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Johdanto
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1.1 Tausta
Opinnäytteeni sai alkunsa vuonna 2012, kun Aalto-yliopiston Projek-

tiopinnot-kurssilla annettiin tehtäväksi suunnitella konsepti uudel-

le Helsingin kaupungin viestintäportaalille. Kyseessä on yksi Suomen 

suurimmista verkkopalveluista – portaalissa tehdään Snoobi-tilastojen 

mukaan yli viisi miljoona sivulatausta kuukaudessa  (Oravisto 2011). Jo 

projektin alkumetreillä ymmärsin, ettei kyseessä ole vain viestintäkanava, 

vaan palvelulla on iso rooli Helsingin kaupungin brändin rakentamisessa. 

Siitä syystä tämä olisi sopiva projekti tutkia myös brändin rakentamista 

digitaalisten palveluiden kautta.

Jo briiffissä rajattiin, ettei kaupungin visuaaliseen ilmeeseen saanut 

tehdä muutoksia. Kaupunki kuitenkin odotti, että uusi viestintäportaali 

olisi enemmän kuin vain parannettu versio edellisestä eli portaali halut-

tiin uudistaa kokonaan. Hel.fi-viestintäportaaliprojekti kasvoi ensimmäi-

sen vuoden jälkeen niin laajaksi, ettei sen tekeminen ollut enää mahdol-

lista koulutyön puitteissa. Osa meistä projektissa mukana olleista perusti 

ensin suunnittelukollektiivin nimeltä KORO, josta kasvoi myöhemmin 

Agenda Helsinki Oy. Nykyään työskentelen muun muassa hel.fi ja muiden 

Helsingin kaupungin digitaalisten palveluiden suunnittelijana suunnit-

telutoimisto Agenda Helsingin Oy:n kautta. Pian neljä vuotta kestäneen 

projektin aikana on ollut aikaa miettiä kokonaisuuksia ja katsoa asioita 

erilaisista perspektiiveistä. Yksi mielenkiintoisimmista asioista, mitä yh-

teiskunnassa on projektin aikana tapahtunut, on digitaalisten palvelujen 

roolin jatkuva lisääntyminen viestinnässä ja brändäyksessä.

1.2 Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus
Opinnäytteeni koostuu produktiosta eli tässä tapauksessa suunnittelu-

työstä ja kirjallisesta osuudesta. Produktio on Helsingin kaupungin vies-

tintäportaalin Hel.fi uudistaminen vuosien 2012–2015 aikana. Produktio 

on valmistunut vaiheittain, tärkein etappi oli portaalin julkistus keväällä 

2014. Työ projektin parissa jatkuu kuitenkin edelleen.

Opinnäytteessäni vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Miten yhden Suomen suurimman verkkopalvelun uudistus onnistui?

2) Millainen Helsingin kaupungin digitaalinen brändi on verkkopalvelun 

uudistuksen jälkeen?
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Kirjallisessa osassa kerron, miten Suomen suurimman kaupungin vies-

tintäportaalin uudistus toteutettiin. Analysoin käytettävyystestin tuloksia 

sekä pohdin omasta näkökulmastani, miten uudistus onnistui. Kirjallisen 

osuuden lopussa on pohdintoja myös siitä, mistä Helsingin kaupungin 

digitaalinen brändi koostuu. Peilaan myös hel.fi-projektin kautta, miten 

iso rooli digitaalisella brändillä on kaupungin kokonaisbrändissä.

Tutkimukseni aineistona on viestintäportaali hel.fi-projekti ja projek-

tin aikana kerätty aineisto ja Helsingin kaupungin yleinen-, brändi- ja 

tietotekniikkastrategiaohjelma. Aineistoja ovat myös käytettävyystestauk-

sia tekevän Adagen asiantuntijatestitulokset sekä Helsingin kaupungin 

teettämän Unelmien verkkopalvelu -kyselyn tulokset.

1.3 Käsitteet
Digitaalinen palvelu on jollakin päätelaitteella (tietokone, älypuhelin, 

tablet, tietokone) toimiva palvelu. Yksisuuntaisessa digitaalisessa palve-

lussa on kyse tallennetusta informaatiosta ja sen esittämisestä käyttäjäl-

le. Kehittyneimmissä palveluissa palvelu toimii kaksisuuntaisesti, jolloin 

käyttäjä pystyy osallistumaan informaation muokkaamiseen ja täydentä-

miseen.

Digitaalinen kohtaaminen -termillä tarkoitan kohtaamista digitaalisen 

palvelun avulla tai itse palvelussa. Digitaalisten palveluiden yleistyes-

sä asioimme entistä enemmän sähköisesti tapaamatta fyysisesti toista 

henkilöä.

Brändi on yrityksen, tuotteen tai palvelun aineeton pääoma, jolla luva-

taan ja viestitään kuluttajalle. Brändin tehtävä on erotella kohde kilpaili-

joista ja luoda kestävä suhde kuluttajiin (Malmelin, Hakala 2008).

Digitaalinen brändi on osa kokonaisbrändiä. Digitaalisen brändin ra-

kentamiseen ja siitä huolehtimiseen on kiinnitettävä jatkuvasti enemmän 

huomiota, koska digitaalisten kohtaamisten määrä suhteessa fyysisiin 

kohtaamisiin on digitaalisten palveluiden yleistyessä moninkertaistunut.
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Responsiiviset verkkosivut 
mukautuvat eri kokoisten lait-
teiden koon mukaisesti.

Viestintäportaali on hieman vaikeasti määriteltävä termi, koska raja 

internetsivun ja portaalin välillä on häilyvä. Portaalina voidaan kuitenkin 

pitää verkkopalvelua, joka on informaation määrältään iso ja tarjoaa per-

sonoitua pääsyä informaatioon. Käytän tutkimuksessani kyseistä termiä, 

koska Helsingin kaupunki käytti sitä tehtävänannossaan.

Sähköinen asiointi on Helsingin kaupungin nimi verkkopalvelulle, jossa 

kaupunkilainen voi hoitaa sähköisesti asioita kaupungin virkailijan kanssa. 

Sähköistä asiointia käytetään myös yleisterminä asioinnista verkkopalve-

lun kautta. Tätä käyttävät muun muassa Maahanmuuttovirasto, Verohal-

linto ja Tulli (Maahanmuuttovirasto, Verohallinto ja Tulli 2015).

Monikanavaisuus digitaalisten palveluiden yhteydessä tarkoittaa tiedon 

jakamista useamman kanavan kautta. Tästä esimerkkejä ovat tiedon 

jakaminen verkkopalvelussa, mobiiliapplikaatiossa tai julkisessa tilassa 

sijaitsevassa kosketusnäytöllisessä infokioskissa.

Responsiivinen verkkopalvelu tarkoittaa päätelaitteen mukaan skaalau-

tuvaa palvelua. Mikäli sivut on suunniteltu responsiivisesti, ne mukau-

tuvat laitteen koon mukaan ja ovat helposti käytettävät. Responsiivisen 

suunnittelun ansiosta ei tarvita useampia versioita verkkopalvelusta 

erikokoisille päätelaitteille.
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Informaatioarkkitehtuuri (IA) on järjestelmän informaatiorakenne eli 

miten informaatio on ryhmitelty, jotta se on helposti löydettävä ja hal-

littava. Digitaalisten palveluiden informaatioarkkitehtuuria suunnitellaan 

tutkimalla käyttäjän tarpeita ja sisällön asettamia rajoituksia. Tyypillisesti 

informaatioarkkitehtuurin suunnittelevat verkkopalveluiden suunnittelijat, 

kuten ohjelmistokehittäjät ja visuaaliset suunnittelijat (Barker 2015).

Prototyyppaus ja nopeat kokeilut liveympäristössä (rapid prototyping) 

ovat hyviä keinoja testata palvelun toimivuutta käytännössä. Liian pitkät 

suunnitteluprosessit saattavat vesittyä organisaation oman kriittisyyden 

vuoksi ennen kuin niitä on käytännössä päästy testaamaan, tästä syystä 

nopea prototyyppi ja sen testaaminen käyttäjillä auttaa. Mobiililaitteella palvelun tes-
taaminen on erittäin tärkeä 
ymmärtääkseen mobiilikäyt-
täjän tarpeet ja tottumukset
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2.
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Lähtötilanne – hel.fi 
ennen uudistusta
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Helsingin kaupungin viralliset kotisivut osoitteessa hel.fi julkaistiin ensi-

mäisen kerran 1995 (Helsingin kaupungin hallintokeskus 2006). Helsingin 

kaupungin nettisivu sijaitsee hel.fi-osoitteessa, koska Helsingin yliopisto 

hallitsee helsinki.fi-domainia (katsottu 2.5.2015). Yliopiston sivuilta ei ole 

erillista ohjausta Helsingin kaupungin sivuille. Helsingin kaupunki on mu-

kana myös helsinginseutu.fi-palvelussa, joka yhdistää pääkaupunkiseudun 

kunnat; Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen.

Helsingin kaupungilla on myös lukuisia erillisiä sivustoja, kuten esi-

merkiksi matkailijoille tarkoitettu visithelsinki.fi. Myös kaikilla kaupungin 

virastoilla on omat verkkosivut, joiden ylläpidosta virastot huolehtivat 

itsenäisesti. Helsingin kaupungin hallintokeskuksen tavoitteena on turvata 

kehitysmahdollisuudet sähköisessä asioinnissa ja monikanavaisuudessa 

sekä kehittää ja järkeistää tuotantoa internetissä ja intranetissä ja yhte-

näistää sisältöä verkkopalveluissa. (Helsingin kaupungin hallintokeskus 

2006)

Hel.fi-palvelu uudistettiin edellisen kerran vuonna 2005, jolloin uudis-

tettiin sekä palvelun ulkoasu että rakenne. Kaupungin pääsivujen lisäksi 

julkaistiin samalla kaupunkisuunnitteluviraston, liikuntaviraston, ope-

tusviraston, rakennusviraston sekä suomenkielisen työväenopiston uudet 

sivut (Koskinen 2005). Tästä uudistuksesta on nyt kymmenen vuotta. Se 

on pitkä aika, kun otetaan huomioon nykyajan digitaalisen kehityksen 

vauhti. Kymmenessä vuodessa internet ja laitteet ovat kehittyneet ja 

käyttäjien tarpeet muuttuneet. Yksi suurimmista muutoksista on laitteiden 

ja verkkojen parantuminen, mikä mahdollistaa nopeampien ja paremmin 

toimivien palveluiden suunnittelun. Toinen iso muutos on mobiililaitteiden 

lisääntyminen ja niiden käytön arkipäiväistyminen.

2.1 Käyttöliittymä
Helsingin kaupungin hel.fi-palvelu, jota lähdimme uudistamaan, oli 

suunniteltu kymmenen vuotta sitten eli vuonna 2005. Siihen ei oltu tehty 

sen jälkeen suuria päivityksiä. Palvelun käyttöliittymä oli tehty vuosi-

kymmenen takaisia visuaalisia trendejä seuraten sekä sen ajan teknisten 

vaatimusten ja rajapintojen mukaisesti. Palvelu olikin suunniteltu ajatellen 

käyttäjää, joka käyttää palvelua kotitietokoneella tai kannettavalla tieto-

koneella. Sivut eivät olleet responsiiviset, joten ne olivat hankalat käyttää 

mobiililaitteilla.

Hel.fi-palvelu koostui useasta visuaalisesti ja käytettävyydeltään 

erilaisesta virastosivusta. Virastot pystyivät muokkaamaan sivujen na-



17

vigaatiota sekä visuaalista, rakenteellisesta ja sisällöllistä esitystapaa, 

minkä takia virastojen sivut eivät olleet keskenään käytettävyydeltään ja 

sisällön löydettävyydeltä yhtenäiset. Tästä seurasi tilanne, jossa palvelun 

käyttäjä joutui opettelemaan jokaisen virastosivun käyttölogiikan erik-

seen, jotta hän löysi itselleen tarpeellisen tiedon.

2.2 Infoarkkitehtuuri
Hel.fi-palvelun infoarkkitehtuuri oli suunniteltu perinteiseen toimipaik-

ka-ajatteluun perustuen. Tieto oli jaettu virastojen sivuille sen mukaan, 

mitä palvelua mikäkin virasto tarjosi. Hel.fi-palvelussa virastot vastasivat 

itsenäisesti omalla vastuualueella olevan tiedon julkaisemisesta ja esille-

panosta.

Helsingin kaupungin hel.fi-sivuilla tiedon esitystapa vaihteli suuresti. 

Esitystavan suurin haaste oli se, että palvelun käyttäjän piti tietää tietoa 

hakiessa, mikä virasto sitä tarjoaa, jotta saattoi hakea tiedon oikean 

viraston sivulta. Tiedon löytäminen oli niin haastavaa, että suurin osa 

käyttäjistä löysi oikean tiedon Google-hakukonetta käyttäen.

2.3 Helsingin kaupunki asiakkaana
Helsinki kertoo strategiaohjelmassaan visiona haluavansa olla asukkai-

den yhteisöllinen asuinpaikka ja pääkaupunki, jossa palvelut toimivat ja 

päätöksenteko on avointa. Helsingissä taide, tiede ja luovuus kukoistavat. 

Helsinki haluaa olla myös maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatio-

keskus, jonka menestys koituu asukkaiden hyvinvoinnin kautta koko Suo-

men hyväksi. Helsinki haluaa, että metropolialuetta kehitetään yhtenäi-

senä toimivana alueena, jonka luonnonläheinen ympäristö on hyvä paikka 

asua, oppia, työskennellä ja yrittää (Helsingin kaupunki 2013).
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Strategiaohjelman mukaiset Helsingin kaupungin arvot (Helsingin 

kaupunki 2013):

• asukaslähtöisyys

• ekologisuus

• oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus

• taloudellisuus

• turvallisuus

• osallisuus ja osallistuminen

• yrittäjämyönteisyys

Helsingin kaupungin visiossa ja arvoissa painotetaan paljon humaa-

neja arvoja sekä avoimuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Näiden visioiden ja 

arvojen toteuttamisessa voi tehokkaasti hyödyntää digitaalisia keinoja. 

Juuri kehittyneillä digitaalisilla palveluilla saadaan edullisesti ja tehok-

kaasti lisättyä päätöksenteon avoimuutta sekä pystytään parantamaan ja 

tehostamaan palveluiden toimivuutta. Kehittämällä digitaalisia palveluja 

saadaan kaupunkilaisille sujuvampi arki tiedon paremman löydettävyyden 

ansiosta sekä nopeampi ja vaivattomampi asiointi kaupungin kanssa. Ke-

hittämällä digitaalista viestintää, kaupunkilaiset voivat seurata paremmin 

kaupungin päätöksentekoa ja osallistua myös itse mielipiteillä keskuste-

luun päätöksenteon valmisteluvaiheessa.

2.4 Helsingin kaupungin digitaalinen visio
Helsinki visioi, että avoimessa kaupungissa kaupunkilaiset ovat mukana 

yhteisön jäsenenä, ja päätöksentekoprosessit avataan kaupunkilaisille. 

Kaupungin tuottama asiakirja- ja muu tietoaineisto on helposti ja esteet-

tömästi kaupunkilaisten avoimesti käytettävissä ja kaupungin ulkopuoli-

sessa toiminnassa hyödynnettävissä. Valmistelun avoimuutta lisätään ja 

kannustetaan kaupunkilaisia käyttämään sähköisiä tiedonhaku-, osallis-

tumis- ja vuorovaikutuskanavia. (Helsingin kaupunki 2013)

Konkreettisina toimenpiteinä kaupunki ehdottaa, että kaupunkilaisille 

rakennetaan yhteispalautekanava mahdollistamaan käyttäjäpalautteen 

antaminen. Lisäksi kaupunki haluaa kehittää verkkopalveluja ja vuorovai-

kutuskanavia sekä edistää niiden käyttöönottoa ja tuottaa uusia sähköisiä 
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ja vuorovaikutuksellisia menetelmiä. Kaupunki haluaa laajentaa sähköisiä 

asiointipalveluja ja parantaa palvelujen saatavuutta myös toimistoajan 

ulkopuolella. Helsinki haluaa aktivoida eri toimijoita synnyttämään uusia 

ratkaisuja ja palveluja. Helsinki kehittää palveluprosesseja ja teknisiä 

rajapintoja avoimuuden, saavutettavuuden ja yhteensopivuuden periaat-

teiden mukaisesti. (Helsingin kaupunki 2013)

Tietotekniikassa Helsinki näkee olevansa visionäärinen digitaalisten 

kaupunkipalvelujen edelläkävijä. Helsingin metropoli on Euroopan kiin-

nostavin – innovatiivinen, rohkea ja luotettava – digitaalisuutta ja tieto-

teknologiaa kaupunkikehityksessä hyödyntävä kaupunkiyhteisö. Tietotek-

niikka palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin kehittämistä. Avoin Helsinki 

tarkoittaa toisaalta avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa ja johtamista, 

toisaalta kaupunkia uusien palvelujen ja liiketoiminnan mahdollistajana. 

Avoin Helsinki vauhdittaa digitaalisten palvelujen kehittymistä, parantaa 

palvelujen käytettävyyttä, helpottaa niiden yhteentoimivuutta, synnyttää 

uusia innovaatioita ja vauhdittaa liiketoimintaa. (Helsingin kaupunki 2013)

Helsingin kaupunki haluaa kehittää voimakkaasti digitaalisten palve-

luiden kehittämistä ja haluaa panostaa digitaaliseen viestintään. Yhtenä 

kehitysideana olemme puhuneet kaupungin digitaalisten palveluiden 

kehittämistä yhtenäisen digitaalisen brändin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, 

että palvelujen toimivuus, käytettävyys ja visuaalinen käyttöliittymä yh-

tenäistetään. Informaatioarkkitehtuuri suunnitellaan keskeisesti palvele-

maan koko kaupungin sisällöntuotantoa ja esittämistä – edellytyksenä 

tässä on yhtenäistää sisällön tuotto ja esitystavat. Yhtenäisestä digi-

taalisesta brändistä voidaan pitää esikuvana Googlea, jonka digitaaliset 

palvelut ovat helposti lähestyttävät juuri niiden yhtenäisyyden ansiosta. 

Google on laatinut laajan digitaalisen brändiohjeiston, joka määrittää 

yrityksen digitaalisen brändin yksityiskohdat (Google Design 2015).
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3.
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Projektisuunnitelma, 
aikataulu ja osapuolet
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Hel.fi-portaalin uudistaminen on ollut iso ja useita vuosia kestänyt 

projekti. Helsingin kaupunki oli aloittanut projektin suunnittelun asia-

kaskyselyllä, jonka aiheena oli unelmien verkkopalvelu, sekä teettänyt 

Logica-yrityksen kanssa teoreettisen konseptisuunnitelman. Omalta osal-

tani projekti alkoi Projektiopinnot-kurssilla konseptisuunnitteluvaiheella 

syksyllä 2011. Siinä tavoitteena oli hahmotella vapaasti, millainen olisi 

suurkaupungin digitaalinen tulevaisuuden palvelu. Myöhemmin konsep-

teja tarkennettiin, ja niistä valittiin yksi jatkokehiteltäväksi. Tätä kon-

septia kehitettiin ja testattiin, kunnes ensin julkaistiin hel.fi-pääsivuston 

betaversio ja vuonna 2013 koko sivustouudistus. Tämän jälkeen työ jatkui 

kaupungin virastojen sivujen sekä muiden Helsingin kaupungin digitaalis-

ten palveluiden uudistuksella konseptin mukaiseksi.

Aikataulu ja työvaiheet

Kevät 2011 Kaupungin teettämä tutkimus: Unelmien 

  verkkopalvelu

Kevät 2011 Logican konseptisuunnittelu

Syksy 2011  Ensimmäinen konseptisuunnitteluvaihe Taikissa

Syksy 2011  Konseptien jatkokehitys

Kevät 2012  Valitun konseptin jatkokehitys

Kevät 2012  Demo ja ensimmäiset graafiset linjat määritetty

Kevät 2012  Käytettävyystestaus 1: Adage testaa demon ja kokoaa  

  testiraportin

Syksy 2012  Tiivis työskentely IBM:n teknisen tiimin kanssa

Kevät 2013  Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu

Kevät 2013 Pääsivuston betaversio julkaistaan

  Loppuvuosi 2013  Ensimmäisen hel.fi-pääsivuston 

  julkaisu

2014–2015  Kaupungin virastojen uudistus hel.fi-konseptin 

  mukaiseksi sekä konseptin soveltaminen kaupungin   

  käytössä oleviin erilaisiin digitaalisiin palveluihin

Kevät 2015  Käytettävyystestaus 2: Adage testaa palvelun ja kokoaa  

  testiraportin

2015–  Palvelun jatkokehitys ja hel.fi-portaalin erillisten ala  

  palveluiden suunnittelu
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Helsingin kaupungin hel.fi-portaalin uudistamisen projektisuunnitelmaan 

kuului konseptisuunnitteluosuus Aalto-yliopiston kanssa syksyn 2011 ja 

kevään 2012 aikana. Projektiopinnot-kurssin alussa opiskelijat jaettiin 

ryhmiin, joiden tehtävänä oli selvittää, millaisia digitaalisia portaaleja 

maailman kaupungeilla on ja ehdottaa Helsingin kaupungille digitaalisen 

portaalin konseptia. Konseptisuunnitteluvaiheen tuloksena syntyi doku-

mentit, joissa ei ehdotettu ainoastaan visuaalista konseptia, vaan niissä 

otettiin kantaa Helsingin brändiin ja laajemmin käyttöliittymän tavoittei-

siin. Näistä konsepteista valittiin yksi, jota lähdettiin kehittämään. Siitä 

tehtiin visuaalinen layout-ehdotus, josta ohjelmoitiin demo. Projektin 

konseptisuunnitteluvaiheeseen osallistui sekä graafisen suunnittelun että 

Media Labin maisteriopiskelijoita.

