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In any case, always remember what Jean-Luc Godard said: 
"It's not where you take things from – 
it's where you take them to." 
(Jim Jarmusch, 2002, teoksessa Julian Rosenfeld, 2016; 53.) 
 
Mistä teet tutkimusta? Ai, käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta julkisella sektorilla. 
Sepä on hurjan tärkeä aihe; Minäkin olen yrittänyt käyttää tätä [...] verkkopalve-
lua, mutta se on ihan käsittämättömän vaikea. Toivottavasti saat tutkimuksesi 
pian valmiiksi. 
(Entisen kollegan kommentti keväällä 2017.) 

 
Jos jonkun palvelun pitää olla mielestäni helppokäyttöinen ja käyttäjäystävälli-
nen, niin julkisen. Kaupallisen toimijan tarjoama huono tuote tai palvelu saa 
ihmiset etsimään laadukkaampia vaihtoehtoja, mutta julkisen palvelun käyt-
täjä, kansalainen joutuu usein sinnittelemään sen ainoan tarjolla olevan vaihto-
ehdon kanssa. Julkisen palvelun puutteellinen suunnittelu johtaa helposti suur-
ten ihmisjoukkojen turhautumiseen. 

Sitä mukaa kun julkiset palvelut siirtyvät tietoverkkoihin ja taustajärjestel-
mätkin digitalisoidaan, yhä useamman julkisen organisaation pitää ymmärtää 
käyttäjäkeskeisyyden edellytykset. Digitalisoituvassa maailmassa myös käyttä-
jien vaatimustaso nousee. Tietoa käyttäjiään tyydyttävien palvelujen tekemi-
sestä on olemassa ja suunnittelualan ammattilaisia koulutetaan Suomessakin. 
Silti tieto ja taidot eivät aina kohtaa palvelun toteuttajaa.  

Olen työskennellyt toistakymmentä vuotta julkisten palvelujen kehittämisteh-
tävissä opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Työssäni olen ollut mukana 
tuottamassa kirjastojen, arkistojen ja museoiden (KAM) digitaalisia palveluja, 
joissa käyttäjäystävällisyyttä on tarkasteltu useimmiten käsitteen käytettävyys 
kautta. Eri työtehtävissäni olen pyrkinyt edistämään tietojärjestelmien käytet-
tävyyttä ja käyttäjäkeskeisyyttä parhaani mukaan ja päässyt osallistumaan mo-
niin antoisiin projekteihin. Puutteellisen suunnittelun syntysyyt kuitenkin mie-
tityttivät ja edellyttivät syvempää perehtymistä tutkimuksen kautta. Oma koke-
mukseni oli, että suunnitelma-asiakirjoissa ja ohjausryhmien kokouksissa kyllä 
korostettiin käytettävyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä, mutta silti kehitysprojektissa 
tuotettiin verkkopalvelu tai tietojärjestelmä, jonka kanssa käyttäjät turhautui-
vat. Koska arvostan kollegojani ja itsekin olen ollut mukana tällaisissa käytettä-
vyyden kannalta epäonnistuneissa projekteissa, ei tarkoitukseni ole syyllistää 



ketään vaan pohtia, mitkä tekijät saavat meidät KAM-organisaatioissa paras-
tamme yrittävät toimimaan niin kuin toimimme. 

Tilanne on todennäköisesti muuttunut hiukan paremmaksi jo tutkimuspro-
jektini aikana, koska olenhan itsekin tehnyt töitä muutoksen edistämiseksi. 
Ikävä kyllä edelleen törmään arjen työssäni käsityksiin, että käyttäjäkeskeisyys 
tarkoittaa "hyvän näköisen" käyttöliittymän suunnittelua valmiiseen järjestel-
mään tai verkkosivustoon. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategista merki-
tystä ja potentiaalia julkisen sektorin voimavarana ei ole siis vielä täysin oival-
lettu. Toivon, että tutkimukseni herättää ajatuksia hiukan tässäkin suhteessa. 

Työni yhtenä motivaatiotekijänä on nostaa suunnittelutyön arvostusta osana 
tietojärjestelmien kehittämistä. Ilman ammattitaitoista ja luovaa suunnittelua 
(designia) ei näkemykseni mukaan synny oivaltavaa ja laadukasta tietojärjestel-
mää, joka takaa hyvän käyttökokemuksen sen käyttäjälle. Haluan lisätä tietä-
mystä, jota hyödynnettäessä opettajat ja oppilaat, tutkijat, luovien alojen am-
mattilaiset, lehtien ja muiden medioiden toimittajat, pienten ja keskisuurten 
yritysten sovelluskehittäjät, unohtamatta näkövammaisia ja muita eritysryh-
miä, saavat käyttöönsä parempia käyttöliittymiä, käyttörajapintoja ja parempia 
käyttökokemuksia julkisista palveluista. 

Väitöskirjani koostuu pääosin ulkomaisissa alan julkaisuissa ja konferens-
seissa julkaistuista englanninkielisistä artikkeleista, joilla tavoitan kansainväli-
sen tutkijayhteisön sekä tuloksistani kiinnostuneet käytäntöjen kehittäjät. Kir-
joitan tämän koosteen kuitenkin suomeksi, koska kokonaisuuden tuloksista 
eniten hyötyvä yleisö on Suomessa ja valtaosaltaan suomenkielinen. Haluan 
kielivalinnalla myös osoittaa, että äidinkieleni suomi on yhä pätevä tieteen kieli, 
myös digitaalisista palveluista puhuttaessa. 

Tavoitteeni on, niin tutkimalla kuin arjessa toimimalla, muuttaa maailmaa 
jollain tavoin paremmaksi paikaksi ihmisille elää ja olla. Muutosta voi rakentaa 
tarkastelemalla sitä, mikä ei toimi tai on puutteellista. Kun syyt on selvitetty, on 
mahdollista toimia toisin. Lähtökohtaisesti pidän kuitenkin parempana etsiä 
uusia ratkaisuja positiivisen kautta eli ottamalla oppia onnistumisista. Kaikista 
tärkeintä on minusta kuitenkin se, ettemme lakkaa miettimästä ja tutkimasta, 
voisiko tämän tai tuon asian tehdä vieläkin fiksummin. Tästä halusta etsiä vii-
saampia ratkaisuja syntyi väitöskirjatutkimukseni. 

 
 

 
  



Tämän väitöskirjatutkimuksen tekeminen on kestänyt yli vuosikymmenen, jo-
ten kiitettäviäkin on kertynyt lukuisia. Pelkään pahoin, että unohdan tässä vai-
heessa mainita jonkun avainhenkilön. Niinpä kiitän alkuun teitä, joiden nimi 
jää tässä minulta mainitsematta, mutta jotka olette olleet osallisina tässä pit-
kässä, hajamielisyyttä lisänneessä projektissani.  

Esitän alkuun mitä hartaimmat kiitokseni professori Marko Niemiselle, joka 
kärsivällisesti ja kannustavasti on jaksanut ohjata humanistia suunnittelutie-
teellisen tutkimuksen tekijäksi. Sitkeästä kannustuksesta, inspiroivista keskus-
teluista ja erinomaisista neuvoista kiitän myös vapaaehtoista mentoriani Lauri 
Harvilahtea.  

Kiitän lämpimästi teitä, jotka työn kiireiden ohella soitte aikaa haastatteluil-
leni ja siten mahdollistitte tutkimusaineiston kokoamisen: Väestörekisterikes-
kuksen Kansallinen palveluväylä -hankkeesta Marko Latvanen, Jani Ruuskanen 
ja Tia Sistonen; Celia-kirjastosta Minna Katela, Markku Leino, Marjut Puomi-
nen, Marketta Ryömä-Reittu, Minna von Zansen ja Kirsi Ylänne; Celia-kirjasto-
järjestelmäprojektista Anu Niemi (Axiell Finland) ja Miikka Vento (G-Works); 
sekä Celian sidosryhmistä Ville Lamminen (Näkövammaisten liitto), Iris Kär-
ner-Kupiainen (Helsingin kaupunginkirjasto) ja Ari-Pekka Saarela (Annan-
pura); Finnan sidosryhmistä Johanna Ilmakunnas (Turun yliopisto), Kati Kallio 
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Minna Karvonen (opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö), Heli Kokkinen (Turun yliopiston kirjasto), Mikko Laine (Wunder Fin-
land), Ulla Nygren (Turun yliopiston kirjasto) ja Mika Sihvonen (Tampereen 
yliopisto). Te Finna-hankkeen avainhenkilöt Kansalliskirjastosta ansaitsette 
erityiskiitoksen, koska vaivasin teitä muita useammin: johtaja Kristiina Hor-
mia-Poutanen, kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, käytettävyyssuunnittelijat 
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CDA Critical Discourse Analysis, kriittinen diskurssianalyysi 

GLAM Galleries, Libraries, Archives and Museums, vrt. KAM 

HCI Human-computer interaction, ihmiskeskeinen suunnittelu 

KAM Kirjastot, arkistot ja museot 

NPS Net Promoter Score, suositteluindeksi 

SD Service Design, palvelumuotoilu 

SI-E Conceptual Stakeholder Investment-Engagement model, käsit-
teellinen panos-sitoutumismalli 

UCD User-Centred Design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu 

UMM-P Usability Maturity Model: Processes, käytettävyys-kypsyysmalli, 
prosessit 

UX User Experience, käyttäjäkokemus 

WCAG Web Content Accessibility Guidelines, verkkosisällön saavutetta-
vuusohjeet 

WSLC Work System Life Cycle model, työn elinkaarimalli 

360°TB Conceptual 360-Degree Temporal Benefits model, käsitteellinen 
ajallisten hyötyjen malli 



Ajallisuus on yksi tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen neljästä kä-
sitteestä. Ajallisuus on olennainen osa organisaatioiden toimintaa.  Aikaa halli-
taan eri tavoin käyttäjäkeskeiseen suunnittelun prosesseissa ja ajallisuus näkyy 
myös suunnittelutyön investoinneissa ja hyödyissä. Käsitteen tarkoitus on aut-
taa hahmottamaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja siitä saatavan arvon kiin-
nittymistä ajan erilaisiin, toisiinsa lomittuneisiin vaiheisiin. 

Ajan hallinta on yksi tämän tutkimuksen tuloksena rakennetun BAIST-viite-
mallin peruselementeistä (englanniksi Time management, lyhenne T). Suun-
nittelutoiminnassa käytettävän ja muotoutuvan ajan voi ottaa haltuun analysoi-
malla ajan ulottuvuudet suhteessa suunnittelutoimintoihin, panostukseen, hyö-
tyihin ja sidosryhmien hallintaan. Tämä analyysi edellyttää käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun kuuluvien ja sitä varsinaisen suunnittelutyön ulkopuolelta mää-
rittelevien erilaisten ajan ulottuvuuksien (kesto, tahti, järjestys, synkronointi ja 
jaksotus) tunnistamista ja kirjaamista. 

Hyödyt on yksi tämän tutkimuksen tuloksena rakennetun BAIST-viitemallin 
peruselementeistä (englanniksi Benefits, lyhenne B). Mallin mukaisesti hyödyt 
tarkoittavat niitä ajallisesti ryhmiteltyjä hyötyjä, jonka loppukäyttäjä tai muu 
palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun osallistuva sidosryhmän edustaja 
toivoo saavansa julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisestä suunnitte-
lusta. Hyödyt konkretisoivat suunnittelutoiminnasta syntyvä julkisen arvon.  

Julkinen digitaalinen palvelu tarkoittaa tässä tutkimuksessa julkisin va-
roin tuotettua tai julkiseen käyttöön tarkoitettua palvelua, jolla on vaikutus kan-
salaisiin. Palvelu tarkoittaa tässä yhteydessä alustaa ihmisten väliselle moninai-
selle vuorovaikutukselle. Digitaalinen palvelu perustuu vuorovaikutteiseen tek-
nologiaan, edellyttää tietojärjestelmiä ja on usein yhteydessä muihin tietojär-
jestelmiin tietoverkkojen välityksellä. 

Julkinen arvo on yksi tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen neljästä 
käsitteestä. Julkinen arvo tarkoittaa julkisesta toiminnasta ja palvelutuotan-
nosta syntyvää arvoa. Tässä tutkimuksessa julkisen arvon ominaisuuksia ovat 
kokemuksellisuus (ts. eri toimijat kokevat julkisen arvon eri tavoin erilaisissa 
palveluekosysteemeissä ja eri yhteyksissä), yhteisöllinen tuottaminen (ts. julki-
nen arvo syntyy julkisten palvelutuottajien, kansalaisten, yritysten sekä muiden 
ryhmien yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen tuloksena), moniulotteisuus (ts. 
julkinen arvo rakentuu yksilöllisistä tarpeista ja toiveista, yhteisöllisistä nor-
meista, teknologisista mahdollisuuksista sekä kulttuurisesta arvomaailmasta 
tai hyväksynnästä) sekä syntyminen emergentisti, toiminnan kautta (ts. jul-
kista arvoa ei voi määritellä etukäteen, vaan se syntyy vasta toimijoiden ja pal-
velujärjestelmän välisessä suhteessa, palvelutoiminnan tuloksena). 

 



Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tarkoittaa sellaista lähestymistapaa suun-
nitella tuotteita tai palveluita, jossa otetaan huomioon suunnittelun kohdetta 
käyttävä ihminen. Tässä tutkimuksessa käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liitty-
viä asioita on taustoitettu kirjallisuudella käytettävyydestä (usability), inhimil-
lisistä tekijöistä (human factors), käyttäjäkokemuksesta (user experience), 
osallistavasta suunnittelusta (participatory design), yhteismuotoilusta (co-de-
sign), tuotemuotoilusta (product design), palvelumuotoilusta (service design), 
muotoiluajattelusta (design thinking) sekä ylipäätään suunnittelusta/muotoi-
lusta (design). 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtaminen tarkoittaa organisaatioiden 
toiminnan osa-aluetta, jossa toimintaa ohjataan kohti haluttua suoritusta tai ta-
voitetta. Tutkimuksen lopputuloksena kokoamani BAIST-viitemalli käyttäjä-
keskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavasta strategisesta kokonaisuudesta 
täydentää olemassa olevaa ymmärrystä käyttäjäkeskeisen suunnittelun johta-
misesta. Malli tarjoaa uudenlaisen ja uusin käsittein täydennetyn kokonaisku-
van suunnittelun strategisista osa-alueista, joita on aikaisemmin hahmotettu 
erilaisin kypsyys- ja prosessimallein. 

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkinen arvo on tämän tutkimuksen 
keskeisiä teemoja. Tutkimus perustuu käsitykseen, jonka mukaan käyttäjäkes-
keinen suunnittelu, osana muuta organisaation toimintaa, tuottaa julkista ar-
voa. Julkinen arvo konkretisoituu suunnittelutoiminnan hyötyinä. Tutkimuk-
sen tuloksena esittämäni BAIST-viitemalli kuvaa julkista arvoa tuottavaa digi-
taalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategista kokonaisuutta. 
BAIST-mallin mukaisesti tämä kokonaisuus koostuu viidestä elementistä: Hyö-
dyt (Benefits, B), Toiminnot (Activities, A), Panostus (Investments, I), Sidos-
ryhmien hallinta (Stakeholder management, S) ja Ajan ulottuvuuksien hallinta 
(Time management, T). 

Oikeutus ja tuki on yksi tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen nel-
jästä käsitteestä. Julkisen organisaation toiminta saa oikeutuksensa erilaisilta 
sidosryhmiltä (esim. demokraattiset toimielimet, yhteistyökumppanit, asiak-
kaat). Näiden sidosryhmien tuki luo edellytykset organisaation tarkoituksen-
mukaiselle toiminnalle.  

Panostus on yksi tämän tutkimuksen tuloksena rakennetun BAIST-viitemallin 
peruselementeistä (englanniksi Investments, lyhenne I). Panostus kuvaa hen-
kilö- ja muiden resurssien käyttämistä käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri toi-
mintoihin. Tällä erittelyllä on tarkoitus tehdä näkyväksi nimenomaan loppu-
käyttäjien ja muiden sidosryhmien usein huomiotta jäävä vaivannäkö, jolla he 
osallistuvat julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. 

Sidosryhmien hallinta on yksi tämän tutkimuksen tuloksena rakennetun 
BAIST-viitemallin peruselementeistä (englanniksi Stakeholder management, 
lyhenne S). Sidosryhmien hallinta edellyttää palvelulle olennaisten sidosryh-
mien tunnistamista ja tarkoituksenmukaista ryhmittelyä. Sidosryhmien hal-
linta on käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden tärkeä osa, 
joka vaikuttaa suunnittelutyöstä saatavan julkisen arvon muodostumiseen. 

Sidosryhmä tarkoittaa tässä tutkimuksessa henkilöä tai ryhmää, joka osallis-
tuu tai osallistetaan julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnit-
teluun. Suunnittelutoiminnan sidosryhmiä voivat olla käyttöliittymäsuunnitte-
lijoiden lisäksi käyttäjät, sovellusalueen ja ohjelmoinnin asiantuntijat, kumppa-
nit, toimittajat, alihankkijat, päättäjät ja rahoittajat. 



