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● Tässä dokumentissa esitellään asiakaslähtöisen palveluviestinnän mallin pohja kunnille 
ja kaupungeille. Turun kaupunki ja Wunder tekivät mallin osana valtiovarainministeriön 
rahoittamaa hanketta.

● Malli koostuu asiakaslähtöisen palveluviestinnän tekemisen ohjeistuksesta, sekä 
verkkopalveluissa käytettävistä komponenteista. Tästä dokumentista löydät myös 
esimerkkejä mallin toteuttamisesta ja komponenttien käytöstä.

● Projektin lopputuotoksina olivat tämä viestinnän mallin kuvaus ja ohjeistus, 
esimerkkitoteutuksen prototyyppi, avoimen lähdekoodin esimerkkitoteutus 
verkkosivustosta jolla voi toteuttaa viestinnän mallia, sekä avoin komponenttikirjasto. 

● Kaikki kunnat ja kaupungit saavat vapaasti hyödyntää projektin lopputuotoksia 
haluamallaan tavalla. Kaikki lopputuotokset löytyvät osoitteesta https://palvelupolut.fi/

● Mallia voi hyödyntää esimerkiksi sisällöntuottajien kouluttamisen pohjana, 
sisältöstrategiatyön tukena, sekä verkkopalvelun uudistamisen apuna. 

Yhteenveto (1/2)

https://palvelupolut.fi/


● Malli muodostettiin palvelumuotoilun keinoja käyttäen. 
● Projektin aikana haastateltiin esimerkkitoteutukseen valittujen kunnan 

palveluiden käyttäjiä, kunnan työntekijöitä, analysoitiin olemassa olevaa 
dataa, rajattiin ongelmia ja haasteita, ideoitiin yhdessä kunnan 
asiantuntijoiden kanssa, prototypoitiin, testattiin ratkaisuja kunnan 
asiakkaiden kanssa, vedettiin lopputulokset yhteen ja luotiin malli, sekä 
esimerkkisivusto ja komponenttikirjasto. 

● Sivustolla ja mallissa hyödynnetään myös integraatiota 
Palvelutietovarantoon, jossa kunnat ylläpitävät palvelutietojaan. 

● Mallin muodostaminen oli tutkimusprojekti, jonka lopputuloksia ei ole vielä 
kokeiltu kuntien tai kaupunkien verkkopalveluissa. Projektin oppeja voi 
hyödyntää verkkopalveluiden tai sisältötyön kehittämisen pohjana.

Yhteenveto (2/2)



Ingress spotTaustaa projektista
● Projektin kuvaus
● Projektin tuotokset
● Valitut palvelupolut



Projektin kuvaus
Tämä projekti oli osa valtiovarainministeriön rahoittamaa hanketta Kohderyhmä- ja tarvelähtöinen 
palveluviestintä kunnissa uuden sukupolven julkaisualustalla.

Projektin tavoitteena oli:

● Auttaa kuntia kehittämään verkossa tapahtuvaa palveluviestintää asiakaslähtöisemmäksi
● Hyödyntää palvelutietovarannon sisältöjä entistä tehokkaammin kuntien verkkopalveluissa
● Pilotoida uudenlaista palvelupolkumallia Turun kaupungin valituilla palveluilla
● Tuottaa “white label”-tyyppinen saavutettava mallipalvelu julkiseen testikäyttöön ja 

avoimesti hyödynnettäväksi
● Tuottaa koulutuspaketti, jonka avulla voidaan levittää ymmärrystä ja osaamista eri kuntiin 

uudenlaisen palveluviestinnän tueksi



Projektin tuotokset
1. Palvelumuotoiltava ja käyttäjillä testattava ratkaisu

Tarve- ja kohderyhmälähtöisen palveluviestinnän malli
Palvelutietovarannon tiedot osana palvelupolkuja
Modulaarisesti kehitettävä ja saavutettava design- ja suunnittelumalli

2. Tekninen toteutus
Alusta, joka tarjoaa työkalut tarve- ja kohderyhmälähtöisen palveluviestinnän 
toteuttamiseksi
Design system -ajattelua hyödyntävä komponenttikirjasto ja ohjeistus

3. Koulutuspaketti
Palvelupolkumaisen viestinnän toteuttaminen käytännössä
Palveluviestinnän moduulimallin kuvaaminen
Palvelutiedot jouhevana osana kunnan verkkopalvelua



Varhaiskasvatus
“Haluan löytää päivähoitopaikan 
lapselleni.”

Rakennusluvat
“Haluan rakentaa omakotitalon Turkuun.”

Liikunta ja vapaa-aika

Palvelupolut

“Haluan mennä uimarannalle.”

Projektissa lähdettiin tutkimaan 
näitä tarpeita ja palvelupolkuja. 
Viestinnän malli muodostettiin 
erilaisten palvelupolkujen 
ymmärtämisen pohjalta.

1.

2.

3.



Ingress spotMiten malli syntyi?
● Prosessi pähkinänkuoressa
● Yhteenveto löydöksistä
● Ratkaisujen ideointi ja testaus
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● Malli luotiin palvelumuotoilun keinoin, osallistaen valittujen palveluiden 
asiakkaita ja Turun kaupungin asiantuntijoita. Projektissa noudatettiin 
tyypillistä palvelumuotoilun prosessia. 

● Mallin ideoinnin pohjaksi tehtiin tutkimus, jossa haastateltiin valittujen 
palveluiden asiakkaita eri kunnista sekä Turun kaupungin asiantuntijoita, 
tehtiin hakutermianalyysi, analysoitiin kaupungin verkkopalvelun valittuihin 
palveluihin liittyvät avoimet asiakaspalautteet, sekä kerättiin monenlaista 
julkisesti saatavilla olevaa aineistoa ja etsittiin sopivia verrokkeja.

● Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa käsitys sekä asiakkaiden, että 
kaupungin sisällöntuottajien tarpeista, haasteista ja motiiveista.

● Tutkimuksen perusteella tunnistettiin asiakkaiden avainhaasteet, joihin 
lähdettiin ideoimaan ratkaisuja ja luomaan asiakaslähtöisen viestinnän 
mallia.

Prosessi pähkinänkuoressa (1/2)



● Ratkaisuideointia varten järjestettiin kolme työpajaa. Työpajoissa 
osallistettiin Turun kaupungin aihealueen asiantuntijoita - 
projektipäälliköitä, sisällöntuottajia, palveluneuvojia, jne. ja ideoitiin yhdessä 
asiakaslähtöisiä ratkaisuja tapoihin, joilla palveluista voisi viestiä verkossa.

● Työpajojen lopputuloksia analysoidessa tunnistettiin sisältöideoiden 
lisäksi mallin kannalta oleelliset sisältötyypit ja komponentit, joita mallin 
toteuttamiseksi tarvitaan. Näiden pohjalta rakennettiin prototyyppi 
verkkopalvelusta ja palvelupoluista.

● Prototyypin sisältöä, komponentteja ja yleistä logiikkaa testattiin tämän 
jälkeen palveluiden asiakkaiden kanssa. Testausta tehtiin sekä valvottujen 
käyttäjätestien, että kyselytutkimuksen avulla. Kerätty palaute analysoitiin 
ja sen pohjalta parannettiin prototyyppiä ja kehitettiin mallia.