Konseptisuunnittelukurssin päätyttyä ehdotimme asiakkaalle, että 

voisimme jatkaa työskentelyä projektin parissa, ja haluaisimme viedä 

projektin loppuun asti. Tässä vaiheessa teimme projektisuunnitelman 

niistä suunnittelutehtävistä, mitkä olisivat vielä tulossa sekä tarjouksen. 

Jotta meitä ei enää tarvitsisi kutsua Taikin opiskelijoiksi, perustimme 

suunnittelukollektiivi Koron sekä liityimme kulttuuriosuuskunta Makasii-

nin jäseniksi, minkä kautta laskutimme asiakasta. Koroon kuuluivat minun 

lisäkseni Inka Kosonen, Anssi Kokkonen, Irmeli Iivonen ja Lauri Hassi.

Suunnittelutoimisto Koro muutti muotoaan keväällä 2014, jolloin 

päätimme yhdistää hel.fi-projektin lisäksi muutkin freelance-asiakkuudet. 

Perustimme suunnittelutoimisto Agenda Helsinki Oy:n Anssi Kokkosen ja 

Tommi Leskisen kanssa. Inka Kosonen jatkoi freelancer-suunnittelijana 

ja on pysynyt hel.fi-projektissa mukana. Lauri ja Irmeli olivat löytäneet 

Agendan perustusvaiheessa uudet haasteet elämään, eivätkä haluneet 

jatkaa enää hel.fi-projektin parissa.

Oma roolini hel.fi-uudistuksessa on ollut laaja ja monipuolinen. 

Olen ollut konseptisuunnitteluvaiheesta alkaen mukana visuaalisena ja 

käyttöliittymäsuunnittelijana, mutta myöhemmin myös muissa rooleissa. 

Kun konseptisuunnittelun jälkeen jatkoimme projektin parissa itsenäisenä 

suunnittelijaryhmänä ilman koulun projektinhallintaa, tarvitsimme projek-

tille vetäjän, ja suunnitteluryhmä ehdotti minua tähän rooliin. Projektin 

vetäjän rooliin kuului yhteydenpito asiakkaaseen sekä projektinhallinta. 

Kun olimme itse vastuussa projektinhallinnasta, oli erittäin tärkeää, että 

luvatut työvaiheet suoritettiin ajallaan ja projektisuunnitelman mukaises-

ti, jotta luottamus meihin säilyisi ja meidän kanssa haluttaisiin työsken-

nellä myös jatkossa. Tämän hallinnollisen roolin lisäksi olen toiminut 
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koko projektin ajan myös visuaalisena ja käyttöliittymäsuunnittelijana 

sekä Laurin Hassin apuna informaatioarkkitehtuurin ja verkkopalvelun 

rakenteen suunnittelussa.

Kehitimme Hassin kanssa myös taustakuvakonseptia eteenpäin. Kuva-

simme ja toimitimme projektin aikana sekä hel.fi-pääsivulle että useille 

virastoille konseptin mukaisia taustakuvia. Toimin edelleen Agenda Hel-

singin kautta yhteyshenkilönä ja projektivastaavana Helsingin kaupungin 

projekteissa sekä teen visuaalista ja käytettävyyden suunnittelua kyseisen 

asiakkaan projekteissa.

Tämä monipuolinen rooli on ollut antoisa ja mielenkiintoinen, mutta 

myös vaativa. Vastuu projektin etenemisestä suunnitelmien mukaisesti 

asiakkaalle sekä suunnittelutyön koordinoiminen suunnittelijaryhmässä 

on ollut erittäin palkitsevaa hyvien tulosten takia, mutta myös vastuun 

määrän takia haastavaa ja tarkkuutta vaativaa työtä. Olen päässyt hyö-

dyntämään tässä projektissa osaamisalueitani todella laajasti. Minulla on 

ollut visuaalisen ja teknisen osaamisen lisäksi paljon hyötyä sosiaalisista 

taidoista sekä kokonaiskuvan ymmärtämisestä verkkopalveluiden kehityk-

sessä.
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Digitaalisten palveluiden 
suunnitteluprosessi ja 
suunnittelutrendejä
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Digitaalisten palveluiden suunnitteluprosessi perustuu pitkälti 

yleisiin muotoilualojen suunnittelukäytäntöihin ja suunnitte-

luprosesseihin. Liikkeelle lähdetään tavoitteiden määrittelystä, 

tiedon keräämisestä ja lähtötilanteen analyysista. Seuraa-

vaksi siirrytään konseptisuunnitteluvaiheeseen, josta sitten 

varsinaiseen suunnittelu-, tuotanto- ja toteutusvaiheeseen. 

Digitaalisten palveluiden suunnittelussa on tärkeää varmistaa 

teknisen ja visuaaliseen suunnittelun yhteensopivuus. Juuri 

tästä syystä on tärkeää, että suunnittelutiimissä on erilaista 

osaamista, ja että se toimii tiiviisti yhdessä. Monipuolisten 

palveluiden suunnittelussa on tärkeää myös hyödyntää testa-

usta, jotta käyttäjän kokemukset saadaan mukaan jo suunnit-

teluvaiheessa.

Kalifornialainen suunnittelutoimisto, Ideo, on kuulunut 

pitkään suunnitteluprosessien kehittäjänä alan seuratuimpien 

ja kiinnostavimpien yritysten joukkoon. Ideossa suunnittelu-

prosessin ydintä on käyttäjän ymmärtäminen ja nopea visuali-

sointi kuvituksen ja mallinnuksen keinoin riippumatta siitä, 

mikä on suunniteltava tuote tai palvelu. Ideon toiminnassa 

suunnitteluprosessin epämuodollisuus ja hauskuus tuovat 

merkittävän lisän prosessin onnistumiselle. (Keinonen & Jääs-

kö, 2004) Ideo kuvailee omilla verkkosivuillaan suunnittelu-

prosessiaan kiinnostavana matkana kohti lopullista ratkaisua, 

minkä varrella arvioidaan yhä uudelleen ja uudelleen suunnit-

telun vaiheet (Ideo, 2015).

IDEO-suunnitteluprosessi 
(Keinonen & Jääskö 2004)

Ymmärrä

Havannoi

Tulkitse

Kuvita Mallinna

ArvioiTarkenna

Kommunikoi

Toteuta
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Travis Sheppard puhuu Ideon suunnitteluprosessin puolesta artikke-

lissa Hyvästi vesiputousmalli: 5 askelta verkkopalvelun suunnittelussa: 

“Olemme tottuneet, että verkkopalveluita on suunniteltu seuraavanlaises-

sa työjärjestyksessä: 1. Tavoitteiden määrittäminen 2. Palvelun suunnit-

telu ja visuaalinen suunnittelu 3. Ohjelmointi 4. Testaus 5. Käyttöönotto. 

Näistä jokainen vaihe on tehty valmiiksi ennen kuin seuraava vaihe on 

aloitettu” (Travis 2012). Tämä malli perustuu vahvasti suunnittelupro-

sessissa mukana olevien osaamisalueisiin, eikä siinä ole pidetty tärkeä-

nä, että esimerkiksi ohjelmoijat osallistuisivat visuaalisen suunnittelun 

työvaiheeseen.

Vesiputousmalli verkkopalve-
luiden suunnitteluprosessissa 
(Shepard 2012).

Strategia

Suunnittelu

Ohjelmointi

Testaus

Kehitys
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Responsiivisen verkkopalvelun suunnittelussa ei pystytä antamaan 

visuaaliselle suunnittelijalle tarkkoja teknisiä tietoja palvelun käyttöliit-

tymän visualisointia varten. Tämä johtuu siitä, että lopullinen käyttöliit-

tymä saa kokonsa ja muotonsa vasta käyttäjän laitteessa. Koska laittei-

den kokoja ja tyyppejä on paljon, ei kaikkia mahdollisia näkymiä pystytä 

piirtämään. Ratkaisu siihen on erilaisten näkymien tarkkaan piirtämisen 

sijaista keskittyminen käyttöliittymän komponenttien ja niiden käyttäy-

tymisen suunnitteluun erilaisissa tilanteissa. Tämän tyyppisessä suunnit-

telussa on paljon apua siitä, että erilaisia tapoja pystytään testaamaan 

ja testauksen tulosten avulla jatkamaan suunnittelua, kunnes lopullinen 

ratkaisu saavutetaan. (Shepard 2012)

Shepardin ehdottama malli 
responsiivisen verkkopalve-
lun suunnitteluprosessille 
(Shepard 2012)

Vaatimukset
Suunnittelu &
implementointi

Kehitys

Testaus
Arviointi

Strategia
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Responsiiviseen suunnitteluun liittyy vahvasti Mobile first -ajattelu. 

Morgan Stanleyn teettämän tutkimuksen mukaan mobiililaitteilla interne-

tiä käyttävien käyttäjien määrä ylitti vuoden 2013 puolessa välissä pöytä- 

ja kannettavia tietokoneita käyttävien määrän. Tämä on ollut huikea ja 

tasaisesti jatkuva kasvu, pelkästään vuoden 2014 aikana mobiililaitteiden 

tietoliikenne kasvoi 80% (Bosomworth 2015). Tämä kasvava mobiililaittei-

ta käyttävien määrä on muuttanut myös suunnittelijoiden ajattelua sekä 

tuonut uusia trendejä suunnitteluun. Yksi trendeistä on juuri Mobile first 

-ajattelu eli käyttöliittymä lähdetään suunnittelemaan mobiilikäyttäjän 

näkökulmasta ja vasta sitten muihin laitteisiin. Teknisiä vaatimuksia mo-

biililaitteille suunnittelussa ovat käyttöliittymän pienempi ruutukoko sekä 

navigointi, mikä tapahtuu usein kosketusnäytön avulla.

Internetin käyttäjät          
globaalisti

Pöytä- ja kannettavien tieto-
koneiden käyttäjät verrattuna 
mobiililaitteiden käyttäjiin 
(Bosomworth 2015)
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Ideoista konseptiksi
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5.1 Briiffi
Helsingin kaupungin verkkoviestintäosastoa johtava Paula Lahti sekä IT 

osaston osalta hel.fi-viestintäportaalista vastaava Leila Oravisto esitte-

livat  opiskelijoille briiffin Projektiopinnot-kurssin ensimmäisellä tapaa-

miskerralla 3.10.2011. He tekivät myös laajan katsauksen hel.fi-historiasta 

ja nykytilanteesta. Helsingin kaupunki oli 

päättänyt lähteä uudistamaan hel.fi-pal-

velua konseptitasolta ja kutsua siihen 

mukaan Aalto-yliopiston graafisen suunnit-

telun ja uuden median koulutusohjelmien 

opiskelijat. Lahti ja Oravisto kertoivat, että 

projektin tavoitteena on suunnitella pal-

velukonsepti tulevalle Helsingin kaupungin 

viestintäportaalille – kaikki keinot olisivat 

käytettävissä. Briiffi sisälsi laajan tietopa-

ketin palvelun nykytilanteesta. Kerron tästä 

tarkemmin kohdassa Lähtötilanne – palvelu 

ennen uudistamista.

Briiffi sisälsi joitakin konkreettisia vaatimuksia tulevalle konseptille:

1) Palvelu on suunnattu kaikille kaupunkilaisille

2) Portaalin sisältö ja informaatioarkkitehtuuri suunnitellaan siten, että 

keskeiset palvelut löytyvät pääsivulta ilman, että käyttäjän tarvitsee 

tietää, mikä virasto niitä tarjoaa

3) Visuaalinen käyttöliittymä on suunniteltava linjassa Helsingin kaupun-

gin graafisen ohjeiston kanssa

4) Palvelua on voitava kehittää tulevaisuudessa.

Vision tasolla ohjenuorat olivat: helppo käyttää, luotettava, läpinäky-

vä, palvelulähtöinen, käyttäjälähtöinen, trendikäs mutta myöskin histo-

riallinen (tässä varmaankin tarkoitettiin pikemminkin ajatonta), raikas, 

vihreä, merellinen, ystävällinen, humaani vapautunut ja jopa viihdyttävä. 

Briiffissä rajattiin pois myös, mitä Helsingin kaupunki ei halua olla: vai-

kea, byrokraattinen, turvaton, kylmä, maakuntamainen, vanhentunut.

Briiffin mukaan projektin haasteita tulevat olemaan mm. palvelun laa-

juus (lähtötilanteessa on 200 000 erillistä verkkosivua, joista hel.fi koos-

tuu), liika organisaatiokeskeisyys (tämä näkyy informaatioarkkitehtuurin 

suunnittelussa kaupungin organisaation pohjalta), useat käyttäjäryhmät 

Helsinki. Kuva © Shutterstock
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(nuoret ja vanhat, suomalaiset ja maahanmuuttajat ja niin edelleen). 

Haasteena pidettiin myös isompien kokonaisuuksien yhteensopivuutta: 

sähköinen asiointi, sosiaalinen media, karttapalvelut jne.

Briifissä oli mukana myös erilaisia teknisiä ja lailla Suomen verkkopal-

veluille asetettuja säädöksiä. Opiskelijoita kehotettiin kuitenkin kehittä-

mään palvelulle konseptia ennakkoluulottomasti ja olemaan huolestu-

matta palvelun koosta ja vaatimuksista. (Oravisto 2011)

Listasin briiffin pohjalta kaupungin tavoitteita projektin ja palvelun 

suhteen:

• Kaupunkilaiset ovat kirjava joukko: heitä on monen ikäisiä, ja heidän 

digitaalisten palveluiden käyttökokemuksissa ja osaamisessa on suuria 

eroja.

• Helsingin kaupungilla on lakisääteinen määräys tarjota tietoa ja pal-

veluja kaikille kaupunkilaisille tasavertaisesti, joten tiedon saatavuus on 

merkittävässä roolissa.

• Portaalin sisältö ja informaatioarkkitehtuuri suunnitellaan siten, että 

keskeiset palvelut löytyvät pääsivulta ilman, että käyttäjän täytyy tietää, 

mikä virasto niitä tarjoaa. (Vanhoilla nettisivuilla sisältö oli jaoteltu 

kaupungin virastojen omille nettisivuille sen perusteella, mitä palvelua 

mikäkin virasto tuotti.)

• Viestintäportaalin tärkein rooli on olla tietokanava kaupunkilaisille hei-

dän jokapäiväisessä elämässä ja asioinnissa. Näin ollen oleellinen sisältö 

täytyy olla mahdollisimman helposti saavutettavissa.

• Visuaalisessa viestinnässä vaatimuksena oli pysyä Helsingin kaupungin 

olemassa olevassa visuaalisessa linjassa. Visuaalinen käyttöliittymä oli 

suunniteltava linjassa Helsingin kaupungin graafisen ohjeiston kanssa. 

Tavoitteena oli kuitenkin soveltaa graafista ohjeistoa niin, että palvelusta 

tulisi moderni ja raikas.

• Tavoitteena oli myös mahdollistaa palvelun jatkuva kehitys. Eli uudis-

tetusta palvelusta oli tarkoitus tehdä elävä palvelu, joka ei olisi koskaan 

valmis. Tämä on hieno tavoite, ja sen pitäisi olla oletus kaikille verkkopal-

veluille. Tämä tavoite on sekä sisällöllinen, visuaalinen että toiminnalli-

nen eli tarkoitus olisi kehittää palvelua jatkuvasti moneen suuntaan.

Yhteenvetona: Opiskelijoiden piti keskittyä suunnittelemaan, mitä suur-

kaupungin digitaalinen viestintä on 2010-luvulla, eikä alkaa miettimään 

teknisiä ja rakenteellisia vaatimuksia tai esteitä.
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Melbourne. Kuva © Shutterstock

New York. Kuva © Shutterstock
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5.2 Konseptisuunittelun ensimmäinen vaihe: 
näin syntyi Mama-käyttöliittymäkonsepti
Ensimmäisessä konseptisuunnitteluvaiheessa keskityimme 

isojen linjojen suunnitteluun. Meille annettiin vapaat kädet 

pohtia, millainen on suurkaupungin digitaalinen palvelu 

tulevaisuudessa. Kurssin osallistujat oli jaettu työryhmiin, 

työryhmääni kuuluivat lisäkseni Mari Huhtanen, Kalle Järven-

pää, Sasa Kerkos, Inka Kosonen, Vahid Mortezaei, Prashant 

Coakley ja Ranjit Menon.

Heti alussa törmäsimme ongelmaan: Helsingin kaupungil-

ta puuttui selkeä viestintästrategia ja visuaalisen viestinnän 

strategia, joten palvelua oli vaikea istuttaa olemassa olevaan 

konseptiin. Koska työryhmämme oli kansainvälinen, niin 

kaikki ryhmän jäsenet eivät tunteneet Helsinkiä vielä kovin 

hyvin. Siksi päätimme tutkia laajemmin kaupungin viestintää 

ja brändiä. Suomalaisten kaupunkien verkkosivustojen tilanne 

oli sen verran huono, että vertailua varten meidän piti etsiä 

maailmalta esimerkkejä kaupungeista, joilla on vahvat brän-

dit ja sen mukainen tapa viestiä. Näiden joukosta ryhmämme 

nosti neljä esimerkkiä: Amsterdamin, Melbournen, Tukholman 

ja New Yorkin. Tukholma oli hyvä esimerkki sekä sisällön että 

visuaalisen viestinnän näkökulmasta, Amsterdam, Melbourne 

ja New York taas nousivat esimerkeiksi vahvalla visuaalisella 

kerronnalla.

Suunnittelun alettua työryhmämme jakautui kahtia: toi-

nen ryhmä mietti, millainen on Helsingin brändi, koska tämän 

asian pitäisi olla kunnossa, ennen kuin kaupungin digitaali-

nen palvelu voidaan uudistaa. Toinen ryhmä taas teki digi-

taalisen palvelun konseptointia ja pohti, millaisen palvelun 

kaupunki tarvitsee. Yhteistyön tuloksena syntyi konsepti ni-

meltä Mama. Maman ensimmäisessä osassa esittelimme “big 

picture” -ehdotuksen Helsingin kokonaisbrändin kehittämi-

seksi. Kaupunki tarvitsee selkeän visuaalisen konseptin, mitä 

olisi helppo seurata eri kanavissa, joista yksi on digitaalinen. 

Toisessa osassa ehdotimme konseptia digitaaliselle palve-

lulle. Ehdotuksemme päämääränä oli tuoda kaupungin tapaa 

viestiä lähemmäs kaupunkilaista. Näin vähenisi kaupungin 

Maailman kaupunkien verkkosivuis-
ta suunnitteluryhmämme nosti neljä 
esimerkkiä: Amsterdamin, Melbournen, 
Tukholman ja New Yorkin.
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Esimerkki Melbournen vahvasta visuaalisesta identiteetistä, joka 
edustaa värikkyydellä ja monipuolisuudella kaupungin imagoa. 
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Amsterdam. Kuva © Shutterstock

Melbournen verkkosivut: vertailun ainoa, jolta puut-
tuu responsiiviset sivut

Tukholman verkkosivut: mobiili ja täysleveä
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New Yorkin verkkosivut: täysleveä ja mobiili

Amsterdamin verkkosivut: täysleveä ja mobiili
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virastomaisen jäykkä tapa viestiä. Keinot tähän löytyisi rakentamalla 

parempaa dialogia kaupungin ja kaupunkilaisten välille ja muuttamalla 

tapaa viestiä henkilökohtaisemmaksi. Vastauksemme tähän oli “Mama”: 

mama ymmärtää, mama kuuntelee, mama välittää. Tälläinen tunne pitäisi 

myös kaupunkilaisella jäädä; kaupunki, jossa hän asuu, välittää hänestä.

Esimerkki siitä, miten infor-
maatioarkkitehtuuria muut-
tamalla saadaan palvelusta 
käyttäjälähtöisempi. Alem-
massa rivissä kaksi versiota, 
joissa sisältö on strukturoitu 
käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Kuvakaappaus konseptisuun-
nittelun presentaatiosta.

Ehdotimme konkreettisena keinona konseptin toteuttamiseksi visuaa-

lista kokonaisvaltaista viestintää, joka ohjailee ja auttaa kaupunkilaista 

orientoitumaan kaupungin palveluissa. Digitaalisessa palvelussa tämä toi-

mii kaksisuuntaisena kommunikaationa, jossa palvelu ymmärtää ja tulee 

vastaan kaupunkilaisen tarpeisiin ja pyyntöihin. Konkreettinen esimerkki 

kaksisuuntaisesta viestinnästä on ennakoiva hakukone; palvelu joka osaa 

tarjota käyttäjälle etenemismahdollisuuksia saatuaan tietää käyttäjästä 

perustietoja.