Toiminnallinen kyvykkyys on yksi tämän tutkimuksen teoreettisen viiteke-
hyksen neljästä käsitteestä. Toiminnallista kyvykkyyttään ylläpitämällä ja kehit-
tämällä organisaatio pystyy tuottamaan omalla sekä sidosryhmiensä panostuk-
sella suunnitelmien mukaiset, julkista arvoa tuottavat tuotokset. Toiminnalli-
nen kyvykkyys rakentuu toimintapolitiikoista, prosesseista ja käytännöistä. Toi-
minnallinen kyvykkyys konkretisoituu suunnittelutoimintana, joka voi sisältää 
erilaisia toimenpiteitä, menetelmiä ja työvaiheita riippuen suunnittelun koh-
teesta, käytettävistä voimavaroista, tavoitteista ja suunnittelutyön vaiheesta. 

Toiminnot on yksi tämän tutkimuksen tuloksena rakennetun BAIST-viitemal-
lin peruselementeistä (englanniksi Activities, lyhenne A). Toiminnot jakautuvat 
kahteen luokkaan: Perustoiminnot ja Tukitoiminnot. Toiminnot koostuvat yk-
sittäisistä aktiviteeteista, joita tehdään järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa, 
niitä voidaan toistaa tarpeen mukaisissa sykleissä ja ne voivat kestää eri ajan. 
Tällaisia aktiviteetteja ovat mm. käyttäjätarpeiden määrittely ja suunnitelma-
ratkaisujen tuottaminen. Nämä aktiviteetit muodostavat käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun ytimen. 

Viitemallin on tarkoitus auttaa organisaatioiden toiminnan vakioimista. Vii-
temalli kuvaa tarkasteltavaan ilmiöön kuuluvat käsitteet ja niiden väliset suh-
teet mallintamisjärjestelmästä riippuen eri abstraktiotasoilla. Viitemallin pai-
nopiste voi olla tiedon hallinnassa ja tietomalleissa, prosesseissa tai työn orga-
nisoinnissa. Tämän tutkimuksen tulos on viitemalli, joka kuvaa julkisen digitaa-
lisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavan strategi-
sen kokonaisuuden ylätason tietomallina ennemmin kuin yksityiskohtaisena 
prosessimallina. 

 



Tämä tohtorinväitöskirja koostuu yhteenvedosta ja seuraavista tieteellisistä ar-
tikkeleista. Jatkossa viittaan artikkeleihin niiden järjestysnumerolla. 
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Artikkeli 1: Evaluating Digital Library’s Service Concept and Pre-Launch Im-
plementation 
 
Väitöskirjan tekijä on yksin kirjoittanut artikkelin, vaikka artikkelissa esitel-
läänkin toisten toteuttamien empiiristen tutkimusten tuloksia. Artikkelissa te-
kijä kokoaa yhteenvedon aiempien tutkimusten tuloksista ja esittää havain-
toihinsa perustuvat johtopäätökset. 

Artikkeli 2: Julkisten ICT-hankintojen käyttäjäkeskeisyyden edellytysten 
kriittinen tarkastelu 
 
Artikkelilla oli kaksi kirjoittajaa. Väitöskirjan tekijä oli vastuussa aineiston 
hankinnasta ja pääosin sen analysoinnista. Toinen kirjoittaja osallistui analyy-
sin luotettavuuden arviointiin artikkelissa kuvaillulla tavalla ja hän osallistui 
myös artikkelissa esiteltyjen suositusten ja johtopäätösten laadintaan. 

Artikkeli 3: Critical Look at the User-Centered Design Competencies 
 
Artikkelilla oli kaksi kirjoittajaa, mutta artikkelissa esitetty empiirinen tutki-
muksen toteutus eli aineiston kerääminen ja sen analysointi olivat väitöskirjan 
tekijän vastuulla. Toinen kirjoittaja vastasi tutkimusmenetelmän kuvauksesta 
ja osallistui johtopäätösten arviointiin. 

Artikkeli 4: Conceptual Model of Stakeholders' Investment-Engagement in 
Public Services' Design 
 
Artikkeli on kokonaan väitöskirjan tekijän kirjoittama. Kirjoittaja toteutti itse-
näisesti artikkelissa esitellyn kirjallisuuskatsauksen, käsitemallin kehittämisen 
ja mallin alustava testauksen. 

Artikkeli 5: Conceptualiziting Benefits of User-Centered Design for Digital 
Library Services 
 
Artikkelilla oli kaksi kirjoittajaa. Kirjoittajat työstivät yhdessä artikkelissa esi-
teltyä teoreettista taustoitusta ja johtopäätöksiä. Väitöskirjan tekijä toteutti it-
senäisesti artikkelissa esitellyn käsitemallin kehittämisen ja mallin testauksen 
edellyttämän aineiston koonnin ja analysoinnin.  



Julkisten palvelujen digitalisointi tuo tietojärjestelmät yhä olennaisemmaksi 
osaksi kaikkien julkisia palveluja tarjoavien organisaatioiden toimintaa. Käytet-
tävyys ja käyttäjäystävällisyys ovat näiden järjestelmien tärkeitä kehityskoh-
teita, kuten on todettu strategioissa ja linjauksissa (European Commission, 
2016, OECD Council, 2014, Valtioneuvoston kanslia, 2015).  

Erityisesti ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutusta tutkiva tieteenala, Hu-
man-Computer Interaction (HCI), on tuottanut tutkittua tietoa ja testattuja pe-
riaatteita hyvän käytettävyyden ja käyttökokemuksen kehittämisestä (Carroll, 
2003; Grudin, 2012). Olemassa olevasta tietämyksestä huolimatta julkisella 
sektorilla kehitetään edelleen tietojärjestelmiä, joissa ei ole huomioitu kansa-
laista tai muuta palvelun käyttäjää riittävästi. Tämän tuloksena syntyy järjestel-
miä, joita kritisoidaan julkisuudessa (esim. Kuusela ja Ylönen, 2013; Luntiala, 
2017; Malmberg, 2017).  

Aiempi tutkimus osoittaa, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu edellyttää suun-
nittelun kohteeseen sekä suunnitteluprosessiin panostamista, toisin sanoen re-
surssien investoimista (esim. Bias ja Mayhew, 2005; Bovaird ja Loeffler, 2012; 
Buxton, 2007; Hirsch, Fraser ja Beckman, 2004). Ilmeisesti tätä investointia ei 
aina nähdä kannattavaksi ja hyödylliseksi (esim. Rajanen, 2011)  tai suunnitte-
lun vaatimia resursseja ei osata sisällyttää budjetteihin (Whicher, 2017). Osaa-
misen puute näkyy myös siinä, miten käyttäjäkeskeisyyttä tai käytettävyyttä yri-
tetään sisällyttää tietojärjestelmähankintoihin (Jokela 2010; Tarkkanen, Koski-
nen ja Harkke, 2015). Julkisissa hankinnoissa tehdyt virheet heijastuvat laajo-
jen käyttäjäryhmien arkeen (Jokela ja Buie, 2012).   

Julkisten toimijoiden taipumus käsitellä asioita organisaatiokeskeisesti voi 
tukahduttaa pyrkimykset tarkastella asioita asiakaslähtöisesti (Daglio, Gerson 
ja Kitchen, 2014; Osborne, Radnor ja Nasi, 2012; Parviainen, Kääriäinen, Hon-
katukia ja Federley, 2017). On myös mahdollista, että muut intressit ovat koros-
tuneet ja käyttäjäkeskeisyyteen ei ole vain huomattu panostaa. 

Vaikka julkisen sektorin järjestelmien käytettävyyttä pidetään oletusarvoisesti 
huonona, siellä täällä Suomessakin syntyy onnistuneita ja käyttäjiltään hyvää 
palautetta saavia digitaalisia palveluja (Hänninen ja Jyrämä, 2015; Luntiala, 
2017, s. 230, ss. 235–236). Eräs tällainen esimerkki on Finna-palvelu, joka on 
ulkoisen arvioinnin perusteella onnistunut tavoitteissaan (Paavola, 2017) ja 
jonka suunnittelussa on panostettu käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun 



(Kautonen, 2013). Finna on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Kan-
salliskirjastossa kehitetty hakupalvelu, joka kokoaa Suomen arkistojen, kirjas-
tojen ja museoiden aineistot yhteen käyttöliittymään (Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, 2011). Finna on samalla alustapalvelu, joka tarjoaa mukaan tuleville 
organisaatioille mahdollisuuden käyttää ohjelmistoa oman verkkopalvelun ra-
kentamiseen (Harju, Kataja ja Sainio, 2018). 

Tutkimukseni käynnistyi ajatuksesta, että ehkä Finnassa on osattu tehdä jo-
tain käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liittyvää oikein. Lähdin selvittämään, 
mitä käyttäjäkeskeisyys on tarkoittanut Finnan kehitysprojektissa ja miten sitä 
on edistetty. Lähdin liikkeelle operatiivisista käytännön toimista ja etenin kohti 
suunnittelutoiminnan organisointia, resursointia ja tavoitteiden asettamista. 
Tavoitteeni on tutkimuksen avulla vaikuttaa strategioihin ja johtamiskäytäntöi-
hin kirjastoissa, arkistoissa, museoissa ja muissa julkisen sektorin organisaa-
tioissa niin, että käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle syntyisi paremmat edellytyk-
set. Haluan tutkimuksellani myös lisätä yleistä tietämystä käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun periaatteista, menetelmistä ja hyvistä käytännöistä. Haluan sa-
malla laajentaa käsitystä suunnittelutoiminnan yhteiskunnallisesta merkityk-
sestä ja strategista kyvykkyyttä lisäävistä mahdollisuuksista. 

Tutkimukseni sijoittuu ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen tutkimuk-
sen (Human-Computer Interaction, HCI) sekä osallistavan suunnittelun (par-
ticipatory design) jatkumoon. Hyödynnän suunnittelutieteellisiä ja yhteiskun-
tatieteellisiä lähestymistapoja. Olen rajannut kohteen julkiselle sektorille ja 
siellä tarkemmin kirjastojen, arkistojen ja museoiden eli ns. KAM-organisaa-
tioiden digitaalisiin palveluihin. KAM-organisaatiot ovat jo varhain tunnista-
neet digitalisaation mahdollisuutena paremman asiakaspalvelun kehittämiseen 
(Zorich, Waibel ja Erway, 2008). Nämä organisaatiot ovat myös edenneet toi-
mintansa digitalisoimisessa, sillä esimerkiksi korkeakoulukirjastoissa elektro-
nisten aineistojen osuus kasvaa (Düren, Landøy ja Saarti, 2017) ja niiden käyttö 
lisääntyy (Horner, 2017; Laitinen, 2016).  

Kulttuuriperinnön ja tiedon välittämisen palveluja tuottavat toimijat ovat 
myös pitkään panostaneet käyttäjien tarpeiden selvittämiseen sekä palvelu-
jensa uudistamiseen näitä tarpeita vastaaviksi (ks. esim. Anderson, 2004, ss. 
135–188; Covey, 2002; Harbo ja Hansen, 2012; Washburn, Eckert ja Proffitt, 
2013). Julkisen sektorin toimijoista KAM-organisaatiot tarjoavat näin ollen he-
delmällisen kohteen digitalisaation ja käyttäjäkeskeisyyden välisen suhteen tar-
kastelulle. 

Teoreettinen ongelma-alueeni on käyttäjäkeskeisen suunnittelun (user-cent-
red design) johtaminen (performance management). Suunnittelutyön ja 
0rganisaatiokäytäntöjen suhdetta on tutkittu jonkun verran etenkin pohjois-
maissa (esim. Cajander, 2010; Eriksson, 2013). Organisoinnin ja johtamisen nä-
kökulma näkyy mm. suunnittelutyössä tarvittavien kompetenssien kehittämi-
senä tai kiinnittämisenä (vrt. Nieminen, 2015, ss. 22–24). Käsittelen tutkimuk-
sessa myös suunnittelutyön kannattavuutta ja arvon osoittamista, johon liittyvä 
akateeminen kiinnostus on havaittu vähäiseksi (Cockton, 2006; Rajanen, 2011).  

Julkisen ja yksityisen sektorin toimintatavoissa ei ole välttämättä suuria eroja, 
(Boyne, 2002), mutta silti kaikkia liike-elämässä hyviksi havaittuja ratkaisuja ei 



voi sellaisenaan hyödyntää julkisten palvelujen kehittämiseen. Erityisesti julki-
sen toiminnan tavoitteet, johtaminen ja arvon määrittely eroavat yksityisestä 
(Osborne ym., 2012). Teoriaosuudessa perehdyn tarkemmin julkisen sektorin 
erityispiirteisiin ja julkisen palvelun nykyisessä toimintaympäristössä kohtaa-
miin haasteisiin. Tutkimalla käytännön tarpeesta kumpuavaa ongelma-aluetta 
lisään myös tieteellistä tietoa kohdealueesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkimukseni on tieteellisesti ajankohtainen, koska se lisää ymmärrystämme 
käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun vaikuttavista tekijöistä ja käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun käytännöistä julkisella sektorilla. Julkinen sektori on seurannut 
HCI-alan kehittymistä ja omaksunut toimivia konseptoinnin, suunnittelurat-
kaisujen tuottamisen ja analysoinnin menetelmiä sekä välineitä julkaistusta tut-
kimuksesta (Downey ja Rosales, 2012). Niin kauan, kun huomio kohdistuu vain 
ihmisen ja tietojärjestelmän väliseen vuorovaikutukseen, ei julkisen ja yksityi-
sen palvelun välillä ole merkittäviä eroja.  

Kun käyttäjäkeskeistä suunnittelua tarkastellaan organisoinnin ja liiketoimin-
nallisen arvon muodostamisen tasolla, yksityisen ja julkisen erot nousevat esiin. 
Julkinen sektori palvelee eri tarkoitusta ja julkiset toimijat ovat velvoitettuja 
toimimaan eri periaatteiden ja normien mukaisesti (mm. Moore, 2014; Määttä 
ja Voutilainen, 2017; Osborne ym., 2012). Niinpä esitän, että käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun johtaminen julkisella puolella vaatii erilaisia malleja. 

Tutkimukseni tärkeintä tieteellistä antia ovat empiiriseen taustatietoon poh-
jautuvan ja eri teoreettisia näkökulmia hyödyntävän käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun käsitteellisen tarkastelun tulokset. Esittelen tutkimuksen lopputuloksena 
BAIST-viitemallin, johon sisältyvät käyttäjäkeskeisen suunnittelun panostusta 
ja hyötyjä jäsentävät käsitemallit. Nämä mallit päivittävät aiempia teoreettisia 
käsityksiä (mm. Earthy, 1999 ja laajemmin luku 2.1) ottaen huomioon julkisen 
toiminnan tavoitteet (erit. Moore, 2014 ja laajemmin luku 2.2) sekä nykyiset di-
gitaalisten palvelujen kehittämisen toimintaympäristön ja toimintatavat (mm. 
Bovaird ja Loeffler, 2012 ja laajemmin luku 2.3). Mallit lisäävät ymmärrystä jul-
kisten digitaalisten palvelujen kehittämisen aktiviteeteista sekä arvon ja kan-
nattavuuden elementeistä sekä edesauttavat näiden tunnistamista ja arvioi-
mista.  

On yhä ajankohtaista lisätä tietoa julkisen sektorin tietojärjestelmien käyttä-
jäkeskeisyyden edellytysten parantamisesta. Vaikka hyviä toimintatapoja on 
otettu käyttöön (esim. Kaipio, Lääveri ja Tyllinen, 2015), olemme arjessa kehit-
tyneen kokemukseni mukaan vielä kaukana hyvin sisäistetyistä ihmiskeskei-
sistä suunnitteluprosesseista, jossa lopputuloksen käytettävyyden varmistus 
kuuluu toiminnan strategisiin tavoitteisiin (vrt. Parviainen ym., 2017; Pellikka, 
2017, ss. 731–735). Uudet älykkäät ja oppivat teknologiset sovellukset eivät 
suinkaan vähennä tarvetta tehdä järjestelmistä ihmiskäyttäjille hyviä ja sopivia 
(vrt. IFLA, 2017; Yang, 2017). Vastuullinen kansallisen tietopolitiikan toteutta-
minen edellyttää kansalaiskeskeistä lähestymistapaa (Rousku ym., 2017). Poli-
tiikan toteuttajien tueksi tarvitaan kuitenkin enemmän tietoa ihmiskeskeisen 



suunnittelun johtamisesta. En väitä, että tutkimukseni kokonaan hälventää 
haastetta, mutta se pyrkii auttamaan askeleen oikeaan suuntaan. 

Kirjastot, arkistot ja museot säilyttävät kansakuntamme muistia, mutta myös 
suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamisen kannalta olennaisia ja 
merkityksellisiä tietovarantoja (Palonen, 2011, ss. iii–iv). Avoimesti tietover-
koissa saataville tarjottuina nämä tietovarannot voivat löytää aivan uusia käyt-
tökohteita sekä luoda lisäarvoa ja osallistumisen mahdollisuuksia uusille käyt-
täjille (Marttila, 2018, s. 194; Nyman, 2011). Jos tähän asti edistetty kokoelmien 
digitointi ja palvelujen digitalisaatio on edellyttänyt asiakasnäkökulmien avaa-
mista, tuleva alustatalouden, avoimen innovoinnin ja dataintensiivisen tutki-
muksen aikakausi lisää tarvetta johtaa käyttäjä- tai ihmiskeskeistä suunnittelu-
toimintaa (Pellikka, 2017, ss. 731–735; Szalay ja Blakeley, 2009). 

