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Kansallinen palveluarkkitehtuuri

KaPA-ohjelman tavoitteena on:

• Yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asiointia 
viranomaisten kanssa ja tehdä siitä turvallisempaa

• Edistää julkisen hallinnon avoimuutta ja parantaa julkisen hallinnon 
palvelujen laatua

• Mahdollistaa sähköisten palvelujen kustannustehokkuus

• Parantaa tietojen yhteiskäyttöä ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

• Edistää yritysten mahdollisuuksia hyödyntää julkisen hallinnon tietovarantoja 
ja palveluja

• Tukea kansantaloutta tehostamalla julkista hallintoa ja luomalla uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia yksityiselle sektorille.



Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin
tukipalveluista, ns. KaPA-laki, voimaan 15.7.2016



  

”Lain mahdollistamat uudet ominaisuudet käyttäjälle 
yhdestä digitaalisesta luukusta, uudistuvasta 
suomi.fi-palvelusta kansalaiselle I yritykselle I 
viranomaiselle”

”Kansallinen palveluarkkitehtuuri on perusta, jolle 
digitaalinen Suomi rakennetaan.”

6.9.2016 Ohjelmapäällikkö Maria Nikkilä, VM



  

Mikrobitti-lehti on palkinnut Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman 
beta.suomi.fi-sivuston Vuoden palveluna.

 

 ”Beta.suomi.fi on iso askel siihen suuntaan, ettei viranomaisten kanssa 
tarvitse asioida enää virastoissa tai papereita lähetellen”, palkinnon 
perusteluissa todettiin. ”Oli jo korkea aika edes vähän kirittää Viroa”.

https://esuomi.fi/beta-suomi-fi-palkittiin-vuoden-palveluna/

https://esuomi.fi/beta-suomi-fi-palkittiin-vuoden-palveluna/


  

Kansainvälisiä esimerkkejä



  



  

User Centered Design: Doing the hard work to make GOV.UK simple
Tom Loosemore
RESHAPE - Designing the future of the library Helsinki 26.9.2016

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/
https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0


  



ID-card – the Key to the Digital World
Krista Vesas, Marketing Director Pärnu Central Library
RESHAPE - Designing the future of the library Helsinki 26.9.2016 

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AABLHmIJYc6uikZqXf-2wYNla?dl=0&preview=17+Pecha+kucha+Krista+Vesas.pdf

http://www.kirjastokaista.fi/krista-vesas-id-card-the-key-to-the-digital-world/

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AABLHmIJYc6uikZqXf-2wYNla?dl=0&preview=17+Pecha+kucha+Krista+Vesas.pdf
http://www.kirjastokaista.fi/krista-vesas-id-card-the-key-to-the-digital-world/


  



  

The Digital Economy and Society Index 2017

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi

Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen mittaaminen
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 3/2017
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16202

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16202


  

Suomi.fi-palvelukokonaisuus



  

Suomi.fi-palvelut

+ Suomi.fi-verkkomaksaminen



  

Suomi.fi-verkkopalvelu



  

Palveluväylä



  

Tunnistautuminen



  



  



  

Viestit



  

Valtuudet



  



  



  



  

Verkkomaksu



  



  



  

Kirjastot



  

Uusi palvelukanava kirjastoille

Liittyminen kirjastotoimialana

Koordinaatio kunnissa

Kirjastojen neuvontatehtävä



Kirjastoille

Vahva tunnistautuminen (+ kevyt tunnistautuminen?)

Osoitetiedot Väestötietojärjestelmästä  

Kirjastoasiointi Suomi.fi-verkkopalveluun

Kirjastohakemiston data Palvelutietovarantoon

Kirjastopalveluiden palvelukuvaukset

Viestipalvelu 

Valtuutuspalvelu

Verkkomaksaminen

Kansalaisuuden tukeminen: neuvontatehtävä 



Uusi palvelukanava kirjastoille – kirjastopalvelut osaksi  kansallista yhden luukun palvelua + 
elämäntilannepohjainen asiointimahdollisuus.

Uuden asiakkuuden luominen vahvalla tunnistautumisella; kirjastokortiton asiointi, uusia 
tunnistautumistapoja.

Ajantasaisten osoitetietojen tarkistus.

Kaikille kansalaisille automaattisesti asiakkuus kaikkiin kunnan-/kaupunginkirjastoihin?

Muiden kirjastojen asiakkuuden liittäminen samaan näkymään.

Tunnistautuminen/asiakkuus yhteiseen e-aineistokokoelmaan.

Asiakkuudenhallinnan ja asiakasviestinnän parantaminen viestipalvelun avulla.