Prosessi pähkinänkuoressa (2/2)



1. TUTKI 2. RAJAA 3. IDEOI 4. TESTAA 5. TOIMITA

Piloitoitavien palveluiden 
asiakasymmärrys, 
mallinnettavat 
käyttötapaukset

Palvelupolkujen 
ideointi, 
prototypointi, 
yhteiskehittäminen

Palvelukokonaisuus, 
PTV-tietomalli, nykyinen 
käyttö, kohderyhmät, 
käyttäjien tarpeet

Käyttäjätestaus, 
konseptin validointi ja 
iterointi palautteen 
pohjalta

Ongelman rajaus Ratkaisun 
suunnittelu

Klikattava prototyyppi, 
sivupohjat ja 
komponentit toteutusta 
varten, mallin ohjeistus

Palvelumuotoilun prosessi tässä projektissa



Tiivistelmä tutkimuksesta



Asiakasymmärrys, verkkopalvelun analytiikka 
ja sisällöntuotannon haasteet.

Yhteenveto tutkimuksen löydöksistä



● Perustietoja, joista asiakkaat ovat kiinnostuneita, on monesti vaikea löytää, ne 
puuttuvat kokonaan, tai ne ovat vaikeasti ymmärrettävässä muodossa.

● Usein kysyttyihin kysymyksiin ei vastata verkkopalveluissa. Tästä johtuen 
asiakaspalvelut ruuhkautuvat ja samoista teemoista kertyy huonoa palautetta 
asiakkailta.

● Asiakkaat tarvitsevat monesti jonkin spesifin osan tai tiedon palvelusta. Tiedot 
ovat toisaalta verkkopalveluissa joko liian yleisluontoisia, tai yksityiskohtaista 
tietoa on vaikea löytää massan seasta tiedon huonon jäsentelyn johdosta. 

● Hakuprosessit (esim. varhaiskasvatuspaikan tai rakennusluvan) ovat 
epäselviä. Läpinäkyvyyden ja kommunikoinnin puute aiheuttaa stressiä 
asiakkaille.

● Asiakkaita pallotellaan sivustolta toiselle. Asiakasta ei ohjata selkeästi sopiviin 
lopputulemiin tai palvelukanaviin. 

Tunnistettuja asiakkaiden haasteita 



● Vanhemmat eivät tiedä milloin, miten, tai millä perustein 
päivähoitopaikoista tehdään päätöksiä. Hakuprosessi on 
epäselvä ja sen aikana ei tule väliaikatietoa. Tästä aiheutuu 
paljon stressiä, turhautumista, sekä turhia soittoja 
asiakaspalveluun, päiväkoteihin, sekä päiväkotien työntekijöille.

● Rakennuslupien hakijat eivät tiedä etukäteen mitä odottaa 
hakuprosessilta, mihin rakennuslupia tarvitaan, minkälaista 
dokumentaatiota vaaditaan, tai minkälaisia ammattilaisia 
rakennusprosessiin tulisi osallistaa. Koska tietoa on vaikea 
löytää kuntien tai kaupunkien sivuilta, hakijat joutuvat 
käyttämään monenlaisia eri lähteitä aina blogeista ja tuttujen 
vinkeistä Maanmittauslaitoksen sivuihin. Asiakaspalveluun tulee 
jatkuvasti yhteydenottoja samoista perusasioista.

Esimerkkejä haasteista (1/2)

Kuva: Daniel Cheung / Unsplash

Kuva: Brett Jordan / Unsplash



● Suurin osa uimarantojen tiedonhausta liittyy ajankohtaiseen tietoon 
sinilevästä ja uimaveden lämpötilasta.

● Lisäksi asiakkaille kiinnostavaa tietoa voi olla esimerkiksi:
○ Miltä ranta näyttää
○ Kuvaukset pukukopeista, vessoista, suihkuista, säilytystiloista
○ Tiedot kahvio- tai ravintolapalveluista, grillausmahdollisuuksista
○ Uimarannan soveltuvuudesta lapsillle (esim. kuinka syvää vesi 

on)
○ Saako koira uida rannalla
○ Onko rannan yhteydessä esim. sauna, hyppytorni tms.
○ Kuinka rannalle pääsee

Monesti nämä tiedot puuttuvat tai eivät ole ajan tasalla. Tietojen 
perusteella on harvoin mahdollista hakea ja filtteröidä vaihtoehtoja. 

Esimerkkejä haasteista (2/2)

Kuva: Maarten van den Heuvel / Unsplash



Muun muassa nämä asiat huomioitiin mallia muotoillessa:

● Turku.fi sivuston välitön poistumisprosentti (“bounce rate”) on korkea. Käyttäjiä ei 
ohjata sivuston sisällä, polkumaisuus puuttuu ja sivusto toimii läpikulkukanavana.

● Käyttäjiä heitellään eri alasivustoille ja sähköisiin asiointipalveluihin.
● Kehotukset erilaisiin toimiin (“call-to-action”) ovat epäselviä. Esimerkiksi yksittäisen 

päiväkodin sivulla saatetaan ohjata asiakasta viiteen eri asiointikanavaan.
● Kuntien ja kaupunkien verkkosivut eivät yleisesti vastaa moderneja standardeja, joihin 

asiakkaat ovat tottuneet. Sisältö on useimmiten tehty organisaatiolähtöisestä 
näkökulmasta, eikä sillä vastata asiakkaiden aitoihin tarpeisiin.

● Sisältö on myös monesti raskaslukuista. Tekstiä on liikaa ja käytetty kieli ei vastaa 
asiakkaiden käyttämää kieltä. Tiedon omaksuminen on täten hankalaa ja aikaavievää. 

Huomioita Turku.fi-analytiikasta ja sisällöstä



Lue lisää: Hakutermianalyysi

Hakutermianalyysi pähkinänkuoressa

https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/turku_-_hakutermianalyysi_2021_1.pdf


● Yli 200 sisällöntuottajaa, joilla vaihteleva osaaminen ja ammattitausta. 
Merkittävä osa ei ole varsinaisesti sisältöammattilaisia. 

● Selkeän mallin ja ohjeistuksien puute sisällöntuotannossa → jokainen tekee 
omalla tavallaan.

● Vaikeakäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä ja yhteys Palvelutietovarantoon 
toimii heikosti.

● Siiloutunut organisaatio, jossa sisällöntuottajat eivät keskustele yli siilojen. 
● Organisaatiolähtöisyys viestinnän lähtökohtana.

Tunnistettuja sisällöntuotannon haasteita 
Turussa



Edellisillä sivuilla käytiin läpi lyhyt tiivistelmä tutkimusvaiheen opeista. Täältä 
löydät yksityiskohtaiset lisätiedot tutkimusvaiheen tuotoksista: 

● Varhaiskasvatuspaikan hakemisen asiakasymmärrysraportti
● Uimarantojen käytön asiakasymmärrysraportti
● Rakennuslupien hakemisen asiakasymmärrysraportti
● Hakutermianalyysi (katso myös esittelyvideo)
● Käyttäjäymmärrysanalyysi (katso myös esittelyvideo)

Asiakasymmärrystä varten haastateltiin useiden eri kuntien asukkaita. Asiakkaiden 
tarpeet ja haasteet vaikuttivat tällä pienellä otannalla toistuvan läpi kuntien. 
Asiakasymmärryksen oppeja voi halutessaan hyödyntää lähtökohtana näiden 
palveluiden palvelupolkuja muotoillessa.