BAIST-viitemalli on myös tutkimukseni tärkein käytännön anti. Mallia sovel-
tamalla julkinen organisaatio voi ottaa haltuun digitaalisten palvelujensa käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun kokonaisuuden. Tutkimuksessa raportoitu Finnan 
tapaus on myös ainutlaatuinen dokumentaatio tiettynä ajanjaksona vallinneista 
olosuhteista ja käytännöistä. Suomen kirjastoille, arkistoille ja museoille yhtei-
sen ja kunnianhimoisesti kehitetyn Finnan analysointi kiinnostanee mukana ol-
leita organisaatioita, mutta toivottavasti myös ulkopuolisia tahoja. 

Tutkimukseni kumpuaa arjen työstä, tutkimusongelmani niistä havainnoista, 
joita olen tehnyt työurani aikana tietojärjestelmien kehittämisestä. Tavoitteis-
sani yhdistyvät Habermasin teorian mukaiset kaksi tiedonintressiä: praktinen 
ja emansipatorinen (vrt. Habermas, 1972, ss. 308–311; Heikkinen, 2008, ss. 
43–48). Ensinnäkin haluan lisätä ymmärrystä tietojärjestelmien suunnitte-
lusta, suunnittelutyön hallinnasta ja johtamisesta organisaatioissa, mutta en 
vain rakenteena tai järjestelmänä, vaan myös inhimillisenä toimintana. Täten 
tulkitsen tiedonintressini praktiseksi. Tarkoitukseni on käytäntöjen kehittämi-
nen vallitsevien olosuhteiden kriittiselläkin tarkastelulla, joten intressini ovat 
osin emansipatorisia. Tutkimukseni linkittyy myös Habermasin kolmanteen, 
tekniseen tiedonintressiin (vrt. Habermas, 1972, ss. 308–311), koska pyrin edis-
tämään suunnittelutyötä, teknologian kehittämistä ja digitaalisten palvelujen 
tuotantoa lisäämällä tietoa ja kehittämällä malleja edistämisen tueksi  (vrt. 
Heikkinen, Huttunen, Kakkori ja Tynjälä, 2008, ss. 193–194). 

Väitöskirjani nojaa vankasti konstruktionistiseen näkökulmaan, jossa ym-
märrys todellisuudesta käsitetään yhteisöllisesti tuotetuksi (vrt. esim. Häikiö ja 
Niemenmaa, 2007, s. 45; Heikkinen ym., 2008, ss. 163–169). Lähden siitä, että 
tutkimani ilmiöt sekä niistä tekemäni havainnot rakentuvat toimijoilla olevien 
tietojen, käsitysten ja kokemusten varaan. Käyttämäni tutkimusmenetelmät 
(kuten diskurssianalyysi) kuuluvat saman yhteisöllisesti tuotetun todellisuus-
käsityksen piiriin. Myöskään tämä tutkimus ei olisi syntynyt ilman sitä ympä-
röivää yhteisöä, jolle esitin kiitokseni tämän koosteen alkulehdillä. 



Tutkimukseni on vahvasti sidoksissa todellisuutta kuvaavaan empiiriseen ai-
neistoon, vaikka siihen sisältyy myös teorialähtöisiä osuuksia. Aineistolähtöi-
sessä tutkimuksessa olennaisimmat käsitteet ja mallit työstetään aineiston han-
kinnan jälkeen aineiston analyysin tuloksena (Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 
2006, s. 49). Olen kerännyt aineistoa vaiheittain, analysoinut kutakin aineisto-
kokonaisuutta laadullisesti, reflektoinut olemassa olevan tietoon ja täten syven-
tänyt ymmärrystäni tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Kuvailen tutki-
musprosessin vaiheet tarkemmin luvussa 3.4.  

En pyri tutkimuksellani löytämään yleisiä lainalaisuuksia, vaan pyrin ymmär-
tämään ja kehittämään yhtä rajattua kohdeilmiötä eli käyttäjäkeskeisyyden to-
teutumista julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeissa Suomessa. Tutkimuk-
seni on luonteeltaan kuvaileva, ei selvittävä tai selittävä (vrt. Niiniluoto, 1983, 
ss. 264–265). Tällainen paikallinen kuvailu edellyttää paneutumista ilmiön si-
säisiin säännönmukaisuuksiin, mutta sen tulee osoittaa selitettävän asian yh-
teydet myös laajempiin ilmiöihin (Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006, s. 159). 
Yhtä ilmiötä selittävät tutkimustulokset eivät ole lähtökohtaisestikaan sovellet-
tavissa mihin tahansa kontekstiin, mutta havaintojen tulisi olla siirrettävissä sa-
mankaltaisiin tilanteisiin (Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006, s. 175). 

Tutkimustani voi tarkastella tapaustutkimuksena, koska nostan tässä koos-
teessa esiin Finna-hakupalvelun esimerkkinä tietynlaisen ilmiön toteutumi-
sesta. Lisäksi tutkimukseni täyttää ainakin kolme viidestä Laineen, Bambergin 
ja Jokisen (2007, s. 10) määrittelemästä tapaustutkimusta luonnehtivasta sei-
kasta. Tutkimukseni on kokonaisvaltainen analyysi "luonnollisesti ilmenevästä" 
tietojärjestelmien kehittämisestä julkisella sektorilla (seikka 1, vrt. Laine ym., 
2007, s. 10). Tarkkailen tietojärjestelmien kehittämistyössä ilmeneviä sosiaali-
sia prosesseja (seikka 2) ja käytän useanlaisia aineistoja sekä menetelmiä 
(seikka 3). Hyödynnän myös jossain määrin aikaisempaa tutkimusta (seikka 4), 
mutta en pidä tutkimuksessa esittelemäni tapauksen (Finna) ja kontekstin 
(käyttäjäkeskeinen suunnittelu KAM-sektorilla) rajaa kovin hämäränä (seikka 
5). En kuitenkaan voi luokitella tutkimusta puhtaasti tapaustutkimukseksi, 
koska kiinnostukseni kohdistuu enemmän tutkittavaan ilmiöön kuin sitä ilmen-
täviin tapauksiin. Tästä syystä hankin myös tutkimusaineistoa kohdetapauksen 
ulkopuolelta. Kerron aineistoista tarkemmin luvussa 3.3. 

Tavanomaisessa tapaustutkimuksessa toiminnan arviointi käynnistyy usein 
vasta sen jälkeen, kun toiminta tutkimuskohteessa on jo loppunut (Lehtonen, 
2007, s. 245). Oma tutkimukseni alkoi kuitenkin melkein välittömästi siitä, kun 
aloin työskennellä Finna-projektissa vuonna 2011. Olen tehnyt tutkimusta arki-
työni rinnalla, työtä ja tutkimusta toisiinsa reflektoiden. Tutkimuksen motivaa-
tiona on ollut halu muuttaa ja parantaa olemassa olevia käytäntöjä. Olen pyrki-
nyt edistämään muutosta tutkimalla työssä esiin nousevia asioita aika-ajoin 
kriittisestikin. Siten tutkimustani voi luonnehtia toimintatutkimukseksi  (vrt. 
Heikkinen ym., 2008; Lehtonen, 2007). Puhdas toimintatutkimuskaan se ei 
kuitenkaan ole, sillä kaikki aineisto tai tulokset eivät liity suoraan työtehtäviini. 

Selkeimmin tutkimukseni asettuu suunnittelutieteen (design science) jatku-
moon. Tälle tutkimustraditiolle on monia nimiä ja lähestymistapoja, mutta 
niille kaikille yhteistä on uuden ja innovatiivisen tuotoksen tai toimintamallin 



kehittäminen (Heikkinen ym., 2008, ss. 67–69; Hevner, March, Park ja Sudha, 
2004). Suunnittelutieteellisen tutkimuksen tavoitteena on jonkin käytännön 
ongelman ratkaisu prosessissa, jossa kehittäminen ja tutkiminen vuorottelevat 
ja antavat syötettä toisilleen (Hevner ym., 2004). 

Tarkastelen tutkimukseni kohdeilmiötä eri tieteenalojen näkökulmasta: Haen 
todistusaineistoa ihmisen ja tietoteknologian vuorovaikutuksen tutkimuksesta 
(Human-Computer Interaction, HCI), mutta hyödynnän suunnittelutieteen nä-
kökulmien rinnalla organisaatiotutkimuksen ja hallinnon tutkimuksen tapoja 
havainnoida ja selittää ilmiöitä. Käytän yhteiskuntatieteellisten menetelmien 
rinnalla suunnittelutieteen lähestymistapoja ja keinovalikoimaa. Vaikka havait-
sen esimerkillisissä tapauksissakin ongelmakohtia, uskon optimistisesti parem-
pien ratkaisujen pikkuhiljaa valtaavan alaa, kunhan vain tulemme tietoisiksi 
niiden olemassaolosta, saamme käyttöömme sopivia apuvälineitä ja opimme 
välineiden käytön. 

Tutkimukseni tarkoitus on edistää käyttäjäkeskeisyyttä julkisten digitaalisten 
palvelujen kehittämisessä. Tavoitteeni on vastata kysymyksiin, joita olen har-
vemmin kuullut ääneen lausuttuina tai auki kirjoitettuina. Nämä kysymykset 
voivat nousta kuitenkin mieleen, kun lukee julkiselle sektorille osoitettuja asi-
akkuusstrategioita (Valtiovarainministeriö, 2015), uudistamislinjauksia (Val-
tioneuvoston kanslia, Suomi, 2016) ja selvityksiä (Parviainen ym., 2017). Moni 
taho kannustaa julkista sektoria kehittämään kansalaisten ja yritysten tarpeita 
vastaavia palveluja, mutta mitkä ovat välineet tavoitteiden toteuttamiseksi. Jos 
julkinen toimija haluaa edistää digitaalisen palvelunsa käyttäjäkeskeisyyttä, 
mitä aktiviteetteja organisaation tulisi tai kannattaisi tehdä? Miten paljon 
työhön tulisi tai kannattaisi panostaa? Mitä hyötyä tai arvoa käyttäjäkeskei-
sestä suunnittelusta oikeastaan on? 

Tutkimastani ilmiöstä ja sen keskiössä olevista kohteista voidaan käyttää mo-
nia termejä, etenkin silloin kun käsite on tuliainen kansainvälisestä tieteelli-
sestä tai ammatillisesta keskustelusta. Sen vuoksi täsmennän alkuun tutkimuk-
sen olennaisimmat käsitteet. Samalla tulen rajanneeksi tutkimukseni kohteen. 

Tutkin käyttäjäkeskeistä suunnittelua (user-centred design). Se ymmärretään 
yleisesti sellaiseksi lähestymistavaksi suunnitella tuotteita tai palveluita, jossa 
otetaan huomioon suunnittelun kohdetta käyttävä ihminen. Joidenkin mielestä 
käyttäjäkeskeinen suunnittelu viittaa vain tiettyyn suunnittelumalliin tai rajat-
tuun katsantokantaan, esim. standardissa ISO 9241-210 (Suomen 
standardisoimisliitto SFS, 2010) määriteltyyn toimintaympäristöön, mutta itse 
luen käyttäjäkeskeisen suunnittelun alle mitä moninaisemmat ihmisen huomi-
oon ottavat suunnittelun ja muotoilun suuntaukset. Olen tutkimuksessani hyö-
dyntänyt kirjallisuutta, jossa käsitellään käytettävyyttä (usability), inhimillisiä 
tekijöitä (human factors), käyttäjäkokemusta (user experience), osallistavaa 
suunnittelua (participatory design), yhteismuotoilua (co-design), tuotemuo-
toilua (product design), palvelumuotoilua (service design), muotoiluajattelua 
(design thinking) tai ylipäätään suunnittelua/muotoilua (design). Katson, että 



näissä kaikissa ja käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardissakin puhutaan sa-
masta asiasta eli asioiden tekemisestä ihmisen tarpeisiin vastaaviksi. Kuvaa-
jassa 1 on kooste tutkimuksessa käytetyistä ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun 
liittyvistä käsitteistä. 

 

 

Tutkin käyttäjäkeskeistä suunnittelua julkisella sektorilla, nimenomaan osana 
julkisten digitaalisten palvelujen kehittämistä. Lindgrenin ja Janssonin (2013) 
viitekehystä soveltaen sidon käsitteeseen kolme sanaa, joista jokaisella on tietty 
painoarvo. Julkisella tarkoitan julkisin varoin tuotettua tai julkiseen käyttöön 
tarkoitettua palvelua, jolla on vaikutus kansalaisiin (vrt. Dewey, 2006, s. 47). 
Palvelu taasen on tässä yhteydessä alusta ihmisten väliselle moninaiselle vuo-
rovaikutukselle (vrt. Manzini, 2011, s. 3). Esimerkiksi pelkkä kirjaston tietojär-
jestelmä ei ole palvelu, vasta kirjaston asiakaspalvelija ja käyttäjä tekevät siitä 
toiminnallaan sellaisen. Kirjastojärjestelmän ja sitä käyttöliittymän kautta käyt-
tävän tiedonhakijan "vuoropuhelua" voidaan itse asiassa tarkastella monitasoi-
sena sosiaaliteknologisena konstruktiona (Raivio ja Saarti, 2005).  

Yksittäisenkin palvelun rakentaminen ja tuottaminen edellyttää monia julki-
sen organisaation sisäisiä ja ulkoisia toimintoja, systeemistä järjestelmää, joista 
kokonaisuutena muodostuu julkinen palvelu (Virtanen ja Stenvall, 2014, s. 30). 
Erotukseksi julkisten organisaatioiden pääosiltaan fyysisistä palveluista, kuten 
kirjaston asiakaspalvelijan palvelupisteen ääressä antamasta neuvonnasta tai 
museon näyttelyiden pystyttämisestä, tutkin vain digitaalisia palveluja. Digitaa-
linen palvelu perustuu vuorovaikutteiseen teknologiaan ja on usein yhteydessä 
muihin tietojärjestelmiin tietoverkkojen välityksellä (vrt. Lindgren ja Jansson, 
2013). Digitaalinen edellyttää tietojärjestelmiä, joten puhuessani digitaalisten 
palvelujen kehittämisestä tarkoitan jo olemassa olevien tai uusien tietojärjestel-
mien kehittämistä. 

Haluan tutkia julkisia digitaalisia palveluja yleisesti, mutta koska työkoke-
mukseni rajoittuu vain kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimialaan, rajaan 
tutkimusaineiston itselleni tuttuun ympäristöön. Viimeisen parin vuosikymme-
nen aikana kirjastot, arkistot ja museot ovat alkaneet tehdä yhä enemmän yh-
teistyötä yli sektorirajojen (Paavola, 2017; Waibel, 2010). Puhuttaessa tästä ra-
jat ylittävästä yhteistyöstä kutsutaan näitä toimijoita usein muistiorganisaati-



oiksi tai käytetään lyhennettä KAM. (Englanninkielisissä yhteyksissä yleisin ly-
henne on GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, jolloin joukkoon 
lasketaan myös galleriat.) 

Tutkin käyttäjäkeskeistä suunnittelua julkisten digitaalisten palvelujen kehit-
tämisessä Suomessa, suomalaisissa julkisissa organisaatioissa ja suomalaisessa 
kulttuurissa. Käytän aiheesta johtuen väistämättä paljon kansainvälisiä läh-
teitä, koska alan tutkimusta ei Suomessa ole tehty laajasti.  Olen pyrkinyt löytä-
mään lähteikseni myös kotimaista tutkimusta, joka ottaa huomioon yhteiskun-
tamme kansalliset erityispiirteet kuten julkista toimintaa ohjaavat normit (ks. 
luku 2.1.3) tai joka kuvaa käyttäjänäkökulmien huomioimista suomalaisissa or-
ganisaatioissa ja kehittämistyössä. 

Pyrin tutkimuksessani saamaan muutosta aikaan keskittymällä työn ohjaami-
seen, ts. siihen organisaatioiden toiminnan osa-alueeseen, jota kutsutaan eng-
lanniksi osuvasti käsitteellä performance management. Suomessa käytetään 
myös ilmaisuja suorituksen ohjaaminen tai suorituksen johtaminen, mutta 
etenkin luovuutta edellyttävästä suunnittelutyöstä puhuttaessa suorittaminen 
ei kuulosta oikealta. Julkisen sektorin yhteydessä termillä ohjaus on myös eri-
tyiset vivahteensa, joten selvyyden vuoksi puhun vain johtamisesta. Tutkin siis 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamista. 