Valtuutusprosessin rationalisointi valtuutuspalvelun avulla.

Palvelutietovarannan datan ja karttapalvelun hyödyntäminen esim. Kirjastohakemistossa ja 
Finnassa.

Verkkomaksaminen.

Finto-palvelut sekä Finnan avoin data hyödynnettäväksi Suomi.fi-kokonaisuuteen.

Uusia mahdollisuuksia



Kirjastojen Suomi.fi-pilotit 1  

Kirjastojen KaPA-referenssiryhmä:

Haka-tunnistautuminen
 
Finnan näkyminen palvelunäkymässä (ei voi toimia keskitettynä väylänä 
kirjastojärjestelmien liittämisessä palveluväylään) + Finnan avoin data

Omien tietojen näyttäminen kirjastojärjestelmästä palvelunäkymässä: kevät 2017
 
Vahva kirjautuminen verkkokirjastoon palvelunäkymän kautta: kevät 2017 

Kirjastohakemiston datan kopiointi Suomi.fi-palvelutietovarantoon (rajapinnan, 
tietomallin ja palvelukuvausten mukauttaminen): testaus huhti-toukokuussa 2017, 
tiedotus kirjastoille ja Aveille

Kirjastopalveluiden kuvaukset (palveluoppaat): alkuvuosi 2017



Helmet-pilotointi Helsingin kaupungin liityntäpalvelimen kautta.

Piki/Aurora-pilotointi Tampereen kaupungin liityntäpalvelimen kautta. 

Keski/Aurora-pilotointi  Axiellin liityntäpalvelimen kautta.

Keskuskirjasto hakee pilottikirjastojen puolesta  VM:ltä avustusta pilotointiin 2017. 
Rahoitushakemukseen saatiin myönteinen päätös. Työ pitää olla valmiina 31.8. 
mennessä.

Sovittu yhdenmukainen asiakastietojen  malli.

VRK:n palvelumuotoilijoiden tehtäväksi laatia ehdotus kirjastopalveluista 
palvelunäkymässä. 

Palvelumuotoilussa pitää huomioida mm. oletustoimipiste, usean kirjaston asiakkuus, 
kymmenien lainojen tiedot ym. Kotikunta todennäköisesti Hetun kautta.

Palvelunäkymä toimii aluksi yksisuuntaisena kanavana, esim. lainojen uusiminen pitää 
tehdä verkkokirjastossa.

Tämä koskee myös uuden asiakkuuden luomista palvelunäkymän kautta: se ei tule 
mahdolliseksi vielä 2017. 

Kirjastojen Suomi.fi-pilotit 2 







  

Suomi.fi-verkkopalvelu/Palvelutietovaranto



Palvelutietovaranto ja palvelukuvaukset













  



  















Tiedote kirjastoille Kirjastot.fi/AVI 6.4.:

Kirjastot.fi-toimitus on ollut mukana kirjastopalvelua kuvaavan pohjatekstin 
tuottamisessa. Kirjastojen pohjakuvausteksti kuvaa lyhyesti kaikille kirjastoille yhteiset, 
Lakiin yleisistä kirjastoista perustuvat asiat. 

Valtaosa kuntien kirjastopalvelujen asiointikanavista on fyysisiä palvelupisteitä eli 
kirjastoja.  Kirjastojen tiedoista tärkeimpiä ovat sijainnit ja aukioloajat. Kirjastot.fin 
Kirjastohakemiston Kirkanta-tietokannan palvelupistetietojen automaattista 
kopiointia Palvelutietovarantoon selvitetään huhti – toukokuun aikana.  Jos 
automaattinen tiedonsiirto onnistuu, niin kirjastojen tiedot päivittyisivät jatkossa 
automaattisesti Kirkannasta Palvelutietovarantoon.  

Kunnat voivat kuitenkin jo nyt kuvata omat kirjastotietonsa Palvelutietovarantoon
asiointikanaviksi, mutta Kirjastot.fi-toimitus suosittelee, että kirjastot odottaisivat 
ensin automaattisen tiedonsiirron tuloksia.  

Kirjastot.fi-toimitus tiedottaa palvelutietovarannon ja Suomi.fi-palvelun kehityksestä,
kun asiat etenevät.