Tutkimusvaiheen lopputuotokset

https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/varhaiskasvatuspaikan_hakemisen_asiakasymmarrys.pdf
https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/uimarantojen_kayton_asiakasymmarrys.pdf
https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/rakennuslupien_hakemisen_asiakasymmarrys.pdf
https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/turku_-_hakutermianalyysi_2021_1.pdf
https://dreambroker.com/channel/me3mgxas/u4dg7xjc
https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/turku_-_kayttajaymmarrys_case-esimerkit_1.pdf
https://dreambroker.com/channel/me3mgxas/laplhoec


● Asiakasymmärryksen raportteja käytettiin ideointityöpajojen lähtökohtina. 
Työpajoissa osallistettiin Turun kaupungin aihealueen asiantuntijoita - 
projektipäälliköitä, sisällöntuottajia, palveluneuvojia, jne. ja ideoitiin yhdessä 
asiakaslähtöisiä ratkaisuja tapoihin, joilla palveluista voisi viestiä verkossa

● Sisältöideoiden lisäksi työpajojen lopputuloksia analysoidessa tunnistettiin 
mallin kannalta oleelliset sisältötyypit ja komponentit, joita mallin 
toteuttamiseksi tarvitaan. Näiden pohjalta rakennettiin prototyyppi 
verkkopalvelusta ja palvelupoluista.

● Prototyypin sisältöä, komponentteja ja yleistä logiikkaa testattiin tämän 
jälkeen palveluiden asiakkaiden kanssa. Testausta tehtiin sekä valvottujen 
käyttäjätestien, että kyselytutkimuksen avulla. Kerätty palaute analysoitiin 
ja sen pohjalta parannettiin prototyyppiä ja kehitettiin mallia. 
Yksityiskohtaiset tiedot analyysistä löytyvät ensimmäisen ja toisen 
testauskierroksen raporteista. 

Ratkaisujen ideointi ja testaus

https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/kayttajatestauksen_analyysi_04062021.pdf
https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/kayttajatestauksien_ja_kyselututkimuksen_analyysi_160721.pdf
https://palvelupolut.fi/sites/default/files/2021-09/kayttajatestauksien_ja_kyselututkimuksen_analyysi_160721.pdf


Ingress spot

Miten asiakaslähtöistä viestintää 
tehdään?
● Miksi asiakaslähtöinen viestintä?
● Hyvän sisällön perusperiaatteet
● Mitä palvelupolut ovat?
● Asiakasymmärryksen muodostaminen



● Tutkimusvaiheessa vahvistui selkeästi tarve 
asiakaslähtöisemmälle viestinnän mallille. Kuntien ja 
kaupunkien verkkosivut eivät ole pidettyjä, eivätkä 
ne usein vastaa asiakkaiden tarpeisiin.

● Tekemällä asiakasymmärrystä tunnistetaan 
asiakkaiden aidot tarpeet ja vastataan niihin 
asiakkaan käyttämällä kielellä.

● Tyytyväisten kuntalaisten lisäksi laadukkaalla 
viestinnällä kevennetään asiakaspalvelun 
kuormitusta.

● Kunnat puhuvat entistä enemmän 
asukaslähtöisyydestä. Tämä malli on yksi keino 
toteuttaa sitä.

Miksi asiakaslähtöinen viestintä?



Muista nämä kuusi asiaa!

Hyvän sisällön perusperiaatteet



● Datavetoisuus - Sisältö perustuu asiakasymmärryksessä tunnistettuihin 
aitoihin tarpeisiin. Jos sisältöä ei voi yhdistää mihinkään tunnistettuun 
tarpeeseen, on sisältö turhaa tai prioriteetiltaan matalalla. 

● “80/20”-sääntö - Sivulle nostetaan ensimmäiseksi sellainen sisältö, joka 
kiinnostaa 80%:ia asiakkaista. Muu tieto esitetään pienemmällä 
prioriteetilla.

● Tiedon vainu - Asiakkaalle luodaan jatkuvasti tunnetta siitä, että hän löytää 
kaiken tarvitsemansa tiedon sivuston sisältä selkeän linkityksen ja 
navigoinnin avulla. Seuraava tarvittava tieto näyttää olevan aina yhden 
klikkauksen päässä. Ennakoidaan jatkokysymyksiä.

* Mukaillen Richards (2017)

Hyvän sisällön perusperiaatteet* (1/2)



● Lyhyet ja selkeät lauseet - Tietoa on tutkitusti helpompi omaksua 
nopeammin, kun lauseet ovat lyhyitä. Lauseet muuttuvat vaikeammin 
ymmärrettäviksi 14. sanan jälkeen. Älä myöskään käytä ilmaisuja, jotka 
jättävät varaa tulkinnalle (esim. “Kesälomakaudella” vs. “1.6.-15.8.2021”).

● Selkeäkielisyys - Tutut ja yleisesti käytössä olevat sanat auttavat kaikkia 
omaksumaan tietoa nopeammin ja tekevät palvelusta saavutettavamman.

● Ei jargonia - Ammattikieltä ja -termistöä tulee välttää, jos asian voi ilmaista 
muulla tavoin niin, että asiakas ymmärtää asian nopeasti. Jos on käytettävä 
ammattikieltä, tulee tällaiset termit esitellä ja avata heti ensimmäisenä. 
Lähtökohtaisesti: käytä asiakkaan kieltä! 

→ Kunnioitetaan asiakkaan aikaa esittämällä vain relevanttia tietoa 
mahdollisimman helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa 
* Mukaillen Richards (2017)

Hyvän sisällön perusperiaatteet* (2/2)
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Hyvän sisällön perusperiaatteet

Muista nämä kuusi asiaa!
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Mitä palvelupolut ovat?



● Palvelupolku (eng. “Customer journey map”) on termi, jolla on alunperin 
viitattu palvelumuotoilun työkaluun, jolla visualisoidaan asiakkaan matka tai 
polku jonkin olemassa olevan tai suunnitellun palvelun piirissä. 

● Polku mallinnetaan asiakkaan näkökulmasta. Sen tarkoituksena on toimia 
pohjana ideoinnille siitä, miten asiakkaan tarpeisiin vastataan parhaalla 
mahdollisella tavalla, palvelun ja organisaation tavoitteet huomioiden. 

● Tässä projektissa lähdettiin pilotoimaan “uudenlaista 
palvelupolkumallia”. Termin voi ymmärtää monella tavalla, joten seuraavilla 
sivuilla määrittelemme mitä palvelupolku tässä kontekstissa tarkoittaa ja 
konkretisoimme asiaa käytännön esimerkkien kautta.