Koska tutkimassani ilmiössä on paljon monimutkaisia elementtejä, lähestyn 
sitä pelkistämällä ja yksinkertaistan sitä paremmin hallittavaksi. Systeemisesti 
ajateltuna ja yksinkertaisimmillaan johtaminen on hyvin selkeäpiirteistä: on 
toiminta tai toimintojen sarja eli prosessi, johon panostetaan jotain, siitä syntyy 
tuloksena jotain muuta ja tulokset saavat aikaan erilaisia vaikutuksia (Van Doo-
ren, Bouckaert ja Halligan, 2015, s. 20–21; ks. myös kuvaaja 2). Tutkin tätä il-
miökokonaisuutta edellä mainitsemillani rajauksilla – inhimilliset tekijämme 
kuitenkin huomioiden. 

 

 

Tämä väitöskirja perustuu useamman vuoden aikana tehtyyn monitieteiseen 
tutkimustyöhön, jonka tuloksia on julkaistu kansainvälisissä tieteellisissä kon-
ferensseissa ja julkaisuissa sekä yhdessä kotimaisessa tieteellisessä julkaisussa. 
Tein tutkimusta suurimmaksi osaksi palkkatyöni ohessa, vaikkakin työhön toi-
mintatutkimuksen tavoin syklisesti nivoutuen (vrt. P. Lehtonen, 2007). Julkai-
sin eri vaiheiden tuloksia kulloinkin sopivalla tieteellisellä foorumilla. Vasta vii-
meisten julkaisujen aikoihin tutkimuksen kokonaisuus alkoi hahmottua. Valit-
sin kaikista julkaisemistani artikkeleista viisi tärkeintä julkaisua väitöskirjan 
empiirisen osuuden perustaksi. Esittelen julkaisuissa toteutetun tutkimuksen 
tämän koosteen neljännessä luvussa.  



Tämä ensimmäinen luku esittelee toimintaympäristön ja siellä esiin nousseet 
haasteet, josta tämä tutkimus monta vuotta sitten lähti liikkeelle. Perustelen, 
miksi näen aiheen tutkimisen arvoiseksi. Esittelen tiedonkäsitykseni ja tutki-
muksen rajauksen; mikä on tulokulmani, mitä tutkin ja mitä en.  

Seuraavassa luvussa kaksi kartoitan ongelma-aluetta eri teorioiden näkökul-
mista. Ihmisten toiminta on vain harvoin selitettävissä yksinkertaisin syy-seu-
raussuhtein ja yhteiskunnan dynaaminen muuttuminen entisestään monimut-
kaistavat ongelmien selittämistä. Ylipäätään kausaalisuuden osoittaminen on 
kiistanalaista (Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006, ss. 145–160; Niiniluoto, 
1983, 279; Töttö, 2012, ss. 169–210), ja empiirisessä tutkimuksessa kiinnosta-
vammaksi onkin todettu ilmiöiden väliset riippuvuudet ja suhteet (Töttö, 2012, 
ss. 174–175). Mahdollistaakseni paremman ymmärryksen tarkastelen ongelma-
kenttää useammasta näkökulmasta. Kiteytän luvun lopussa olemassa olevan 
tietämyksen mukaiset, toistaiseksi ratkaisemattomat haasteet, joihin pyrin tut-
kimuksellani vastaamaan. Esittelen tutkimuksen taustaoletukset ja muodostan 
viitekehykset, jotka mahdollistavat tutkimusongelman jalostamisen tutkimus-
kysymyksiksi sekä johdattavat empiirisen aineiston analyysiin.  

Kolmannessa luvussa asetan varsinaisen tutkimuskysymyksen sekä sitä edel-
tävän johdattavan kysymyksen ja sitä täydentävän jatkokysymyksen. Esittelen 
myös käyttämäni tutkimusmenetelmät. En esittele tyhjentävästi kaikkia artik-
keleissa hyödyntämiäni menetelmiä, vaan kerron tarkemmin vain niistä, jotka 
ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen sisältöön. Kautta tämän koosteen pyrin 
havainnollistamaan argumenttejani kuvaajin. 

Neljännessä luvussa esittelen tutkimuksen empiirisen osuuden ja tutkimuk-
sen etenemisen. Tiivistän jokaisesta artikkelista sen alkuperäisen tavoitteen ja 
kuvailen tutkimusvaiheen toteutuksen tuloksineen. Sen jälkeen tarkastelen ar-
tikkelin sisältöä ja artikkelissa käytettyä empiiristä aineistoa tämän kokonai-
suuden näkökulmasta. Käytän analyysissä hyväkseni analyyttistä viitekehystä, 
jonka kuvailen luvun kaksi lopussa. Tämä uusi analyysi paljastaa joitain artik-
keleiden syntyhetkellä vähemmälle huomiolle jääneitä seikkoja. 

Seuraavissa kahdessa luvussa esittelen tutkimukseni konstruktiivisen eli 
uutta luovan osuuden. Viidennessä luvussa selitän, miten työstin artikkeleista 
tekemieni havaintojen pohjalta uuden viitemallin. Kuudennessa luvussa esitte-
len yhteenvetona tutkimukseni tärkeimmän tuloksen eli BAIST-viitemallin 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun arvon tuottamisen strategisesta kokonaisuu-
desta. Kuvailen viitemallin osat ja kerron, miten mallia voi hyödyntää julkisten 
palvelujen kehittämisessä. 

Kahdessa viimeisessä luvussa kokoan tutkimukseni yhteen. Seitsemännessä 
luvussa pohdin artikkeleista tekemiäni havaintoja peilaten olemassa olevaan 
tutkimukseen ja teorioihin. Näillä pohdinnoilla pyrin kiinnittämään tulokseni 
muuhun tutkimukseen ja puntaroimaan havaintojani. Viimeisessä, kahdeksan-
nessa luvussa esittelen johtopäätökseni, mitä annettavaa tutkimuksellani on tie-
teen kentälle ja mitä annettavaa käytännön elämälle. 





Tämän luvun tärkein tavoite on rajata ongelma-alue käsitteellisesti niin, että 
tarkan tutkimuskysymyksen esittäminen tulee mahdolliseksi. Määrittelen ensin 
tutkimuksen kannalta keskeiset peruskäsitteet ja toimintaa ohjaavat tekijät ole-
massa olevaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tukeutuen. Sen jälkeen tarkaste-
len ongelma-aluetta erilaisista teoreettisista näkökulmista, jotta voin paremmin 
hahmottaa sen keskeiset elementit ja kiinnittää ne teoreettisiin käsitteisiin ja 
käsitemalleihin. Teoreettisen tarkastelun päätteeksi rakennan tutkimustani oh-
jaavan teoreettisen viitekehyksen, johon kokoan olennaiseksi katsomani käsit-
teet ja kuvailen niiden väliset suhteet. 

2.1.1 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu julkisissa digitaalisissa palveluissa 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tarkoittaa ihmiskeskeistä lähestymistapaa vuo-
rovaikutteisten järjestelmien kehittämiseen (Gulliksen, Lantz ja Boivie, 1999). 
Tietoteknologian kehityshistoriassa järjestelmää käyttävän ihmisen ominais-
piirteet ja käyttäytyminen nähtiin alkuun ikään kuin tarkan ja tehokkaan auto-
maattisen tietojenkäsittelyn rajoitteena (Grudin, 2012, ss. xxvii–lxi). Tietoko-
neiden kehittymisen myötä alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota ihmi-
sen tarpeisiin, siihen miten teknologia palvelee paremmin ihmistä eikä päinvas-
toin. 1990-luvulle tultaessa ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta käsittele-
vissä keskusteluissa painopiste siirtyi ergonomiasta käytettävyyteen (Nielsen, 
1993), josta merkkinä on mm. käytettävyyden kansainvälisen standardin jul-
kaisu vuonna 1998 (Earthy, Jones ja Bevan, 2012; Suomen standardisoimisliitto 
SFS, 1998). Viimeisten vuosikymmenten aikana teknologia on sulautunut eri ta-
voin osaksi ympäristöämme ja toimintaamme. Samalla suunnittelutyön tavoit-
teeksi on nostettu tietoteknologiaa hyödyntäviä palveluja käyttävän ihmisen ko-
kemukset ja osallistuminen palvelujen suunnitteluun (Buxton, 2007; Garrett, 
2011; Roto, Law, Vermeeren ja Hoonhout, 2011). Käyttäjien osallistamisessa on 
nähty myös haasteita (mm. Keinonen, 2010) 

Ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta tutkiva ja kehittävä ala muuttuu jat-
kuvasti teknologian kehittyessä ja sulautuessa osaksi ihmisten toimintaympä-
ristöä. Myös tuttuja vuorovaikutusmuotoja on alettu tarkastella uusista näkö-
kulmista, mm. teknologian käyttöön liittyvien arvojen kautta (Boy, 2013; 



Friedman, Kahn ja Borning, 2008; Sellen, Rogers, Harper ja Rodden, 2009). 
Käyttäjäkeskeinen suunnittelu näyttäytyy potentiaalisena tapana ratkaista digi-
talisaation mukanaan tuomia haasteita, koska se tarjoaa selkeän ja suoraviivai-
sen johtotähden monimutkaisille ongelmille: kaiken suunnittelun keskiössä on 
aina ihminen teknologian käyttäjänä ja hyödyntäjänä.  

Käyttäjäkeskeistä suunnittelua voidaan toteuttaa eri prosessein ja toimenpi-
tein (Iivari ja Iivari, 2011; Karat, 1997). Kansainvälinen, Euroopassa vahvistettu 
standardi ISO 9241-210 (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010) kuvailee 
yleisellä tasolla käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja antaa joitain esi-
merkkejä toimintatavoista, joilla voidaan varmistaa tuloksellinen järjestelmä-
suunnittelu. Standardi listaa kuusi periaatetta: 1) suunnittelu perustuu käyttä-
jien, tehtävien ja ympäristön selkeään ymmärtämiseen, 2) käyttäjät ovat mu-
kana koko suunnittelun ja kehityksen ajan, 3) käyttäjäkeskeinen arviointi ohjaa 
ja tarkentaa suunnittelua, 4) prosessi on iteratiivinen, 5) suunnittelu kohdistuu 
käyttäjäkokemukseen kokonaisuutena ja 6) suunnittelutiimillä on monialaisia 
taitoja ja näkökulmia (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010). 

Käyttäjäkeskeinen lähestymistapa ei näytä vielä vakiintuneen osaksi kaikkien 
julkisten palvelujen suunnittelua (Buie ja Murray, 2012, s. xxxvi). Joillain julki-
sen sektorin toimialoilla kuten liikenne ja sotavoimat teknologiaa on toki kehi-
tetty huomioiden viimeisin tietämys ergonomiasta, käytettävyydestä ja käyttä-
jäkokemuksesta (Downey ja Rosales, 2012). Myös erityisryhmien huomioimi-
sessa ja saavutettavuuden varmistamisessa julkista sektoria on pidetty esimerk-
kinä yksityisen sektorin toimijoille (Erlandson, 2008; Lazar ja Wentz, 2012). 
Silti laajoille kansalaisjoukoille tarkoitettujen järjestelmien ja julkisten palvelu-
jen suunnittelu on saanut paljon kritiikkiä (esim. Jokela, 2017; Malmberg, 
2017).  

Julkisen sektorin yhdeksi ongelmaksi nähdään puutteellinen ymmärrys siitä, 
millaisia resursseja ja prosesseja käyttäjätarpeiden huomioiminen edellyttää 
(Kaipio ym., 2015; Sutcliffe ja Gulliksen, 2012). Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 
edellyttää myös erityisosaamista, jota organisaation tulee joko kehittää omassa 
henkilökunnassaan tai hankkia ulkopuolisilta asiantuntijoilta (erit. Nieminen, 
2015, vrt. myös ICT Standard Forum, 2016; JUHTA, 2016, Suomen standar-
doimisliitto SFS, 2010, ss. 22–24). Muotoilun/suunnittelutyön osuutta ei usein 
oteta huomioon julkisissa innovaatiohankkeiden rahoituksessa (Whicher, 
2017).  

Yhtenä merkittävänä ongelma-alueena nähdään lakien määrittelemä julkinen 
hankintamenettely. Käytettävyyden ja käyttäjänäkökulmien yhdistäminen han-
kintamenettelyyn on todettu ongelmalliseksi (Jokela ja Buie, 2012; Kaipio ym., 
2015; Lehtonen, Kumpulainen, Liukkonen ja Jokela, 2010; Torvinen ja 
Ulkuniemi, 2016). Myös yksityisellä sektorilla voi olla haastavaa sopia, kum-
malle hankinnan osapuolelle käyttäjätarpeiden huomioiminen kuuluu 
(Markensten, 2005). 

Aiheesta tehty tutkimus nostaa toistuvasti esiin sen, että käyttäjänäkökulma 
ei näy hankintaprosessissa, että käyttäjien tarpeet otetaan huomioon liian myö-
hään tai väärällä tavalla. Käyttöä koskevat vaatimukset tulisi ilmaista jo tarjous-
pyyntöön liitettävässä vaatimusmäärittelyssä (Jokela, 2010; Jokela ja Buie, 



2012, s. 254).  Jos käyttäjän tarpeita ei huomioida julkisen hankinnan alkuvai-
heissa, toimittajat voivat jättää nämä näkökulmat huomioimatta tarjouksessaan 
ja sitä myöden suorituksessaan (Kaipio ym., 2015; Lehtonen ym., 2010; 
Tarkkanen ym., 2015). Raportteja onnistuneista hankinnoista ja niissä käyte-
tyistä keinoista kaivattaisiin enemmän. Olisi esimerkiksi kiinnostavaa kuulla, 
onko tieto- ja viestintäteknologiahankinnoissa osallistettu loppukäyttäjiä tulok-
sekkaasti hankintaprosessiin (vrt. Torvinen ja Ulkuniemi, 2016). 

Kaikkia julkisen sektorin tietojärjestelmiä ei tietenkään hankita kaupallisilta 
toimittajilta. Saatavilla olevat tilastot eivät pysty kertomaan, kuinka paljon jul-
kisia palveluja tuotetaan hankintojen kautta ja kuinka paljon toteutetaan orga-
nisaatioiden sisäisenä kehittämistoimintana. Edes yhden kapean toimialan si-
sällä eli kirjastojen, arkistojen ja museoiden osalta tämä tieto on näppituntu-
man varassa. Digitaalisia palveluja kuitenkin kehitetään ja olennaista ei ole-
kaan, kuka kehittää, vaan miten kehitetään. 

Kirjastot, arkistot ja museot ovat pyrkineet perehtymään asiakaskuntaansa ja 
sen tarpeisiin. Käyttäjäkeskeiseen suunnitteluperiaatteiden mukaisia toimin-
toja on tehty digitaalisten palvelujen parantamiseksi: KAM-sektorilla on mm. 
kokeiltu etnografisia menetelmiä paremman kirjaston käyttäjäkokemuksen 
luomiseksi (Priestner ja Borg, 2016), on koottu tietoa arkistojen asiakkaiden so-
siaalisen median käyttöön liittyvistä tarpeista (Washburn ym., 2013) sekä kehi-
tetty yhteisöllistä ja avointa digitaalisen kulttuuriperinnön toimintakulttuuria 
(Marttila, 2018). Kirjallisuus tarjoaa lukuisia tapausesimerkkejä, joista sopi-
vimman valitseminen omaan tarpeeseen sovellettavaksi voi tuntua haastavalta. 

2.1.2 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun aktiviteetit 

Tietojärjestelmien ja vuorovaikutteisen teknologian laadunvarmistuksen väli-
neistöä on kehitetty ja hyödynnetty jo vuosikymmeniä. Erilaiset kyvykkyys- ja 
kypsyysmallit tukevat tuotekehityksen johtamista kuvaamalla heikon ja ihan-
teellisen suoriutumisen tasot sekä kyvykkyyden kasvun tasoja näiden ääripäi-
den välillä. Kypsyysmallien tarkoitus on auttaa organisaatioita tunnistamaan 
oman suoriutumisensa nykytilanne ja mahdollisuudet, yhdenmukaistamaan 
prosessejaan sekä saavuttamaan kehittämistoimenpiteiden avulla liiketoimin-
tansa tavoitteet (Paulk, Curtis, Chrissis ja Weber, 1993, ss. 1–6). Teknologioiden 
kehittyessä myös kypsyysmalleja on tarvetta ja halutaan päivittää (Torrecilla-
Salinas, Sedeño, Escalona ja Mejías, 2016). 

Ihmisen ja tietojärjestelmän välisen vuorovaikutuksen suunnittelu edellyttää 
omanlaisiaan prosesseja. Yleistason kuvaus näistä prosesseista on kiteytetty 
standardiin ISO 9241-210 (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010), joka on 
myös suomennettu. Standardin mukaan ihmiskeskeisen suunnittelun yleisiä 
aktiviteetteja on neljä: käyttötilanteen ymmärtäminen ja määrittely, käyttäjä-
vaatimusten määrittely, suunnitteluratkaisujen tuottaminen, suunnittelurat-
kaisujen arviointi (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010, ss. 28–42). Ku-
vaaja 3 havainnollistaa nämä aktiviteetit ja niiden keskinäisen riippuvuuden. 
Standardin kuvaamia aktiviteetteja voidaan toteuttaa monin erilaisin tavoin ja 
käyttää erilaisten tuotteiden tai palvelujen kehittämisessä. 