Hel.fi-arvot Mama-konseptin mukaan:

• persoonallinen

• interaktiivinen, jossa toteutuu dialogi 

• perustuu kaupungin identiteettiin, jolla on omat kasvot

• hyvä opastus

• nopea pääsy tarvittavaan tietoon

• positiivinen

• avulias
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• yhdistävä

• avoin

• keskittynyt kaupunkilaisen tarpeisiin

Ehdotimme Mama-konseptiin kahta vaihtoehtoista käyttöliittymää. 

Ensimmäinen oli uudentyyppisempää, käyttöliittymältä ennakoivaan 

hakukoneeseen perustuvaa hyvin yksinkertaista mallia, jossa etusivulta 

kaikki ylimääräinen on riisuttu, vain hakukenttä on näkyvissä. Navigointi 

sivulla tapahtuisi vain hakukoneen kautta.

Mama-konseptiluonnos 1

Toinen ehdotuksemme oli tavanomaisempi. Siinä hyvän hakukoneen 

lisäksi sivulla olisi perinteinen navigaatio, jonka kautta sivuston sisältöä 

pääsee lukemaan. Sen lisäksi etusivulla olisi karttapohjainen navigointi-

mahdollisuus, josta löytyisi mm. lähialueiden palvelut. Tässä käyttöliit-

tymässä on erityisen tärkeää kehittää hyvä sisältökategorisointi, jonka 
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kautta ison valikon käyttö olisi tarpeeksi selkeää ja nopeaa. Haasteena 

tässä on sisällön suuri määrä. On haastavaa rakentaa toimivaa navigaa-

tiota, jos sisältöä on hyvin paljon.

Mama-konseptiluonnos 2

Konseptin toteutuksen pitäisi olla yhtenäinen kaikissa laitteissa. Käyt-

tökokemuksen pitää siis olla identtinen ja toteutua laiteriippumattomasti 

sekä visuaalisesti että teknisesti riippumatta siitä, käyttääkö palvelua 

tietokoneella, mobiililaitteella tai katukioskissa.

Konseptisuunnittelukurssilla tuli myös muita varteenotettavia kon-

septiehdotuksia, ja useammassa niistä oli paljon samanlaisia hyviä 

ehdotuksia, joten asiakkaalla oli vaikeuksia valita näistä paras. Minulla 

ei valitettavasti ole kuvamateriaalia muista ehdotuksista. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan asiakkaan olisi pitänyt valita konsepteista ja tii-

meistä yksi, minkä kanssa he haluaisivat jatkaa kehitystä, mutta asiakas 

olikin  sitä mieltä, että kaikissa konsepteissa oli hyviä puolia. Näin toi-

seen konseptisuunnitteluvaiheeseen sai osallistua, mikäli halusi. Pohjaksi 
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toiseen vaiheeseen otettiin ehdotus Block, joka oli viety pisimmälle visu-

aalisesti ja oli teknisiltä vaatimuksiltaan helpoimmasta päästä toteuttaa.

5.3 Konseptisuunnittelun toinen vaihe
Ryhmäämme kuului toisessa konseptisuunnitteluvaiheessa minun lisäkseni 

Inka Kosonen, Mari Huhtanen ja Ranjit Menon. Lähdimme viemään ensim-

mäisen vaiheen abstraktia konseptia konkreettisempaan ja visuaalisem-

paan suuntaan. Tutkimme samalla palvelun ydintä: tarkoitusta, lupausta, 

käyttäjiä ja muuta palveluun liittyvää. Määritimme työllemme tavoitteen, 

mikä oli tuoda kaupunki lähemmäs kaupunkilaista palvelun avulla.

Halusimme painottaa ja kehittää kahta pääsuuntaa: 1) Kaupungin 

brändi, palvelun visuaalinen ilme ja käyttökokemus tulisivat antamaan 

kasvot kaupungille. 2) Palvelun käytettävyys, laadukas ja hyvin jäsennelty 

sisältö tekisi palvelusta luotettavan ja lisäisi positiivista käyttökokemus-

ta. 

Mama-käyttöliittymäkonsepti 
ei rajoittuisi vain tietoko-
neelle ja älypuhelimelle, vaan 
sitä pitäisi soveltaa kaikissa 
viestintä- ja markkinointi-
kanavissa. Mama on aina 
olemassa, kun sitä tarvitaan, 
ja sen kanssa asiointi tuntuu 
tutulta ja turvalliselta.
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Konkreettisia keinoja näiden pääsuuntien tavoittamiseen olisivat:

1. Palvelun visuaalisen ilmeen pitää olla raikas, selkeä, helposti tavoitet-

tava, kestävä ja sen tulee tuntua Helsingiltä

2. Palvelun tulee olla joustava ja laiteriippumaton

3. Tulevaisuuden käyttökokemus perustuu kosketukseen

4. Palvelun pitää kestää aikaa.

5. Informaatioarkkitehtuurin pitää palvella kaupunkilaista parhaalla mah-

dollisella tavalla.

Jo konseptisuunnittelun alkuvaiheessa palvelun visuaalisuuden kanssa 

todetut ongelmat piti ratkaista parhaalla mahdollisella tavalla ilman että 

tehtäisiin muutoksia kaupungin visuaaliseen identiteettiin. Tarjosimme 

kaupungille niitä keinoja, mitä meillä olisi käytössä kaupungin määrittä-

mien rajojen sisällä niin, että emme joutuisi tinkimään itsellemme asetta-

mistamme viestinnällisistä tavoitteista.

Koska kaupungin visuaalinen ilme oli hyvin konservatiivinen, mutta 

sitä oli noudatettava, piti etsiä muita keinoja saada palvelu visuaalisesti 

houkuttelevaksi ja Helsingin näköiseksi. Kaupungin visuaalinen ilme koos-

tuu vaakunasta ja Universe-fontilla ladotuista teksteistä. 

Helsingin kaupungin graafisen 
ohjeiston mukainen väri-
maailma

Helsingin kaupungin virallinen 
vaakuna värillisena. Yläkruu-
nullista vaakunaelementtia 
käyttää tunnuksessa vain 
kaupunginkanslia.

Helsingin kaupungin virallinen 
vaakuna mustavalkoisena

Helsingin kaupungin virallinen tunnus

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston vi-
rallinen tunnus. Tällä tavalla toteutettu tunnus, jossa 
viraston nimi on ladottu kaupungin nimen alle ohuem-
pana Universe-fontilla, on käytössä miltei kaikilla 
kaupungin virastoilla.
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Tämä kaava toistuu miltei kaikissa kaupungin virastoissa muutamia 

poikkeuksia lukuun ottamatta. Yksi poikkeus on Stara, Helsingin kaupun-

gin rakentamispalvelu. Staralla on vahva oma visuaalinen ilme, joka poik-

keaa Helsingin kaupungin yleisestä ilmeestä. Kaupungin virastot voivatkin 

suunnitella itselleen visuaalisen ilmeen ja hyväksyttää sen, mutta näin on 

tehnyt virastoista vain harva. Muutenkin oman ilmeen ylläpitoon liittyy 

velvollisuus pitää se hyvänä ja ajantasaisena, joten jos virasto päättää 

tehdä oman ilmeen, niin se on vastuussa ilmeestä myös jatkossa, mikä 

vaatii asiantuntemusta, tahtoa ja resursseja.

Esimerkki Staran, Helsingin 
kaupungin rakentamispalve-
lun visuaalisesta ilmeestä

Helsingin kaupungin rakenta-
mispalvelun Staran visuaa-
lisen ilmeen mukainen kuvitus

Graafinen ohje 2009
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 

Graafinen ohje 2009
Helsingin kaupungin rakentamispalvelu 

Suunnittelemamme palvelun visuaalisuuden piti siis sopia yhteen 

myös virastojen poikkeavien visuaalisten ilmeiden kanssa, mutta ennen 

kaikkea antaa Helsingin kaupungin visuaaliselle ilmeelle tarvittavaa visu-

aalista täydennystä, jotta palvelukokonaisuus olisi tiimimme visuaalisten 

tavoitteiden mukainen. Näiden haasteiden takia päätimme identifioida 

verkkopalvelun helsinkiläiseksi valokuvien avulla. Kuvien tavoitteena oli 

näyttää jokapäiväistä Helsinkiä ja sen monipuolisuutta tapahtumien, 

ihmisten, paikkojen ja vuodenaikojen kautta. Ehdotimme, että valokuvia 

käytettäisiin taustakuvina, jolloin kuvat raikastaisivat palvelun visuaa-

lisuutta. Valokuvat olivat myöskin keino saada personoitua kaupungin 

virastojen sivuja eli ehdotimme, että virastot saisivat halutessaan itse 

valita omat taustakuvansa ja sitä kautta esitellä viraston toimintaa sekä 

tuottamiaan palveluita. Tämä oli yksi vastauksemme tavoitteeseen, jossa 

palvelun visuaalisen ilmeen pitäisi tuntua Helsingiltä, ilman että tehdään 

muutoksia Helsingin nykyiseen visuaaliseen ilmeeseen.
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Konseptisuunnitteluvaiheessa esitettyjä käytännön keinoja informaa-

tioarkkitehtuurin parantamiseksi olivat sisällön selkeä ryhmittäminen 

yhteen valikkoon ja selailun mahdollistaminen sekä palveluryhmän perus-

teella että käyttäjän roolin mukaan. Päävalikko, jossa on pääsy sivuston 

kaikkiin sisältöihin, on haastava toteuttaa, mikäli sisältöjä on paljon. 

Meillä lähtötilanteena oli 200 000 sivusta koostuva palvelu, joten haaste 

saada tuo kaikki mahtumaan yhteen valikkoon oli melkoinen (Oravisto, 

2011). Hyvin suunniteltu ja kategorisoitu sisältö ja yksi iso valikko, jossa 

on vaiheistettu eteneminen, on kuitenkin paras ja nopea tapa navigoida ja 

Layout-suunnitelma kon-
septisuunnitteluvaiheessa 2, 
tässä vaiheessa mukaan oli 
tullut iso taustakuva.
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löytää palvelusta tarvittavat sisällöt. Valikko sain työnimeksi “Megadrop-

down menu”. Megadropdown menu -termiä käytetään englannin kielessä 

isosta, monitasoisesta valikoista verkkopalvelussa. 

Megadropdown-valikolla on sekä etuja että pieniä haittoja näin 

laajassa palvelussa. Suurin ero perinteiseen navigaatioon on aula- eli 

välisivujen puuttuminen kokonaan. Perinteisessä navigaatiomallissa vali-

taan valikosta sopiva aihe ja siirrytään uudelle sivulle, josta pitää tehdä 

taas uusi valinta, jotta pääsee etenemään lähemmäksi haettavaa sisältöä. 

Tämä jatkuu niin pitkään kuin haettava sisältö löytyy. Tämä toimii hyvin 

pienemmissä verkkopalveluissa, jossa sisältöä on sen verran vähän, että 

se saadaan mahtumaan valikon toiselle ja kolmannelle tasolle. Helsingin 

kaupungilla sisältöä oli kuitenkin niin paljon, että olisi tarvittu neljäs 

ja viides taso navigaatioon, jotta sisältö olisi saatu tarpeeksi selkeästi 

esitettyä, ja valintamahdollisuuksia yhdellä tasolla olisi pitänyt olla mak-

simissaan seitsemän. 

Aikaisempi hel.fi-palvelu oli toteutettu perinteisella valikolla, ja siinä 

oli suuri määrä aulasivuja, jossa ei ollut varsinaista sisältöä, vaan usein 

linkkejä ja ohjeita, jotka olivat tietynlaisia oikopolkuja varsinaiseen 

sisältöön. Usein tämän tyyppinen “tuplanavigaatio” saattaa käytännössä 

sekoittaa käyttäjän etenemistä. Megadropdown-valikko on keino päästä 

“Megadropdown”-valikko, 
jossa on selkeät palvelukoko-
naisuudet. Eli monitasoinen 
valikko, jossa voi suunnis-
taa varsinaiseen sisältöön 
asti. Tällöin päästään eroon 
aulasivuista, joiden rooli ei 
ole kuin ohjata käyttäjää 
eteenpäin varsinaisen sisällön 
pariin.
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eroon aulasivuista. Näin käyttäjän on suoritettava valintasarja etenemällä 

valikossa ilman, että uusia sivuja ladataan. Uusi sivu aukeaa, kun ollaan 

tasolla, jolta sisältösivut löytyvät: Helsingin tapauksessa kolmannella 

ja neljännellä tasolla, poikkeavassa tilanteessa joskus myös viidennellä 

tasolla.

Toinen konkreettinen keino käyttökokemuksen parantamiseksi ja 

sisällön löytämiseksi on tärkeän sisällön tuominen käyttäjää lähemmäk-

si. Konseptisuunnitelmassa ehdotetaan paljon haetun sisällön tuomista 

etusivulle ja sen esittämistä useammasta näkökulmasta: tämän viikon 

haetuin sisältö, kaikkien aikojen haetuin sisältö. Tämän toiminnan esi-

tystapoja on useita. Yksi keino on yhdistää tätä jojohakutoimintoon tai 

päänavigaatioon, jolloin saadaan käyttäjän antamien tietojen mukaan 

ehdotettuja tuloksia monesta näkökulmasta, jolloin myös etsityn tulok-

sen pitäisi löytyä tulosten joukosta.

Teimme palvelun responsiivisesta ominaisuudesta suunnitelman myös 

tässä konseptisuunnitteluvaiheessa. Tavoitteisiin kuului, että palvelu on 

helposti käytettävä laitteesta riippumatta. Mobiililaitteilla ison valikon 

selaamiseen liittyy usein haasteita näin laajassa palvelussa.

Suunnitteluvaiheessa pohdittiin myös, voidaanko palvelussa navigoi-

da käyttäjäryhmän mukaan. Kaikkien kaupunkilaisten luokittelu tiettyyn 

rooliin ja palvelutyyppien jakaminen käyttäjäroolien tarpeiden mukaan 

Käyttöliittymäelementtejä 
toisessa konseptisuunnitte-
luvaiheessa; ennakoiva haku, 
johon on yhdistetty suosit-
tuja hakutuloksia tarjoava 
ominaisuus.



oli kiinnostava ajatus, mutta totesimme, ettei se voisi korvata varsinaista 

palveluperusteista navigointia – se voisi olla kylläkin apukeino palveluita 

hakiessa. Tämä olisi myös kiinnostava tapa esitellä ja markkinoida palve-

luja tietyille käyttäjäryhmille. Tämän suunnitteluvaiheen lopputuloksessa 

oli mukana tämän tyyppinen roolinavigointi, joka oli sijoitettu ikonien 

kera näkyvälle paikalle sivuston yläosaan. Lopputuloksen visuaalisessa 

ilmeessä oli käytetty Helsingin omia värejä, sinistä ja keltaista sekä tuotu 

palveluun ilmavuutta ja selkeyttä hyödyntämällä tyhjää tilaa ja informa-

tiivisia ikoneja.

Esimerkki siitä, miten palve-
lun pitää joustaa käyttäjän 
valitseman laitteen mukaan.

Konseptisuunnittelun tulok-
sena valmistunut visuaalinen 
layout palvelusta.
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5.4 Suunnitteluvaihe 1: tavoitteena kevyt prototyyppi 
ja testaus
Jatkoimme keväällä 2012 työtä konseptin kanssa ja kehitimme sitä val-

miimpaan, tuotantokelpoiseen muotoon. Tavoitteena oli toteuttaa kevään 

aikana palvelusta ensimmäinen, ohjelmoitu prototyyppi ja teettää sille 

käytettävyystestaus Adagella.

Suurimpiin lisäyksiin suunnitteluvaiheen aikana kuului palvelun 

typografian määrittäminen. Halusimme personoida palvelun käyttämällä 

Karbid-kirjasinperhettä, jossa yhdistyy hyvä luettavuus ja persoonallinen 

ulkonäkö. Vuonna 2012 muiden kuin käyttäjän koneelta latautuvien sys-

teemifonttien käyttö oli vielä uutta ja siihen liittyi kysymyksiä ja epäilyjä. 

Saimme kuulla myös lukuisia vastaväitteitä, miksi meidän kannattaisi 

käyttää myös vanhoissa selaimissa hyvin toimivia systeemifontteja. Me 

ja asiakas olimme kuitenkin sitä mieltä, että Karbid-kirjasinperhe kan-

nattaisi testata palvelun pääfonttina. Tarvittaessa voitaisiin aina ottaa 

askel takaisin päin ja palata käyttämään systeemifonttia. Testitulokset 

ja myöhempi käyttäjäpalaute Karbid-kirjasinperheestä olivat kuitenkin 

positiivisia ja kannustavia. Niistä tarkemmin kohdassa Ensimmäinen käy-

tettävyystestaus.

Karbid-fontti. Ylhäältä 
alas luettuna: FF Karbid 
Text, FF Karbid Display, FF 
Karbid Slab, FF Karbid
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Niin sanottujen “custom”-fonttien käyttö verkkopalveluissa on parissa 

vuodessa yleistynyt valtavasti. Edistymistä on vauhdittanut Googlen luo-

ma ilmainen Google Fonts -webfonttikirjasto fonttipalvelimineen. Google 

Fonts on palvelu, josta löytyy ilmaiseksi 707 kirjasinperhetta. Palvelu 

toimii erinomaisesti ja sitä on helppo käyttää linkittämällä fonttitiedostot 

esimerkiksi Googlen fonttipalvelimelta omaan palveluun. (Google Fonts 

2015) 

Isoissa verkkopalveluissa “custom”-fonttien käyttö saattaa olla vie-

läkin kysymysmerkki. Mikäli palvelua käytetään vanhoilla PC-koneilla tai 

hitaalla nettiyhteydellä, “custom”-fonteista saattaa koitua ongelmia, sillä 

ne voivat esimerkiksi hidastaa sivujen latautumista. Näitä tilanteita voi 

kuitenkin välttää, kun tunnistetaan palveluun saapuneen käyttäjän käyt-

töjärjestelmä ja selainversio. Mikäli kyseessä on vanhentunut selainversio, 

joka tukee “custom”-fontteja huonosti, korvataan fontit käyttäjälle ole-

tussysteemifonttina toimivalla Arialilla. Hel.fi-palvelun Kardid-fonttiperhe 

on hankittu suomalaisen Qventa Oy:n kautta. Lisenssi on mitoitettu 5–50 

miljoonan sivulatauksen mukaan kuukaudessa, ja se on linkitetty sivulle 

IBM:n palvelimelta, jossa myös hel.fi-palvelu sijaitsee.

Ennen palvelun prototyypin valmistusta piti määrittää myös sivuston 

responsiivisuus: tehtäisiinkö palvelusta täysin joustava selauslaitteen 

koon mukaan vai valittaisiinko tietyt laitekoot, joita varten suunnitel-

laan näkymät. Valitsimme viimeisen vaihtoehdon, koska yleiset laitekoot 

olivat tiedossa ja vakiintuneita, ja jotta sivuston suunnittelu olisi jatkossa 

mahdollisimman sujuvaa. Tiesimme nimittäin, että saman tuoteperheen 

sivuja tulee suunnittelemaan ja ohjelmoimaan useampi taho. Määritim-

me palvelun responsiivisuudelle neljä tyypillistä laitekokoa: täysleveä, 

tabletti, minitabletti/iso älypuhelin ja älypuhelin, joilla kaikilla on oma 

asettelumalli (gridi).

Tarkensimme myös graafisten elementtien määritykset ennen proto-

tyypin toteuttamista. Elementtien värimaailma perustui Helsingin vä-

rimaailmaan eli siniseen ja keltaiseen. Muita lisävärejä emme ottaneet 

käyttöön selkeyden takia. Yhdeksi tärkeäksi lisäykseksi tuli koroelementti. 

Kaupungin vaakunasta idean saaneen koroelementin tehtävänä oli erottaa 

asioita personoimalla samalla käyttöliittymää.

Käyttöliittymää personoiva 
koroelementti
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Suunnitteluvaiheessa suunniteltiin ja määritettiin myös palvelun 

ikonityyli. Palvelun ikonit ovat joko mustia tai valkoisia, niiden muoto-

kieli on selkeä ja palvelun yleisilmeeseen sopiva. Ikonien määrä ja aiheet 

elivät projektin aikana. Niiistä haluttiin tehdä paketti, joka olisi käytössä 

kaikilla sisältöntuottajilla koko sivuston laajuudessa.

Esimerkki siitä, miten koroe-
lementtiä voi käyttää erot-
telemaan päänavigaatiossa 
linkit toisistaan.

Esimerkki siitä, miten koroe-
lementtiä voi käyttää tilanja-
kajana otsikon ja leipätekstin 
välissä.
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Palvelun sisältösuunnitelma vietiin pidemmälle myös etusivun osalta. 

Sisältöalueet, myöhemmin niitä alettiin kutsumaan laatoiksi, saivat oman 

sisällöllisen roolin ja määrityksen siitä, mitä niiden asetteluille tapah-

tuu, mikäli palvelua katsotaan mobiililaitteella. Pääsisältöalueen lisäksi 

otettiin käyttöön seuraavat sisältöalueet: oikea nostoalue, ikoninosto-

alue ja kuvanostoalue. Kaikille niille tehtiin määrittelyvaiheessa tarkempi 

sisältösuunnitelma, missä määritettiin, minkä tyyppistä sisältöä näille 

alueille voidaan sijoittaa.