Mitä palvelupolut ovat? (1/2)



Ennen 
hakuprosessia Hakuprosessin aikana Hakuprosessin 

jälkeen

Toimet

Ajatukset ja 
huolet

Tunteet

UKK:t

Asiakkaan:



Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että palvelupolkumalli tarkoittaa tässä 
kontekstissa:

● Asiakkaan ohjaamista selkeästi kohti toivottuja lopputulemia. Polku vastaa 
asiakasymmärryksessä tunnistettuihin tarpeisiin, lopputulema on vaivatonta 
saavuttaa ja siihen pääsyyn tarvittavat tiedot on helppo löytää. Kaikki tieto 
on järjestelty loogisesti polun varrelle. Polulta ei eksy helposti.

● Asiakkaalle ei tule sellaista tunnetta, että mielessä on kysymyksiä joihin ei 
löydy vastauksia, tai ei ole paikkaa mihin olla yhteydessä jos kysymyksiin ei 
ole mahdollista vastata verkkopalvelussa. Asiakkaan ei tarvitse mennä 
Googlettamaan ja etsimään muualta vastauksia perustietoihin. 

● Saman palvelun alla voi olla useita eri tarpeita ja eri palvelupolkuja. 
● Seuraavilla kalvoilla on havainnollistavia esimerkkejä tämän projektin aikana 

pilotoiduista palvelupoluista.

Mitä palvelupolut ovat? (2/2)



● Varhaiskasvatuksen palveluissa päivähoitopaikkaa hakiessa yksi yleinen 
asiakkaan tavoite ja palvelupolun lopputulema on löytää lapselle kodin 
läheltä turvallinen ja hyvän oloinen päivähoitopaikka. 

● Tämä on perheelle iso asia ja suuri muutos, johon liittyy paljon tunteita ja 
avoimia kysymyksiä. Prosessin alkaessa varhaiskasvatuksen palvelut ovat 
useimmiten vanhemmille täysin tuntemattomia ja hakuprosessi on epäselvä.

● Vanhemmat tarvitsevat siis paljon tietoa empaattisessa ja helposti 
lähestyttävässä formaatissa. Koska hakuprosessiin liittyy monia eri vaiheita 
ja tiedon tarpeet ovat laajat, on erittäin tärkeää että monimutkaisesta 
kokonaisuudesta annetaan informatiivinen yleiskatsaus. Tässä katsauksessa 
tulisi esitellä kaikki liitännäiset teemat yleisellä tasolla, sekä ohjata ja 
valmistella asiakasta selkeästi prosessin eri vaiheisiin ja monenlaisiin 
lopputulemiin, riippuen missä kohtaa polkua asiakas kulkee (ks. miten tämä 
on toteutettu prototyypissä)

Varhaiskasvatuksen palvelupolusta

https://wunder.invisionapp.com/console/share/EM30YWV0RC
https://wunder.invisionapp.com/console/share/EM30YWV0RC


● Toisaalta taas uimarantojen kohdalla yksi yleinen asiakkaan tavoite ja 
palvelupolun lopputulema on päästä nopeasti kuumana kesäpäivänä 
uimarannalle. 

● Tähän polkuun liittyy harvoin monimutkaisuutta. Usein asiakasta 
kiinnostaa tarkistaa ajankohtainen sinilevätilanne ja veden lämpötila, tai 
reittiohjeet paikan päälle. 

● Kyseessä saattaa olla asia, johon käytetään alle minuutti aikaa jos ranta 
on entuudestaan tuttu. Tällöin tärkeän tiedon tulee olla nostettuna erittäin 
selvästi esille ja sivuston tulee olla riisuttu kaikesta turhasta (ks. miten tämä 
on toteutettu prototyypissä).

Uimarantojen palvelupolusta (1/2)

https://wunder.invisionapp.com/console/share/X230YWUVDB
https://wunder.invisionapp.com/console/share/X230YWUVDB


● Samalla palvelusivulla toki palvellaan myös esimerkiksi asiakkaita, jotka 
tutustuvat ensimmäistä kertaa paikkakunnan rantoihin ja mietiskelevät, 
minne mennä viettämään kesäpäivää. 

● Asiakasta saattaa tällöin kiinnostaa esimerkiksi, että sopiiko ranta pienille 
lapsille, tai onko siellä kahvilapalveluita. Kuvat ja muutaman lauseen 
tiivistelmä rannasta ovat myös luultavasti tällaiselle asiakkaalle kiinnostavaa 
tietoa. 

● Joka tapauksessa uimarantojen palvelupolku pysyy yksinkertaisena, 
vaikka erilaisia tiedon tarpeita on. Moninaiset tiedot on syytä esittää 
napakasti, visuaalisesti ja helposti lähestyttävästi. 

● Tärkeistä aiheista, kuten sinilevästä voi olla asianmukaista informoida 
tarkemmin tietosivujen muodossa ja linkittää näitä sopiviin paikkoihin.

Uimarantojen palvelupolusta (2/2)



Asiakaslähtöistä viestintää on mahdotonta tehdä 
ymmärtämättä asiakkaiden tarpeita.

Asiakasymmärryksen muodostaminen



Asiakasymmärrys on palvelumuotoiluvetoisen lähestymistavan kulmakivi. 
Asiakasymmärrys muodostuu tutkimalla ja sen tavoitteena on ymmärtää 
asiakkaiden tarpeet, toiveet, huolenaiheet ja preferenssit. 

Asiakasymmärrystä voi ja kannattaa muodostaa monista eri lähteistä, esim.:
● Haastattelut ja kyselytutkimukset
● Verkkosivun analytiikka ja hakutermianalyysi
● Olemassa olevien palautteiden analysointi
● Asiakaspalvelun ja asiakasneuvojien kanssa keskustelu, mahdollisten 

asiakaspalvelun tikettien analysointi
● Työpöytätutkimus (verkkosivut, sosiaalinen media, foorumit, olemassa 

olevat tutkimukset, uutiset, jne.)
● Benchmarking

Miten asiakasymmärrys muodostuu?



Esimerkki: näistä tässä projektissa tehty 
varhaiskasvatuksen asiakasymmärrys muodostui



● Asiakasymmärryksen muodostaminen vaatii aikaa ja 
tekijöitä. Siksi on tärkeää priorisoida ja miettiä sopiva 
laajuus kunkin palvelukokonaisuuden 
asiakasymmärrykselle. Ulkopuolisten asiantuntijoiden 
hyödyntäminen kannattaa ainakin aluksi. 

● Asiakasymmärrystä kannattaa lähteä muodostamaan 
ensisijaisesti eniten käytetyille ja vierailluille 
palvelukokonaisuuksille. 

● Aloita kartoittamalla ensin mitä tietoa on jo saatavilla 
ja tunnista, mitä pitäisi ymmärtää paremmin →  Tutki ja 
hanki lisätietoa asianmukaisella prioriteetilla, muista 
palvelun vaikuttavuus.