 

Ihmiskeskeisen suunnittelun prosesseista on myös kehitetty useita, eri seikkoja 
painottavia kypsyysmalleja (Chapman ja Plewes, 2015; Jokela, 2001; Jokela, 
Siponen, Hirasawa ja Earthy, 2006; Lacerda ja von Wangenheim, 2018; 
Nielsen, 2006a, 2006b). Osa malleista on tarkoitettu nimenomaan arviointi-
käyttöön, mutta useimmat soveltuvat myös työn hallintaan tai ohjaamiseen 
(Jokela ym., 2006). Ollakseen tarkoituksenmukainen ja hyödyllinen, kypsyys-
mallin pitää olla riittävän konkreettinen ja sen sisältämien kuvausten pitää olla 
sovellettavissa käytännön työhön (Lacerda ja von Wangenheim, 2018; 
Torrecilla-Salinas ym., 2016). Kontekstiin sopivaa kypsyysmallia voi siis käyttää 
viitteenä, mihin suuntaan tai mille tasolle organisaatio haluaa ohjata suunnit-
telutoimintaansa ja kehittää prosessejaan. 

Useimmat ihmiskeskeisen suunnittelun kypsyysmalleista ja niiden sisältä-
mistä prosessimalleista kuvaavat samankaltaiset työvaiheet ja aktiviteetit, 
vaikka käyttäisivätkin niistä eri nimiä. Euroopassa kehitetty käytettävyys-kyp-
syysmallin prosessikuvaus (Usability Maturity Model: Processes, UMM-P) 
(Earthy, 1999) on ollut pohjana myös kansainvälisen standardoimisjärjestö 
ISO:n tekniselle raportille ISO 18529 (Earthy, Jones ja Bevan, 2001), joka kuvaa 
vuorovaikutteisten järjestelmien ihmiskeskeiset prosessit. UMM-P kuvailee 
seitsemän käyttäjäkeskeistä prosessia ja niihin kuuluvaksi yhteensä 43 perus-
toimintoa (Earthy, 1999; vrt. Earthy ym., 2012). Osa prosesseista palvelevat 
strategisemman johtamisen ja työn ohjauksen tarpeita, osa on teknisempiä ja 
kehityksen ytimeen kuuluvia (Earthy, 1999, s. 13). Kuvaaja 4 esittää UMM-P-
mallin perusprosessit. 

 



 

Suomessa julkisen sektorin toimijoille ei ole tarjolla kansallisia, julkiselle sekto-
rille kohdennettuja ja suunnittelutyötä kattavasti tarkastelevia malleja suositel-
tavista käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosesseista, toimenpiteistä tai aktivi-
teeteista. ISO-standardi 9241-210 näyttää olevan ainoa suomenkielinen viralli-
nen julkaisu, joka on tarkoitettu ohjaamaan suunnittelutyötä. UMM-P-malliin 
perustuvaa kansainvälistä standardia ISO 18529 vuorovaikutteisten järjestel-
mien ihmiskeskeisistä prosesseista ei ole suomennettu. Ei ole myöskään empii-
ristä näyttöä, soveltuisivatko standardin kuvailemat aktiviteetit julkisten digi-
taalisten palvelujen tuotantoon tai niiden nykyisiin toimintaympäristöihin. Jul-
kisen sektorin tietojärjestelmien kehittäjille olisi kuitenkin hyötyä toiminnan 
tarkoitusta palvelevista ja prosesseja vakioivista ohjauksen apuvälineistä (vrt. 
Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2017).  

2.1.3 Julkisen sektorin normit ja ohjeet kehittäjille 

Julkista toimintaa ohjataan monelta taholta. Tämä tarkoittaa parhaimmillaan 
sitä, että palvelun kehittäjä voi työssään tukeutua hyviksi havaittuihin malleihin 
ja pohjiin. Tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle, mutta olemassa olevissa ohjauk-
sen välineissä ei välttämättä näy käyttäjäkeskeisyys. 

Uuden tietojärjestelmän hankintaa tai kehittämistä suunnitteleva virkamies 
tai toimihenkilö voi aloittaa ohjeistuksen läpikäynnin valtion hankintakäsikir-
jasta (Valtiovarainministeriö, 2017b). Käsikirja on tarkoitettu tukemaan nimen-
omaan hankintatointa eli organisaation ulkoisten resurssien hallintaa (vrt. 
Iloranta ja Pajunen-Muhonen, 2012, s. 53) ja se antaa kokonaiskuvan julkisin 
varoin toteutettavan hankinnan ohjausrakenteista. Vaikka käsikirjan kohde-
ryhmä ovat valtion hankintayksiköt, antaa se suuntaviivoja myös muille julkisia 
palveluja tuottaville ja julkisiin hankintoihin osallistuville. Käsikirja esittelee 
vain hyväksyttävät prosessit ja menettelytavat eikä se kerro, miten laadukas tai 
käytettävä lopputulos saavutetaan. Käsikirjan ensisijaisena tarkoituksena on tu-
kea julkisten hankintojen toteutusta niin, että hankinnat noudattavat Euroopan 
unionin ja Suomen lakeja (Valtiovarainministeriö, 2017b). 

Julkisen sektorin toimintatapoja on pidetty liian kankeina digitalisoituvan 
maailman tarpeisiin, ja siksi julkisen toiminnan ohjausta lähdetty uusimaan 
lainsäädännön kautta. Euroopan unioni on käynnistänyt jäsenmaidensa han-
kintalakien uudistamisen direktiivillä  (Direktiivi EU 2014/24). Suomessakin 
hankintakentän uudistaminen on nähty tärkeänä keinona vahvistaa julkisen 



sektorin digitalisaatiota. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleessa uudessa han-
kintalaissa (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 2016) on 
pyritty mahdollistamaan joustavampi ja nykyiseen yhteiskuntaan paremmin so-
piva hankintamenettely julkisen hallinnon alaisille organisaatioille. Lakiuudis-
tuksen perimmäisenä tarkoituksena on ollut mahdollistaa järkevien hankinto-
jen tekeminen myös julkisella sektorilla. Lakitekstissä mainitaan käyttäjien vaa-
timusten huomioiminen pykälässä 71, jossa määritellään, miten hankinnan 
kohde tulee kuvata.  Lisäksi pykälässä 108 sosiaali- ja terveyspalveluiden han-
kinnasta edellytetään käyttäjien tarpeiden huomioon ottamista.  

Julkisten digitaalisten palvelujen kehittäminen ei kuitenkaan ole pelkkää han-
kintatointa eikä ohjaaminen pelkkää lakien laatimista tai noudattamista. Erityi-
sesti tieto- ja viestintäteknologiaan (ICT) perustuvien palvelujen kehittäminen 
edellyttää nopeasti monimutkaistuvien teknologioiden hallinnan lisäksi ym-
märrystä siitä, mitä strategista tarkoitusta ICT palvelee (ICT Standard Forum, 
2016; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2017). 

Julkisen sektorin tietojärjestelmien kanssa tekemisissä olevat tutustuvat en-
nemmin tai myöhemmin Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan 
laatimiin nk. JHS-suosituksiin1. Julkisten verkkopalvelujen suunnittelun ja ke-
hittämisen tueksi tarkoitettu JHS-suositus 190 (JUHTA, 2016)(JUHTA, 2016) 
sisältää myös käyttäjäkeskeinen suunnittelun periaatteita ja ohjeita. Muun 
tyyppisten tietojärjestelmien kehittämisessä tulee noudattaa suosituksia JHS 
171, JHS 172, JHS 173 ja JHS 174 (JUHTA 2012a, 2012b, 2012c, 2012d). Jälkim-
mäisissä käyttäjien tarpeita koskevalla tieto ja käyttäjäkeskeisen suunnitteluin 
menetelmät näyttäytyvät vain muita järjestelmävaatimuksia täydentävinä. 
JHS-suosituksia voi käyttää sekä sisäisessä kehittämisessä että osaamista ul-
koistettaessa. 

Runsas ulkopuolelta tuleva ja voimakkaan normatiivinen ohjaus voi tukah-
duttaa dynaamisen, tarkoituksenmukaisen ja käyttäjälähtöisen palvelujen ke-
hittämisen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (2017) on todennut, että ohjauk-
sen painopisteen siirtäminen organisaatioiden sisälle voisi parantaa julkisen 
tietohallinnon yhteentoimivuutta ja palvelujen laatua. Puhutaan siirtymisestä 
informaatio-ohjaukseen vastakohtana normi- ja resurssiohjaukselle (Jalonen, 
Laihonen ja Lönnqvist, 2012; Valtiontalouden tarkastusvirasto, 2017).  

Informaatio- tai tietojohtaminen sisältää tarpeen hallita ja kiteyttää liiketoi-
mintatietoa eli toimintaympäristöä kuvaavaa tietoa päätöksenteon tueksi 
(Jalonen ym., 2012). Arviointi ja mittaaminen ovat olennaisia päätöksentekoa 
ja siten toimintaa ohjaavia välineitä (Van Dooren ym., 2015, ss. 7–8). Ydintoi-
minnan tuloksia kuvaavaa arviointidataa ja suorituskykymittareita esim. kirjas-
topalvelujen laadusta (Poll ja te Boekhorst, 2007) käytetään KAM-organisaa-
tioissakin johtamisen tukena. Asiakastyytyväisyysmittarit ja verkkopalvelujen 
käyttötilastot näyttävät kuitenkin toistaiseksi olevan laajemmin käytössä oleva 
tapa todentaa julkisten digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
onnistumista. 



2.1.4 Perustelut käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun panostamiselle 

Onnistuessaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun uskotaan tuottavan hyötyä mo-
nin tavoin. Julkisella sektorilla käyttäjä- tai asiakaskeskeisyydellä voidaan ta-
voitella samaan aikaan laadukkaampia palveluja kansalaisille sekä tehokkaam-
paa palvelutuotantoa (Valtiovarainministeriö, 2015). Toiset näkevät kansalai-
sille ja yhteiskunnalle tuotetun hyvinvoinnin ja menestyksen investointien ar-
voisena (Løvlie, Downs ja Reason, 2008; Service Design Network, 2016) . Toiset 
taas korostavat käyttäjälähtöisyydellä saavutettavaa tuottavuutta ja toiminnan 
tehostamista (Hirsch ym., 2004; Whicher, Raulik-Murphy ja Cawood, 2011). 
Perustelut saavutetuille hyödyille jäävät käytännössä usein vain väittämiksi, 
joita ei perustella.  

Kirjallisuutta tai empiiristä näyttöä käyttäjäkeskeisen suunnittelun tai käytet-
tävyyteen panostamisesta saatavien hyötyjen mittaamisesta tai vaikuttavuuden 
osoittamisesta on saatavilla niukasti. Vaikka käytettävyydelle on laadittu tarkat 
määritelmät ja mittarit (mm. Jokela, 2015), kirjallisuuden perusteella niitä ei 
välttämättä osata hyödyntää suunnittelun onnistumisen arvioinnissa (ks. esim. 
Rajanen, 2011). Suunnittelutyön osuutta voi olla myös vaikea erottaa muista 
lopputulokseen vaikuttaneista tekijöistä (Rosenberg, 2004). 

Varhaisimmat saatavilla olevat julkaisut käyttäjäkeskeisen suunnittelun pa-
nos-tuotos-suhteen arvioinnista ovat viime vuosituhannen lopulta. Tuolloin 
tehtiin laskelmia tiettyjen suunnittelumenetelmien kustannushyödyistä (esim. 
Mantei ja Teorey, 1988) tai arvioitiin suunnittelutyötä osana tuotteen tai palve-
lun kehittämisprosessia (Lund, 1997). Myöhemmin tarkastelua on laajennettu 
yksittäisten toimenpiteiden hyötyarvioinnista käytettävyyden liiketoiminnalli-
seen vaikuttavuuteen (Jokela, 2015), suunnittelutoiminnon liiketoiminnalle 
tuottamaan arvoon, ns. mustan laatikon lähestymistapa (Hirsch ym., 2004), tai 
muotoilun yhteiskunnalle tuottamaan arvoon (Design Council, 2015b, Service 
Design Network, 2016). 

Kirjallisuuden perusteella suunnittelutyön kustannushyödyistä on vain vähän 
empiiristä todistusaineistoa ja käsitteellisellä tasollakin keskustelua on käyty 
hajanaisesti. Aihetta on perusteellisimmin käsittely Biasin ja Mayhewn teok-
sessa Cost-Justifying Usability (2005, ensimmäinen julkaisu vuonna 1994). 

Yhteisten mallien puuttuessa suunnittelua johtava henkilö turvautuu var-
masti organisaationsa käytössä oleviin tulosten todentamisen ja perustelemisen 
keinoihin. Kirjallisuudessakin mainitaan liiketoiminnan puolelta tuttuja käsit-
teitä kuten pääoman tuottoaste (Return on Investment, ROI, mm. Hirsch ym., 
2004), kustannushyötyanalyysi  (Total Cost of Ownership, TCO, mm. Rosen-
berg, 2004) tai kolmoistilinpäätös (Triple Bottom Line, TBL, mm. Lockwood, 
2007). Julkisen sektorin tarpeisiin on ehdotettu tuttujen menetelmien sovelta-
mista (mm. Løvlie, Downs ja Reason, 2008) tai aivan uusia tunnuslukuja (Ser-
vice Design Network, 2016).  

 



Suunnittelutoiminnan hyödyllisyyden ja kustannustehokkuuden todentami-
seen kaivataankin lisää empiiristä näyttöä, mittaamisen välineitä ja käsitemal-
leja (Bélanger ja Carter, 2012; European Commission, 2013; Minin ym., 2016). 
Kymmenen vuotta sitten käyttökelpoiset keinot eivät välttämättä sellaisenaan 
vastaa nykyisen toimintaympäristön tarpeita eivätkä kykene osoittamaan esi-
merkiksi avoimen yhteiskehittämisen hyötyjä tai panos-tuotos-suhdetta. 

2.2.1 Tehokkaammin, asiakaslähtöisemmin, älykkäämmin 

Julkista sektoria on pyritty voimakkaasti uudistamaan 1980-luvun lopulta al-
kaen (Herranen, 2015; Osborne ym., 2012) ja näiden uudistustoimien vaikutuk-
set 0vat heijastuneet kaikkiin julkisia palveluja tuottaviin organisaatioihin. Uu-
den julkisjohtamisen (New Public Management) ideologia on yhdistänyt monia 
yksityiseltä sektorilta omaksuttuja toimintatapoja, joilla on pyritty tehostamaan 
julkisten palvelujen tuotantoa (Herranen, 2015; Hyndman ja Lapsley, 2016; Os-
borne ym., 2012). Esitetystä kritiikistä huolimatta (esim. Lilburn, 2017) julkisen 
toiminnan suorituksen ohjaamista ja mittaamista pidetään edelleen tärkeinä 
teoreettisina ja käytännön haasteina (O’Flynn, 2007; Stenvall ja Virtanen, 2017; 
Talbot, 2010). Julkisen sektorin toimijat itsekin pohtivat toimintansa tehosta-
misen ja uudistamisen keinoja (mm. Düren ym., 2017; Thomson, Holmgren 
Caicedo ja Mårtensson, 2014). 

Suoritusta johdetaan hallitsemalla panostuksen ja haluttujen tuotosten välistä 
suhdetta (Van Dooren ym., 2015, ss. 26–32). Kaikkien organisaatioiden, niin 
yksityisten kuin julkistenkin, pitää kyetä osoittamaan miten hyvin ne suoriutu-
vat tehtävästään ja täyttävät tarkoituksensa. Tehtävä ja tarkoitus riippuvat nä-
kökulmasta ja ympäristön tarpeista. Julkisia palveluja tuottavien organisaatioi-
den tarkoitus määrittyy ympäröivässä yhteiskunnassa, ihmisten mielissä, ja se 
ilmaistaan mm. laeissa. Tämän tutkimuksen empiirisen aineiston lähteenä ole-
vien julkisten toimijoiden eli Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden toi-
minnan tarkoitukseen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavaa lainsäädäntöä on 
juuri uusittu tai ollaan uusimassa. Uusi kirjastolaki ja arkistolaki ovat tarkenta-
neet KAM-sektorin tehtäviä ja siirtäneet tehtävien painopistettä kulttuuriperin-
nön säilyttämisestä sen käytettäväksi tarjoamiseen. 

Tehokkuuden lisäksi julkisen sektorin uudistusten odotetaan parantavan jul-
kisten palvelujen laatua. Palvelujen tuottajia edellytetään toimimaan asiakas-
lähtöisemmin ja ottamaan asiakkaidensa tarpeet paremmin huomioon 
(Valtiovarainministeriö, 2015). Asiakasnäkökulmaa on myös kritisoitu siitä, 
että se typistää kansalaisten roolia pelkiksi palvelujen kuluttajiksi aktiivisen 
osallistujan ja vaikuttajan sijaan (mm. Osborne ym., 2012). Yhteiskehittämisen 
ja palvelumuotoilun lähestymistavat antavat ihmisille julkisen sektorin asiak-
kainakin mahdollisuuden toimia aktiivisina tiedon tuottajina (Meroni ja 
Sangiorgi, 2011; Pestoff, 2012) ja yhteisen kulttuurin rakentajina (Marttila, 
2018). 



