Suomi.fi-toimitustyöryhmän
kokous
6.3.2019

Viime kokouksessa (22.9.2018) keskustellut ja sovitut
asiat
▪ Slack-kanavan käyttöönotto

-> Jatketaanko kanavan käyttöä?
▪ Tietosisältöjen tuottamistavat ja toimitusprosessi
- päätettiin, että jatkossa faktatarkastajille ehdotetaan myös kieliversioiden kommentointia ennen
julkaisua.

Viime syksyn kokouksen pohjalta sovitut
toimenpiteet verkkotoimituksessa
▪ Kokouksessamme 26.9.2018 pidettiin jälkimmäinen tunti erikseen

kansalais- ja yritysosioille.
▪ Kansalaisosiossa sovittiin:

- Verkkotoimitus informoi aktiivisemmin ja aikaisemmin
tietosisältöjen päivityskierroksesta.
- Verkkotoimitukselle voi aina laittaa pyynnön, jos oman aiheen
tietosisällöt eivät näy kaikissa halutuissa kohdissa.
- Verkkotoimitukselta voi pyytää raportteja käyttötilastoista.
- Jos verkkotoimitus saa palautetta käyttäjiltä jostain organisaatiosta,
se välitetään eteenpäin. (Mutta palaute Suomi.fistä ohjautuu
pääasiassa kansalaisneuvontaan.)

Viime syksyn kokouksen pohjalta sovitut
toimenpiteet verkkotoimituksessa
- ”Tuotettu yhteistyössä…” otettu käyttöön, jos organisaatio on osallistunut aktiivisesti
sisällöntuotantoon.

- Haluttiin tietoa organisaatioista, jotka hyödyntävät PTV:tä
rajapinnan kautta. Niitä ovat mm: Mikkeli, Mäntyharju, Nivala, Pieksämäki, Pietarsaari,
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Migri, Valtiokonttori jne.
- Rajapinnan hyödyntämisestä tietoa Suomi.fin Palveluhallintaisivustolle:
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit

Viime syksyn kokouksen pohjalta sovitut
toimenpiteet verkkotoimituksessa
▪ Yritysosiossa sovittiin:

- Jatketaan keskustelua faktatarkastuksista TEMin kanssa. Maria Miró
kirjoittikin tästä slck-kanavallemme mm näin: ”… näiden
oppikirjatyyppisten sisältöjen tarkastajia haetaan toimitustyöryhmän
ulkopuolelta (esim. oppilaitoksista, kolmannelta sektorilta jne.), kuten
jo aikaisemminkin on pyritty tekemään. Sisältöjä ei poisteta
Suomi.fistä, koska palvelun käyttäjille halutaan tarjota
mahdollisimman kattava yrittämisen ja yrittäjyyden tietopaketti. ”
-> faktatarkastajia löytyi kuitenkin sekä kolmannelta sektorilta että valtion virastoilta
- Toivottiin lisää palvelupolkuja
->sama toive on verkkotoimituksella, mutta tällä hetkellä niitä ei ole priorisoitu.

Tietosisältöjen päivityskierrokset
ja tuotanto 2019
Minna Mäkinen

Päivityskierrokset ja jatkuva seuranta
▪ Kaikki Suomi.fi-tietosisällöt päivitetään vuosittain.
▪ Päivitys tapahtuu kuukausittaisilla päivityskierroksilla.

Näillä kierroksilla päivitetään
• Kansalaispuolen sisällöt
• Yrityspuolen sisällöt
• PTV-pohjakuvaukset
▪ Päivityskierrosten lisäksi sisällöille tehdään ”jatkuvaa seurantaa”.
• Viestintätoimistot seuraavat lakimuutoksia ja viranomaissivuja systemaattisesti
• Asiantuntijaorganisaatiot tiedottavat Suomi.fi-verkkotoimitusta tulevista muutoksista
• Verkkotoimituksen aihevastaavat seuraavat omien aiheidensa lakimuutoksia.

Päivityskierroksen kulku
▪ Sisällöt lähetetään ensimmäiseksi faktatarkastajien kommentoitavaksi
➢ Ajankohtana aina kuun puoliväli
➢ Jos sisältö on huhtikuun päivityslistalla, se tulee faktatarkastettavaksi maaliskuun
puolivälissä
▪ Faktatarkastajalla on kaksi viikkoa aikaa reagoida Suomi.fi-

verkkotoimitukselta tulevaan tarkastuspyyntöön

➢HUOM! Aikaa varsinaiselle tarkastukselle saa aina tarvittaessa enemmän
➢Kahden viikon aikana tarvitsemme kuitenkin kuittauksen siitä, että otatte sisällöt työn
alle. Samalla voi sopia aikataulusta.

▪ Mikäli faktatarkastaja ei reagoi pyyntöön, Suomi.fi-verkkotoimitus lähettää

sisällöt tarkastettavaksi viestintätoimistolle.

➢Sisällöt tarkistetaan mm. viranomaisten verkkosivujen avulla.
➢Isoihin muutoksiin pyydetään faktatarkastus asiantuntijaorganisaatioilta.