Asiakasymmärryksen laajuudesta ja 
priorisoinnista



1. Olette tunnistaneet mitä tietoa ja millä hakutermeillä asiakkaat etsivät

● Esim. asiakkaat hakevat “päiväkotia”, eivät “varhaiskasvatusta”
● Käytetyimmät hakutermit, joihin tulisi vastata sisällöllä: “päiväkodit Turku”, 

“päivähoidon maksut”

2. Ymmärrätte asiakkaiden tärkeimmät prioriteetit

● Esim. mistä löydän lähimmät päiväkodit, mitä eri vaihtoehtoja on, miten 
päivähoitopaikkaa haetaan, mitä päivähoito maksaa

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (1/2)



3. Tiedätte keitä palvelun tyypilliset asiakkaat ovat

● Esim. tuoreita vanhempia Turun alueella, joista moni vaihtaa keskenään 
kokemuksia Facebookissa ja muilla foorumeilla

● Osa asiakkaista on muuttanut ulkomailta ja suomalainen varhaiskasvatus on 
vierasta heille

4. Minkälaisia olettamuksia ja huolia asiakkailla on

● Esim. ovatko päiväkodit turvallisia lapselleni
● Saanko haluamani paikan
● Miten voin vaikuttaa hakuprosessiin, jotta saan varmasti haluamani paikan

* Mukaillen Richards 2017

Asiakasymmärrys on tehty hyvin kun* (2/2)



Asiakasymmärryksen tavoitteena on muodostaa ymmärrys ihmisten 
yleisimmistä palveluihin liittyvistä tarpeista. 

Kun tehdään palveluviestintää verkossa, tulisi asiakasymmärryksen perusteella 
olla mahdollista muodostaa käsitys: 

○ Asiakkaiden usein kysymistä kysymyksistä
○ Kielestä, jota asiakkaat käyttävät
○ Tunteista, jotka liittyvät palveluihin ja tarpeisiin
○ Asiakkaiden tietotasosta palveluihin liittyen

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (1/2)



Tämän ymmärryksen pohjalta:

○ Asetetaan prioriteetit sisällölle
○ Pidetään huolta, että vastataan usein kysyttyihin kysymyksiin
○ Valitaan minkälaisin komponentein sisältöä kannattaa tuottaa
○ Otsikoidaan UKK:t ja tietosivut
○ Valitaan sopiva äänensävy, jolla asiakasta puhutellaan
○ Tuotetaan ymmärrettävää ja tarpeisiin vastaavaa sisältöä
○ Muodostetaan sopivat palvelupolut

Mitä asiakasymmärryksellä tehdään? (2/2)



● Sisältö ei ole koskaan täydellistä tai valmista. 
Jatkokehitysideoita syntyy ja uusia tarpeita 
tunnistetaan matkan varrella → Jatka aina kehittämistä 
dataan perustuen.

● Ennen julkaisua sisältö kannattaa ensin käydä läpi ja 
testata organisaation asiantuntijoiden kanssa.

● Julkaisun jälkeen kannattaa tehdä palautteen 
antaminen helpoksi ja kehittää sisältöä saadun 
palautteen perusteella. Mikäli mahdollista, osoita 
asiakkaille että heidän palautteensa on huomioitu - 
tämä kannustaa antamaan palautetta jatkossakin. 

Testaa ja vahvista



* Mukaillen Richards 2017

Tutki
Rajaa
Ideoi

Sisältösuunnittelun 
prosessi*

Kirjoita 
Pyydä palautetta

Julkaise 
Kerää palautetta, mittaa, 

ylläpidä ja kehitä



Ingress spotMalli käytännössä
● Mallin prototyyppi
● Komponentit ja sisältötyypit
● Sivujen rakentamisesta
● Mitä mallin jalkautus vaatii?



● Mallin konkretisoimista ja testaamista varten on luotu 
prototyyppi.

● Sisällöntuottajana voit tutkia miten prototyyppiin on jäsennelty 
tietoa ja miettiä miltä osin esimerkit ovat hyödyllisiä oman 
sisältötyösi tueksi.

● Prototyypi ei toimi aina samalla tavalla kuin oikea verkkosivu ja 
vain osa linkeistä on klikattavia.

Varhaiskasvatuksen prototyyppi (työpöytäversio)

Varhaiskasvatuksen prototyyppi (mobiiliversio)

Uimarantojen prototyyppi (työpöytäversio)

Uimarantojen prototyyppi (mobiiliversio)

Mallin prototyyppi

https://wunder.invisionapp.com/console/share/EM30YWV0RC
https://wunder.invisionapp.com/console/share/6X30YWV484
https://wunder.invisionapp.com/console/share/X230YWUVDB
https://wunder.invisionapp.com/console/share/7S30YWUS5E


Näiden avulla toteutat mallia 
käytännössä.

Komponenttien ja sisältötyyppien esittely ja ohjeet



● Seuraavilla kalvoilla esitellään projektin aikana tunnistetut ja toteutetut 
komponentit ja sisältötyypit, joiden avulla asiakaslähtöistä viestintää voi 
toteuttaa.  

● Jokaisen komponentin ja sisältötyypin kohdalla on lyhyet käyttöohjeet.
● Komponentit ja sisältötyypit on teknisesti toteutettu 

Storybook-komponenttikirjastoon, sekä Drupal-julkaisujärjestelmään. 
Löydät tekniset ohjeet komponenttien käytölle Storybookin ohjeosiosta. 

● Komponenttikirjasto on mahdollista ottaa käyttöön ja komponentit voi 
brändätä mille tahansa kunnalle sopiviksi. 

● Drupal-toteutuksen ja PTV-integraation lähdekoodi on avointa ja niitä voi 
käyttää minkä tahansa kunnan verkkopalvelun pohjana tai apuna. 

● Yhdessä nämä osat antavat kunnille ja kaupungeille rakennuspalikat 
asiakaslähtöisen viestinnän toteuttamiseksi, sekä verkkopalveluiden 
uudistustyön pohjaksi.

Komponenteista ja sisältötyypeistä

https://storybook.palvelupolut.fi/


Mitä? 
● Otsikot ovat tärkeitä - niillä on suuri vaikutus 

siihen, mitä hakukoneet nostavat tuloksiin ja 
mitä asiakkaat löytävät hauillaan.

● Otsikko antaa asiakkaalle heti tiedon siitä,  
mitä kyseinen sivu käsittelee.

Miten?
● Asiasanat ensimmäisinä →  helpompi ja 

nopeampi ymmärtää
○ Hyvä: Päivähoito Turussa
○ Huono: Turun kaupungin alueella 

saatavilla olevat päivähoidon palvelut

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Heading”

Komponentti #1 - Otsikko



Mitä? 
● Orientoi lukijan ja vahvistaa, että hän on 

tullut oikeaan paikkaan ja saa täältä 
etsimänsä tiedon.

● “Onko tämä hyödyllistä minulle, vai joudunko 
palaamaan hakukoneeseen?” → noin 3 
sekuntia aikaa vakuuttaa.

Miten?
● Tuo muutamalla lyhyellä lauseella esille, 

kenelle sivusto on ja mitä tietoa lukija saa. 
● Katso kuvasta oikealla esimerkki 

varhaiskasvatuksen laskeutumissivun 
yhteenvedosta.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Hero”

Komponentti #2 - Yhteenveto (lead text)



Mitä? 
● Kertovat tarinan → käyttäjä tietää yhdellä silmäyksellä, mitä 

sivulta löytyy.
● Pilkkovat tekstin helposti luettaviin osiin. Auttavat muistamaan, 

sekä ymmärtämään kokonaisuutta.

Miten?
● Väliotsikot on hyvä muodostaa asiakasymmärryksen perusteella. 