Asiakaslähtöisyys on Virtasen ja Stenvallin (2014, s. 81) mukaan yksi älykkään 
julkisen organisaation piirteistä.  Muita organisatorisen älykkyyden käsitteitä 
ovat systeemisyys, dynaamisuus, kokonaisvaltaisuus, avoimuus, kumppanuus 
ja päätöksenteko. Näitä piirteitä kuvaavat yksittäiset ominaisuudet (m.t., s. 21) 
resonoivat hyvin käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteiden kanssa, lähtien 
asiakaslähtöisyyden vaatimuksesta. Vaikuttaa siltä, että Virtasen ja Stenvallin 
visioimalla älykkäällä tavalla toimiva julkinen organisaatio pystyy helpommin 
omaksumaan digitaalisten palvelujensa kehittämiseen käyttäjäkeskeisiä ajatte-
lutapoja. Muutoskykyinen ja refleksiiviseen johtamiseen kykenevä organisaatio 
tarvitsee selkeän kuvan päämääristään (ks. myös Leibner, Weiss ja Mader, 
2009, ss. 185–188). 

2.2.2 Arvoperustainen julkisen toiminnan johtaminen 

Teknologian kehittyminen, maailmantalouden suhdanteet ja muut yhteiskun-
nan tasapainoiseen toimintaan vaikuttavat muutokset ovat tuoneet tullessaan 
pohdinnan, mitä julkisilta palveluilta odotetaan (Guthrie, Marcon, Russo ja 
Farneti, 2014). Odotukset ja paineet ovat suuret.  

Viime vuosina julkishallinnon uudistusta koskevassa tutkimuksessa on näh-
tävillä painopisteen siirtymistä mekanistisesta tehostamisesta kohti arvoperus-
taista johtamista. Niin kutsutut julkisen arvon (Public Value) teoreetikot pitävät 
arvon muodostamista tärkeimpänä julkisen palvelutuotannon tavoitteena 
(Guthrie ym., 2014; Scott, DeLone ja Golden, 2016; Talbot, 2010). Tässä uu-
dessa lähestymistavassa korostuu keskijohdon merkitys julkisten arvojen tur-
vaamisessa ja edistämisessä (Moore, 2014; Spano, 2014). Julkisen arvon johta-
minen ei ole vain resurssien panos-tuotos-suhteen kasvattamista, vaan myös 
kansalaisille ja yhteiskunnan toimijoille tuotetun hyödyn ja arvojen muodosta-
mista (O’Flynn, 2007).  

Julkisesta arvosta keskusteltaessa on hyvä muistaa vallan kysymykset: kenen 
arvoista puhutaan ja kuka päättää? Johtamisen ja ohjaamisen rakenteet ovat 
aina myös valtarakenteita (Alvesson ja Wilmott, 2003). Tavoitteen vaihtaminen 
vaikkapa teknisestä suorituksesta arvojen toteutumiseen ei sinällään muuta ti-
lannetta, mikäli johtamisen rakenteita ja elementtejä ei tehdä näkyväksi. Myös 
suunnittelutyön tavoitteiden asettaminen voidaan nähdä arvovalintana, keiden 
tarpeita pyritään tyydyttämään (Holmlid, 2010). 

Julkisen arvon johtamisen käsitemallissaan (Strategic Public Value Manage-
ment) Moore (2014) kuvaa käsitteellisesti niitä elementtejä, joista julkisen or-
ganisaation arvon tuotanto muodostuu. Mallissa on kolme elementtiä: 1) oikeu-
tus ja tuki, 2) toiminnallinen kyvykkyys ja 3) julkinen arvo. Jokainen näistä ele-
menteistä on dynaamisessa suhteessa toisiinsa; Julkisen organisaation toiminta 
saa oikeutuksensa erilaisilta sidosryhmiltä (esim. demokraattiset toimielimet, 
yhteistyökumppanit, asiakkaat). Näiden sidosryhmien tuki luo edellytykset or-
ganisaation tarkoituksenmukaiselle toiminnalle. Toiminnallista kyvykkyyttään 
ylläpitämällä ja kehittämällä organisaatio pystyy tuottamaan sidosryhmien pa-
nostuksella suunnitelmiensa mukaiset, arvoa tuottavat tuotokset. Toiminnalli-



nen kyvykkyys rakentuu toimintapolitiikoista, prosesseista ja käytännöistä. Tä-
män arvontuotantoprosessin lopputuloksena syntyvät julkiset arvot, jotka Moo-
ren mukaan jakautuvat yksityisiin ja yhteisöllisiin arvoihin.  

Viimeisen viidentoista vuoden ajan arvon tuotannosta käydyssä akateemi-
sessa keskustelussa on vallannut alaa nk. palvelulähtöinen logiikka (Service Do-
minant Logic), jota ovat ensimmäisten joukossa hahmotelleet Vargo ja Lusch 
(esim. 2004). Palveluliiketoiminnan yleistyessä palvelun osapuolten vuorovai-
kutussuhteeseen perustuva arvon tuotannon ajattelutapa on alkanut korvata ai-
kaisempaa ajattelua, jossa arvo nähtiin objektiivisesti mitattavaksi. Palveluläh-
töisen logiikan mukaisesti teollisuuden raaka-aineiden ja tuotteidenkin arvo 
syntyy vasta suhteessa niihin palveluihin, joiden osatekijöitä nuo raaka-aineet 
ja tuotteet ovat (Chesbrough, 2011, ss. 31–52).  

Palveluiden kautta ja erilaisissa palveluekosysteemeissä tuotettavan arvon 
ominaisuuksiksi on esitetty kokemuksellisuus (phenomenological), yhteisölli-
nen tuottaminen (co-created), moniulotteisuus (multidimensional) ja syntymi-
nen emergentisti, toiminnan kautta (emergent) (Vargo, Akaka ja Vaughan, 
2017). Palvelulähtöistä logiikkaa on ehdotettu käsitteelliseksi viitekehykseksi 
laajemminkin yhteiskunnan toimintaa tutkittaessa; niin makrotaloutta, sosiaa-
lista kestävää kehitystä kuin julkishallintoakin voi tarkastella palvelulogiikan 
kautta ja palveluekosysteemeinä (Vargo ja Lusch, 2017; ks. myös Virtanen ja 
Stenvall, 2014, ss. 148–149). Niinpä edellä mainitut arvon ominaisuudet voi-
daan soveltaen sijoittaa myös julkisen arvon käsitteeseen (vrt. Vargo ym., 2017): 

a) Julkinen arvo on kokemuksellista eli eri toimijat kokevat sen eri ta-
voin erilaisissa palveluekosysteemeissä ja eri yhteyksissä. 

b) Julkinen arvo on yhdessä tuotettua eli se syntyy julkisten palvelutuot-
tajien, kansalaisten, yritysten sekä muiden ryhmien yhteistoiminnan 
ja vuorovaikutuksen tuloksena. 

c) Julkinen arvo on moniulotteista eli se rakentuu yksilöllisistä tarpeista 
ja toiveista, yhteisöllisistä normeista, teknologisista mahdollisuuk-
sista sekä kulttuurisesta arvomaailmasta tai hyväksynnästä. 

d) Julkinen arvo on emergenttiä eli sitä ei voi määritellä etukäteen, vaan 
se syntyy vasta toimijoiden ja palvelujärjestelmän välisessä suhteessa, 
palvelutoiminnan tuloksena. 

Kuvaaja 5 esittää Mooren käsitemallin osat ja julkisen arvontuotannon proses-
sin sekä edellä esitellyt julkisen arvon ominaisuudet. 

 



 

Mooren mallia pidetään liian hallinnollisena, esittäähän se julkisen arvon tuo-
tannon yksinkertaisena järjestelmänä ottamatta huomioon esimerkiksi poliitti-
sen järjestelmän vaikutusta (mm. Bryson, 2004). Toisaalta juuri yksinkertai-
suutensa vuoksi mallia on pidetty käytännöllisenä apuvälineenä, jota voi sovel-
taa erilaisten julkisen toiminnan muotojen tarkasteluun erilaisissa toiminta-
kentissä (esim. Spano, 2014). 

2.2.3 Arvon tuottaminen organisaation toiminnalla 

Miten yhden palvelun suunnittelussa onnistutaan niin, että käyttäjät ja sidos-
ryhmät sitä kiittelevät? Miksi samoja toimintatapoja noudattava toinen organi-
saatio epäonnistuu pyrkimyksissään? Tällaisten kysymysten kautta avautuva 
toimijoiden välinen kilpailuetu on klassinen tapa hahmottaa organisaation toi-
mintaa ja saada selville kehittämisen kohteet. Julkisen sektorin yhteydessä har-
voin puhutaan kilpailuedusta tai -kyvystä, mutta onnistuminen on olennainen 
käsite julkishallinnonkin tehokkuus- ja laatukeskustelussa. Porterin (1991) luo-
maa arvoketjun (Value Chain) mallia on hyödynnetty ja sovellettu vuosikym-
meniä tuotannollista kilpailuetua tavoiteltaessa (Gallego, Rubalcaba ja Hipp, 
2013).  

Arvoketjuajattelun ydin on, että organisaation toiminnot määritellään osaksi 
arvon muodostamisen ketjua. Jokainen arvoketjun toiminto vaikuttaa tuotet-
tuun arvoon ja menestyksen ratkaisee sekä osien että kokonaisuuden hallinta. 
Organisaation onnistuminen mittari on sen asiakkailleen tuottama arvo. Tämä 
arvo konkretisoituu hintana, jonka asiakkaat ovat halukkaat maksamaan tuot-
teista tai palveluista (Porter, 1991, 65).  

Porterin mallin pohjalta on kehitetty nykyaikaiseen palvelutuotantoon parem-
min sopivia arvoketjumalleja (Bovaird ja Loeffler, 2012; Chesbrough, 2011, ss. 
33–36; Gallego ym., 2013). Palvelujen tuotanto eroaa perinteisestä raaka-ainei-
den ja tavaroiden valmistamisesta mm. siinä, että palvelun keskeiset toiminnot 
ovat vähintäänkin riippuvaisia asiakkaista elleivät myös muista ulkopuolisista 
kumppaneista (Gallego ym., 2013). Chesbrough:n (2011, s. 35) mukaan erityi-
sesti avoimessa innovaatiotoiminnassa arvoketjuun tulee liittää yhteistuotan-
toon ja verkostojen hallintaan liittyviä toimintoja. Kuvaaja 5 esittelee  
Chesbrough:n palvelujen arvoketjumallin. 



 

Viime aikoina julkiselle sektorillekin omaksutuissa lean-johtamisopeissa käyte-
tään käsitettä arvovirta (Value Stream) kuvaamaan tuotannon prosesseja ja 
niiden välisiä suhteita (ks. Bicheno ja Holweg, 2009, s. 12; Drotz, 2014, s. 7; 
Radnor & Osborne, 2013; Torkkola, 2015, s. 131). Prosesseista toiseen välittyvän 
arvovirran arvioinnilla ja kartoittamisella (Value Stream Mapping) tavoitellaan 
toiminnan tehostamista ja sujuvoittamista (Shou, Wang, Wu, Wang, ja Chong, 
2017; Womack, 2006). Yhtenä keskeisenä lean-oppien mukaisena tavoitteena 
on hukan (waste) eliminoiminen prosesseista (Bicheno ja Holweg, 2009, ss. 
18–28; Torkkola, 2015, ss. 23–28). Tästä syystä leania on lähdetty soveltamaan 
myös julkiselle sektorille, jonka prosesseissa on nähty tehtävän hukkatyötä 
(Drotz, 2014; Radnor ja Osborne, 2013; Radnor ja Walley, 2008). 

Lean-oppeja pidetään hyvin soveltuvana palvelutuotannon ja asiantuntija-
työn johtamiseen sen vuoksi, että se korostaa ihmisten merkitystä arvon tuo-
tannossa (Gupta, Sharma ja Sunder, 2016; Torkkola, 2015, s. 11). Yhtäältä lean 
painottaa asiakkaalle tuotetun arvon ensisijaisuutta ja toisaalta varsinaisesta 
tuotannosta vastaavien asiantuntijoiden keskeistä roolia arvovirran kehittäjinä 
(Bicheno ja Holweg, 2009, ss. 12–17; Torkkola, 2015, s. 221). Julkisella sekto-
rilla lean-oppien käyttöönottojen on huomattu epäonnistuvan silloin, kun orga-
nisaatio omaksuu vain irrallisia lean-tekniikoita eikä pyri kehittämään koko or-
ganisaation kulttuuria haluttuun suuntaan (Drotz, 2014; Radnor ja Osborne, 
2013; Radnor ja Walley, 2008).  

Organisaation rajat ylittävä ja käyttäjiä osallistava palvelujen tuotanto ovat li-
sänneet tarvetta analysoida arvon tuottamista laajemmissa ekosysteemeissä 
(esim. Vargo ja Lusch, 2017). Mallintamalla ja arvioimalla arvoverkostojaan 
(Value Networks) organisaatio kykenee paremmin ottamaan huomioon arvon 
tuotannon inhimilliset ulottuvuudet eli sisäisten ja ulkoisten sosiaalisten ver-
kostojen vaikutukset arvon muodostumiseen (Allee, 2008, 2009; Kage, Drewel, 
Gausemeier ja Schneider, 2016). Arvoverkostot täydentävät muita näkökulmia 
organisaation toiminnasta ja huomioivat niin aineelliset kuin aineettomatkin 
arvon tuottamisen elementit (Allee, 2009; ks. kuvaaja 7).  
 



 

Olennaista erilaisissa arvon tuottamisen malleissa on ajatus, että tavoiteltu 
arvo, ts. organisaation onnistuminen ja menestyminen tehtävässään, saavute-
taan hahmottamalla kokonaisuuden osatekijät ja hallitsemalla näiden osateki-
jöiden väliset suhteet. Arvoketjumallissa puhutaan sidoksista (Porter, 1991, ss. 
66–67), arvovirtamalleissa virtauksesta (Bicheno ja Holweg, 2009, s. 12; 
Torkkola, 2015, ss. 55–82) ja arvoverkostojen yhteydessä mm. konversiosta  
(Allee, 2008). Yksittäisen toiminnon tai prosessin optimointi ei riitä, vaan arvon 
tuottamista pitää tarkastella kokonaisvaltaisesti, läpi arvon tuotannon eri vai-
heiden.  

Toinen olennainen piirre on kontekstiriippuvaisuus. Vaikka mallit hahmotte-
levat arvon tuotannon osatekijät (esim. Chesbroughin mallissa "panostus", ks. 
kuvaaja 6), organisaation tulee viime kädessä itse määritellä, mitä yksittäisiä 
toimintoja ne toteuttavat ja miten. Onnistumisen ja epäonnistumisen tekijöitä 
ei voi siis tyhjentävästi purkaa normatiivisiksi toimintaohjeiksi, "reseptiksi". 
Organisaation toiminnallinen kyvykkyys ja kilpailukyky syntyy eri toimialoilla 
ja eri toimintaympäristöissä joka tapauksessa eri tekijöiden summana (Bicheno 
ja Holweg, 2009; Porter, 1991; Radnor ja Walley, 2008). 

Toiminnalla tavoiteltava arvo on myös kontekstiriippuvaista. Yritystoimin-
nassa tavoiteltavaa arvoa voidaan tarkastella kahtena, keskenään sidoksissa ole-
vana päämääränä: vaurastuminen ja asiakastyytyväisyys (Martinez-Hernandez, 
2003, s. 30). Julkisella sektorilla arvo on riippuvainen laajemmin yhteisön nä-
kemyksistä ja palveluekosysteemin olosuhteista (ks. edellinen luku 2.2.2). 

Viimeisimpien käsitysten mukaan arvon tuottaminen onkin palveluorgani-
saation toiminnallisen kokonaisuuden ja siihen kuuluvien osatekijöiden järjes-
telmällistä ja dynaamista kehittämistä kulloistenkin strategioiden ja tilanteiden 
mukaan (vrt. Gupta et al., 2016; Osborne, 2018). Arvon tuottaminen edellyttää 
organisaatiolta sekä siihen kuuluvilta ihmisiltä valmiiden mallien suorittamisen 
sijaan jatkuvaa uusien toiminta- ja ajattelutapojen opettelua (Radnor ja Os-
borne, 2013; Torkkola, 2015, ss. 221–222; vrt. myös Senge, 1990, ss. 3–16). 



2.3.1 Sidosryhmät mukana kehittämässä palveluja 

Nykyään pidetään suotavana, että palvelujen kehittämiseen osallistetaan sisäi-
sen suunnitteluväen ja järjestelmä- tai palvelutoimittajien lisäksi myös loppu-
käyttäjiä. Avoimen kehittämisen ja yhteiskehittämisen hyödyistä on kirjoitettu 
paljon. Palvelujen käyttäjät ovat yhteisöjensä ja alojensa asiantuntijoita, joten 
he tuovat arvokasta tietämystä uusien palvelujen suunnitteluun (Botero ja 
Hyysalo, 2013). Kansalaisten osallistamista julkisten palvelujen kehittämiseen 
pidetään tärkeänä keinona vastata uusiin ja muuttuviin yhteiskunnallisiin tar-
peisiin (Koch, Rapp ja Kröger, 2013; Minin ym., 2016; OECD Council, 2014). 
Lisäksi kansalaisille ja muille sidosryhmille avoin julkisten palvelujen tuottami-
nen toteuttaa demokratian ihannetta ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia 
(Tinholt ja van der Linden, 2016). Ulkoisten resurssien osallistamista pidetään 
myös innovaatiotoimintaa edistävänä (Daglio ym., 2014; Rowley, 2011). 