Hel.fi-ikonit

Suunnitteluvaihe valmis 
prototyypin toteutusta 
varten.
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5.5 HTML-prototyyppi
Keväällä 2012 suunnitteluprosessi oli niin pitkällä, että sivustosta pystyt-

tiin toteuttamaan prototyyppi. Tavoitteena oli, että kouluprojekti loppuu 

toimivan prototyypin esittelemiseen asiakkaalle. Prototyypin toteuttaja 

Palash Mukhopadhyay halusi ottaa kantaa toiminnallisuuksiin ja pohtia 

suunnittelijoiden kanssa, mikä olisi paras tapa toteuttaa responsiivisuus. 

Prototyyppi toteutettiin staattisena HTML-muotoisena muutaman sivun 

laajuisena kokonaisuutena. Tärkeimmät elementit, mitä prototyypin avulla 

haluttiin testata, olivat etusivun rakenne, navigaatio ja typografia. Touko-

kuussa, pian prototyypin esittelyn jälkeen, Adage järjesti käytettävyystut-

kimuksen prototyypillä. Tutkimusmenetelmänä käytettiin asiantuntija-ar-

viointia. Varsinaista käytettävyystestausta ei prototyypille järjestetty.

5.6 Käytettävyystutkimus 1: Adagen järjestämä käy-
tettävyyden asiantuntija-arviointi prototyypistä
Adage on yritys, joka tekee esimerkiksi käytettävyystutkimusta ja tutkii 

digitaalisia palveluita ja niiden käytettävyyttä sekä käyttökokemusta 

(Adage 2015). Adage sai testattavakseen toukokuussa 2012 hel.fi-palve-

lun ulkoasuehdotuksen, jossa oli muutama html-ohjelmoitu demosivu ja 

navigaatio. Adagen edustaja Sari Estlander esitteli testitulokset Helsin-

gin kaupungintalolla 1.6.2012. Käytettävyyden asiantuntija-arvioinnis-

sa fokuksena oli ulkoasu sekä navigaation toimivuus. Käytettävyyden 

asiantuntija kävi arvioinnissa läpi demon ja arvioi sitä käytettävyysalan 

kokemuksensa ja heurististen arviointivälineiden avulla.

Adage suositteli, että käyttäjän huomioiminen suunnittelun lähtö-

kohdissa säilytettäisiin, eikä palattaisi siihen, että lähdettäisiin liikkeelle 

kaupungin organisaatiosta. Positiivista palautetta tuli myös visuaalisesta 

ilmeestä ja sen raikkaudesta, vaikutelma oli myös tyylikäs ja asiallinen 

olematta tylsä. Värimaailma oli Adagen mukaan onnistunut, ja ikoneita oli 

käytetty oikein: “Ne rytmittävät sivua ja helpottavat asioiden löytämistä 

häiritsemättä liikaa” (Estlander 2012).

Laajemman tarkastelun kohteena olleen valikon, josta on käytetty 

työssä englanninkielistä suunnittelutermiä megadropdown menu, arvio 

oli varovaisen positiivinen. Ideaa arvioitiin innovatiiviseksi, eikä valikkoa 
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voinut olla suuren koon takia huomaamatta. Testaajan mukaan käyttö-

haasteita saattaa tulla käyttäjällä, joka on eksyksissä sivustolla. Testaaja 

nosti esille, että valikossa ei ole ollenkaan sisältöä 1. ja 2. tasolla, vaan 

kaikki sisältö on 4. ja 5. tasolla. Tarkoituksena on, että käyttäjä pääsi-

si mahdollisimman suoraan käsiksi hakemaansa sisältöön navigoimalla 

valikossa mahdollisimman pitkälle ilman välisivuja. Tämä on kuitenkin 

samaan aikaan haastavaa tietorakenteen näkökulmasta. Varsinaiset si-

sältösivut ja rakenne pitää olla suunniteltu niin hyvin, että niistä löytyy 

kaikki tarvittava sisältö, jotta aulasivuja ei tarvita. Adage ehdotti yhteen-

vetona, että navigointimallin käytettävyys testataan tai valitaan toinen, 

perinteisempi malli.

Adagelta tuli käyttöliittymän visuaaliseen ulkoasuun useita hyviä 

ehdotuksia, joista osa huomioitiin. Parantamisen varaa oli muun muassa 

linkkien erottamisessa muusta sisällöstä ja linkkien nimeämiskäytännös-

sä. Linkkien nimeämisessä tavoitteena pitäisi olla, että linkki itsessään 

kertoo, mihin se vie. Adagelta tuli toiveita myös tekstin koosta ja kont-

rastista: tekstin koon pitäisi vastata Arial 12 pikselin kokoa, lisäksi olisi 

varmistettava riittävä kontrasti. Erityisen oleellista oli tarkistaa kontrasti 

sivun yläosassa olevien valkoisten taustakuvien päälle tulevien tekstien 

tapauksessa. Olemme myöhemmin kiinnittäneet taustakuvaohjeistuksessa 

huomiota siihen, että taustakuvat valittaisiin ja käsiteltäisiin huomioimal-

la  yläosan tekstin erottumista taustasta. Myös palveluun valittu fontti 

sai kritiikkiä, ja suunnittelijoita kehotettiin tarkistamaan fontin riittävä 

luettavuus. Kävimme asiasta erillisen keskustelun kaupungin kanssa, jossa 

päädyimme pitämään Karbid-fontin, ja tarvittaessa tarkistamaan tilanteen 

myöhemmin, mikäli ongelmia esiintyy.

Adage kertoi yhteenvetona, että ulkoasuehdotus oli raikas ja tyylikäs, 

ja siinä oli tehty paljon asioita oikein. Valikkonavigaatioon testaajat suh-

tautuvat positiivisesti, mutta myös varovaisesti, koska konsepti on uusi, 

ja siihen voi liittyä haasteita. Lopuksi Estlander sanoi: “Kokonaisuudes-

saan sivusto tulee olemaan huomattava parannus nykytilanteeseen sekä 

ulkoasultaan että käytettävyydeltään” (Estlander 2012).
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6.
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Konseptista palveluksi



60

6.1 Suunnitteluvaihe 2: konseptista valmiiksi palve-
luksi
Tähän asti suunnittelun kohteena oli ollut palvelun konsepti, graafiset 

elementit ja palvelun etusivu. Nyt suunnittelu laajeni koskemaan koko 

palvelua. Suunnittelua ja tarkempaa määrittelyä kaipasivat palvelun omi-

naisuudet ja elementit, kuten responsiivisuus, hakutoiminnot, navigaatio, 

tapahtumakalenteri ja tapahtumasivu, sekä lukuiset graafisten elementit, 

kuten ikonit, kuvagalleria ja erilaiset alasivut. Seuraavilla sivuilla esimerk-

keja suunnitteluvaiheesta.

6.2 Informaatioarkkitehtuurin suunnittelu
Hel.fi-palvelussa oli yli 200 000 sivua artikkeleita ennen uudistusta. Heti 

konseptisuunnitteluvaiheessa tuli selkeästi esille, että sivuston sisältö on 

vanhentunut, sitä on liikaa, ja se on huonosti järjestetty. Järjestäminen 

olikin yksi suurimmista haasteista informaatioarkkitehtuurityössä – van-

hassa hel.fi-palvelussa sisältö oli järjestetty kyseisen palvelun tuottajan 

eli kaupungin virastojen mukaan. Tämä tarkoitti, että esimerkiksi kaikki 

koulutukseen liittyvä löytyi opetusviraston sivuilta ja terveyteen liittyvä 

sosiaaliviraston sivuilta. Jos käyttäjä pystyi päättelemään, mikä virasto 

tarjoaa hänen etsimäänsä palvelua, ei tämä ollut iso ongelma. Jos palvelu 

oli sellainen, että käyttäjä ei osannut määrittää, mikä virasto palvelua 

tarjoaa, piti käyttäjän kuitenkin turvautua hakukoneeseen. Googlen haku-

kone olikin ennen uudistusta hel.fi-palvelun huonon informaatioarkkiteh-

tuurin takia tärkeä apuväline tiedonhaussa, koska sisältö oli helpointa ja 

nopeinta löytää Googlen sanahaulla.

Helsinki oli aloittanut työn informaatioarkkitehtuurin parissa jo ennen 

konseptisuunnitteluvaihetta, mikä tarkoitti, että kaupunki oli hahmotellut 

valmiiksi erilaisia tapoja järjestää palveluita ja sisältöjä. Suunnitteluvai-

heen lopuksi valmistui päänavigaation suunnitelma, joka koostui kuudesta 

pääkategoriasta, jotka oli nimetty palvelutyyppien mukaan. Alanavigaa-

tiossa loimme säännön, että oli pidettävä kiinni maksimissaan 7 kohdan 

listasta, jotta lista pysyy selkeänä ja siitä olisi helppo hahmottaa valik-

kokohtia. Suunnitteluvaiheessa oli tavoitteena myös pitää navigaation 

kolmas taso viimeisenä tasona, mutta myöhemmin sisältömäärät pa-

kottivat ottamaan käyttöön neljännenkin tason navigaation. Neljäs taso 

ei sisälly päänavigaatioon, vaan se tulee tarvittaessa näkyviin, mikäli 
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kolmannella tasolla on vielä asioita, mitkä pitää esittää erillisen navi-

gaation avulla. Päävalikossa on navigaatiokohtien lisäksi tilaa suositte-

luille. Suosittelut on hyvä tapa tarjota usein haettua sisältöä käyttäjälle 

ja helpottaa näin usein haetun tiedon löytämistä. Suunnitteluvaiheessa 

valmistui sisältö- ja toiminnallisuusmäärittely, jossa käydään läpi eri 

navigaatioelementit ja määritetään niiden käyttäytyminen eri kokoisilla 

laitteilla.

6.3 Määrittelyvaihe
Määrittelyvaihe alkoi ennen proto-

tyypin toteuttamista ja jatkui koko 

beta-julkaisuprosessin ajan. Määrit-

telydokumentti prototyyppiä varten 

oli ensin abstraktimpi, mutta teimme 

siitä tarkennetun version varsinaista 

toteutusta varten. Myös lopullisen 

palvelun toteuttaja IBM teki oman 

määrittelydokumentin ja täydensi 

sitä työprosessin aikana.

Määrittelydokumenttimme oli 

jaettu sisältö- ja toiminnallisuus-

määrittelyyn. Kävimme jokaisen ele-

mentin kohdalla läpi sen sisältömää-

rityksen eli minkälaiselle sisällölle 

alue on varattu ja liittyykö element-

tiin tiettyjä toimintoja. Kävimme do-

kumentissa läpi sivuston tärkeimmät 

osa-alueet: etusivun sisältöalueet, 

header alue, päänavigaatio alue ja 

niiden toiminnot.

Yleisen hel.fi-määrittelydoku-

mentin lisäksi teimme ohjeistukset 

tulevia projektisivuja varten sekä 

taustakuvaohjeiston, minkä avulla 

virasto pystyy itsenäisesti ohjeis-

tamaan valokuvaajaa tuottamaan 

palveluun sopivia taustakuvia.
Määrittelydokumentin 
sivu, jossa määritellään 
etusivun sisältöalueet.
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aikataulut ja tiedotteet 
sekä pyöräily- ja 
kävelyreitit.

reittiopas.fi 

seudulliset 
palvelut

Pääkaupunkiseudun 
yhteiset, kuntarajoista 
riippumattomat palvelut. 

helsinginseutu.fi 

avoimet  
työpaikat

Helsingin kaupungin 
avoimet työpaikat. Myös 
kesätyöt, sijaisuudet ja 
keikkatyöt. 

erekryhelsinki.fi 

baana

Entiseen junaradan kuiluun 
rakennettu pyöräily- ja 
kävelyväylä Baana ulottuu 
Ruoholahdesta Töölönlahdelle.

Lue lisää »

kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan 
rakentaminen on alkanut. 
Parasta alueella on meren 
läheisyys ja upeat näkymät.

Lue lisää »

purjelaivat tulevat

Heinäkuussa järjestettävästä 
The Tall Ships Races -kilpailusta 
odotetaan Suomen suurinta 
yleisötapahtumaa. 

Lue lisää »

Sivukartta » 

tuLE kÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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Avoin tieto
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(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
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kaUpUnki  
ja hallinto

terveys- ja 
sosiaalipalvelUt

liikenne  
ja kartat

päivähoito  
ja koUlUtUs

kUlttUUri 
ja vapaa-aika

asUminen 
ja ympäristö

kunnallinen päivähoito

Perhepäivähoito

Esiopetus

Leikkitoiminnan kerhot

Leikkikerhot

Yksityinen päivähoito

Lasten hoitaminen kotona

suosittelemme

 Palvelukartta

 Päivähoitopaikan haku

 Wilma

UUtiset

05.03.2012

mechelininkadun peruskorjaus ei ole 
pyöräilyhanke

05.03.2012 

valtuutettujen aloitteista keskustellaan 
valtuustossa

06.03.2012 

konservaattorit neuvovat 
antiikkiklinikalla Hakasalmen huvilassa

05.03.2012

kysely: mitä odotat sähköisiltä sosiaali- 
ja terveydenhuollon palveluilta?

05.03.2012 

eläinsuojeluilmoituksia tehtiin 
eksoottisista lemmikeistä aiempaa 
enemmän

Kaikki uutiset » 
RSS »

sijaisperheitä tarvitaan 
etenkin kouluikäisille ja 
nuorille 05.03.2012   
Pääkaupunkiseudun kunnat hakevat perheitä, jotka 
voisivat toimia sijais-, vastaanotto- tai tukiperheinä 
erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Perheitä 
etsitään erityisesti kouluikäisille lapsille sekä 
nuorille. Lue lisää »

Päivähoito ja esiopetus  ‣

Perusopetus

Lukio-opetus

ammatillinen koulutus

aikuiskoulutus

työväenopistot

Muu koulutus

1 2 3 4 5

OSALLISTU

Ota yhteyttä 
Vaikuta
Anna palautetta

KOHdERyHMILLE

Lapsiperheet
Nuoret
Vanhukset
Erityisryhmät
yrittäjät
Kaikki ryhmät

KAUPUNGINOSAT »

PääTöKSENTEKO

Kaupunginvaltuusto 
Kaupunginhallitus
Lautakunnat ja 
johtokunnat

KATSO MyöS:

Linkki A 
Linkki B 
Linkki C 

MA TI KE TO PE LA SU

1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 

TAPAHTUMAT

◂     tammikuu      ▸

11.01.2013

Pullansyöntikisa »

13.01.2013 

Mäenlaskua 
Alppipuistossa »

23.01.2013 

Ravintolapäivä »
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Helsingin kaupungintalo 
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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LinKiT
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RSS
Uutisarkisto
Julkaisut  
(www.hel.fi/julkaisut)

OSALLiSTU

Seudulliset uutiset 
(www.helsinginseutu.fi)
HSL
HSY
Tapahtumakalenterin 
kuukausinäkymä

OSALLiSTU

Ota yhteyttä 
Vaikuta
Anna palautetta

KOHdeRYHMiLLe

Lapsiperheet
nuoret
Vanhukset
erityisryhmät
Yrittäjät
Kaikki ryhmät

KAUPUnginOSAT »

PääTöKSenTeKO

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lautakunnat ja 
johtokunnat

KATSO MYöS:

Linkki A 
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11.01.2013

Pullansyöntikisa »

13.01.2013 

Mäenlaskua 
Alppipuistossa »

23.01.2013 

Ravintolapäivä »

Uutiset

kaupunki  
ja hallinto

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

päivähoito  
ja koulutus

asuminen 
ja ympäristö

kartat ja 
liikenne

kulttuuri 
ja vapaa-aika

21.11.12

Kuusi työtä jatkoon keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailussa KULTTUURI ja vapaa-aIKa

Flow Festival sai ympäristötodistuksen KULTTUURI ja vapaa-aIKa

Helsingin ja Tallinnan liikenneratkaisuille yhteinen tiekartta KaRTaT ja LIIKENNE

Maahanmuuttajien yrittäjyys ei ole pelkkää pizzaa ja pubeja KaUpUNKI ja HaLLINTO

Helsingin seudun ilmastopalkintokilpailu käynnissä aSUMINEN ja YMpÄRISTÖ

Lasten kaupunki avataan Sederholmin talossa 21.11. aSUMINEN ja YMpÄRISTÖ

Pihlajamäen nuorisopuisto muuttuu talvipuistoksi aSUMINEN ja YMpÄRISTÖ

Alppilan yläasteella Young European School -konferenssi 19.–23.11. pÄIvÄHOITO ja KOULUTUS

Helsingissä voi lahjoittaa joulumieltä kukkatervehdyksellä 
vanhukselle

KULTTUURI ja vapaa-aIKa

20.11.12

Helsinki Region Infoshare ja Uusix-verstaat vuoden 2012 huiput KULTTUURI ja vapaa-aIKa

Helsinki ehdolla maailman suurimman pyöräilykonferenssin 
isännäksi

KULTTUURI ja vapaa-aIKa

Yleisöluento muistista Myllypuron vanhustenkeskuksessa  
20. marraskuuta

TERvEYS ja SOSIaaLIpaLvELUT

Lisälähtöjä pikkujouluihin KULTTUURI ja vapaa-aIKa

Puustoa karsitaan sähköjohtojen läheisyydessä Itä-Helsingissä aSUMINEN ja YMpÄRISTÖ

Helsinki Region Welcome Weeks tavoitti noin 3 500 kansainvälistä 
osaajaa

KULTTUURI ja vapaa-aIKa

Metro korvataan busseilla ja ratikalla 1.–2.12.2012 KaRTaT ja LIIKENNE

UUTISET AIKAjäRjESTYKSESSä

Näytä lisää uutisia »

Uutisarkistoon »

eTUSiVU » UUTiSeT Päivitetty 20.3.2013

Sijaisperheitä 
tarvitaan etenkin 
kouluikäisille ja 
nuorille 05.03.2012

Pääkaupunkiseudun kunnat hakevat 
perheitä, jotka voisivat toimia 
sijais-, vastaanotto- tai tukiperheinä 
erilaisissa kriisi- ja ongelmatil 
anteissa. 

lue lisää »

05.03.2012 Kuusi työtä 
jatkoon keskustakir-
jaston arkkitehtuuri-
kilpailussa.

05.03.2012 Lasten 
kaupunki avataan 
Sederholmin talossa 
21.11..

05.03.2012 Lisälähtöjä 
pikkujouluihin.

05.03.2012 Helsingin 
luonnon monimuotoi-
sia kohteita kuvattiin 
luontotietojärjestel-
mään.
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PääTöKSenTeKO
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Linkki A 
Linkki B 
Linkki C 

TAPAHTUMAT

◂     Tammikuu      ▸

11.01.2013

Pullansyöntikisa »

13.01.2013 
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23.01.2013 

Ravintolapäivä »

lisää kulttuuri- ja  
vapaa-ajan uutisia

05.03.2012 

Ulkoleikki Stadissa – lasten 
päivähoidon WDC Helsinki 
2012 –hankkeen kuulumisia

Kaupungin laskuissa päästy 
lähelle normaalitilannetta

Kampin alueen leikkipuistojen 
liikenneviikko 11.6.-15.6.

06.03.2012 

Päiväkotien ja 
ryhmäperhepäiväkotien 
aukioloajat kesällä 2012

Kaupungin laskuissa päästy 
lähelle normaalitilannetta

Kampin alueen leikkipuistojen 
liikenneviikko 11.6.-15.6.

Kaikki uutiset »

Uutiset

Helsingin designpääkaupunki-
vuosi kasvoi ennakoitua 
laajemmaksi 20.03.13

Helsingin designpääkaupunkivuosi toteutui laajempana kuin aluksi 
ennakoitiin, todetaan tänään julkaistussa World design Capital Helsinki 
2012 -loppuraportissa. Vuoden ohjelma kasvoi tavoiteltua suuremmaksi 
ja mediahuomio sekä kotimaassa että kansainvälisesti ylitti odotukset. 
Kansainvälisen designsäätiön hallinnoima vuoden kokonaisbudjetti 
kasvoi hankkeen kuluessa 15 miljoonasta eurosta lähes 18 miljoonaan.

Helsinki oli vuonna 2012 yhdessä espoon, Vantaan, Kauniaisten ja 
Lahden kanssa teollisen muotoilun maailmanjärjestön icsidin nimeämä 
maailman designpääkaupunki. designpääkaupungin tehtävä on 
edistää muotoilun käyttöä kaupunkien sosiaalisessa, kulttuurisessa ja 
taloudellisessa kehittämisessä. Yksittäisten hankkeiden ohella Helsingin 
designvuodessa haluttiin korostaa jatkuvaa toimintaa ja pysyviä 
vaikutuksia.

