

Tärkeää olla kanava joka pyrkii 
vastaamaan kaikkien 

erityisryhmien tarpeisiin 
intressiriippumattomasti

Väylä palveluihin ja asiointiin

Tarjoaa yhtäläisen pääsyn 
tietoon koulutuksesta tai 

yhteiskunnallisesta asemasta 
riippumatta

Kunnan oma “media”

Tiedonvaihto

Toiminnan vaikuttavuuden 
seuranta

Työn tai mielekkään 
toiminnnan löytäminen 

erityisesti yli 65+

Matkustus ja tilatarve 
vähenee

Kansainvälinen tiedon saati

Äänestys



TURUN KAUPUNKI Millainen on käyttäjän mielestä 
unelmien verkkopalvelu kuntalaiselle?

Mitä me autamme käyttäjiä tekemään? Miten se tuo arvoa käyttäjille?  Miltä se tuntuu?

Sieltä löytyy apu kaikkiin 
elämäntilanteisiin

Sähköiset / digitaaliset 
palvelut: 

a) helposti löydettävissä
b) paremmin yhteydessä 

valtakunnallisiin 
palveluihin

Käyttöystävällinen

Yksi kirjautuminen kaikkiin 
palveluihin

Pystyt näkemään ja 
muuttamaan helposti

Omia tietojasi
ajankohtainen, 
ajantasainen

toimiva haku

Ei tarvitse joutua 
palloteltavaksi, kunta ottaa 

pallon
Pystyt jatkuvasti seuraamaan

Missä ja kuka käsittelee
asiaasi

Selkokielinen, 
ymmärrettävä

Laadukas ja ajankohtainen 
sisältö

Ajantasainen

Tietoja kysytään vain yhden
kerran

Proaktiiviset palvelut 
elämäntilanteen mukaan

Toimiva ja tietoturvallinen

Mahdollistaa osallistumisen

Pystyy osallistumaan kunnan 
toimintaan

Toimiva, visuaalinen ja  
intuitiivinen

Sellainen, jota voisi räätälöidä 
itselleen sopivaksi, ns. oma 

profiili 

Linkki kaikkiin palveluihin

Kuntalaisen ”olohuone” jossa 
yhteisöllisyys näkyy ja tukee 

elämistä

Opastaa ja johdattaa oikeisiin 
tarvetta vastaavin palveluihin "jossa voi verkossa

 hoitaa kaikki"
helppo, selkeä, looginen

Mahdollisuus online tukeen 

kaupungin toiminnot kattava 
moderni, interaktiivinen

käyttöliittymä

Helppokäyttöinen sekä 
saavutettava kaikilla alustoilla 

ja laitteilla

Ensisijaisesti omaa profiilia 
vastaavaa sisältöä 
ymmärrettävästi

“ No whistles and bells”
Pelkistetty käyttöliittymä Tarjoaa vastaukset 

ajankohtaisiin teemoihin, 
kysymyksiin ja tarpeisiin

Nopea ja sujuva 
yhteydenotto, esim. saa ekan 

vastauksen heti chatissä

Avaa päätöksenteon ja tekee 
helpoksi vaikuttaa ja 

osallistua

Wau-elämyksiä, uutisia 
tarjoava Saavutettavuuden 

edelläkävijä

Käyttäjä voi kirjautuneena 
räätälöidä sisältöjä, esim. 
poimia kiinnostavimmat 

aiheet, jolloin nämä palvelut, 
uutiset priorisoituvat

Esim. kaavoitusasioissa 
hyödynnettään ARia 

osallistettavien asioiden 
esittelyyn

Asukas voi hyödyntää omaa 
dataansa palvelujen ja 

palvelupolkujen 
räätälöitymiseen

Nopea vastaamaan ja 
tarvittava tieto löytyy heti Verkkopalvelun haku toimii 

yhtä hyvin kuin google

Tekoäly auttaa kysymyksin 
löytämään tiedon sen sijaan, 

että käyttäjä joutuisi 
kliksuttelemaan ta 

ihmettelemään 
hakutuloslistaa

Tarjoaa personoitua palvelua - 
mitä olen aiemmin tehnyt, 
tunnistaa

Verkkoasioinnin voi hoitaa 
alusta loppuun sujuvasti