Ihmisten osallistamisessa suunnittelutyöhön on myös haasteensa. Ensinnä-
kin loppukäyttäjien osallistaminen uuden tuotteen tai palvelun suunnitteluun 
voi ilmentää suunnitteluammattilaisten puolelta aitoa käyttäjien arvostamista, 
alentuvaa suojeluhalua tai eettisesti arveluttavaa hyväksikäyttöä (Jokela, 2014; 
Keinonen, 2010). Toisaalta kohderyhmien motivaatiota osallistua suunnittelu-
työhön ei voi pitää itsestään selvänä.  Erilaiset taustatekijät vaikuttavat suuresti 
ihmisten halukkuuteen sitoa omaa aikaansa suunnittelutehtäviin tai sen tulos-
ten arviointiin (Thapa, Niehaves, Seidel ja Plattfaut, 2015; Wijnhoven, 
Ehrenhard ja Kuhn, 2015). 

Avoimen osallistamisen näkökulmaa voi tarkastella laajemminkin ja sidosryh-
minä nähdä kaikki toimintaan tavalla tai toisella osallisena olevat tahot. Sisäiset 
viiteryhmät, omaehtoiseen osallistumiseen perustuvat vertaisryhmät ja rahoit-
tajat voivat kaikki vaikuttaa kokemukseen julkisesta palvelusta. Tuotetun pal-
velun tai tuotteen merkitys ja vaikuttavuus syntyy nimenomaan sitä hyödyntä-
vien ihmisten mielessä (Bovaird ja Loeffler, 2012; Tanner, 2012; Vargo ym., 
2017). Eri toimijoilla näkemysten välillä voi kuitenkin olla jännitteitä, mikä kan-
nattaa ottaa huomioon (Frauenberger, Good, Fitzpatrick ja Iversen, 2015; 
Osborne ym., 2012). 

Yhteisin voimin tuotettu palvelu voi osoittautua paremmaksi vastineeksi ve-
rorahoille, mutta ei yhteiskehittäminen kuitenkaan ole täysin vaivatonta ja il-
maista. Osallistamisessa on riskinsä ja toisaalta kansalaisten käyttämällä ajalla 
on arvo (Bovaird ja Loeffler, 2012). Kumppanuuksien rakentaminen ja ylläpitä-
minen edellyttävät aina koordinoivalta taholta työtä ja taitoa. 

Sidosryhmien tunnistamista ja verkostoyhteistyön hallintaa pidetään tär-
keänä osana melkein kaikkea nykypäivän toimintaa. Sidosryhminä voidaan tar-
kastella melkein keitä tai mitä tahansa, vaikka useimmiten käsiteen ymmärre-
tään tarkoittavan organisaation ulkopuolisia tahoja (Friedman ja Miles, 2006, 
s. 5–15). Tuoreemman näkemyksen saa, jos sidosryhmäanalyysin aloittaa poh-
timalla kriittisesti analyysin keskipistettä ja tarkoitusta. Sidosryhmiä voi esi-
merkiksi lähteä tarkastelemaan yksittäisen palvelun kehittämisen näkökul-
masta. 



Käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardi ja prosessi-/kypsyysmallit toteavat 
myös sidosryhmien merkityksen ja kehottavat toimintaohjeissaan kartoitta-
maan sidosryhmät. Kuten edellä todettiin, kannattaa ensin pohtia, keitä ovat 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun sidosryhmät. Klassista sidosryhmämäärittelyä 
(Friedman ja Miles, 2006, s. 12) soveltaen sidosryhmä on henkilö tai ryhmä, 
joka voi vaikuttaa käyttäjäkeskeiseen suunnittelutoimintaan tai tulla vaikute-
tuksi sen lopputuloksena. Jotta sidosryhmäkartta on hallittavissa, havaitut ih-
misjoukot kannattaa ryhmitellä. Tapauskohtaisesti voi käyttää empiiristä ai-
neistoa ryhmittelyn apuna tai käyttää jotain olemassa olevaa sidosryhmäkarttaa 
(esim. Eskerod ja Jepsen, 2013). Myös suunnittelualan teoksista löytyy käyttö-
kelpoisia luokitteluja suunnittelutyöhön osallistuvien tahojen tunnistamiseen 
(Bryson, 2004; Löwgren ja Stolterman, 2005). Kuvaaja 8 näyttää esimerkin-
omaisesti joitain mahdollisia ihmisiä tai ryhmiä, jotka voivat olla osallisena jul-
kisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. 

 

 

2.3.2 Organisaatioiden toiminta ja aika 

Etenkin viime vuosina suunnittelutieteissä ja -alalla on herännyt kiinnostusta 
tutkia ajallisuutta ja sen vaikutuksia työn eri osa-alueisiin (ks. esim. Culén ja 
Stuedahl, 2017). Tähän mennessä ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutusta kä-
sittelevässä tutkimuksessa ajan ulottuvuuksia oli käsitteellistetty suhteellisen 
vähän (Thomas ym., 2013). Ajallisuus on toki olennainen osa organisaatioiden 
toimintaa, ovathan ajan käsitteet nivoutuneet erottamattomaksi osaksi arkista 
työtämme ja kielenkäyttöämme.  

Suunnittelutyön perimmäinen tarkoitus on muuttaa nykytilaa joksikin uu-
deksi (Dorst, 2015, s. 50; Tonkinwise, 2015), joten erilaisia taktiikoita ja mene-
telmiä tulevaisuuden haltuun ottamiseksi on esitetty ja testattu (Pargman, 
Eriksson, Höjer, Östling Gunnarsson ja Borges, 2017; Reeves, Goulden ja Ding-
wall, 2016). Vuorovaikutteisen teknologian suunnittelussa keskitytään yleensä 



enintään tuotteen tai palvelun käytön aikaan (Holtzblatt, 2012; Suomen stan-
dardisoimisliitto SFS, 2010), mutta julkisia palveluja kehitettäessä ajallinen 
perspektiivi voi ulottua vuosikymmenten – ja kulttuuriperintöä tallentavissa or-
ganisaatioissa satojenkin vuosien päähän (esim. Pargman ym., 2017; Tanner, 
2012; Whicher ym., 2011). 

Yksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun keskeisiä aikasidonnaisia aktiviteetteja 
on arviointi, joka onnistuakseen edellyttää taitavaa nykyhetken ja tulevaisuu-
den välisen kuilun ylittämistä esimerkiksi prototyyppien avulla (Salovaara, 
Oulasvirta ja Jacucci, 2017). Suunnitteluratkaisuissa täytyy ottaa huomioon 
mm. käytön vaatima aika (Huang ja Stolterman, 2011). Ajallisia teemoja voi 
käyttää myös jäsentämään suunnitteluratkaisuja (Lundgren ja Hultberg, 2009).  

Ajallinen tieto on suorituksen ohjauksen ja johtamisen kulmakiviä. Ar-
vioimme menneitä projekteja ja niiden onnistumista, raportoimme parhaillaan 
meneillään olevaa toimintaamme ja laadimme suunnitelmia tulevista toimen-
piteistä. Aiemmin toteutetuista projekteista kerättyä tietoa tai tulevien projek-
tien arvioita voidaan hyödyntää suunnittelutehtävien keskinäisessä priorisoin-
nissa (Best, 2010; Karat, 2005). Tällaista tietoa voidaan myös käyttää suunnit-
telumenetelmien tai -toimenpiteiden vertailuun (Mayhew ja Tremaine, 2005). 

Suunnittelutyössä ja muotoilussa etukäteen tehtyjen arvioiden ja jälkikäteen 
koottavan tiedon vertailu voi johtaa virheellisiin päätelmiin. Luova suunnittelu-
työ voi tuottaa sellaisia positiivisia tuloksia, joita ei osattu ennalta arvioida eikä 
asettaa tuotannon tavoitteiksi tai arvioitaviksi mittareiksi (Hirsch ym., 2004; 
Whicher ym., 2011). Suunnittelun panoksen ja tuotoksen välillä voi olla pitkäkin 
ajallinen kuilu. Arvopohjaisesta näkökulmasta tarkasteltuna tuo kuilu ei ole on-
gelma, vaan vahvuus. Suunnittelun katsotaan tuottavan arvoa nimenomaan sil-
loin, kun se tähtää lyhytaikaisen ongelmanratkaisun sijaan pitkän tähtäimen 
parannuksiin (Cockton, 2006; Design Council, 2015a; Friedman ym., 2008; 
Sikorski, 2008). 

Myös suunnitteluprosessien hallinta edellyttää ajan tajua. Suunnittelutyön ja 
muun organisaatiossa tai sen ulkopuolella tehtävän työn yhteen sovittaminen 
on tullut haastavammaksi erityisesti ketterän ohjelmistokehityksen yleistyttyä 
(Bosch, 2017; Brhel, Meth, Maedche ja Werder, 2015). Vain yhdenlaisen pro-
sessi- ja aikakäsityksen sijaan voidaan eri tahdissa etenevää työtä limittää eri 
keinoin (Kuusinen, 2016, ss. 215–219). Nykyisessä toimintaympäristössämme 
työn ajalliset rakenteet tulisikin nähdä ennemminkin limittäisinä kuin lineaari-
sesti jatkuvina (Rubin, 2007, ss. 528–530). 

Tietoteknologia ja erityisesti internet ovat muuttaneet aikakäsitystämme no-
peuttamalla monia arkisia toimintojamme ja käytäntöjämme. Samalla on tullut 
yhä tärkeämmäksi uudistaa käsityksiämme ajasta ja sen ominaisuuksista. Lu-
kittautuminen vanhakantaisiin ja yksiulotteisiin aikakäsityksiin (Wiebe, 2011, 
s. 214) tai ajattomuuden illuusioon (Kivivirta & Syväjärvi, 2016) voi haitata or-
ganisaatioiden läpikäymän muutoksen jäsentämistä ja ymmärtämistä.  

Yksi huomioon otettava seikka on ihmisten erilaiset käsitykset ajasta. Vaikka 
nopea muutos tuntuu olevan vallitseva ajan olemus organisaatioiden arjessa 
(Bosch, 2017, ss. 26–27), yksilöiden ja yhteisöjen kulttuurit voivat olla dynamii-
kaltaan hitaampia tai eri tavoin rytmittyneitä (Adam, 1998; Shove, 2009, ss. 



25–28). Projektiaikatauluja ja työrutiineja on helpompi muuttaa kuin ihmisen 
subjektiivisia kokemuksia tai käsityksiä (Rubin, 2007, s. 530). On tärkeää tun-
nistaa ja käyttää joustavia ajan käsitteitä ja sallia kontekstisidonnaiset ja erilai-
set ajan tulkinnat (Wiebe, 2011, ss. 233–236).  

Käytännön työssä ja erityisesti toiminnan johtamisessa ja prosessien ohjaami-
sessa tarvitaan käsitteitä, jotka konkretisoivat ajan eri ulottuvuudet paremmin 
hallittaviksi. Eräs tapa tarkastella organisaatioiden toiminnan ajallisuutta on 
käyttää apuna ajan ulottuvuuksien käsitteitä. Southerton (2006) on tutkinut ih-
misten arkisessa toiminnassa ja käytännöissä ilmenevää ajallisuutta käyttäen 
alun perin Finen (1996, s. 55) esittelemiä viittä ajan ulottuvuutta. Southertonin 
ulottuvuudet ovat: 1) kesto (duration), 2) tahti (tempo), 3) järjestys (sequence), 
4) synkronointi (synchronization) ja 5) jaksotus (periodicity). Vastaavia käsit-
teitä on käytetty markkinoinnin ja liiketoiminnan tutkimusaloilla jäsentämään 
organisaatioiden toiminnan ajallisuutta (Quintens ja Matthyssens, 2010).  
Taulukko 1 esittelee ajan ulottuvuudet sekä muutaman esimerkin niiden ilme-
nemismuodoista. 

 
Digitaalisten palvelujen kehittämisen ajallisuutta voi hahmottaa elinkaarimal-
lien avulla. Alter (2008, 2013) on kuvannut työn elinkaarta WSLC-mallissaan 
(Work System Life Cycle). Mallin mukaisesti työ etenee neljässä vaiheessa: 1) 
käynnistäminen, 2) kehittäminen, 3) toteutus sekä 4) toiminta ja ylläpito.  
Alterin malli sisältää oletuksen työn iteratiivisesta ja toistuvasta luonteesta 
(Alter, 2013). Iteratiivisuutta pidetäänkin olennaisena suunnittelu- ja kehittä-
mistyössä (Wynn ja Eckert, 2017). Elinkaarimallin vaiheet mahdollistavat suun-
nittelutyöhön liittyvän ajan haltuun ottamisen ja konkretisoimisen työn vaihei-
den kautta. Kuvaaja 9 havainnollistaa WSLC-malliin sisältyvät vaiheet ja itera-
tiivisuuden. 

 



 

Edellisissä kappaleissa esittelin olemassa olevaa tutkimustietoa, erilaisia teori-
oita ja näkemyksiä, jotka valaisevat ongelma-alueen monisyisiä ulottuvuuksia. 
Olemassa olevan tietämyksen perusteella julkisen digitaalisen palvelun käyttä-
jäkeskeisestä suunnittelussa on joitain toistaiseksi ratkaisemattomia haasteita. 
Lisäksi julkisen sektorin toiminnan tarkastelu uusista näkökulmista on tuonut 
esille seikkoja, joihin aiemmat teoriat ja ratkaisumallit eivät kykene vastaa-
maan. Seuraavaksi vedän yhteen nämä aiemman tietämyksen haasteet ja puut-
teet.  Sen jälkeen kokoan keskeisistä teorioista ja malleista kaksi viitekehystä 
palvelemaan tutkimusongelmani ratkaisemista. Ensimmäinen viitekehys ki-
teyttää teoreettisella ja abstraktilla tasolla tutkimuksen keskeiset käsitteet.  Toi-
nen viitekehys tarjoaa empiiriset käsitteet aineiston analysointia varten. Sidon 
nämä viitekehykset toisiinsa välittäjäkäsitteillä, jotka ovat tarpeeksi abstrakteja 
toimiakseen osana teoreettista viitekehystä, mutta samalla tarpeeksi konkreet-
tisia sopiakseen analyyttiseen viitekehykseen. 

2.4.1 Puutteita olemassa olevassa tietämyksessä 

Tutkimuksen tulee täyttää jokin aukko olemassa olevassa tietämyksessä (ks. 
esim. Töttö, 2012, s. 18). Lisäksi ihmisten tai organisaatioiden toimintaan liit-
tyvän suunnittelutieteellisen tutkimuksen tulee kehittää ratkaisu tai käyttökel-
poista tietoa johonkin käytännölliseen ongelmaan (Heikkinen, 2008, s. 19; 
Hevner ym., 2004). Edellisessä luvussa kartoitin kirjallisuutta aiemmin teh-
dystä tutkimuksesta todentaakseni näitä tietämyksen aukkopaikkoja ja käytän-
nön ratkaisutarpeita. 

Aiempi tutkimus on osoittanut, että käyttäjäkeskeisyys ei aina toteudu julki-
sen sektorin tietojärjestelmähankkeissa. Yhdeksi ongelmakohdaksi on esitetty 
julkista hankintamenettelyä, toisaalta nähdään, että julkisen sektorin toimi-
joilla ei ole riittävää osaamista käyttäjäkeskeisen suunnittelun edistämiseen. 
Näihin käytännön ongelmiin kaivataan ja on jo etsittykin ratkaisuja. (Ks. luku 
2.1.1.) 



Tietojärjestelmien käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja kehittämisen tueksi on 
olemassa kyvykkyys-, kypsyys- ja prosessimalleja sekä kansainvälinen stan-
dardi ISO 9241-210. Suomeksi näistä on julkaistu vain mainittu standardi, joka 
kuvaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteet ja antaa esimerkkejä suositel-
tavista suunnittelun aktiviteeteista. Käytännöllinen haaste on se, että julkisen 
sektorin digitaalisia palveluja johtavien ja kehittävien tahojen käyttöön tarkoi-
tetut suomalaiset normit ja ohjeet eivät kaikilta osin ota huomioon käyttäjäkes-
keisen suunnittelun periaatteita ja näkökulmia tai tue käyttäjäkeskeisiä suun-
nitteluaktiviteetteja. (Ks. luvut 2.1.2 ja 2.1.3.) 