Johtopäätöksenä loppuraportissa todetaan, että muotoilusta 
tuli yhteiskunnallinen puheenaihe ja Helsinki nousi entistä 
kiinnostavammaksi designkaupungiksi. Kaupunkilaiset näkivät muotoilun 
yhteyden omaan arkeensa ja elinkeinoelämä ymmärsi paremmin 
muotoilun merkityksen kilpailuetuna.

ohjelmassa 550 projektia ja 2 800 tapahtumaa
Muotoilun merkitystä avattiin designvuoden aikana yhteensä 550 
projektin ja 2 800 tapahtuman kautta. Ohjelmaa toteutti Suomessa ja 
maailmalla 290 organisaatiosta koostuva verkosto.

Vuoden aikana muotoilun avulla on ratkaistu muun muassa terveys- 
ja sosiaalipalveluja, opiskelijakirjaston palvelua, lentokentän 
turvatarkastusta, työnteon tapoja, työasuja ja opastejärjestelmien 
uudistusta.

designpääkaupunkivuoden näyttelyissä, tapahtumissa ja kohteissa 
vieraili noin 2,5 miljoonaa kävijää. Vuoden aikana järjestetyistä 2 
800 tapahtumasta 90 prosenttia oli kaikille avoimia ja 80 prosenttia 
maksuttomia. Tapahtumien lisäksi ohjelma on koskettanut kaupunkilaisia 
laajojen kehittämishankkeiden kautta. Osa niistä on edelleen käynnissä.

mediahuomio yllättävän laajaa
designvuoden mediaseurannan mukaan kotimaisia osumia eli vuoteen 
liittyviä juttuja ja uutisia julkaistiin tiedotusvälineissä noin 7 000 
kappaletta. Kansainvälisiä osumia oli lähes 8 000 noin sadassa eri 
maassa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Ulkomailla eniten kiinnostusta 
oli mediaosumilla mitattuna Yhdysvalloissa ja Saksassa.
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Eri alasivujen suunnittelu: tapahtumakalenteri Eri alasivujen suunnittelu: palveluhakemisto

kaUpUnki  
ja hallinto

terveys- ja 
sosiaalipalvelUt

päivähoito  
ja koUlUtUs

asUminen 
ja ympäristö

kartat ja 
liikenne

kUlttUUri 
ja vapaa-aika

asioi  
verkossa

Lähetä hakemuksia, 
ilmoittaudu kursseille 
ja viesti turvallisesti 
kaupungin kanssa. 

asiointi.hel.fi 

videoita 
kaupungista

Voit seurata 
kaupunginvaltuuston 
kokouksia, asukasiltoja 
ja monia muita 
tapahtumia.  

helsinkikanava.fi 

turvatietoa 
kaupunkilaisille

Tietoa 
pääkaupunkiseudun 
turvallisuusasioista ja 
poikkeustilanteiden 
tiedotusta.  

helsinkiturva.fi   

palvelut  
kartalla

Kaupungin palvelut, 
niiden yhteystiedot 
ja esteettömyystiedot 
helposti kartalta.  

hel.fi/palvelukartta  

kirjastot  
verkossa

Pääkaupunkiseudun 
kirjastot palveluineen. 
Hae aineistoja, varaa tai 
uusi lainojasi. 

helmet.fi 

reitti- 
opas

Julkisen liikenteen reitit, 
aikataulut ja tiedotteet 
sekä pyöräily- ja 
kävelyreitit.

reittiopas.fi 

seudulliset 
palvelut

Pääkaupunkiseudun 

yhteiset, kuntarajoista 

riippumattomat palvelut

helsinginseutu.fi 

avoimet  
työpaikat

Helsingin kaupungin 
avoimet työpaikat. Myös 
kesätyöt, sijaisuudet ja 
keikkatyöt. 

erekryhelsinki.fi 

Sivukartta » 

tuLE kÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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yrittäjät
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KAUPUnginOSAT »
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Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Lautakunnat ja 
johtokunnat

KATSO MyöS:
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Linkki C 

TAPAHTUMAT
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11.01.2013

Pullansyöntikisa »

13.01.2013 

Mäenlaskua 
Alppipuistossa »

23.01.2013 

Ravintolapäivä »

Helsingin tapahtumahaku
05.03.–31.03.2013

made in Helsinki 
1700-2012  
näyttely vie suomalaisen muotoilun 
juurille esittelemällä helsinkiläisiä 
tuotteita ja tekijöitä aina 
käsityöläismestarien 1700.-luvulta 
nykypäivän kansainväliseen 
muotoilumaineeseen saakka. 

lue lisää »

05.03.–31.03.2013

kuvia nyky-suomesta - 
2000-luvun teatteria

lue lisää »

05.03.–31.03.2013

katso, kenguru loikkaa!

lue lisää »

05.03.–31.03.2013

staff only – WdC Helsinki 
2012 kulissien takaa

lue lisää »

HAE

hae tapahtUmia helsingissä

kaikki

alkaen

lajittele ▾

22.03.2013 päättyen

Messu Festivaali Urheilu Musiikki näyttely Kulttuuri

senaatintorin ääni

Senaatintorin äänen ovat 
säveltäneet Helsingin 
tuomiokirkon urkuri, säveltäjä 
Harri Viitanen ja tekniikan tohtori 
Jyrki Alakuijala. inspiraation 
lähteenä heillä on ollut Carl 
Ludvig Engelin empire-tyylinen 
keskusaukio.

Lue lisää »

opiskelijaksi yliopistoon

Helsingin yliopiston hakijapalvelut 
järjestää maaliskuussa ohjelmaa 
hakemisesta kiinnostuneille. 
Tiedekulma tarjoaa syvempää 
tietoa jo kiinnostavista 
oppiaineista ja uutta inspiraatiota 
vähemmän tunnetuista aloista.

Lue lisää »

Hurraa! 
teatterifestivaali 
lapsille ja nuorille

Hurraa! -teatterifestivaali valtaa 
pääkaupunkiseudun kulttuuritalot 
nyt kuudetta kertaa. 
Pääkaupunkiseudun suurin lasten 
ja nuorten teatteritapahtuma 
tarjoaa kiinnostavaa, uutta 
ja elinvoimaista kotimaista 
teatteria niin päiväkoti- kuin 
kouluikäisillekin.

Lue lisää »

MA Ti KE TO PE LA SU

1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 

OsaLLisTuminen

PaLVeLuKaRTTa ‣

TaPaHTumaT

Tänään:

pullansyöntikisa »

mäkilaskua 
alppipuistossa »

06.04.2012

megamessut »

ravintolapäivä »

08.04.2012

pikkuväen  
lato tanssit »

pormestarin 
keväänavausjuhla »

Tapahtumakalenteri

Liikenneaikataulut

Päivähoito

sähköinen asiointi

eläkeläinen

Opiskelija
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nuoriso
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yhteystiedot
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PL 1 (Pohjoisesplanadi 
11-13)

00099 HeLsingin 
KauPunKi

http://www.hel.fi

puhelinvaihde

(09) 310 1691

Virka infon 
puhelinneuvonta

(09) 310 11 111

tiedustelut

Kysy palveluista (myös 
ulkomaalaisille)

Kysy matkailusta ja 
tapahtumista

asuminen ja 
ympäristö
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Kaavoitus

Kiinteistöt

Kadut ja Puistot

Rakentaminen

Turvallisuus

rss syötteet

Helsingin kaupungin 
uutiset

matkailun tapahtumat

sähköpostiosoitteet

etunimi.sukunimi@hel.fi

sivukartta

kaupunki ja 
hallinto

Päätöksenteko

Kaupunginhallitus

Lautakunnat ja Johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

Hallinto

Talous

Tietoa Helsingistä

Töihin Helsinkiin

Yhteystiedot

Palveluhakemisto
Palveluhakemistoon on koottu tietoa kunnan ja muun julkishallinnon palveluista 
aakkosjärjestyksessä. Valmiiksi määriteltyihin hakusanoihin pääset klikkaamalla allaolevia 
aakkoskirjaimia "Rajaa hakutuloksia"-osiossa. 

Palveluhakemiston haku toimii oikealta katkaistuna ja etsii tietoa hakusanoista, 
palveluntarjoajista, näiden alayksiköistä sekä osoite ja puhelinnumero kentistä.

Palveluhakemiston tietoja voi hakea myös WAP-puhelimella. Palvelut löytyvät ensimmäisessä vaiheessa vain 
Radiolinjan palveluvalikon kohdasta: Sisältöpalvelut/Infopalvelut/Helsingin palvelut. Lisätietoja wap-palveluista 
löydät Elisan sivuilta.www.elisa.fi

palvelut

a-KLiniKaT 
aBORTTi 
adOPTiO 
aidaT 
aids 
aikataulut 

(Päivitetty 08.01.2013)

helsingin ja seutuliikenteen aikataulut ja reitit

www.hsl.fi
0600 41900 (1,99 e/puhelu + pvm)
aukioloajat: Joka päivä 7-22

rautatieliikenne

oy matkahuolto ab, linja-autoasema

helsinki-vantaan lentoasema

hsl helsingin seudun liikenne

helsingin satama 

aiKuisKOuLuTus 
aJOKORTiT 
aJOneuVOJen siiRROT 
aLKOHOLiOngeLmaT 
aLOiTTeeT 
aLueaRKKiTeHdiT 
aLueRaKenTaminen 
aLuesaRJaT 
amBuLanssi 
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annanTaLO 
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aPuVäLineeT 
aRaBianRanTa 
aRBis 
aRKisTOT 
aRPaJaisLuVaT 
asemaKaaVaT Ja muuTOKseT 
asiaKasLasKuTus 
asiOinTi 
asuKasPYsäKÖinTi 
asuminen 
asumisOiKeusasunnOT 
asumisTuKi 
asunnOTTOmaT 
asunTOHanKinTa 
asunTOJen TeRVeYsHaiTaT 
asunTOLauTaKunTa 
asunTOTuOTanTOTOimisTO 
auRaus 
auTOJen JOuTOKäYnTi 
auTOT 
aViOeHTOsOPimusTen ReKisTeRÖinTi 
aViOeRO 
aViOLiiTOn sOLmiminen 
aViOLiiTTO- Ja PeRHeneuVOnTa 
aVusTuKseT Ja aPuRaHaT

Kirjoita hakusana Hae

rajaa palveluita

Kaupunginosa

näytä palvelut jotka on 
suunnattu:

Palvelut aakkosittain:

Helppopääsyinen
liikuntarajoitteisille.

Kuulovammaisia auttava 
induktiosilmukka.

Helppopääsyinen
näkörajoittuneille.

Langaton internetyhteys 
(wlan).

Hae sijainnin perusteella:

vanhuksille ˑ
KaRTTa
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Mobilinavigaation suunnittelu. Kuvissa edetään vaihe vai-
heelta kohti päivähoito-sisältösivua.

BAANA

Baana is a new pathway for 
pedestrians and cyclists in Helsinki, 
leading from the Western Harbour 
area to Kamppi and the Töölö Bay.... 

lue lisää »

KRUUNUVUORENRANTA

Tiesitkö, että Laajasalon vieressä, 
Kruunuvuorenrannassa on 
harvinainen ja suojeltu metsälampi. 
Öljy-yhtiöiltä vapautuva alue voi 
rakentamisvaiheen aikana.

lue lisää »

05.03.2012 KULTTUURI

Sijaisperheitä tarvitaan 
etenkin kouluikäisille 
ja nuorille   

Pääkaupunkiseudun kunnat 
hakevat perheitä, jotka voisivat 
toimia sijais-, vastaanotto- tai 
tukiperheinä erilaisissa kriisi- 
ja ongelmatilanteissa. Perheitä 
etsitään erityisesti kouluikäisille 
lapsille sekä nuorille. Perheitä 
etsitään erityisesti kouluikäisille 
lapsille sekä nuorille.… 

lue koko uutinen » 

kaikki uutiset »

PALVELUKARTTA

TYÖPAIKAT

SÄHKÖINEN ASIOINTI

PÄÄTÖKSENTEKO

REITTIOPAS

KIRJASTOT
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Helsingin 
kaupungin  
talousarvio 
2013   

Kaupunginjohtaja valmistelee 
talousarvioehdotuksen vuosittain 
seuraavaa kalenterivuotta varten.

siirry talouskeskuksen sivuille »

OSALLISTU

Lapsiperheet

Nuoret

Vanhukset

Erityisryhmät

Yrittäjät

Kaikki ryhmät

KOOTUT SISÄLLÖT

PÄÄTÖKSENTEKO

KAUPUNGINOSAT

TAPAHTUMAT

Ota yhteyttä 

Vaikuta

Anna palautetta

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen ja toimipisteiden 
yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16

OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi
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Päivähoito

Helsingin päivähoidon 
tavoitteena on turvata 
lapsen hyvän kasvun 
edellytykset. Lasten 
varhaiskasvatuksen 
tehtävänä on edistää 
lasten tasapainoista 
kasvua, kehitystä ja 
oppimista sekä edistää 
lasten henkilökohtaista 
hyvinvointia.

Päiväkodit ovat auki 
tavallisesti kello 6.15 ja 17.30 
välisenä aikana. Iltaisin 
tai koko vuorokauden ja 
koko viikon auki olevia 
päiväkoteja on lapsille, 
jotka vanhempien työn tai 
opiskelun vuoksi tarvitsevat 
vuorohoitoa.

KUNNALLINEN 
PÄIVÄHOITO  
JA OSTOPALVELU-
PÄIVÄKODIT

Varhaiskasvatusalueet, 
päivähoitoyksiköt, 
toimipisteet ja 
vastuuhenkilöt alueittain.

Lue lisää

YKSITYINEN PÄIVÄHOITO

Lapsen vanhemmat voivat 
halutessaan valita yksityisen 
päivähoidon ja hakea siihen 
yksityisen hoidon tukea. 

Lue lisää

LEIKKIPUISTOTOIMINTA  
JA PERHETALOT

Leikkipuistot, perhetalot ja 
vastuuhenkilöt alueittain. 
Lue lisää

PALVELUNTUOTTAJILLE

Yksityisen päivähoidon 
tuottajat voivat hakea 
Helsingin kaupungilta 
käynnistämistukea. 
Lue lisää

OSALLISTU

Varhaiskasvatus-
lautakunta

Päiväkotien ruokalistat

Sähköinen haku 
päivähoitoon, esiopetukseen 
ja leikkitoiminnan kerhoihin.

Tulostettavat lomakkeet.

Ruotsinkielinen päivähoito

PÄÄTÖKSENTEKO

RUOKALISTAT

ASIOI VERKOSSA

KATSO MYÖS:

Ota yhteyttä

Anna palautetta

PALVELUKARTTA

SÄHKÖINEN ASIOINTI

VARHAISKASVATUSVIRASTO

Siltasaarenkatu 13  
00530 Helsinki 
PL 9000 
00099 Helsingin kaupunki 
Puh. 09 310 1711 vaihde 
Esteettömyystiedot

Palveluneuvonta  
Puh. 09 3104 4986 
Ma-pe klo 10-16 
varhaiskasvatus.neuvonta@hel.fi



67

Päiväkotihoito

Kunnallinen Päivähoito  
ja ostoPalveluPäiväKodit

Varhaiskasvatusalueet, 
päivähoitoyksiköt, toimipisteet ja 
vastuuhenkilöt alueittain.

Lue lisää

YKsitYinen Päivähoito

Lapsen vanhemmat voivat 
halutessaan valita yksityisen 
päivähoidon ja hakea siihen 
yksityisen hoidon tukea. 

Lue lisää

Avaa karttaikkuna

leiKKiPuistotoiminta  
ja Perhetalot

Leikkipuistot, perhetalot ja 
vastuuhenkilöt alueittain.

Lue lisää

Palveluntuottajille

Yksityisen päivähoidon 
tuottajat voivat hakea Helsingin 
kaupungilta käynnistämistukea

Lue lisää

OsaLListu

Varhaiskasvatus-
lautakunta

Päiväkotien ruokalistat

sähköinen haku 
päivähoitoon, 
esiopetukseen ja 
leikkitoiminnan kerhoihin.

tulostettavat lomakkeet.

Ruotsinkielinen 
päivähoito

PäätöksentekO

RuOkaListat

asiOi VeRkOssa

katsO mYös:

Sivukartta » 

tuLE kÄYMÄÄN

Hae virastojen ja toimipisteiden 
yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HeLsinGin kauPunki

kaupungin kirjaamo 
avoinna arkisin klo 8.15–16.00, 
la–su suljettu 
käyntiosoite: 
kaupungintalo 
Pohjoisesplanadi 11–13 / 
sofiankatu 1, Helsinki

kaupungin yleisneuvontapiste 
Virka–info 
avoinna arkisin klo 9–19,  
la–su klo 10–16 
käyntiosoite 
Pohjoisesplanadi 11-13 / 
sofiankatu 1, Helsinki
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aNNa PaLautEtta

Lähetä ja lue palautteita

aJaNkOHtaiSta

Helsingin kaupungin uutiset

kauPuNki vErkOSSa

sähköinen asiointi

sosiaalinen media

apps.hel.fi

avoin data

http://www.hel.fi

http://www.helsinginseutu.fi

http://www.helsinkikanava.fi

Ota YHtEYttÄ

Hae puhelinnumeroita

sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

kaupungin yleisneuvonta 
Virka-info 
(09) 310 11111

terveyspalveluiden yleisneuvonta 
(09) 10023

matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

kirjaamo 
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Ota yhteyttä

anna palautetta
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sosiaalipalvelut

liikenne  
ja kartat

päivähoito  
ja koulutus

kulttuuri 
ja vapaa-aika

asuminen 
ja ympäristö

Helsingin päivähoidon tavoitteena on turvata lapsen hyvän 
kasvun edellytykset. Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista 
sekä edistää lasten henkilökohtaista hyvinvointia.

Päiväkodit ovat auki tavallisesti kello 6.15 ja 17.30 välisenä aikana. iltaisin 
tai koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja on lapsille, 
jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa.

Päiväkodit, leikkipuistot, perhetalot ja muut varhaiskasvatusviraston 
toimipisteet kartalla yhteystietoineen.

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitomaksut

iltahoito ja vuorohoito

tilapäinen päivähoito

kielikylpy

varhaiskasvatusalueet

Lapsen tukeminen 
varhaiskasvatuksessa
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Päiväkotihoito

Kunnallinen Päivähoito  
ja ostoPalveluPäiväKodit

Varhaiskasvatusalueet, 
päivähoitoyksiköt, toimipisteet ja 
vastuuhenkilöt alueittain.

Lue lisää

YKsitYinen Päivähoito

Lapsen vanhemmat voivat 
halutessaan valita yksityisen 
päivähoidon ja hakea siihen 
yksityisen hoidon tukea. 

Lue lisää

Avaa karttaikkuna

leiKKiPuistotoiminta  
ja Perhetalot

Leikkipuistot, perhetalot ja 
vastuuhenkilöt alueittain. 
Lue lisää

Palveluntuottajille

Yksityisen päivähoidon 
tuottajat voivat hakea Helsingin 
kaupungilta käynnistämistukea. 
Lue lisää

Sivukartta » 

tuLE kÄYMÄÄN

Hae virastojen ja toimipisteiden 
yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HeLsinGin kauPunki

kaupungin kirjaamo 
avoinna arkisin klo 8.15–16.00, 
la–su suljettu 
käyntiosoite: 
kaupungintalo 
Pohjoisesplanadi 11–13 / 
sofiankatu 1, Helsinki

kaupungin yleisneuvontapiste 
Virka–info 
avoinna arkisin klo 9–19,  
la–su klo 10–16 
käyntiosoite 
Pohjoisesplanadi 11-13 / 
sofiankatu 1, Helsinki
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aNNa PaLautEtta

Lähetä ja lue palautteita

aJaNkOHtaiSta

Helsingin kaupungin uutiset

kauPuNki vErkOSSa

sähköinen asiointi

sosiaalinen media

apps.hel.fi

avoin data

http://www.hel.fi

http://www.helsinginseutu.fi

http://www.helsinkikanava.fi

Ota YHtEYttÄ

Hae puhelinnumeroita

sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

kaupungin yleisneuvonta 
Virka-info 
(09) 310 11111

terveyspalveluiden yleisneuvonta 
(09) 10023

matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

kirjaamo 
helsinki.kirjaamo@hel.fi
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kaupunki  
ja hallinto

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

liikenne  
ja kartat

päivähoito  
ja koulutus

kulttuuri 
ja vapaa-aika

asuminen 
ja ympäristö

Helsingin päivähoidon tavoitteena on turvata lapsen hyvän 
kasvun edellytykset. Lasten varhaiskasvatuksen tehtävänä on 
edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista 
sekä edistää lasten henkilökohtaista hyvinvointia.

Päiväkodit ovat auki tavallisesti kello 6.15 ja 17.30 välisenä aikana. iltaisin 
tai koko vuorokauden ja koko viikon auki olevia päiväkoteja on lapsille, 
jotka vanhempien työn tai opiskelun vuoksi tarvitsevat vuorohoitoa.

Päiväkodit, leikkipuistot, perhetalot ja muut varhaiskasvatusviraston 
toimipisteet kartalla yhteystietoineen.

Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitomaksut

iltahoito ja vuorohoito

tilapäinen päivähoito

kielikylpy

varhaiskasvatusalueet

Lapsen tukeminen 
varhaiskasvatuksessa

HeL.Fi » PäiVäHOitO ja kOuLutus » PäiVäHOitO » kunnaLLiset PäiVäkOdit Päivitetty 25.2.2013

varhaiskasvatusvirasto

siltasaarenkatu 13  
00530 Helsinki 
PL 9000 
00099 Helsingin kaupunki 
Puh. 09 310 1711 vaihde 
esteettömyystiedot

Palveluneuvonta  
Puh. 09 3104 4986 
ma-pe klo 10-16 
varhaiskasvatus.neuvonta@hel.fi

Hae

Haku sivustolta

Palvelut kartalla

-

+
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 X  PäiVäkOdit ja LeikkiPaikat (45)
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lautakunta

Päiväkotien ruokalistat

sähköinen haku 
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leikkitoiminnan kerhoihin.

tulostettavat lomakkeet.

Ruotsinkielinen 
päivähoito

PäätöksentekO

RuOkaListat

asiOi VeRkOssa

katsO mYös:

Ota yhteyttä
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Alasivun layout: päivähoito Alasivun layout: päivähoito jossa sisältö 
useammalla laatalla
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Suunnitteluvaihe: ensimmäinen ehdotus kulttuurikeskuksen sivuksi
otsikko

Helsingin palvelukartalta 
löydät helposti 
niin lähellä olevat 
kaupat, koulut kuin 
terveyskeskuksetkin... 
siirry 
palvelukarttaan »

otsikko

Helsinki Kanavassa 
pääset tutustumaan 
kaupungin 
hallituksen puuhiin 
reaaliajassa 
videoiden 
välityksellä. Tänne 
kaupunkilainen... 
selaa työpaikkoja »

otsikko

Helsinki Kanavassa 
pääset tutustumaan 
kaupungin 
hallituksen puuhiin 
reaaliajassa 
videoiden 
välityksellä. Tänne 
kaupunkilainen... 
tutustu turvaan »

otsikko

Näillä sivuilla voit 
asioida kaupungin 
kanssa sähköisesti. 
Voit täyttää ja 
lähettää hakemuksia, 
ja ilmoittautua 
kursseille....  
siirry 
verkkoasiointiin  »

otsikko

Helsingin 
palvelukartalta löydät 
helposti niin lähellä 
olevat kaupat, koulut 
kuin terveyskeskukset...  
osallistuminen »

otsikko

Reittiopas opastaa sinut 
paikasta a paikkaan 
b, kertoo erilaiset 
reittivaihtoehdot, auttaa 
valitsemaan ekologisimman 
reitin ja paljon muuta. 
täältä löydät myös 
aikataulut....  
siirry 
reittioppaaseen »

otsikko

Näiltä sivuilta löydät 
lähimmän kirjaston 
aukioloajat ja voit 
vaikka uusia lainasi 
tai tehdä varauksen. 
Voit myös hakea 
materiaaleja...  
kirjastot »

otsikko

Videot- sivustolta 
löytyy videoita 
joka makuun ja 
muutenkin ne ovat 
mielenkiintoisia. Voit 
myös tutustua...  
katso videoita »

i
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Helsingin kulttuurikeskus
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros 
ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris 
varius diam vitae arcu.

Lorem ipsum dolor
lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. sed posuere 
interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis 
sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu.

kaupunkitanssit jatkuvat 
elokuun loppuun
13.02.2012  
Kesän aikana opetellaan jälleen paritanssien askeleita. 
Kaikki tunnit lähtevät liikkeelle alkeista. Kanneltalolla, 
Malmitalolla ja Tallinnanaukiolla itäkeskuksen ja stoan 
kupeessa opetellaan perinteisiä paritansseja elokuun 
loppuun saakka.. lue koko uutinen »

OsallisTUMiNeN

annantalo

espan lava

Caisa

Kanneltalo

Malmitalo

savoy-teatteri

stoa

Vuotalo

TOiMipiKaT

lipUNMyyNTi

anna palautetta

Ota yhteyttä

lisää »

Toimipaikat
Vuokrattavat tilat
Taidekasvatus
Tukea taiteelle
Viraston esittely
Päätöksenteko
Medialle

Hel.Fi » KUlTTUURi ja Vapaa-aiKa » HelsiNgiN KUlTTUURiKesKUs

YHtEYstiEDot 

Kalevankatu 6 (5. krs), 00100 Helsinki
pl 4710, 00099 Helsingin kaupunki
puh. 09 310 1060 vaihde
Faksi 09 310 37009 
sähköposti: kulttuuri.viestinta@hel.fi 
avoinna ma–pe 8.15–16

kartta »
palvelusta vastaavat henkilöt » 
kaikki toimipisteet »

palautelomake »

TerVeys- ja  
sosiaaLiPaLVeLuT

Terveyspalvelut

Terveysasemat ja 
sairaalat

sosiaalipalvelut

perhepalvelut

Nuorille

Vanhuksille

Maahanmuutto
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Liikenne ja 
karTaT

joukkoliikenne

aikataulut

Tieliikenne ja pysäköinti

pyöräily

palvelukartta

Muutkartat

PäiVähoiTo ja 
kouLuTus

päivähoito

esiopetus

perusopetus

lukioopetus

ammatillinenopetus

aikuiskoulutus

Muu koulutus

kuLTTuuri ja 
VaPaa-aika

Kirjastot

Kulttuuri

liikunta ja Ulkoilu

Nuoriso

järjestötoiminta

Tapahtumat

yhTeysTiedoT

Helsingin kaupunki

pl 1 (pohjoisesplanadi 
11-13)

00099 HelsiNgiN KaU-
pUNKi

http://www.hel.fi

PuheLinVaihde

(09) 310 1691

Virka infon puhelin-
neuvonta

(09) 310 11 111

TiedusTeLuT

Kysy palveluista (myös 
ulkomaalaisille)

Kysy matkailusta ja ta-
pahtumista

asuMinen ja 
yMPärisTö

asuminen

Kaavoitus

Kiinteistöt

Kadut ja puistot

Rakentaminen

Turvallisuus

rss syöTTeeT

Helsingin kaupungin 
uutiset

Matkailun tapahtumat

sähköPosTiosoiTTeeT

etunimi.sukunimi@hel.fi

siVukarTTa

kauPunki ja 
haLLinTo

päätöksenteko

Kaupunginhallitus

lautakunnat ja johtokunnat

Virastot ja liikelaitokset

Hallinto

Talous

Tietoa Helsingistä

Töihin Helsinkiin

yhteystiedot

UUTiseT

05.03.2012

Helsinki-päivänä 
juhlitaan 200-vuotiasta 
kaupunkia

05.03.2012 
Lasten ilmaisilla 
kesäkursseilla vielä 
tilaa

06.03.2012 

kerro mielipiteesi 
tulevaisuuden 
Helsingistä

05.03.2012

italialaista teatteria 
ja markkinat 
Narinkkatorilla

kaikki uutiset » 
RSS »          

aVUsTUKseT

Tilaa UUTisKiRje

TapaHTUMaT

TäNääN:

Vuosaaren 
Taiteilijatalo 
esittäytyy »

06.03.2012

Maria Matikka 
Artificial Reality 
– grafiikkaa  »

08.03.2012

Kaupunkitanssit 
Kävelyhumppa  »

alue                   Hae   

KUlTTUURipalVelUT
palVelUKaRTalla ‣

sKeNeT

elokuva

Teatteri

Näyttelyt

kaupunki ja 
hallinto

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

liikenne ja 
kartat

päivähoito ja
koulutus

kulttuuri ja
vapaa-aika

asuminen ja
ympäristö
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Suunnitteluvaihe: ensimmäisiä ehdotuksia erikoissivun layoutista

Tietoa sivustosta »
Palaute sivustosta »

Henkilöstökeskus

Tarkennettu haku 
HakuvihjeetHAE

SVENSKA | ENGLISH   MORE LANGUAGES ▼          WWW.HEL.FI          SIVUKARTTA           PALVELUKARTTA            HELSINGIN MUUT HAKUPALVELUT         

Haku

Haku Helsingin kaupungin sivuilta.

Tulokset 1 - 10 noin 1310 tuloksesta kohteelle "opetuslautakunta esityslista¨. Haku kesti 0.82 sekuntia

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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ANNA PALAUTETTA

Lähetä ja lue palautteita

AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupungin uutiset

OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUPUNKI VERKOSSA

Verkkoasiointi
Sosiaalinen media
Avoin tieto
Mobiilipalvelut

 Kaikilta sivuilta  ▼opetus|

opetusvirasto

opetuslautakunta

opetusvirasto koulut

opetusvirasto helsinki

opetuslautakunta esityslista

opetusviraston sähköpostiin kirjautuminen

opetuslautakunnan johtaja



Hel.fi-kaupunkikirjaston sivuja varten 
kuvattu taustakuva Rikhardinkadun 
kirjastosta.

Hel.fi-liikuntaviraston sivuja varten kuvattu 
kuva Helsingin Veräjälaaksosta.



Hel.fi-pääsivuja varten 
kuvattu kuva kaupungin 
katoista Uspensin katetraa-
lin edestä.

Hel.fi-pääsivuja varten kuvattu kuva 
Helsingin Tähtitorninmäeltä.
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6.4 Beta-version julkaisu
Hel.fi-palvelusta julkaistiin beta-versio keväällä 2013. Beta-versio piti 

sisällään hel.fi-sivuston yleisen osuuden sekä kaupunginkanslian sivut. 

Palveluverkostosta puuttuivat vielä esimerkiksi kaikkien virastojen sivut, 

joten tietomäärän osalta beta-versio ei ollut läheskään valmis.

Oli hienoa, että Helsingin kaupunki halusi lähteä toteuttamaan niin 

sanottua live-testausta, jossa palvelu on beta-versiona kaikkien käyttä-

jien käytettävissä, ja samalla kerätään käyttäjäpalautetta. Saatu palaute 

huomioitiin jatkokehitysvaiheessa, ja tarkkaan pohdittiin esimerkiksi 

joitakin palautteena tulleita kehitysideoita. Isoimpia muutoksia, mitä be-

ta-julkaisun avulla todettiin tarpeelliseksi tehdä, oli fonttikoon suurenta-

minen. Lisäksi koottiin raportti, jossa käytiin läpi web-fonttien käyttöön 

liittyviä erityispiirteitä.

6.5 Palvelun julkaisu
Helsingin Sanomat uutisoi 8.12.2013, että osa Helsingin kaupungin verkko-

palvelusta uudistuu tänään torstaina. Kaupungin pääsivujen lisäksi myös 

liikuntaviraston, opetusviraston, rakennusviraston ja suomenkielisen työ-

väenopiston verkkosivujen ulkoasu ja rakenne muuttuvat. Muiden virasto-

jen sivut siirretään uuteen palveluun vuoden 2014 aikana. (Koskinen 2013)

Tiedottaja Vesa Puukka täydensi Helsingin kaupungin verkkosivuille 

julkistustiedotteessaan, että uudistuksen tavoitteena on parantaa tietojen 

löydettävyyttä tekemällä sivuista entistä asukas- ja palvelulähtöisemmät. 

Tietoja haettaessa ei tarvitse enää tietää, mikä virasto mitäkin palvelua 

tuottaa. Uudet sivut on suunniteltu toimimaan myös älypuhelimissa ja 

tableteissa. (Puukka 2013)

Palvelu voitiin julkaista, koska tekninen alusta ja sisällöt olivat niin 

hyvässä kunnossa, että vanhasta hel.fi-sivusta tuli tarpeeton. Virasto-

jen sivut jäivät kuitenkin pääosin entisiksi, ja niitä uudistettiin vuoden 

aikana sitä mukaa, kun virastojen sivuja valmistui. Vanha hel.fi-sivusto jäi 

kuitenkin vielä avoimeksi, ja moneen sisältöelementtiin johti vain linkki 

uudelta sivustolta vanhalle. Tämä aiheutti hämmennystä käyttäjissä ja 

hakukoneissa. Kesti hetken ennen kun hakukoneet ehtivät indeksoimaan 

uuden sisällön. Mikäli sama sisältö löytyi sekä vanhoilta että uusilta 

sivuilta, aiheutti tämä entistä enemmän kysymyksiä siitä, mikä on oikeaa 

ja viimeisintä tietoa. Tilanne oli kuitenkin väliaikaisesti kestettävä, koska 
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informaatioarkkitehtuuri erosi vanhan ja uuden palvelun välillä. Esimer-

kiksi Sosiaali- ja terveysviraston laaja sisältö saatiin siirrettyä uudelle 

pohjalle vasta seuraavan vuoden loppupuolella. Useimpien virastojen 

sivut siirrettiin uudelle alustalle vuoden 2014 aikana.

6.6 Käytettävyystutkimus 2: asiantuntija-arviointi ja 
käytettävyystesti
Hel.fi-sivustolle tehtiin käytettävyystutkimus toukokuussa 2015. Tutki-

mukseen kuului käytettävyyden asiantuntija-arviointi ja käytettävyystesti. 

Käytettävyystutkimuksen alussa kerrottiin yhteenvetona, että käyttäjät 

olivat kokeneet pääpiirteittäin positiivisesti laajan ja informatiivisen 

palvelukokonaisuuden. Käyttäjät olivat iloisia, että sivusto oli kehitty-

nyt edelliseen verrattuna merkittävästi, mutta kokivat haastavana isossa 

tietomäärässä navigoimisen. (Weckman & Sahlberg 2015)

Suurin haaste liittyi palvelupolkuun, josta lopullisen konkreettisen 

tiedon löytyminen on navigaatio- ja sivurakenteen sekä sivusisällön 

johdosta haastavaa. Vaikeaksi koettiin erityisesti linkkien nimeäminen ja 

niiden sijoittelu useampaan eri paikkaan. (Kirjoittajan selvennys: tässä 

viitataan päänavigaation lisäksi vasempaan 5. tason navigaatioon sekä 

oikeaan nostoalueeseen, johon on sijoiteltu myös tärkeitä linkkejä siitä 

syystä, etteivät ne ole mahtuneet tai sopineet varsinaiseen valikkoon.) 

Käyttäjät ovat löytäneet sivustolta myöskin päällekkäisyyksiä varsinkin 

yhteystietojen osalta. Suurimmaksi haasteeksi käyttäjät kokivat tärkeän 

informaation sijoittamisen oikeaan palstaan, joka jää lähes poikkeuksetta 

käyttäjältä huomaamatta. (Weckman & Sahlberg 2015)

Tutkimusmenetelminä Adage käytti sekä käytettävyystestia että asian-

tuntija-arviota, jossa kaksi asiantuntijaa kävi sivustoa läpi arvioiden sitä 

käytettävyysalan kokemuksensa ja heurististen arviointivälineiden avulla. 

Käytettävyystestissä kaikki käyttäjät testasivat sivustoa pöytäkoneella, 

viisi käyttäjää iPadilla ja viisi käyttäjää Samsung Galaxy S5 puhelimella. 

Testiin osallistui yhteensä kymmenen iältään 18–68-vuotiasta käyttäjää, 

joista neljä oli miehiä ja kuusi naisia. Käyttäjät oli valittu testiin kaupun-

gin etukäteen lähettämien kriteerien mukaisesti. Käyttäjät olivat tieto-

koneen käyttötaidoiltaan erilaisia: seitsemän luokitteli taitonsa hyväksi, 

kaksi kohtuullisiksi ja yksi perustaidoiksi. Testissä käyttäjiä pyydettiin 

tekemään seitsemän tyypillistä testitehtävää, joiden sisältö oli suunnitel-

tu yhdessä asiakkaan kanssa.
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Käyttäjät muun muassa

• etsivät tietoa Helsingin kaupungin palveluista

• hakivat yrittäjille suunnattuja uutisia

• etsivät kaupungintalon yhteystietoja

• jättivät palautetta

• tutustuivat oman kaupunginosansa sivuihin

• hakivat Helsingin kaupungin Facebook-sivujen linkkiä

• hakivat ohjeistusta aiheeseen, mitä tehdä, jos on hammassärky.

Kehityskohteena testin yhteenvedossa tuotiin esiin navigaatio- ja 

sivurakenteeseen liittyviä haasteita. Osa sivuista on vaikeasti löydettävis-

sä ja valikossa odottamattomassa sijainneissa, ja esimerkiksi Kaupungin 

palvelut ja Ota yhteyttä -sivujen alasivut muodostivat päällekkäistä sisäl-

törakennetta muun hel.fi-sivuston kanssa. Sivurakenteen sekalaisuudesta 

ja sivujen sisällöstä johtuen etenemispolut saattoivat katketa tai pyöriä 

kehää. Sivurakenteen ja linkkien esittämisen yhtenäistämistä tulisikin 

harkita. (Weckman & Sahlberg 2015)

Adagen testaajat kehuivat palvelun käytettävyyttä kohtalaisen hyväksi 

ja suosittelivat erittäin hyvien tulosten saavuttamiseksi sivuston kehittä-

mistä juurikin tutkimuksessa havaittujen ongelmakohtien kehittämiseksi: 

“Käyttäjätyytyväisyys vaikuttaa jo tämän tutkimuksen pohjalta kohta-

laisen hyvältä, joten uskomme sen kasvavan parannusten myötä erittäin 

hyväksi” (Weckman & Sahlberg 2015).
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Käytettävyystestauksessa ei kerätty erikseen palvelusta löytyviä hyviä 

ratkaisuja, koska käytettävyystestaus kohdistuu sivuston käytettävyyteen 

liittyvien ongelmien etsimiseen ja toteamiseen. Adage halusi kuitenkin 

korostaa myös sivustolta löytyviä hyviä ratkaisuja, joita he suosittelivat 

säilyttämään, vaikka palvelua jatkokehitetään. Tutkimukseen osallistuvat 

käyttäjät kokivat, että Helsingin kaupunki haluaa aidosti ja avoimesti ava-

ta päätöksiä, ajankohtaisuuksia ja toimintaa kaupunkilaisille. Palvelu on 

hyvin informatiivinen ja tarjoaa paljon uutta ja hyödyllistä tietoa kaupun-

gista. Esimerkiksi kaupunginosaosio sai paljon kehuja. Vanhoilla sivuilla 

vierailleet käyttäjät kokivat uuden palvelun raikkaana ja modernina sekä 

ilahtuivat positiivisesti ulkoasusta. (Weckman & Sahlberg 2015) Myöskin 

päävalikko sai kiitosta. Käyttäjien mielestä se oli selkeä ja osiot hyvin ja 

johdonmukaisesti nimetty, joten megadropdown-valikko toimii hyvin.

Käytettävyystestauksen yhteenvetona voidaan todeta, että palve-

lun suunnittelu on onnistunut hyvin. Käyttäjät antoivat loppuarvosanat 

palvelulle asteikolla 1–6. Yhteenlaskettuna loppuarvosanaksi tuli 4,7. 

(Weckman & Sahlberg 2015) Se on mielestäni tosi hyvä suoritus ottaen 

huomioon palvelun laajuudesta aiheutuneet suunnitteluhaasteet. Ne-

gatiivisia kommentteja tuli lähinnä ominaisuuksista, joissa visuaalisen 

ja käyttöliittymäsuunnittelijan panos jäi hyvin pieneksi. Tällaisia ovat 

palveluhakemisto ja oikea palsta, joka on toiminut “joustavana” paikkana 

eli sinne on sijoitettu sisältöä ilman selkeää punaista lankaa.
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Virastot ja erilliset 
palvelut saman konseptin 
mukaiseksi
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Helsingin kaupungin tavoitteisiin kuului yhtenäistää hel.fi-alapalveluja 

yhteisen digitaalisen brändin mukaisiksi. Vuoden 2014 aikana tavoitteena 

oli tuoda kaupungin virastojen sivut uudelle hel.fi-alustalle, sekä suun-

nitella virastokohtaiset sivut. Uudessa hel.fi-palvelussa virastosivujen 

merkitys tuli olemaan vähäisempi mitä aikaisemmin. Virastojen palveluja 

koskevat sisällöt oli tuotu hel.fi-palvelun päätasolle, joten virastosivut 

jäivät kertomaan virastoista markkinointinäkökulmasta.

Virastojen lisäksi olimme mukana uudistamassa hel.fi-digitaalisen 

brändin alle useita kiinnostavia palveluita. Numerot.hel.fi-palvelu ko-

koa yhteen paikkaan kaikki Helsingin puhelinnumerot ja yhteystiedot. 

Numeropalvelun teknisestä kehityksestä vastasi Lasipalatsin Mediakes-

kus. Asiointi.hel.fi taas on Helsingin kaupungin sähköinen asiointi. Sen 

Numerot.hel.fi on yksi 
Helsingin kaupungin 
digitaaliseen tuote-
perheseen kuuluvista 
verkkopalveluista.
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tekninen toteutus on vieläkin kesken, vaikka käyttöliittymä ja visuaalinen 

suunnittelu valmistui kevään 2015 aikana. Kerrokantasi.hel.fi on kaupungin 

portaali uusien hankkeiden esittelyyn ja käyttäjäpalautteen keräämiseen 

projektien alkuvaiheessa. Tämän palvelun teknisestä kehityksestä vasta-

si Fast Monkey -niminen ohjelmistosuunnitteluyritys. Helsinkikanava.fi 

-palvelu taas on kaupungin videopalvelu, josta löytyy suoria lähetyksiä 

kaupungin tapahtumista ja kaikki kaupunginvaltuuston kokoukset.