Mitä odotamme faktatarkastajalta?
▪ Kommentoi oman substanssiosaamisesi sisältöjä. Sisällöt lähetetään

useimmiten usealle tarkastajalle.
▪ Kommentoi, mikäli sisällössä on:

• virheellisiä tai muutosta kaipaavia kohtia
• olennaisia puutteita tai tarpeetonta sisältöä
• epäselviä virhetulkintoja mahdollistavia kohtia.
▪ Kertokaa myös, jos teksteissä ei ole mielestänne korjattavaa
▪ HUOM! Kommentteja teksteistä saa lähettää ympäri vuoden! Osoite

tällöin suomifi@suomi.fi

Miten kommentoida?
▪ Aihevastaavamme lähettävät linkin Drive-tiedostoon, jonne jokainen

faktatarkastaja voi kommetoida.
• Driveen ei tarvitse luoda erillisiä tunnuksia
• Näet muiden tekemät kommentit, joten päällekkäistä työtä ei tarvitse tehdä
• Voit jakaa Drive-linkin useammalle henkilölle organisaatiossasi.
▪ Mikäli haluat tekstit word-muodossa, pyydä aihevastaavaa

lähettämään tiedosto s.postin liitteenä.

Jo päivityskierroksella olleet/olevat sisällöt
▪ Kansalaiselle:
•
•
•
•
•

Sosiaalipalvelujen sisällöt
Perusoikeudet ja vaikuttaminen
Tieto- ja hallintopalvelut
Turvallisuus ja järjestys
Kartat

▪ Yritykselle:
•
•
•
•
•

Kansainvälistyminen (kesken)
Rahoituksen suunnittelu, Yritysverotus
Liiketoiminnan kehittäminen
Työnantajan velvollisuudet
Yrittäjän toimeentulo

Maaliskuu – faktatarkastukseen helmikuussa
kansalainen/
yritys

Aihesivu ja aihesivun sisällöt

moduulien määrä

aihevastaava

kansalainen

Parisuhde
Lapsen saaminen ja hoito

9

Juha

10

Juha

Perheen kriisitilanteet
Perheiden tukeminen
Lainsäädäntö ja oikeusturva

3

Juha

1

Juha

15

Iida-Maria

30

Minna

4

Juha

13

Niina

0

Christina

0

Christina

0

Christina

(uusitaan kokonaisuudessaan, eri sprintillä Jirassa)

kansalainen/ P6 Koulutus
pohjakuvaus
yritys
Tuoteideat ja keksinnöt

Työntekijän palkkaaminen
Lainat ja takaukset
Pääomasijoitukset
Tuet ja avustukset

Huhtikuu – faktatarkastukseen maaliskuussa
kansalainen

Pohjakuvaus/
Kansalainen

yritys

Aihesivu ja aihesivun sisällöt

moduulien määrä

aihevastaava

Esiopetus ja koulunkäynti
Opiskelu
Opiskelijan toimeentulo ja sosiaalinen tuki
Tiede ja tutkimus
Kirjastot

1

Minna

4

Minna

2

Minna

2

Minna

0

Christina

Kulttuuri

4

Christina

P3 Perheiden palvelut
P25 Kulttuuri

27

Juha

9

Christina

P1 Asuminen

2

Christina

P2 Rakennettu ympäristö

19

Christina

Innovaatiotoiminta
Tuotteistaminen
Kaupallistaminen
Työyhteisön hyvinvointi

3?

Juha

2

Juha

2

Juha

9

Niina

Toukokuu – faktatarkastukseen huhtikuussa
kansalainen

Pohjakuvaus/
kansalainen
yritys

Aihesivu ja aihesivun sisällöt

moduulien määrä

aihevastaava

Työnhaku ja urasuunnittelu

2

Olli

Työkyky ja työsuojelu
Työttömyys
Eläkkeet
Asunnon hankinta
Rakentaminen ja kiinteistöt

0

Olli

15

Olli

6

Christina

3

Christina

3

Christina

Viestintä
P10 Työ ja työttömyys

1

Christina

4

Olli

Ammattipätevyydet
Luvat ja velvoitteet
Tepsivät teot työelämään
Muutostilanteet työpaikalla

2

Olli

0

Tuula

0

Minna

5

Niina

Omistajanvaihdokset ja yrityskaupat

6

Olli

Kesäkuu – faktatarkastukseen toukokuussa
Aihesivu ja aihesivun
sisällöt

moduulien määrä

aihevastaava

kansalainen

Kiinteistön kunnossapito ja jätehuolto

1

Tuula

Ympäristönsuojelu

3

Tuula

Luonnonvarojen hyödyntäminen

2

Elina

Pohjakuvaus/
kansalainen

P23 Ympäristö

21

Tuula

P24 Luonnonvarat, eläimet ja kasvit

6

Elina

Yritys

Seutupohjakuvaukset

19

Niina

Heinä- ja elokuulle
ei ole aikataulutettu
sisältöjä
päivityskierrokselle

Uuden sisällön
tuotanto

▪ Uutta sisältöä ei tuoteta kovinkaan

paljoa vuonna 2019
▪ Työn alla olevia sisältöjä:

• Uuden opiskelijan opas
• Aktiivimalli
• Oikeudenkäynti ja rikosasiat –oppaan
uudistaminen
• Henkilötietojen luovutuksen kieltäminen
• Hoitopaikanvalinta (kansalliset asiat
siirtyvät Suomi.fihin)
▪ Maakuntien yhteiset verkkosisällöt –

hankkeen sisällöt

