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Aika

22.5.2018 klo 13:00-15:

Paikka

Väestörekisterikeskus, auditorio

Läsnä

Pirkko Romakkaniemi, pj, VRK
Minna Mäkinen, kansalaissisältöjen vastaava, VRK
Kirsi Mikkonen, sihteeri, yrityssisältöjen vastaava, VRK
Mari Kervinen, erityissuunnittelija, VRK (paikalla osan aikaa)
Terhi Tuokkola, suunnittelija, VRK
Minna Viitaharju, Uudenmaan TE-toimisto
Sakari Seppälä, KKV
Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät ry
Kari Lindstedt, Eläketurvakeskus
Annika Grönholm, Opetushallitus
Kirsimarja Putkonen, KEHA-keskus
Tuija Pajukka, PRH
Päivi Männikkö, PRH
Reetta Moilanen, Tilastokeskus
Anna Lind, Poliisihallitus (paikalla osan aikaa)
Osallistui etäyhteyksin:
Kirsi Wendelin-Arponen, Ely-keskus
Päivi Tahvanainen, SYKE
Marjo Öhmann, ELY-keskus
Anna-Maria Stenius, Työttömyysvakuutusrahasto
Katri Kangas, Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Krista Pahkin, Työterveyslaitos
Susanna Berner,
Maria Miro, TEM
Minna Louhikoski, Verohallinto
Suvituuli Mikos, KELA
Sami Stenberg, STM
Ilari Takamäki, Finnvera
Heli Leutonen, Tulli
Leila Hantula, Itä-Suomen AVI/MOK

Poissa

Virpi Kankaanpää, STM
Janne Fredman, Taloushallintoliitto
Pirkko Hakkarainen, A-klinikkasäätiö
Päivi Bergman, Kela
Tero Lehikoinen, THL
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Mailis Salmi, Vanhustyön keskusliitto
Juha Kartano, Verohallinto
Teemu Hokkanen, Business Finland
Eero Lukin Business Finland
Katariina Oranen, AVI/Työsuojelu
Susanna Hyvärinen, Kuntaliitto
Juulia Ukkonen-Wallmeroth, Väestöliitto
Timo Torvinen, Poliisihallitus
Varpu Sivonen, Uudenmaan Yrityspalvelut
Maarit Rautio, Suomen Syöpäyhdistys
Eija Mikkonen, OM
Leila Koskela, Kela
Sanna Sinkkilä, Tapaturmavakuutuskeskus

1 Kokouksen avaus
Kehityspäällikkö, toimitustyöryhmien puheenjohtaja Pirkko Romakkaniemi avasi
kokouksen klo 13:02. Pirkko Romakkaniemi toivotti osallistujat tervetulleiksi ja
kävi läpi kokouksessa mukana olijat.
2 Käyttäjien osallistaminen Suomi.fi-palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa
Kirsi Mikkonen esitteli KaPa-hankkeessa käytössä olleita käyttäjien
osallistamismuotoja ja kertoi, miten käyttäjiä osallistetaan nyt Suomi.fin
jatkokehityksessä ja sisällöntuotannossa. Mikkonen kertasi myös, miten
palautteet käsitellään Suomi.fissä ja otetaan huomioon verkkopalvelun
kehityksessä.
Toimitustyöryhmää pyydettiin kertomaan mahdollisista Suomi.fikäyttäjäyhteisölle sopivista aiheista ja tehtävätoiveista verkkotoimitukselle
osoitteeseen suomifi@suomi.fi. Toimitustyöryhmän jäsenet ovat tervetulleita
myös liittymään Suomidigikehittäjien ryhmään, johon voi myös ilmoittautua
verkkotoimitukselle.
3 Suomi.fin maakunta- ja sote-näkymät ja niihin liittyvät käyttäjäkyselyt
Mari Kervinen kertoi, miten maakunta- ja sotenäkymiä on alettu suunnitella
Suomi.fihin ja miten käyttäjiä on otettu mukaan suunnitteluun.
Maakuntanäkymistä tarkennettiin, että palvelulistauksessa on aina näkyvissä
myös valtakunnalliset palvelut, vaikka käyttäjä olisi valinnut tarkasteltavaksi vain
jonkun alueen palvelut. Keskusteltiin palvelujen nousuun vaikuttavista asioista eli
palvelutietovarannossa annettavista metatiedoista: aluetieto, palveluluokka,
tarkka kohderyhmä ja asiasanat. Näiden olisi tärkeää olla oikein, jotta palvelut
nousevat Suomi.fihin tietosisältöjen yhteyteen.
Maakuntanäkymän yhteydessä keskusteltiin siitä, pitäisikö valtakunnallisia
palveluja nostaa paremmin esille. Mari Kervinen kertoi, että palvelujen nousujen
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kanssa on ongelmana se, että pienet toimijat nousevat tällä hetkellä liian
voimakkaasti esille. Tämä on tunnistettu ongelma, johon on tulossa parannuksia.
Sote-keskusten vertailunäkymää suunnitellaan Suomi.fihin, mutta itse sotekeskuksen valinta tallentuu jatkossa Omakantaan. Sote-keskusten tiedot tulevat
palvelutietovarantoon, mutta vaativat sinne tietomallin muutoksia.
Toimitustyöryhmää kehotettiin kommentoimaan prototyyppikuvia, jotka ovat
kommentoitavissa vielä toukokuun loppuun saakka:
▪