7.1 Projektisivupohja 
Projektisivupohjan kehityksen tavoitteena oli suunnitella kaupungin 

käyttöön monistettava sivupohja, joka olisi käytettävissä pienemmis-

sä kaupungin palveluissa sekä hankkeissa, jotka eivät tarvitse täysin 

itseään varten räätälöityjä sivuja. Yhtenäisen projektisivumallin tavoite on 

edesauttaa vahvan digitaalinen brändin kehittymistä. Projektisivupohjalla 

saadaan vaivattomasti ja kustannustehokkaasti kopioitua sekä visuaalisen 

että toiminnallisen käyttöliittymän periaatteet yhtenäisiksi mahdollisim-

man monessa kaupungin digitaalisessa palvelussa.

Projektisivupohjaa on toistaiseksi käytetty seuraavissa palveluissa: 

Sosiaali- ja terveysviraston Äitiysneuvonta-sivusto, Sosiaali- ja terveysvi-

raston Itsehoito-sivusto sekä Helsingin kaupungin Matkapavelut-sivusto. 

Syksyn 2015 aikana on tavoitteena julkaista Stadin ammattiopiston sivut, 

jotka toteutetaan perustuen projektisivumalliin.
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Kaupunginkirjaston etusivun layout

Helsingin rakennuspalvelun, Staran, etusivun layout

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16

© Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | Tietoa palvelusta                Sivun alkuun

ANNA PALAUTETTA

Lähetä ja lue palautteita

AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupungin uutiset

KAUPUNKI VERKOSSA

Verkkoasiointi
Sosiaalinen media
Avoin tieto
Mobiilipalvelut

OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi
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KIRJASTOT.FI 

Lyhyt selvitys palvelun  
sisällöstä.

Lue lisää »

KIRJASTOAUTOT

Lyhyt selvitys palvelun  
sisällöstä.

Lue lisää »

KESKUSKIRJAST 2017

Lyhyt selvitys palvelun  
sisällöstä.

Lue lisää »

Kirjastot

Aukioloajat

Palvelut ja tapahtumat

Tietoa meistä

Päätöksenteko

Medialle

Yhteystiedot

Uutisnosto karusellin kanssa. Pis ium is que inihicit fuga. Xero 
blaborro que ped qui autesse quatis sus evenet explaccus ab 
Pis ium is que inihicit fuga. Xero blaborro que pequatis.

Otsikko lorem ipsum sin dolor lorem 
ipsum sin dolor. 05.03.2012  

UUTISET

05.03.2012

Kainuu Helsingissä 2014 -tapahtuma

05.03.2012 
Valtuuston seminaari näytetään Helsinki-kanavalla

06.03.2012 
Helsingin kaupunki kokeilee nimetöntä työnhakua 

Kaikki kirjaston uutiset

RSS

Kaikki kaupungin uutiset

KAUPUNKI  
JA HALLINTO

TERVEYS- JA 
SOSIAALIPALVELUT

LIIKENNE  
JA KARTAT

PÄIVÄHOITO  
JA KOULUTUS

KULTTUURI 
JA VAPAA-AIKA

ASUMINEN 
JA YMPÄRISTÖ

1 2 3

ETUSIVU » KAUPUNGINKIRJASTO

HELMET FACEBOOKKAUPUNGINKIRJASTO FACEBOOK

KIRJASTO MEDIASSA

5.10.2014 Vantaan Sanomat

Kodin kirjat kiikutetaan 

kirjaston kierrätyshyllyyn 

– ”Tällaiselle on ollut 

tarvetta”

2.10.2014 Radio City

Metro: Remontoidun 

helsinkiläiskirjaston 

käytössä uusinta tekniikkaa

2.10.2014 Yle Uutiset - yle.fi

Lukupiiri muuttaa 

kirjakokemusta

LÖYDÄ KIRJASTOSI

 
    

Pasilan Kirjasto
Kellosilta 9
Avoinna
Tänään 9.00–20.00
Huomenna 9.00–20.00

VALITSE KIRJASTO  ▼

KIRJASTO SOMESSA

HAE AINEISTOA HAE

HAE AINEISTOA

HelMet.fi »
Omat tietoni »

HELSINGIN 
KAUPUNGINKIRJASTO

Helsingin 
kaupunginkirjasto on 
yleisten kirjastojen 
keskuskirjasto 
ja yksi neljästä 
pääkaupunkiseudun 
HelMet-kirjastosta.

Osallistu

Ota yhteyttä

anna palautetta

ajankOhtaisia

talvihoito

hiekannosto

katupöly

PäätöksentekO  »

Meille töihin  »

tutustu staralaisiin  »

kaupunki  
ja hallinto

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

liikenne  
ja kartat

päivähoito  
ja koulutus

kulttuuri 
ja vapaa-aika

asuminen 
ja ympäristö

etusivu » stara

Sivukartta » 

tuLE kÄYMÄÄN

hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
Pl 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 helsinGin kauPunki

Kaupungin kirjaamo 
avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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aNNa PaLautEtta

lähetä ja lue palautteita

aJaNkOHtaiSta

helsingin kaupungin uutiset

kauPuNki vErkOSSa

verkkoasiointi
sosiaalinen media
avoin tieto
Mobiilipalvelut

Ota YHtEYttÄ

hae puhelinnumeroita

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi
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muu nosto

lyhyt lisäteksti noston 
sisällöstä.

Lue lisää »

staran uutiskirje 

lyhyt lisäteksti noston 
sisällöstä.

Lue lisää »

baana

lyhyt lisäteksti noston 
sisällöstä.

Lue lisää »

Staran esittely

Päätöksenteko

kaduilla

Puistoissa

raksoilla

Luonnossa

Yhteystiedot

asiakaspalvelu

vanha talvitie 10 h, 2. krs 
00580 helsinki 
(09) 310 23565 
tukkutori@hel.fi

avoinna: ma-to klo 8-16, pe 
klo 8-14

huvudstadsregionens arbetar- och medborgarinstituts 
gemensamma gratistidning där vårterminen 2014 presenteras. 
Lue lisää »

nyheter

05.03.2012

kainuu Helsingissä 2014 -tapahtuma

05.03.2012 
Valtuuston seminaari näytetään Helsinki-kanavalla

06.03.2012 
Helsingin kaupunki kokeilee nimetöntä työnhakua 

Kaupungin kaikki uutiset » 

1 2 3 4 5

Honkasuolla 
esirakennetaan 29.1.2014
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Helsingin kaupunkimuseon sivujen etusivun layout

Kaupunkisuunnitteluviraston etusivun layout

Suunnitteluvaihe valmis prototyypin to-
teutusta varten.

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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ANNA PALAUTETTA

Lähetä ja lue palautteita

AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupungin uutiset

KAUPUNKI VERKOSSA

Verkkoasiointi
Sosiaalinen media
Avoin tieto
Mobiilipalvelut

OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi
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SELAA KOKOELMIA 

Lyhyt selvitys palvelun  
sisällöstä.

Lue lisää »

MUSEOSSA TAPAHTUU

Lyhyt selvitys palvelun  
sisällöstä.

Lue lisää »

TULE MUSEOON

Lyhyt selvitys palvelun  
sisällöstä.

Lue lisää »

Tietoa museosta

Päätöksenteko

Kulttuuriympäristö

Keski-Uudenmaan 
maakuntamuseo

Yhteystiedot

HELSINGIN 
KAUPUNGINMUSEON 
PÄÄRAKENNUS 

Sofiankatu 4 
Puh. (09) 3103 6630 
00170 HELSINKI

Uutisnosto karusellin kanssa. Pis ium is que inihicit fuga. Xero 
blaborro que ped qui autesse quatis sus evenet explaccus ab 
Pis ium is que inihicit fuga. Xero blaborro que pequatis.

Otsikko lorem ipsum sin dolor lorem 
ipsum sin dolor. 05.03.2012  

UUTISET

31.10.2014  
Albumit auki Hakasalmen huvilassa

30.10.2014 
Rasvaletin valokuvavedokset myydään

27.10.2014
Museon joulukalenteri vie Pitkänsillan taakse

Kaikki museon uutiset

RSS

Kaikki kaupungin uutiset

KAUPUNKI  
JA HALLINTO

TERVEYS- JA 
SOSIAALIPALVELUT

LIIKENNE  
JA KARTAT

PÄIVÄHOITO  
JA KOULUTUS

KULTTUURI 
JA VAPAA-AIKA

ASUMINEN 
JA YMPÄRISTÖ

1 2 3

ETUSIVU » KAUPUNGINKIRJASTO OTA YHTEYTTÄ

Palaute
Museot
Henkilökunta

TILAA

Sofia-lehti
Uutiskirje

NÄYTTELYT

OTA YHTEYTTÄ

Palaute
Museot
Henkilökunta

MUSEO SOMESSA

SUUNNITELMAT

Ajankohtaiset kaavat

Liikennesuunnitelmat

Suunnitelmat kartalla

SUUNNITTELIJAT »

KAUPUNKI  
JA HALLINTO

TERVEYS- JA 
SOSIAALIPALVELUT

LIIKENNE  
JA KARTAT

PÄIVÄHOITO  
JA KOULUTUS

KULTTUURI 
JA VAPAA-AIKA

ASUMINEN 
JA YMPÄRISTÖ

ETUSIVU » KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16
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ANNA PALAUTETTA

Lähetä ja lue palautteita

AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupungin uutiset

KAUPUNKI VERKOSSA

Verkkoasiointi
Sosiaalinen media
Avoin tieto
Mobiilipalvelut

OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
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YHTEINEN ÖSTERSUNDOM

Lyhyt lisäteksti noston 
sisällöstä. 
Lue lisää »

UUTTA HELSINKIA

Lyhyt lisäteksti noston 
sisällöstä.

Lue lisää »

YLEISKAAVA

Lyhyt lisäteksti noston 
sisällöstä.

Lue lisää »

Palvelut A–Ö

Viraston esittely

Päätöksenteko

Julkaisut ja aineistot 

Palaute ja yhteystiedot

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO 
HELSINKI

Kansakoulukatu 3  
00100 Helsinki 
PL 2100,  
00099 Helsingin kaupunki 
(09) 310 37387

UUTISET

05.03.2012 
Kaupunkisuunnitteluviraston uutisen otsikko

05.03.2012 
Kaupunkisuunnitteluviraston uutisen otsikko

06.03.2012 
Kaupunkisuunnitteluviraston uutisen otsikko

Kaupungin kaikki uutiset » 

OSALLISTUMINEN 
KAAVOITUKSEEN

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

NIMISTÖN 
SUUNNITTELU

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

UUTTA
HELSINKIÖ

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

KAAVOITUKSEN 
TASOT 

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

ALUEELLISET 
SUUNNITTELUOHJEET

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

LIIKENNE- 
SUUNNITTELU

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

LAITURI

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

LIIKENNE- 
TURVALLISUUS

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

Kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää helmi–maaliskuussa 
neljä Helsingin uuteen yleiskaavaan liittyvää työpajaa. Hetki 
suunnittelijana -työpajoissa kaupunkilaiset suunnittelevat, 
millainen oma kaupunginosa on 30–40 vuoden kuluttua. 
Lue lisää »

1 2 3 4 5

Hetki suunnittelijana -työpajat 
jatkavat yleiskaavatilaisuuksi-
en sarjaa 05.03.2012  

TWITTERTILAISUUDET

16.4.2014 klo 17.00–19.00
Isokaari 30:n kaavapäivystys

26.5.2014 klo 17.00–19.00
Uuden sillan suunnittelutyöpaja

26.5.2014 klo 17.00–19.00
Esimerkki jossa on tosi pitkä tapahtuman 
nimi: Uuden sillan suunnittelutyöpaja

Kaikki tapahtumat »
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Helsinki rekry -sivut on suunnitteltu projektisivu-
pohjaan

Helsinki rekry -sivut, kun työpaikkatiedot on 
avattu

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja

Helsingin kaupungintalo 
PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00

Kaupungin yleisneuvonta, 
Virka-info 
Avoinna ark. 9–19,  
la-su 10–16

OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita

© Helsingin kaupunki, p. (09) 310 1691, www.hel.fi | Tietoa palvelusta             Sivun alkuun

AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupungin uutiset

KAUPUNKI VERKOSSA

Verkkoasiointi
Sosiaalinen media
Avoin tieto
Mobiilipalvelut

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi

ANNA PALAUTETTA

Lähetä ja lue palautteita

Kesäassistentti ja 
lähettämövirkailija 
nuorten halutuimmat 
kesäduunit Helsingissä 
05.03.2012   
Pääkaupunkiseudun kunnat hakevat perheitä, jotka 
voisivat toimia sijais-, vastaanotto- tai tukiperheinä 
erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa. Perheitä 

Hae työpaikkoja

Laaja haku » Näytä kaikki työpaikat »

1 2 3 4 5

OTSIKKO KAHDELLA
RIVILLÄ

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

OTSIKKO KAHDELLA
RIVILLÄ 

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

OTSIKKO KAHDELLA
RIVILLÄ

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

OTSIKKO KAHDELLA
RIVILLÄ

Noston teksti 
Noston teksti 
Noston teksti

Lue lisää »

Vapaa sanahaku / työavain TAI valitse ammattiala

UUTISET

05.03.2012

Mechelininkadun peruskorjaus ei ole 
pyöräilyhanke

05.03.2012 

Valtuutettujen aloitteista keskustellaan 
valtuustossa

06.03.2012 

Konservaattorit neuvovat 
Antiikkiklinikalla Hakasalmen huvilassa

Kaikki uutiset » 
RSS »

Kaikki ammattialat  ▼

YRITTÄJÄKSI HELSINKIIN

Yrityslinna palvelee 
yritysasiakkaita tarjoamalla 
kaupungin, valtion ja yksityisen 
sektorin palveluja yhdestä 
paikasta. 

Yritysneuvonta- ja palvelut »

TARINOITA TÖISTÄ 

Lyhyt lisäteksti noston sisällöstä.

Lue lisää »

HELSINKILÄISTEN 
URATARINOITA

Lyhyt lisäteksti noston sisällöstä.

Lue lisää »
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HELSINKI
TYÖNANTAJANA

AVOIMET
TYÖPAIKAT

TUTUSTU
MEIHIN

TÖIHIN
KAUPUNGILLE

OPISKELIJAT
HARJOITTELIJAT

KESÄTYÖT

TWITTERFACEBOOK

HAE

 ?  ?

KAIKKI AVOIMET  
TYÖPAIKAT » 

REKRYTOINTI
TAPAHTUMAT »

Nosto B1

Nosto B2

LINKKEJÄ MUUALLE »

mol.fi

Opintoluotsi.fi

Ammattinetti

Avoimet työpaikat

YHTEYSTIEDOT  koulutuspäällikkö  
   Rauno Peltoniemi 
   050 401 3683  
 
   apulaisrehtori,  
   Pia Kyllönen 
   09 310 887 06 

TYÖPAIKAN OSOITE Sturenkatu 18-22 
   00510 HELSINKI

PALKKAUS  OVTES Kunnallinen  
   opetushenkilöstön vir

TYÖ ALKAA  01.08.2014

TYÖAIKA  kokoaikatyö

TYÖN KESTO  6 - 12 kk, 31.07.2015

TYÖNANTAJAN VIITE 25-1255-14

Jaa ilmoitusta:

SIVUKARTTA » 

TULE KÄYMÄÄN

Hae virastojen, liikelaitosten ja 
toimipaikkojen yhteystietoja
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PL 1 (Pohjoisesplanadi 11–13) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kaupungin kirjaamo 
Avoinna ark. klo 8.15–16.00
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Virka-info 
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OTA YHTEYTTÄ

Hae puhelinnumeroita
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AJANKOHTAISTA

Helsingin kaupungin uutiset

KAUPUNKI VERKOSSA

Verkkoasiointi
Sosiaalinen media
Avoin tieto
Mobiilipalvelut

Puhelinvaihde 
(09) 310 1691

Kaupungin yleisneuvonta 
(09) 310 11111

Terveyspalveluiden neuvonta 
(09) 10023

Matkailuneuvonta 
(09) 310 13300

Sähköpostiosoitteet   
etunimi.sukunimi@hel.fi

ANNA PALAUTETTA

Lähetä ja lue palautteita

LASTENTAUTILÄÄKÄRI

Työavain 26-192-14

Opetusvirasto, Stadin ammattiopisto, tekniikka 
ja asennus Stadin ammattiopisto on monialainen 
ammatillinen oppilaitos Helsingissä. Stadin 
aikuisopisto kuuluu Stadin ammattiopistoon. 
Tarjoamme ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, 
nivelvaiheen koulutusta, oppisopimuskoulutusta 
ja nuorten työpajatoimintaa. Avoin ammattiopisto 
on osa kehittyvää toimintaamme. Meillä opiskelee 
yli 15 000 nuorta ja aikuista 16 toimipaikassa eri 
puolilla Helsinkiä. Ammattiopistossa työskentelee 
1 000 ammatillisen koulutuksen osaajaa. Tule 
kehittämään kanssamme ammatillista koulutusta 
Helsingissä! 

TEHTÄVÄN KUVAUS

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon 
ammatillisten opintojen opettaminen. 
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä 

KELPOISUUSEHTO 
Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista 
annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1.8.2011) 
ammatillisten opintojen opettajaa koskevien 13 §:n 
ja 17 §:n säännösten mukaan. 

LISÄKSI EDELLYTÄMME

sähköasennustöiden vankkaa käytännön 
osaamista sekä sähköturvallisuusmääräysten 
vankkaa tuntemusta

LUEMME EDUKSI 
opettajakokemus ammatillisessa koulutuksessa, 
työturvallisuus- ja tulityökorttikouluttajan 
pätevyys 

Voit jättää hakemuksen myös Helsingin kaupungin 
kirjaamoon osoitteeseen Helsingin kaupungin 
kirjaamo, Stadin ammattiopisto, PL 10, 00099 
Helsingin kaupunki. Käyntiosoite Pohjoisesplanadi 
11-13. Kaikki hakemukset ovat julkisia. 

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta 
ja laaja-alaista tasa-arvoa.

HAE PAIKKAA

Sosiaali- ja terveysvirasto 
Kallion terveyskeskuksen  

Kinaporin monipuolinen palvelukeskus.

Työavain 26-192-14

Työavain 26-192-14

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014

VAKINAINEN TYÖSUHDE

Kallion terveyskeskuksen  
Kinaporin monipuolinen palvelukeskus.

Sosiaali- ja terveysvirasto 
Kallion terveyskeskuksen  

Kinaporin monipuolinen palvelukeskus.

Sosiaali- ja terveysvirasto 
Kallion terveyskeskuksen  

Kinaporin monipuolinen palvelukeskus.

Sosiaali- ja terveysvirasto 
Kallion terveyskeskuksen  

Kinaporin monipuolinen palvelukeskus.

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ, 2 tehtävää 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄ

SAIRAANHOITAJA, 3 tehtävää 

TERVEYDENHOITAJA/SAIRAANHOITAJA

Työavain 26-192-14

Työavain 26-192-14

Työavain 26-192-14

Työavain 26-192-14

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014

OSA-AIKAINEN SIJAISUUS

VAKINAINEN TYÖSUHDE

VAKINAINEN TYÖSUHDE

KESÄTYÖ

SOSIAALIALA
 ▼

Sosiaali- ja terveysvirasto 
Pohjoisen Perheneuvola

PSYKOLOGI 
VAKINAINEN TYÖSUHDE,  
perheneuvola

Sosiaali- ja terveysvirasto 
Vammaisten sosiaalityö/pohj.

SOSIAALIOHJAAJA 
MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE,  
omaishoidon tuki 

▼

▼

▼

▼

▼

Haku päättyy  25.07.2014 
Ilmoitus jätetty  02.07.2014
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Hae työpaikkoja

Vapaa sanahaku / työavain TAI valitse ammattiala

Sosiaaliala  ▼ HAE

 ?  ?
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Kerro Kantasi -palvelu on kaupungin 
hankkeiden esittelyä ja palautteen kerää-
mistä varten suunniteltu palvelu. Palvelu 
löytyy osoitteesta kerrokantasi.hel.fi

 Sulkeutuu pian

PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS

Kerro mielipiteesi PikkuHuopalahden 
suunnitelmasta

 36 pv.
 45 kpl.

 Puhuttava asia

PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS

Kerro mielipiteesi tästä 
kuohuttavasta aiheesta

 36 pv.
 45 kpl.

UUSIMMAT KUULEMISET JA KUULEMISRAPORTIT

 Ota kantaa ensimmäisenä

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT  PUNAVUORI

Kerro mielipiteesi tästä 
hiljaisesta aiheesta

 36 pv.
 45 kpl.

Lisää uusimpia kuulemisia ja kuulemisraportteja » 

KAUPUNKI JA HALLINTO  PUNAVUORI

Kerro mielipiteesi tästä hiljaisesta aiheesta
Avattu eilen

  36 pv.  45 kpl.

KAUPUNKI JA HALLINTO  PUNAVUORI

Kerro mielipiteesi tästä hiljaisesta aiheesta
Avattu eilen

  36 pv.  45 kpl.