Mihin kysymyksiin asiakkaat etsivät vastauksia?
● Väliotsikointi toimii monesti hyvin kysymysmuodossa, kuten 

esimerkissä oikealla. Asiakkaan on helppo tarttua mielessä oleviin 
kysymyksiin ja Google-hakuja tehdään usein tässä muodossa.

● Pilko sisältö väliotsikoilla helposti ja nopeasti luettaviksi 
kappaleiksi. Vältä pitkiä lauseita ja tekstikappaleita. 

● Yksinkertaista ja selkeytä tietoa tarvittaessa luettelomerkein 
väliotsikoiden alla.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Anchor menu”

Komponentti #3 - Väliotsikot



Mitä? 
● Leipätekstissä kuvataan palvelua, 

palvelupaikkaa, tai tietoa aiheesta.
● Komponenttia on mahdollista käyttää 

kaikissa sisältötyypeissä.

Miten?
● Pidä lyhyinä ja ytimekkäinä.
● Väliotsikoi lyhyisiin kappaleisiin.
● Jos aiheesta on vaikea kirjoittaa lyhyttä 

kappaletta, voi olla järkevämpää tehdä aiheesta 
oma erillinen tietosivunsa.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Paragraph”

Komponentti #4 - Leipätekstit 



Mitä? 
● Monivaiheisen ja monimutkaisen prosessin 

yksinkertaistaminen helposti ymmärrettäviksi 
askeleiksi.

● Yhdellä silmäyksellä näkymä siihen mitä on 
tiedossa, sekä linkit lisätietoihin.

Miten?
● Dataan perustuen, mieti mitä eri vaiheita 

asiakas tulee käymään läpi prosessin aikana → 
Pilko askeleiksi, otsikoi.

● Mikä on asiakkaalle tärkeintä tietoa per askel? 
→ Kirjoita saatteeksi.

● Mitkä ovat askeliin liittyvät UKK:t? → Linkitä 
näihin tietoihin.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section process steps”

Komponentti #5 - Prosessin esittäminen 
askelein



Mitä? 
● Vastaavat asiakkaiden yleisimpiin 

kysymyksiin asiakkaan kielellä lyhyesti, 
ytimekkäästi ja selkeästi.

● Ohjaavat lukemaan lisää tietosivuilta, jos 
vastaus ei ole yksinkertainen. 

Miten?
● Dataan perustuen: mitä haastatteluista 

nousi, mihin toistuviin kysymyksiin 
asiakaspalvelu vastaa, mitä asiakkaat 
hakevat Googlessa ja sivustolla, mitä 
asiakkaat sanovat palautteissa? 

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Accordion”

Komponentti #6 - Usein kysytyt kysymykset



Mitä? 
● Nopea katsaus perustietoihin palvelupaikasta.
● Yhdellä silmäyksellä tärkeimmät tiedot 

asiakkaalle.

Miten?
● Nosta tähän yleisimmät perustiedot, joita 

asiakkaat etsivät.
● Visualisoi asianmukaisin ikonein.
● Jätä mahdollisimman vähän tilaa tulkinnalle ja 

jatkokysymyksille. Esim. uimarannan sivulla 
“Kioski auki kesälomakauden ajan” vs. “Ke-La 
9:00-16:00 1.6.-15.8.2021 välisenä aikana”.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section icon grid”

Komponentti #7 - Nopeat tiedot -laatikko



Mitä? 
● Palvelupaikan sivuilla käytössä oleva 

komponentti, johon lisätään kuvia paikasta.

Miten?
● Jos mahdollista, käytä oikeita tilannekuvia  

seesteisten still-kuvien ja tyhjien 
palvelupaikkojen sijaan → Asiakas saa 
realistisen mielikuvan palvelupaikasta.

● Ole kuitenkin tarkkana siitä, että erityisesti 
lasten kuvien julkaisuun tulee lähtökohtaisesti 
olla huoltajan lupa. Keskustele organisaation 
sisällä kuvien pelisäännöistä. 

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Image”

Komponentti #8 - Kuvagalleria



Mitä? 
● Komponentti, jolla ohjataan 

laskeutumissivun alussa asiakasta 
yleisimmille palvelupoluille.

● Sisältää 2-3 linkkiä.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section CTA”

Komponentti #9 - Linkkielementti
Miten?

● Käytä asiakasymmärryksessä tunnistettuja 
yleisimpiä tarpeita → Valitse mihin 
asiakasta lähdetään ohjaamaan.

● Älä käytä tätä komponenttia, jos palvelun 
käyttötarpeet ovat yksinkertaiset →  
Komponentti vie turhaan tilaa.



Mitä? 
● Palvelupaikkojen listaamiseen ja hakuun, 

sisältää mahdollisuuden suodattaa 
tuloksia.

Miten?
● Aseta suodattimet eri palveluun sopiviksi 

- mitä “ominaisuuksia” palvelupaikoilla 
on, miten ne eroavat toisistaan?

● Suodattimien tulisi myös yhdellä 
silmäyksellä kertoa asiakkaille 
minkälaisia vaihtoehtoja on tarjolla.

● Hakutoiminnon käyttöönotossa on tärkeä 
huomioida, miten se kytkeytyy sivuston 
muuhun hakuun.

Komponentti #10 - Hakutoiminto



Mitä? 
● Osa hakutoimintoa: palvelupaikkojen 

listanäkymä muodostuu näistä korteista.
● Palvelupaikan tärkeimpien perustietojen 

esittämiseen tiiviisti yhdessä näkymässä.

Miten?
● Valitse palvelukohtaisesti 

asiakasymmärryksen perusteella 
korteille sellaiset tiedot, jotka ovat 
asiakkaille tärkeimpiä.

● Visualisoi kortteja kuvin ja ikonein.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section cards”

Komponentti #11 - Palvelupaikan kortti



Mitä? 
● Linkkejä liitännäisiin aiheisiin ja kehotuksia 

toimimaan (“call-to-action”, “CTA”)
● Voivat olla sisäisille tai ulkoisille sivuille, 

sähköisiin asiointikanaviin, tai 
liitetiedostoihin.

● Käytettävissä palveluiden ja 
palvelupaikkojen sivuilla, sekä tietosivuilla.

Miten?
● Ennakoi asiakkaan jatkokysymykset ja 

polun seuraavat vaiheet → Linkitä tähän 
komponenttiin.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Box links”

Komponentti #12 - Aiheeseen liittyvää -laatikko



Mitä? 
● Blogit ovat hyviä ilmapiirin keventämiseen tai 

ihmislähtöisen materiaalin tuottamiseen.
● Ne toimivat myös hyvinä sisäänheittäjinä 

sivustolle, jos otsikoissa ja sisällöissä vastataan 
yleisiin Google-hakuihin.

● Tätä komponenttia voi käyttää myös 
tiedotteisiin ja uutisiin.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section teaser”

Komponentti #13 - Blogit 
Miten?

● Blogien otsikoinnista: mieti minkälainen kirjoitus 
avaisi asiakkaalle ihmislähtöisesti prosessia ja 
vähentäisi stressiä, tai keventäisi aihetta? 

● Pidä huolta ajantasaisuuden tunteesta. Kaksi 
vuotta vanha kirjoitus antaa mielikuvan 
sivustosta, jonka tietoon ei voi enää luottaa.