  

Kirjastojen aukioloajat, yhteys- ja palvelutiedot loogisena muistisektorin tietovarantona

Kirkanta.kirjastot.fi Api.kirjastot.fi

PTV
(pilotointi 2017)

Finna.fi

Kaikki kirjastot

Finna: omat näkymät

Helsingin 
palvelukartta

Arena-verkkokirjastot

Iframe-upokkeet
kirjastojen 
palveluissa

Varaamo (Respa)

Hakemisto.kirjastot.fi

Helmet

Taskukirjasto

Suomi.fi-
palvelunäkymä



Kirjastojen yhteys- ja palvelutiedot yleisten kirjastojen kannalta 
vaivattomasti PTV:hen

Suomi.fi-karttapalvelu

Kirjastopalveluiden 
pohjakuvaus /
Suomi.fi-toimitus (Kirjastot.fi)

Kirjastopalveluiden
kuntakohtaiset tarkenteet /
Kunnan viestintä/kirjastot

Api.kirjastot.fi 
> PTV-in

Organisaatio
Kimppa
Toimipiste:

- osoitetiedot
- sijaintiedot
- puhelinnumerot
- verkkokirjasto
- verkkosivut
- tilat
- palvelut
- tapahtumat
- laitteet

Palvelut yhdenmukaistettava ennen siirtoa
Ontologiatermit Kirkannassa?

Tiedote yleisille kirjastoille huhtikuun 
alussa

PTVKIRKANTA

Palvelu
Organisaatio
Asiointikanavat
- verkkoasiointi
- verkkosivu
- palvelupiste
- tulostettava lomake
- puhelinasiointi



Turun kaupunki





  

Kirjastojen neuvontatehtävä



  

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015, vuonna 2016 uudistetun painotustavan mukaan laskettuna, Tilastokeskus
http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tie_001_fi.html

Vuonna 2016 suomalaisista 88 prosenttia käytti internetiä. Alle 55-
vuotiaista internetiä käyttivät lähes kaikki. 72 prosenttia 
suomalaisista käytti nettiä monta kertaa päivässä. Yleisimmin 
internetiä käytetään asioiden hoitamiseen, tiedonhakuun, viestintään 
ja medioiden seuraamiseen.

Vanhemmissa ikäryhmissä edelleen melko suuri osa väestöstä ei 
käytä internetiä. 65–74-vuotiaista netin käyttäjien osuus oli 74 
prosenttia ja 75–89-vuotiaista 31 prosenttia. Internetin käyttö 
yleistyy vain vanhemmissa ikäryhmissä.
Alimmassa tuloluokassa 72 prosentilla internet-yhteys kotona.  

http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tie_001_fi.html


  



  
Digitalizing Denmark: Doubts, practices and successes
Mr Lars Frelle-Petersen, Director-General, Agency for Digitisation, the Danish Ministry of Finance
http://vm.fi/documents/10623/2423177/Frelle-Petersen_FINAL_26-04-2016_compressed.pdf/b696cfb8-6073-4741-a2df-daa64847f503

http://vm.fi/documents/10623/2423177/Frelle-Petersen_FINAL_26-04-2016_compressed.pdf/b696cfb8-6073-4741-a2df-daa64847f503


Digitalizing Denmark: Doubts, practices and successes
Mr Lars Frelle-Petersen, Director-General, Agency for Digitisation, the Danish Ministry of Finance
http://vm.fi/documents/10623/2423177/Frelle-Petersen_FINAL_26-04-2016_compressed.pdf/b696cfb8-6073-4741-a2df-daa64847f503

http://vm.fi/documents/10623/2423177/Frelle-Petersen_FINAL_26-04-2016_compressed.pdf/b696cfb8-6073-4741-a2df-daa64847f503




VM:n Auta-hanke

http://vm.fi/auta-hanke

http://vm.fi/auta-hanke


2 § Lain tavoite
Tämän lain tavoitteena on edistää: 
1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; 
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; 
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; 
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen 
toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen 
moninaisuus. 

Kirjastolaki 2017

YLE: Jonkun pitäisi opettaa 80-vuotias Liisa ja puoli miljoonaa 
muuta maksamaan laskunsa verkossa – mutta kenen?

Myös ministeriössä myönnetään, että ongelman ratkaiseminen ei voi enää 
tulevaisuudessa olla vapaaehtoisten harteilla. Mitään uutta mallia siihen ei kuitenkaan ole 
vielä saatu tehtyä.

– Jos tähän halutaan valtakunnallista ja tasalaatuista palvelumallia, sen täytyy olla 
kunnallinen toimija. Kirjasto olisi luonteva toimija, miettii neuvotteleva virkamies Heikki 
Talkkari ministeriöstä.

http://yle.fi/uutiset/3-9393542

http://yle.fi/uutiset/3-9393542


2 § Lain tavoite
Tämän lain tavoitteena on edistää: 
1) väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin; 
2) tiedon saatavuutta ja käyttöä;
3) lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa; 
4) mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen; 
5) aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Tavoitteen 
toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen 
moninaisuus. 