KAUPUNKI JA HALLINTO  PUNAVUORI

Kerro mielipiteesi tästä hiljaisesta aiheesta
Avattu eilen

  36 pv.  45 kpl.

KAUPUNKI JA HALLINTO  PUNAVUORI

Kerro mielipiteesi tästä hiljaisesta aiheesta
Avattu eilen

  36 pv.  45 kpl.

KAUPUNKI JA HALLINTO  PUNAVUORI

Kerro mielipiteesi tästä hiljaisesta aiheesta
Avattu eilen

  36 pv.  45 kpl.

Keräämme 
kokemuksia 
kuulemis
palvelusta

Rekisteröidy | KirjauduSvenska
English

KUULEMISET
TIETOA PALVELUSTAHelsingin 

Palautekanava

 Kerro mielipiteesi

Kerro Kantasi
Rekisteröidy | Kirjaudu

Svenska | English

KUULEMISET
Kuulemisen tavoitteena 
on taata kuntalaisille 
mahdollisuus vaikuttaa 
käsiteltäviin asioihin.

TIETOA PALVELUSTA
Tämä on palvelun 
väliaikainen prototyyppi, 
joka on saatavilla 
toistaiseksi vain suomeksi.
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PÄIVÄHOITO JA KOULUTUS   PIKKU-HUOPALAHTI

Kerro mielipiteesi PikkuHuopalahden suunnitelmasta

VAIHTOEHDOT

MIELIPITEET

Suosituimmat mielipiteetUusimmat mielipiteet

Verho on paras luonnos   19

Eilen • Timo Huhtinen, Kytösuonpolku 3:n asukas

KUVA 1   JOHDANTO   Ihastuin vaihtoehtoon 
Verho, joka oli minun mielestäni selvästi paras mm. 
seuraavista syistä:

- Yhtenäinen muurimainen rakenne Vihdintietä ja 
Mannerheimintietä vasten suojaa hyvin liikenteen 
melulta. Ratkaisu on kuitenkin mielenkiintoinen ja 
vaihteleva kaupunkiin Hämeenlinnan väylää pitkin 
pohjoisesta tulevan näkökulmasta.

- Muurimaisen rakenteen etelä- ja länsipuolelle 
pihoille syntyy hyvä suojaisa... LUE LISÄÄ   

KOMMENTOI

Liian matalaa   4

Tunti sitten • Hessu K.

Toki talot ovat korkeita ehdotuksissakin mutta 
huutavan asuntopulan aikana toivoisi vieläkin 
korkeampia taloja (20-25 krs) ja alueen vähän 
tiivimmin rakennettuna. Hieman tiivistettynä alueesta 
tulisi "oikea" kantakaupungin jatke. Asunnoista 
suurimman osan pitäisi olla yksiöitä ja kaksioita. Ehkä 
jopa YIT saisi rakennettua ja myytyä tällaiset asunnot 
vähemmässä kuin 10 vuodessa. YIT:n, Skanskan ja... LUE 

LISÄÄ    
KOMMENTOI

A Verho (Arkki tehti toimisto AJAK)
Ehdotus Verho perustuu kaareviin vaaleisiin rakennuksiin, jotka rajaavat 
aluetta Vihdintien ja Mannerheimintien suuntaan. Kaarevien rakennusten 
suojaamalla lounaispuolella korttelirakenne ja yksittäiset rakennukset ovat 
monimuotoisempia ja rakentaminen väljempää.



B Kotikulmat (Helsinki Zürich Offi ce)
Ehdotus perustuu neljään umpikortteliin ja Mannerheimintien tuntumassa 
olevaan liike- ja pysäköintirakennukseen. Korttelit ovat toisiinsa nähden 
hieman vinossa, jolloin kortteleiden väliset katutilat ovat vaihtelevan levyisiä 
ja kortteleiden kulmiin syntyy aukiomaisia tiloja.



C Koto (Serum arkkitehdit)
Koto-ehdotus perustuu viisikulmaisiin kortteleihin ja niiden välissä kulkevaan 
polveilevaan katuun, joka yhtyy Kytösuontien pohjoispäähän. Rakennukset 
ovat vaihtelevan muotoisia ja korkuisia – aina yksikerroksisista osista 
14-kerroksisiin. Pääosa taloista on 5–7-kerroksisia. 



KÄSITTELYVAIHEET

1
ALOITUS

2
LÄHTÖKOHDAT

3
VALMISTELU/
SUUNNITTELU

4
ASIASTA 

PÄÄTTÄMINEN

5
PÄÄTÖKSEN 

TOTEUTTAMINEN


KUULEMINEN

 36 päivää avoinna

 45 kpl.  Ota kantaa

SISÄLLYS

Johdanto

Vaihtoehdot

Mielipiteet

Käsittelyvaiheet

TYÖKALUT

 Jaa  Seuraa

3

45

Pikku Huopalahden pohjoisosaan, Mannerheimintien ja 
Vihdintien kulmaukseen, suunnitellaan uutta asuinaluetta. 
Asemakaavatyön pohjaksi on teetetty kolme maankäytön 
suunnitelmaa. Suunnitelmista voi antaa palautetta ja 
keskustella tällä palstalla 6. kesäkuuta asti.

Suunnitelmista saadun palautteen ja asiantuntija-arvioiden 
pohjalta valmistellaan asemakaavan muutosperiaatteet. 
Periaatteet tulevat keskusteluun syksyllä, jonka jälkeen ne viedään 
kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn. Periaatteet ohjaavat 
jatkossa asemakaavatyötä.

Millaiset asiat tai kohdat kussakin suunnitelmassa tuntuvat ratkaisuina 
hyviltä? Entä mikä herättää epäilyksiä? Millaisia palveluita alueella 
tarvittaisiin ruokakaupan ja päiväkodin lisäksi?

Kaupunkisuunnitteluviraston teettämien suunnitelmien lisäksi kantaa 
voi ottaa myös Urban Helsinki -ryhmän tekemään suunnitelmaan. Sen 
lähtökohtana on ollut muita ehdotuksia tiiviimpi kaupunkirakenne ja 
suurempi asukasmäärä, ja siinä on otettu vapaus poiketa kaavoitusta 
ohjaavista normeista mm. valoisuusvaatimusten ja pysäköintipaikkojen 
määrän osalta.

 Kerro mielipiteesi

  Jaa kuuleminen

 Näytä kaikki mielipiteet

Kaupungin puolesta   16

10.8.2014 • Patrick Jensen

Kaavaehdotusta tulisi valmistella Haaganpuro- ja 
Verho-suunnitelmien pohjalta. Muut ehdotukset ovat 
muotokieleltään liian yksitoikkoisia tai mitoitukseltaan 
liian väljiä ollakseen varteenotettavia vaihtoehtoja.

Olen hieman kummissani, ettei mikään suunnitelma 
ole sijoittanut koillisnurkkaan kunnon torahammasta 
merkiksi kaupungin alkamisesta. Korkeakin torni 
varjostaisi lähinnä risteysaluetta.    

KOMMENTOI

 Lisää suosituimpia mielipiteitä
 Lisää uusimpia mielipiteitä

Liian matalaa   4

Tunti sitten • Hessu K.

Toki talot ovat korkeita ehdotuksissakin mutta 
huutavan asuntopulan aikana toivoisi vieläkin 
korkeampia taloja (20-25 krs) ja alueen vähän 
tiivimmin rakennettuna. Hieman tiivistettynä alueesta 
tulisi "oikea" kantakaupungin jatke. Asunnoista 
suurimman osan pitäisi olla yksiöitä ja kaksioita. Ehkä 
jopa YIT saisi rakennettua ja myytyä tällaiset asunnot 
vähemmässä kuin 10 vuodessa. YIT:n, Skanskan ja... LUE 

LISÄÄ    
KOMMENTOI

Ei otsikkoa   –

Toissapäivänä • Riku Oja

Talojen korkeudessa ei ole mitään vikaa - asettelu 
sen sijaan on merkillisen väljä ja lähiömäinen. 
Mikäli lausunnon mukaisesti pyritään aidosti 
kantakaupunkimaiseen rakentamiseen, Haaganpuro 
on näistä suunnitelmista ainoa, joka luo tiivistä 
kaupunkirakennetta ja palveluille.   

 
KOMMENTOI

Kuva 1. Asemapiirros. Kuva: Arkkitehtitoimisto AJAK.   4

Verho on paras luonnos   19

Eilen • Timo Huhtinen, Kytösuonpolku 3:n asukas

MIELIPIDE 34  Suunnitelmista saadun palautteen ja 
asiantuntija-arvioiden pohjalta valmistellaan asemakaavan 
muutosperiaatteet. Periaatteet tulevat keskusteluun syksyllä, 
jonka jälkeen ne viedään... LUE KOKO KOMMENTTI.

Ihastuin vaihtoehtoon Verho, joka oli minun mielestäni 
selvästi paras mm. seuraavista syistä:

- Yhtenäinen muurimainen rakenne Vihdintietä ja 
Mannerheimintietä vasten suojaa hyvin liikenteen 
melulta. Ratkaisu on kuitenkin mielenkiintoinen ja 
vaihteleva kaupunkiin Hämeenlinnan väylää pitkin 
pohjoisesta tulevan näkökulmasta.
pihoille syntyy hyvä suojaisa... LUE LISÄÄ   

KOMMENTOI

 Kerro mielipiteesi
Kuulemisen tavoitteena on taata kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa 
käsiteltäviin asioihin koko valmistelutyön ajan. Asioiden Ota kantaanti 
onnistuu myös ilman tunnuksia. Klikkaa nappia ja jätä ensimmäinen 
mielipiteesi!

Rekisteröidy | KirjauduSvenska
English

KUULEMISET
TIETOA PALVELUSTAHelsingin 

Palautekanava

 Anna palautetta palvelun 
prototyypistä

Kerro Kantasi
Svenska | English

KUULEMISET
Kuulemisen tavoitteena 
on taata kuntalaisille 
mahdollisuus vaikuttaa 
käsiteltäviin asioihin.

TIETOA PALVELUSTA
Tämä on palvelun 
väliaikainen prototyyppi, 
joka on saatavilla 
toistaiseksi vain suomeksi.
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KÄYTTÄJÄ_X | Kirjaudu ulos
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Pohdintaa: 
Helsingin kaupungin 
verkkopalveluudistuksen 
onnistuminen ja 
kaupungin digitaalinen 
brändi nyt
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Verkkopalvelun uudistus on ollut iso projekti. Vaikka projekti on joiltakin 

osin vielä kesken, voi sen kulkua ja tuloksia jo arvioida. Opinnäytetyöni 

alussa, kohdassa Tutkimustehtävä ja aiheen rajaus, esitin seuraavat tutki-

muskysymykset, joihin vastaan tässä pohdintaosiossa:

1) Miten yhden Suomen suurimman verkkopalvelun uudistus onnistui?

2) Millainen Helsingin kaupungin digitaalinen brändi on verkkopalvelun 

uudistuksen jälkeen?

8.1 Miten yhden Suomen suurimman verkkopalvelun 
uudistus onnistui?
Olen opinnäytetyössäni kertonut seikkaperäisesti Helsingin kaupungin 

verkkopalvelun hel.fi-uudistuksesta suunnittelun ja suunnittelijoiden kan-

nalta. Helsingin kaupunki ja työryhmämme asettivat verkkopalvelun uu-

distukselle projektin alussa useita tavoitteita. Helsingin kaupunki haluaa 

olla digitaalisten kaupunkipalveluiden edelläkävijä, joten sen tavoitteena 

verkkopalvelu-uudistuksessa oli muun muassa, että uusi verkkopalve-

lu välittäisi kaupungin arvoja, tekisi kaupungista avoimemman ja avaisi 

päätöksentekoprosesseja kaupunkilaisille. Se halusi lisätä tiedonhakua, 

vuorovaikutusta ja osallistumista, laajentaa sähköisiä asiointipalvelui-

ta ja parantaa palveluiden saatavuutta myös toimistoajan ulkopuolella. 

(Helsingin kaupunki 2013) Kaupungin eli asiakkaan tavoitteet ohjasivat 

tietenkin myös suunnittelutiimimme tavoitteita, tosin meillä oli myös 

kaupungin briiffistä riippumattomia tavoitteita. Tavoitteitamme olivat: 

tuoda kaupunki lähemmäs kaupunkilaisia hel.fi-palvelulla, projektin 

onnistuminen visuaalisesti ja palvelun käytettävyyden kannalta, hyvä 

prosessi, jossa ongelmat ratkaistaan onnistuneesti.

Tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida esimerkiksi käyttäjien, 

asiantuntijoiden, asiakkaan eli Helsingin kaupungin ja suunnittelutiimin 

näkökulmasta. Yleisesti voidaan sanoa, että nämä tavoitteet on saavu-

tettu kaikkien näiden näkökulmista. Helsingin kaupungille tärkeimpiä 

onnistumisen mittareita ovat, että verkkopalvelu toimii ja voitiin julkais-

ta aikataulun mukaisesti, Adagen käytettävyystestauksen positiiviset 

tulokset sekä jatkuva positiivinen käyttäjäpalaute hel.fi-palautesivujen 

kautta. Käytettävyystestausyritys Adage tutki uudistettavan palvelun 

kahteen kertaan. Ensimmäisen kerran Adage antoi työstämme palautetta 

konseptisuunnitteluvaiheen loppuvaiheessa, kun ensimmäinen prototyyppi 

valmistui. Palaute oli hyvää ja rohkaisi meitä jatkokehittämään konsep-
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tia palveluksi, saimme myös hyviä huomioita jatkokehityksen kannalta. 

Adage toteutti toisella kertaa asiantuntija-arvioinnin lisäksi käyttäjä-

testauksen. Myös siitä tuli hyvä arvosana. Kehitysideat koskivat lähinnä 

niitä palvelun ominaisuuksia, joita ei oltu ehditty suunnitella kunnolla, 

vaan oltiin menty ns. “kehitys edellä” suoraan tarpeesta toteutusvaihee-

seen. Tästä voikin tehdä johtopäätöksen, että suunnitteluun pitää varata 

tarpeeksi aikaa ja resursseja, jotta palvelu voidaan suunnitella kokonai-

suudessaan huolellisesti miettien käyttäjää.

Helsingin kaupungilta saamamme palaute oli positiivinen ja kannus-

tava. Leila Oravisto käytti palautteesta kertoessaan erään kaupunkilaisen 

sanoja: “On siirrytty Ladasta Mersuun. Kaupunki on tyytyväinen uudistuk-

sen tuloksiin.” Muutenkin Helsingin kaupunki on kerännyt hel.fi-uudistuk-

sesta paljon palautetta, ja saatu palaute on ollut pääosin positiivista.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Otso Kivekäs kirjoitti blogissaan 

29.10.2014, että kaupungin sivut ovat oikeasti hyvät. Ne ovat hyvännäköi-

set, ja navigaatio on aiempaa parempi. Hän moittii kuitenkin, että sivujen 

vaihtuessa vanhoista uusiin lakkasivat monet linkit toimimasta, eikä 

Googlen hakukone löytänyt pitkään aikaan Helsingin kaupungin sivuilta 

tarvittavaa sisältöä. Kivekäs oli pannut merkille kirjoituksessaan saman 

asian, mikä tuli esiin projektin alkuvaiheessa: Hyvin moni käyttäjä oli tot-

tunut hakemaan tietoa hel.fi-palvelusta Google-hakukoneen avulla, koska 

sivujen sisäinen haku on ollut huono ja sivujen rakenne ja navigaatio 

huonosti suunniteltu. Kivekkään mukaan näiden käyttäjien tapauksessa 

tämä tilanne paheni entisestään, koska Google ei löytänyt uusilta sivuilta 

vielä tarvittavaa tietoa ja kesti viitisen kuukautta, kunnes tilanne korjaan-

tui loppuvuodesta 2014. (Kivekäs 2014) Tämä tarkoittaa, että Google oli 

indeksoinut uuden sivuston ja poistanut vanhat rikkinäiset linkit.

Minä ja muu suunnittelutiimi opimme ja kehityimme suunnittelupro-

sessin aikana todella paljon. Näin isossa projektissa, jossa on mukana 

valtavasti ammattilaisia, piti myös itse ottaa heti alusta asti ammattilai-

sen asenne ja pyrkiä ammattimaiseen jälkeen suunnittelutyössä, vaikka 

aluksi kyse olikin kouluprojektista. Oli hienoa huomata, että kokeneet 

ammattilaiset suhtautuvat meihin positiivisesti ja rohkaisevasti, vaikka 

olimmekin kaikki aluksi opiskelijoita. Saimme aina rakentavaa ja kannus-

tavaa kritiikkiä, jonka avulla pystyimme parantamaan entisestään työmme 

laatua. Miten graafisen suunnittelijan taitomme sitten riittivät projek-

tissa? Meistä jokaisella oli jonkun verran kokemusta verkkopalveluiden 

suunnittelusta, joten suunnitteluprosessi oli tuttu. Kenelläkään meistä 
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ei kuitenkaan ollut kokemusta näin laajan verkkopalvelun uudistamises-

ta. Tästä huolimatta saavutimme itsellemme asettamamme tavoitteet ja 

onnistuimme projektissa hyvin: tähän vaikutti kykymme oppia asioita 

nopeasti ja utelias asenteemme uusia teknologioita ja käytäntöjä koh-

taan. Tämä on mielestäni välttämätöntä kaikenlaisten verkkopalveluiden 

suunnittelijoille, sillä toimintaympäristö ja laitteet kehittyvät nopeasti.

Hel.fi-verkkopalvelu sai muotoilun näkökulmasta positiivisen tunnus-

tuksen, kun Grafian raati valitsi sen Vuoden huippujen shortlistille kevääl-

lä 2015 (Vuoden Huiput 2014). Julkisen digitaalisen hankkeen pääseminen 

shortlistille Suomen markkinointiviestintäkilpailussa on hyvä saavutus, 

koska kilpailun taso on kaupallisten hankkeiden ansiosta korkea. Tämä 

maininta on merkittävä, koska alalla ei ole totuttu siihen, että julkisella 

rahalla toteutetut hankkeet pärjäävät kaupallisille hankkeille. Tämä oli 

myös meille itsellemme tärkeä tunnustus suunnittelijoina.

8.2 Millainen Helsingin kaupungin digitaalinen brändi 
on verkkopalvelun uudistuksen jälkeen?
Digitaalinen brändi rakennetaan hyvillä digitaalisilla palveluilla. Digitaali-

set kohtaamiset ovat tulleet tärkeydessä fyysisten kohtaamisten rinnal-

le, ja monesti ne ovat jopa fyysisiä kohtaamisia tärkeämpiä. Helsingin 

kaupungin hel.fi-palvelussa tehdään viisi miljoonaa sivulatausta kuukau-

dessa, mikä tarkoittaa, että melko iso osa Helsingin asukkaista haluaa 

asioida ja hakea tietoa digitaalisesti (Hirvonen 2013). Usein ensimmäinen 
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kohtaaminen tai asioiden selvittely alkaa digitaalisesti. Mikäli asiakas 

huomaa, ettei asiaa voi edistää digitaalisesti, hän siirtyy asioimaan fyysi-

sessä toimipaikassa tai puhelimessa.

Digitaalinen kohtaaminen ja kohtaamisesta saatu kokemus eroaa 

jonkin verran fyysisestä kohtaamisesta, vaikka niissä on myös paljon 

samoja elementtejä. Digitaalisessa kohtaamisessa ensivaikutelma luodaan 

visuaalisilla keinoilla sekä teknisellä toimivuudella, sisällön selkeydellä ja 

löydettävyydellä. Näistä samoista asioista alkaa myös digitaalisen brän-

din rakentaminen: juuri ensikohtaaminen ja uuden asioinnin aloittaminen 

luovat vahvalle ja onnistuneelle brändille hyvät mahdollisuudet. Digi-

taalinen brändi rakentuu useista komponenteista, joita ovat esimerkiksi 

visuaalinen kokonaisuus, käyttömukavuus, toimivuus, toimintavarmuus, 

käytettävyys ja käytön helppous sekä se tunne, mikä palvelun käytöstä 

muodostuu.

Aiemmin Helsingin kaupungilla ei ollut digitaalista brändiä, koska 

jokainen palvelu oli oman näköisensä, ja monet palvelut olivat erilaisia 

myös käytettävyydeltään. Verkkopalvelun uudistuksen myötä Helsingin 

kaupunki on saanut digitaalisen brändin, koska ne palvelut mitä on tehty, 

ovat nyt tunnistettavissa Helsingin kaupungin palveluiksi: niissä on sama 

visuaalinen linja ja käytettävyys. Hel.fi on onnistunut verkkopalvelu ja 

kaupungin arvojen mukaisempi, mutta jotta Helsinki pääsisi täysin samal-

le tasolle myös visuaalisessa viestinnässä kuin Tukholma, Melbourne tai 

Amsterdam, niin verkkopalvelun uudistuksen lisäksi pitäisi myös Helsingin 

visuaalinen ilme uudistaa. Kuitenkin jo verkkopalvelun uudistuksen myötä 

kaupunki ja kaupunkilaiset ovat lähempänä toisiaan, sillä digitaaliset 

palvelut ovat aiempaa helpommin saavutettavissa.
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