Mitä? 
● Manuaalisesti täytettävät yhteystiedot 

sisältötyyppeihin, jotka eivät saa automaattisesti 
palvelukanavia PTV:sta (laskeutumissivu, 
tietosivu). 

● Vastaa asiakkaan kysymyksiin “miten sinne 
pääsee?”, ja “mihin voin olla yhteydessä jos 
kaipaan lisätietoa?”.

Miten?
● Ohjaa asiakasta selkeästi muutamaan toivottuun 

kanavaan. Älä laita kortille kahdeksaa 
puhelinnumeroa, neljää sähköpostiosoitetta, jne.

● Tee erillinen tietosivu, jos on pakottava tarve listata 
paljon yhteystietoja yhteen paikkaan.

● Katso, että kaikkien asiointikanavien aukioloajat 
ovat selkeästi esillä.

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section contact cards”

Komponentti #14 - Yhteystiedot-kortti



Mitä? 
● Automaattisesti PTV:sta haetut linkitetyt 

asiointikanavat näkyvät tällä kortilla.
● Sisältötyypeille “palvelu” & “palvelukanava”.
● Vastaa asiakkaan kysymyksiin “miten sinne pääsee?” ja 

“mihin voin olla yhteydessä jos kaipaan lisätietoa?”, tai 
“miten voin asioida sähköisesti?”.

Miten?
● Komponentti hakee automaattisesti linkitetyt 

asiointikanavat PTV:sta. Sisällöntuottajan ei tarvitse 
muokata komponenttia. 

● Pidä huolta, että tarvittavat asiointikanavat on linkitetty 
PTV:ssa ja asiointikanavien tiedot ovat ajan tasalla. 

Komponentin nimi Storybook-komponenttikirjastossa: “Section content summary”

Komponentti #15 - Yhteystiedot PTV:sta



Huomioita sisällöntuottajille.

Sisältötyypeistä



● Laskeutumissivun tulisi ohjata erilaisia asiakkaita 
erilaisille palvelupoluille. 

● Tilanteeseen sopivat palvelupolut vaihtelevat 
merkittävästi eri palveluiden ja tarpeiden välillä.

● Aiemmin esitellyt komponentit ja sisältötyypit toimivat 
rakennuspalikoina erilaisten palvelupolkujen 
muodostamiselle. 

● Asiakasymmärryksen hankkiminen helpottaa 
valitsemaan sopivat rakennuspalikat eri tilanteisiin. 

Sisältötyyppi #1 - Laskeutumissivu (1/2)



Esimerkki projektissa testattujen palvelupolkujen välisistä eroista:

● Varhaiskasvatuksen palvelupolku on monimutkainen ja aihe on vanhemmille 
vieras. Päätös ja muutos vaikuttaa suuresti perheen arkeen ja stressaa 
vanhempia. → Palvelupolun on oltava empaattinen, informatiivinen ja 
asiakasta kädestä pitäen ohjaava.

● Uimarantojen palvelusivulla asiakkaan tarpeet ovat harvoin monimutkaisia 
tai suuria tunteita herättäviä. Suurin osa etsii tietoa sinilevästä, lämpötiloista 
tai reittiohjeista. → Palvelupolun on oltava lyhyt ja ytimekäs, sivulta tulee 
riisua pois turhat komponentit, ajantasaisuuden tunne on tärkeä. 

Sisältötyyppi #1 - Laskeutumissivu (2/2)



● Palvelupolkujen ja laskeutumissivujen 
rakentamiseen ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä 
asioita. 

● Sisällöntuottajan on ymmärrettävä sekä 
asiakkaan tarpeet, että palvelun realiteetit ja 
rakennettava palvelupolut tämän ymmärryksen 
pohjalta.

● Mallin komponentit ja sisältötyypit tarjoavat 
rakennuspalikoita, joiden avulla sisällöntuottaja 
voi tehdä kunkin palvelun tarpeisiin sopivia 
palvelupolkuja.

Ei yhtä oikeaa tapaa

Polun 
vaihe 1 Polun vaihe 2 Polun vaihe 

3

Toimet

Ajatukset 
ja huolet

Tunteet

UKK:t

Asiakkaan:



● Hyvä lähtökohta palvelu- ja tietosivujen rakentamiseen 
on tunnistaa asiakkaiden UKK:t ja pitää huoli, että sivun 
sisältö vastaa ensisijaisesti näihin kysymyksiin. 

● UKK:t selviävät hankkimalla asiakasymmärrystä.
● Ymmärtämällä asiakkaiden huolia ja tarpeita on 

helpompi päättää miten ja milloin asiakasta kannattaa 
ohjata kunnan toivomiin kanaviin ja lopputulemiin.

● Tekstin määrät kannattaa pitää hallittuina ja 
väliotsikoida kappaleita. Otsikoina voi hyvin käyttää 
tunnistettuja usein kysyttyjä kysymyksiä - asiakkaat 
hakevat näillä termeillä todennäköisesti myös tietoa 
Googlesta.

● Jos jokin aihepiiri vaatii syvällisempää avaamista, on 
tälle hyvä tehdä oma tietosivunsa, johon asiakasta voi 
ohjata erikseen liitännäisiltä palvelu- tai tietosivuilta. 

Sisältötyyppi #2 - Palvelu- ja tietosivu



● Kuvaile palvelupaikkaa yhteenvetoon* ja 
leipätekstiin** → Luo asiakkaalle mielikuva 
siitä, mitä on odotettavissa.

● Tuo asiakkaalle kiinnostavimmat tiedot 
palvelupaikasta nopeat tiedot 
-laatikkoon***. 

○ → Tärkeimmät tiedot yhdellä 
silmäyksellä.

● Pidä huolta ajantasaisista aukioloajoista 
(PTV:ssa jos integraatio on käytössä) ja 
selkeästä ohjauksesta palvelukanaviin. Kerro 
asiakkaalle mihin missäkin tilanteessa 
kannattaa olla yhteydessä. Älä hukuta 
asiakasta yhteystietojen massaan. 

Sisältötyyppi #3 - Palvelupaikan sivu

*Yhteenveto

***Nopeat tiedot

**Leipäteksti



Ingress spotMallin jalkauttaminen
● Mitä mallin jalkauttaminen vaatii?
● PTV:n rooli

 
 

 



● Sisältöstrategian uudistamista, fokuksena 
datavetoisuus, asiakaslähtöisyys ja jatkuva oppiminen. 

● Uuden mallin omaksumista ja sisällöntuottajien 
kyvykkyyden kasvattamista.

● Asiakkaiden jatkuvaa osallistamista (haastattelut, 
testaaminen, palautteet, jne.) ja organisaation kykyä 
mukautua uusiin oppeihin.

● "Muutoksen lähettiläiden” tunnistamista. Ketkä ovat 
innostuneita uudesta mallista? Aloita pienillä 
kokeiluilla, mittaa tuloksia ja kommunikoi 
onnistumisista → Jalkauta mallia.

Mitä mallin jalkauttaminen vaatii?

Kuva: Franki Chamaki / Unsplash



Tässä projektissa tutkittiin PTV:n hyödyntämistä asiakaslähtöisen viestinnän 
toteuttamiseksi ja tehtiin PTV-integraatio Drupaliin.