Maakuntanäkymät Suomi.fissä

▪

Sote-näkymät Suomi.fissä

Keskusteltiin, pitäisikö toimitustyöryhmän jatkossa kokoontua erikseen yritys- ja
kansalaispuolen työryhmittäin. Pirkko Romakkaniemi ehdotti, että syksyllä
voitaisiin kokoontua kahdessa eri ryhmässä ja keskittyä tietosisältöihin ja niiden
tuottamiseen.
4 Palvelutietovaranto
Terhi Tuokkola kertoi palvelutietovarannosta. Esityksessä käytiin läpi, miten
palvelukuvauksia hyödynnetään Suomi.fissä ja muissa verkkopalveluissa sekä
neuvonnassa. Tuokkola käsitteli myös palvelukuvausten laatua sekä
palvelutietovarannon tietojen hyödyntämistä muualla ja kävi läpi
palvelutietovarannon uusia ominaisuuksia.
Toimitustyöryhmän jäsenet voivat käydä oman organisaationsa PTVpääkäyttäjän kanssa läpi Pääkäyttäjän tarkistuslistaa, jotta palvelukuvausten
laatu tulee tarkistettua. Palvelutietovarannon käännöspalvelua kannattaa
hyödyntää, jotta ajan tasalle tarkistetut palvelukuvaukset saadaan myös ruotsiksi
ja englanniksi.
Keskusteltiin lupien toimialojen valitsemisesta ja käytiin läpi lupalistauksen
rajaamista Suomi.fissä. Jotta luvat löytyisivät helpommin, olisi hyvä käydä
palvelutietovarannossa merkitsemässä toimialat niille luville, joille on selkeästi
toimiala löydettävissä.
Terhi Tuokkola esitti myös muita toiveita toimitustyöryhmän jäsenten tehtävistä
palvelutietovarannon suhteen: PTV:n edistäminen omassa organisaatiossa, PTVtyön seuraaminen ja PTV-laaduntarkastus yhdessä pääkäyttäjien kanssa.
5 Muuta
Toimitustyöryhmän seuraava kokous päätettiin pitää syksyllä ja silloin
kokoonnutaan kansalais- ja yrityssisältöjen äärelle työryhmittäin. Osa jäsenistä on
edustajina molemmissa ryhmissä, mutta halutessaan muutkin jäsenet voivat
osallistua molempiin tapaamisiin.
Sampo Seppänen kysyi, pitääkö yritysosion päivityskierroksen aikataulu
paikkansa ja voisiko toimitustyöryhmää informoida, kun sisältöjä on päivitetty.
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Kirsi Mikkonen kertoi, että päivitysaikatauluun on tullut pieni muutoksia, mutta
pääosin se pitää paikkaansa. Kansainvälistymistä käsittelevät tekstit ovat
parhaillaan faktatarkistuksessa ja Liiketoiminnan kehittämisen sisällöt ovat
parhaillaan viestintätoimistolla päivitettävinä. Seuraavaksi päivitykseen lähtevät
Yritysverotus sekä Yrityksen rahoitus ja tuet -aiheen sisällöt. Kirsi Mikkonen lupasi
informoida toimitustyöryhmää, kun päivitettyjä sisältöjä julkaistaan.

Tilaisuus päättyi klo 15:03.

Puheenjohtaja

Pirkko Romakkaniemi

Sihteeri

Kirsi Mikkonen