Kirjastolaki 2017

YLE: Jonkun pitäisi opettaa 80-vuotias Liisa ja puoli miljoonaa 
muuta maksamaan laskunsa verkossa – mutta kenen?

Myös ministeriössä myönnetään, että ongelman ratkaiseminen ei voi enää 
tulevaisuudessa olla vapaaehtoisten harteilla. Mitään uutta mallia siihen ei kuitenkaan ole 
vielä saatu tehtyä.

– Jos tähän halutaan valtakunnallista ja tasalaatuista palvelumallia, sen täytyy olla 
kunnallinen toimija. Kirjasto olisi luonteva toimija, miettii neuvotteleva virkamies Heikki 
Talkkari ministeriöstä.

http://yle.fi/uutiset/3-9393542

http://yle.fi/uutiset/3-9393542


Lopuksi



  

Päivi Parviainen, Jukka Kääriäinen, Juha Honkatukia & Maija Federley:
Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen mittaaminen
Valtioneuvoston kanslia, 10.1.2017
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16202

”Digitalisaation hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla ei ole 
nykyisten prosessien muuttamista digitaaliseen muotoon, vaan 
asiakaslähtöistä palvelujen uudelleen suunnittelua ja koko toimintamallin 
muutosta.”

”Selvityksen pohjalta merkittäväksi haasteeksi julkishallinnon 
digitalisaatiossa voidaan todeta asiakaskeskeisyyden puute: 
digitaalisia palveluja kehitetään yksittäisen viraston näkökulmasta sen 
sijaan, että huomioitaisiin asiakkaan tarve, yli hallinnon alojen ja 
virastojen. Digitalisaation edistymistä esitetäänkin seurattavaksi 
palvelupolkujen määrittelemisen asteen näkökulmasta.”

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16202


  

Päivi Parviainen, Jukka Kääriäinen, Juha Honkatukia & Maija Federley:
Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen mittaaminen
Valtioneuvoston kanslia, 10.1.2017
http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16202

Palvelupolkujen määrittelemisen aste asiakkaan näkökulmasta:

0-taso Viraston / julkisen toimijan näkökulmasta kuvattu ja toteutettu 
palvelu.

1-taso Asiakastarpeen palvelupolku on määritelty kokonaisuutena yli 
hallinnon rajojen.

2-taso Kaikki palvelupolkuun liittyvä tieto ja ohjeet ovat asiakkaan 
saatavilla yhdestä paikasta, mutta palvelun läpivientiin käytännössä täytyy 
siirtyä eri toimijoiden tuottamiin osiin (esim. sivustoihin).

3-taso Palvelupolku on vietävissä läpi kokonaisuutena yhdestä paikasta, 
esimerkiksi portaalista.

4-taso Palvelupolku on automatisoitu (käynnistetään joko automaattisesti, 
tai asiakkaan toimesta, tieto siirtyy automaattisesti järjestelmästä toiseen, 
tietoja ei tarvitse täydentää tai vaiheita käynnistää erikseen, ja asiakas voi 
helposti seurata prosessin etenemistä).

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=16202




  

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/

https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0

User Centered Design: Doing the hard work to make GOV.UK simple
Tom Loosemore
RESHAPE - Designing the future of the library Helsinki 26.9.2016

http://www.kirjastokaista.fi/tom-loosemore-gov-uk-and-user-centered-design-doing-the-hard-work/
https://www.dropbox.com/sh/572i713z3jk1fhf/AAApRuPP9yigGfCRlKV74Qwxa/3%20Tom%20Loosemore.pdf?dl=0


Julkisen hallinnon on onnistuttava Suomi.fi-
kokonaisuuden tuottamisessa ja kilpailukykyisen
asiointikokemuksen tarjoamisessa. 

Suomi.fi-palvelukokonaisuuteen liittyminen ei ole
kunnissa kirjastojen vastuulla.

Suomi.fi kannattaa nähdä mahdollisuutena kirjastoille.

Kirjastoilla rooli digikansalaisuuden tukemisessa.

    - Kiitos!



  

https://beta.suomi.fi/kansalaiselle/

https://esuomi.fi/

Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto ja hallinta keskitetysti 
yhdestä osoitteesta: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

Suomi.fi-palveluhallinta julkaistaan kevään 2017 aikana.

https://beta.suomi.fi/kansalaiselle/
https://esuomi.fi/
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
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