Seuraavilla sivuilla käymme läpi oppeja PTV:n hyödyntämisestä, 
viestinnällisestä näkökulmasta: 

● Asiakaslähtöisen palveluviestinnän malli toimii toki ilman PTV-integraatiota 
ja teknologiariippumattomasti, mutta PTV:n järkevällä hyödyntämisellä työtä 
voi helpottaa huomattavasti. 

● Toimiva PTV-integraatio auttaa luomaan heti rakenteisen pohjan kaikista 
kunnan palveluista verkkopalveluun ja linkittää eri lähteistä peräisin olevan 
datan toisiinsa. 

Palvelutietovarannon (PTV:n) rooli (1/2)



● Jos PTV-integraatio on käytössä, pohjatyön on oltava kunnossa. Palvelutietojen 
pitää olla mallin komponentteja vastaavassa formaatissa, jotta niistä on hyötyä 
asiakkaille. 

● PTV:n hyödyntämisen ja integraation toteuttamisen yhteydessä on siis syytä 
pitää asiakkaiden tarpeet tarpeet päällimmäisenä mielessä. Jos tämä unohtuu ja 
sisällöntuottajat keskittyvät täyttämään sokeasti tietoja PTV-kenttiin ilman tätä 
näkökulmaa, saattaa PTV:n hyödyntäminen muodostua ristiriitaiseksi 
asiakaslähtöisen viestinnän kanssa.

● Toisaalta jos PTV-sisältöä tuotetaan mallin mukaisesti, on kunnalla tai 
kaupungilla käytössään tehokas tietovaranto, josta löytyy rakenteisesti ja 
asianmukaisesti toisiinsa linkittyen kaikki palvelut ja niihin liittyvät asiointikanavat. 
Tietojen ylläpito onnistuu helposti yhdestä paikasta ja tietovaranto toimii helppona 
verkkopalvelun rakenteen luomisen pohjana.

Palvelutietovarannon (PTV:n) rooli (2/2)



Ingress spotJatkokehitys
● Tiekartta tekniselle toteutukselle
● Datavetoisuuden tukeminen
● Projektin oppeja ja muita jatkoajatuksia
● Lisälukemista ja inspiraatiota

 
 

 



Avoimen lähdekoodin Drupal-toteutukseen on luotu mallin sisältötyypit ja 
komponenttikirjastoon on toteutettu merkittävä osa mallin komponenteista. Osa 
komponenteista ja ominaisuuksista on kuitenkin ainoastaan prototyypissä ja näitä ei ole 
toistaiseksi toteutettu teknisesti. 

Rakentaessa toimivaa kunnan verkkopalvelua tämän toteutuksen päälle, näemme 
tärkeimmiksi toteutuksesta puuttuviksi teknisiksi ominaisuuksiksi:

● Hakutoiminnon / listanäkymän (näkymä on toteutettu, toimivaa hakua ei)
● Navigaation
● Karttaintegraation

Prototypoidun “omat valinnat” -ominaisuuden tarpeellisuutta voi harkita ja ominaisuuden 
pitää tiekartan loppupäässä. 

Tiekartta tekniselle toteutukselle



Asiakaslähtöistä viestintää ja toimivaa verkkopalvelua on helpompi kehittää, kun 
on dataa mihin perustaa päätöksiä. 

Jatkuvaa oppimista ja datavetoisuutta edesauttavat esimerkiksi:

● Modernit asiakaspalvelujärjestelmät, jotka mahdollistavat palvelupyyntöjen 
luokittelemisen ja analysoinnin

● Palautteenantokanavat sisäänrakennettuna verkkopalveluun
● Kuntalaisten osallistamisen kanavat (esim. Turun kaupungin digiraati)
● Verkkopalvelun analytiikan hyödyntäminen (esim. Google Analytics, 

Matomo) ja sisällön toimivuuden mittaaminen 

Datavetoisuuden tukeminen

https://www.facebook.com/groups/digiraati


● Asiakkailla todettiin samoja haasteita kunnasta riippumatta ja toisaalta 
kunnat tarjoavat samanlaisia palveluita ja taistelevat samanlaisten 
haasteiden kanssa, myös verkkoviestinnässä.

● Yhteistyö kuntien kesken olisi siis järkevää jatkossakin. Yhdessä 
tekemällä ja oppimalla kaikki tekisivät varmasti parempia ja 
asiakaslähtöisempiä verkkopalveluita.

● Tämän projektin oppeja ja tuotoksia saa ja kannattaa käyttää apuna 
verkkopalveluita uudistaessa. Olisi hienoa, jos jakaisit julkisesti omia 
oppejasi mallin hyödyntämisestä ja verkkopalveluiden uudistamisesta 
yleisesti.

● Mallin päälle on helppo rakentaa tarvittaessa lisää komponentteja 
komponenttikirjastoon. Muista helpottaa sisällöntuottajien työtä antamalla 
selkeät käyttötarkoitukset ja rajoitukset, sekä ohjeet uusille komponenteille.

Projektin oppeja ja ajatuksia (1/2)



● Asiakkaiden kanssa keskusteleminen ja asiakasymmärrykseen 
tutustuminen oivalluttaa sisällöntuottajia. Kun sisällön tekijät saavat asetettua 
itsensä asiakkaan saappaisiin, on laadukkaan asiakaslähtöisen sisällön 
tekeminen huomattavasti helpompaa. 

● Sisällöntuottajien kannattaa siis haastatella asiakkaita, analysoida palautteita, 
sekä tehdä yhdessä sisältötyöpajoja. 

● Projektissa pilotoitiin palvelupolkujen suunnittelun työpajoja. Yhtenä 
jatkokehitysideana voisi olla hyödyllistä työkalullistaa tämä työpajaformaatti ja 
kehittää työpajalle pohja ja ohjeistus, jota mikä tahansa kunta tai kaupunki voisi 
hyödyntää sisällön suunnittelussa ja palvelupolkujen muotoilussa. 

● Ulkopuolisten kirjoittajien ja sisältöstrategien hyödyntäminen voi olla 
hedelmällistä. Julkisen sektorin ulkopuolelta tulevat sisältöammattilaiset ovat 
monesti tottuneet kirjoittamaan asiakaslähtöistä sisältöä. Samoin vieraskynien 
hyödyntäminen blogeissa voisi olla hyödyllistä (ks. Tukholman esimerkki). 

Projektin oppeja ja ajatuksia (2/2)

https://www.visitstockholm.com/live-work/start-business/how-i-started-my-freelance-career-stockholm


Sisältöön liittyviä:
● Content Design (Sarah Richards, 2017)
● Content Strategy for the Web (Kristina Halvorson, 2012)

Palvelumuotoilun perusteista:
● Palvelumuotoilu (Juha Tuulaniemi 2011)
● This is Service Design Doing (Marc Stickdorn et al. 2018)
● Good Services (Lou Downe 2020)

Verkkopalvelun komponentteihin liittyen:
● Gov.uk Design System
● Suomi.fi Design System

Lisälukemista ja inspiraatiota

https://design-system.service.gov.uk/
https://designsystem.suomi.fi/fi/


Lisätiedot: 
https://palvelupolut.fi/

Kiitos!

https://palvelupolut.fi/


wunder.io

Shaping the Digital Experience