Kirjallisuudessa esitetään lukuisia hyötyjä käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun 
panostamisesta, mutta empiirinen näyttö ja käsitteellinen keskustelu näistä 
hyödyistä sekä kannattavasta panostuksesta on jäänyt vähäiseksi. Erityisesti 
julkisten palvelujen suunnittelun panos-hyöty-suhteesta ja vaikuttavuudesta on 
vähäisesti empiirisesti todennettua tietoa ja käsitteellisiä esityksiä. Hyötyjen 
tarkastelussa tulee ottaa huomioon toiminnan tarkoitus, mikä muodostaakin 
merkittävimmän eron yksityisen ja julkisen sektorin toiminnalle. Yksityisellä 
sektorilla toiminnan tarkoituksena ja arvon muodostamisen tavoitteina voidaan 
yksinkertaistetusti pitää vaurastumista ja asiakastyytyväisyyttä. Näiden tavoit-
teiden ja käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta saavutettavien hyötyjen suhteesta 
on kirjoitettu jonkun verran. Julkisten palvelujen tavoitteena on kuitenkin mo-
nimuotoisempi julkinen arvo, jonka suhdetta käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun 
ja sen hyötyihin ei ole liiemmin tarkasteltu. (Ks. luvut 2.1.4 ja 2.2.2.) 

Olemassa olevat käsitteelliset ja käytännön mallit eivät ota kaikin osin huomi-
oon nykyiselle digitaaliselle palvelutuotannolle merkittäviksi katsottuja seik-
koja. Ensinnäkin, vaikka käyttäjäkeskeisen suunnittelun aktiviteeteissa huomi-
oidaan ja osallistetaan käyttäjiä sekä muita sidosryhmiä, investointeja ja hyötyjä 
tarkastellaan useimmissa tapauksissa vain palvelua tuottavan organisaation tai 
vain joidenkin osallistuneiden tahojen näkökulmista. Käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun panostuksen ja hyödyn kuvaamisen malleista puuttuu siis laajojen si-
dosryhmien osallistaminen. Julkisen palvelun oikeutuksen määrittelevät kui-
tenkin muut tahot kuin palvelua tuottava organisaatio itse. Niinpä on katsotta-
vissa ongelmalliseksi se, ettei näitä tahoja oteta tietoisesti mukaan toiminnan 
arviointiin. (Ks. luvut 2.1.2, 2.2.2 ja 2.3.1.) 

Yksi keskeinen puute nykyisissä käyttäjäkeskeisen suunnittelun kuvauksissa 
– niin ISO-standardissa, kyvykkyys-, kypsyys- ja prosessimalleissa kuin panos-
hyötymalleissakin – on se, että ajallisuus näyttäytyy niissä ulkoa määriteltynä, 
objektiivisena elementtinä. Viime aikoina on yhä vahvemmin noussut keskus-
teluun näkemys, että ajallisuus on kulttuurisesti tuotettua. Organisaatiot ja yk-
silöt määrittelevät aikaa toiminnallaan ja erilaiset ajan määrittelyt vaikuttavat 
vuorostaan toimintaan. Niinpä voidaan katsoa puutteeksi se, että suunnittelu-
työn johtamisen malleissa ei kiinnitetä riittävästi huomiota myös tuota toimin-
nan tuloksiin väistämättä vaikuttavaa elementtiä eli ajallisuutta. (Ks. luvut 
2.1.2, 2.1.4 ja 2.3.2.) 

Edellä kuvatut, viime kädessä julkisten palvelujen laatuun heijastuvat ongel-
mat tai haasteet nivoutuvat julkisissa organisaatioissa tehtävän digitaalisten 
palvelujen suunnittelutyön johtamisen ympärille. Näiden haasteiden rinnalla 



tai taustalla käydään keskustelua julkisen sektorin tehostamisesta ja tarkoituk-
senmukaisesta johtamisesta. Yksittäisten ongelmien ratkaisemisen sijaan joh-
tamisen haasteita voi tarkastella kokonaisvaltaisemmin, organisaation toimin-
nalla synnytettävän arvon tuottamisen kokonaisuutena. Tällaisessa tarkastelus-
sakin tulee ottaa huomion julkisen sektorin palvelutuotannon nykytila ja erityi-
sesti toiminnalla tavoiteltavan julkisen arvon ominaispiirteet. (Ks. luvut 2.2.1, 
2.2.2 ja 2.2.3.) 

Edellä kuvattujen käytännön tai käsitteellisen tason ongelmien ratkaiseminen 
edellyttää julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun strate-
gista johtamista ja päätöksentekoa. Koska en ole löytänyt kirjallisuudesta sel-
laista kokonaiskuvaa, joka ottaisi mainitut puutteet tai haasteet huomioon, läh-
den tutkimuksellani selvittämään sitä. Seuraavaksi laadin viitekehykset rajaa-
maan ja kohdentamaa tätä tutkimustyötä. 

2.4.2 Teoreettinen viitekehys: käyttäjäkeskeisen suunnittelun arvon joh-
taminen 

Viitekehykseni on kaksikehäinen: Sisemmän teoreettisen kehän pohjana on 
Mooren (2014) malli julkisen arvon johtamisesta. Esitän, että Mooren mallin 
kolme peruselementtiä, Oikeutus ja tuki, Toiminnallinen kyvykkyys ja Julkinen 
arvo, vaikuttavat myös käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta syntyvän julkisen ar-
von johtamiseen ja auttavat paremmin ymmärtämään johtamisen edellytyksiä 
julkisella sektorilla.  

Lisään kuitenkin näiden kolmen käsitteen rinnalle Ajallisuuden, joka aiem-
min esitellyn kirjallisuuden mukaan on tärkeä elementti organisaatioiden toi-
minnan kehittämisessä. Katson, että Ajallisuus on samalla lailla dynaamisessa 
vuorovaikutuksessa muiden kolmen elementin kanssa: Organisaation toimin-
nallinen kyvykkyys voi kehittyä tai vähentyä ajan myötä. Eri sidosryhmien toi-
minnalle antama oikeutus tai osoittama tuki ei myöskään pysy aina samana, 
vaan muuttuu erilaisten sisäisten tai ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Erityi-
sesti mallin kolmas elementti, julkinen arvo, elää ja muuttuu ajassa. Vaikka jot-
kut suunnittelutyöllä tavoiteltavat arvot pysyisivät pitkään samoina, tulee käyt-
täjäkeskeisessä suunnittelussa ottaa huomioon mahdollinen tavoitteiden muut-
tuminen sekä erilaisten arvojen esiintyminen päällekkäin ja limittäin (vrt. 
Adam, 1998; Rubin, 2007). 

Moore (2014) kutsuu malliaan julkisen arvon johtamisen strategiseksi kolmi-
oksi (Strategic Triangle of Public Value Management). Tässä tutkimuksessa, 
suomen kielellä ilmaistuna ja kontekstiin sidottuna on tarkoituksenmukaisem-
paa nimetä viitekehys käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkisen arvon johtami-
sen kokonaisuudeksi. 

Viitekehyksen ydinajatus ja samalla tutkimukseni teoreettinen väittämä eli 
taustaoletus (vrt. Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006, ss. 82–84; Niiniluoto, 
1980, s. 198) on, että julkisten digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suun-
nittelu tuottaa erilaisia sidosryhmien kokemia hyötyjä, jotka lisäävät julkista ar-
voa (organisaation muiden toimintojen ohella). Julkinen arvo on ominaispiir-
teiltään kokemuksellista, yhteisöllisesti tuotettua, moniulotteista ja emergenttiä 
eli toiminnasta syntyvää (ks. luku 2.2.2). Tässä tutkimuksessa kiinnostukseni ei 



kohdistu monimuotoiseen julkiseen arvoon, vaan siihen käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun toimintojen kokonaisuuteen, joka tuottaa julkista arvoa. Tämä ra-
jaus on lähtöisin tutkimusongelmastani, sillä olenhan kiinnostunut nimen-
omaan organisaation aktiviteeteista, niihin panostamisesta ja mahdollisesti 
saavutettavista hyödyistä. Kuvaaja 10 havainnollistaa tutkimuksen teoreettisen 
väittämän. 

 

 

Asetan tutkimuksen tavoitteeksi olemassa olevan ilmiön kuvailemisen, joten en 
voi muodostaa sille testattavaa tai selitettävissä olevaa varsinaista hypoteesia 
(vrt. Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006, s. 80; Niiniluoto, 1983, ss. 122–125).  
Totean kuitenkin menetelmähypoteesin eli keinoni ratkaista tutkimusongelmaa 
(vrt. Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006, s. 79): Yhdistämällä olemassa olevaa 
tietämystä mm. käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosesseista sekä empiirisestä 
aineistosta nousevia havaintoja voidaan laatia kuvaus sellaisesta julkisen digi-
taalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisesta kokonaisuu-
desta, joka tähtää julkisen arvon tuottamiseen. Kuvaaja 11 havainnollistaa tut-
kimuksen menetelmähypoteesin ja kuvailevan luonteen. 

 

 

Kiinnitän tämän luvun alussa kuvatut teoreettiset käsitteet tutkimuksen kon-
tekstiin eli julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun nel-
jällä välittäjäkäsitteillä. Kuvaaja 12 esittelee teoreettiset käsitteet ja välittäjäkä-
sitteet sekä niiden väliset riippuvuussuhteet. 

Olemassa
oleva

tietämys

Empiiriset 
havainnot

Kuvaus käyttäjäkeskeisen
suunnittelun kokonaisuudesta



 

Oikeutus ja tuki – sidosryhmät 
Tarkastelen Oikeutusta ja tukea niiden sidosryhmien kautta, jotka osallistuvat 

käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun tavalla tai toisella. Tarkoitus on tuoda näky-
väksi kaikkien niiden ihmisten ja ryhmien tarpeet, jotka ovat jollain tavalla osal-
lisena julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun tai jotka 
antavat sille oikeutuksen (ks. luku 2.3.1 sekä luvut 2.1.3 ja 2.2.2). 

Toiminnallinen kyvykkyys – suunnittelutoiminta 
Toiminnallinen kyvykkyys konkretisoituu suunnittelutoimintana, joka voi si-

sältää erilaisia toimenpiteitä, menetelmiä ja työvaiheita riippuen suunnittelun 
kohteesta, käytettävistä voimavaroista, tavoitteisista ja suunnittelutyön vai-
heesta. Tarkoitus on rajata käyttäjäkeskeisen suunnittelun edellytykset ja akti-
viteetit, käyttäjäkeskeisen suunnittelutoiminnan ydin nimenomaan julkisen di-
gitaalisen palvelun kehittämisen näkökulmasta (ks. luvut 2.1.1, 2.1.2 ja 2.2.3). 

Julkinen arvo – hyödyt 
Julkinen arvo näyttäytyy eri sidosryhmille käyttäjäkeskeisen suunnittelun 

hyötyinä. Tarkoitus on tuoda näkyväksi ne monet eritasoiset tavoitteet, joita jul-
kisen digitaalisen palvelun suunnitteluun kohdistetaan, joista koetaan syntyvän 
suunnittelusta saatava hyöty ja lopputuloksena koettu julkinen arvo (ks. luvut 
2.1.4, 2.2.1 ja 2.2.2). 

Ajallisuus – vaiheet 
Ajallisuus on olennainen osa organisaatioiden toimintaa.  Aikaa hallitaan eri 

tavoin käyttäjäkeskeiseen suunnittelun prosesseissa ja ajallisuus näkyy myös 



suunnittelutyön investoinneissa ja hyödyissä. Tarkoitus on auttaa hahmotta-
maan käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja siitä saatavan arvon kiinnittymistä ajan 
erilaisiin, toisiinsa lomittuneisiin vaiheisiin (ks. luku 2.3.2). 

2.4.3 Analyyttinen viitekehys: käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategi-
nen kokonaisuus 

Esitin johdannossa tavoitteekseni selvittää käyttäjäkeskeisen suunnittelun toi-
mintakokonaisuutta ja sen elementtejä, joita julkisten digitaalisten palvelujen 
kehittäjät voivat hyödyntää omassa toiminnassaan. Edellä kuvailtu teoreettinen 
viitekehys nimeää tämän kokonaisuuden kannalta olennaiset käsitteet, mutta ei 
yhdisty arjessa tapahtuvaan suunnitteluun, sen prosesseihin, tekijöihin tai tu-
loksiin. Teoreettinen viitekehys jättää myös hämäräksi eri osatekijöiden välisen 
dynamiikan, joka mahdollistaa julkisen arvon muodostumisen. Siksi otan avuk-
seni myös aiemmin esitellyt arvon tuottamisen mallit.  

Tarkastellaanpa organisaation toimintaa arvoketjuna, arvovirtana tai arvover-
kostona, olennaista on hahmottaa arvon muodostumisen kannalta keskeiset 
elementit ja hallita niiden välisiä suhteita (ks. luku 2.2.3). Niinpä suunnittelu-
työn kokonaiskuvan tulee rakentua niin, että siinä hahmottuvat elementtien li-
säksi niiden väliset rajapinnat. Arvon muodostaminen on myös kontekstiriip-
puvaista, joten kokonaisuutta ei voi tai kannatakaan kuvata kovin yksityiskoh-
taisesti ja normatiivisesti. Kuvauksen tulee olla riittävän yleinen, jotta suunnit-
telutyön strategioita miettivät voivat siirtää sen joustavasti omiin ympäris-
töihinsä, tilanteisiinsa ja yhteisöihinsä. 

Rakennan tämän pohdinnan pohjalta analyyttisen viitekehyksen, joka toimii 
tutkimukseni empiirisen aineiston analyysin apuna. Analyyttinen viitekehys on 
synteesi arvon muodostamisen sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun mallien si-
sältämistä elementeistä ja käsitteistä. Poimin analyyttiseen viitekehykseen ele-
menttejä ja piirteitä useammista arvon muodostamisen malleista, huomioiden 
palvelutuotannolle esitetyt ominaisuudet (erit. Chesbrough, 2011). Käyttäjäkes-
keisen suunnittelun toimintojen kuvaamisessa käytän luvussa 2.1.2 esittele-
miäni käyttäjäkeskeisen suunnittelun kypsyysmalleja UMM-P ja ISO 9241-210-
standardia (Earthy, 1999; Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010). 

Kokoan tähän viitekehykseen yhteensä 15 analyyttistä käsitettä. Päärakenteen 
jäsentävät käsitteet ovat Hyödyt, Toiminnot ja Panostus, jotka löytyvät  
Chesbroughin palvelujen arvoketjusta (ks. kuvaaja 6). Jaan Toiminnot kahteen 
luokkaan samaan tapaan kuin UMM-P-kypsyysmallissa jaotellaan käyttäjäkes-
keisen suunnittelun prosessit "hallinnollisiin" ja "ydinprosesseihin" (Earthy, 
1999, s. 13). Käytän kuitenkin näiden luokkien niminä Porterin käyttämiä ter-
mejä "perustoiminnot" ja "tukitoiminnot".  

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun Perustoimintoja ovat standardia ja UMM-P-
prosessimallia seuraten käyttötilanteiden määrittely, käyttäjävaatimusten mää-
rittely, suunnitelmaratkaisujen tuottaminen ja arviointi. Tukitoimintoja ovat 
suunnittelun johtaminen, hankinta, prosessit ja ohjaus sekä käyttöpalvelut. 
Nämä käsitteet ovat sovelluksia joko UMM-P-mallista tai Porterilta (1991), 
jotka kaikki tulkitsen julkiseen palvelun tuotantoon sopiviksi tukitoiminnoiksi. 



Chesbrough:n (2011) mallia mukaillen liitän analyyttiseen viitekehykseen li-
säksi kaksi sellaista läpileikkaavaa toimintoa, jotka vaikuttavat kaikkiin kol-
meen päärakenteen osaan (Hyödyt, Toiminnot ja Panostus). Nämä läpileikkaa-
vat tukitoiminnot ovat Sidosryhmien hallinta ja Ajan vaiheiden hallinta. Vii-
meksi mainittua ei löydy mistään kypsyysmallista, standardista tai arvon tuo-
tannon mallista, mutta teoreettisen viitekehykseni mukaan ajallisuuden hal-
tuun ottava empiirinen käsite tarvitaan arvovirtamallin osaksi (ks. myös edelli-
nen luku 2.4.1). Taulukko 2 listaa analyyttiset käsitteet, esittelee niiden suhteet 
teoreettisiin ja välittäjäkäsitteisiin sekä mainitsee analyyttisten käsitteiden 
esiintymisen kirjallisuudessa. 

 
Eri käsitteillä on kullakin erityinen asema osana käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
kokonaisuutta, suunnittelutyön strategista johtamista ja päätöksentekoa.  
Kuvaaja 13 havainnollistaa analyyttisen viitekehyksen rakenteen ja sen osien vä-
liset suhteet.  

 



 





Edellä laatimani teoreettinen viitekehys kiinnittää tutkimusongelmaani julki-
sen arvon johtamista käytävään laajempaan teoreettiseen keskusteluun. Ana-
lyyttinen viitekehys luo mahdollisuuden empiirisen aineiston tarkastelun. Osa 
analyyttisen viitekehyksen käsitteistä perustuu kirjallisuuteen käyttäjäkeskei-
sestä suunnittelusta yleensä, mutta tutkimukseni kohteena on rajatummin 
suunnittelutyö julkisella sektorilla. Tältä pohjalta asetan varsinaiseen tutki-
mukseen johdattavan kysymyksen, jolla testaan viitekehystä: 

 
Ovatko analyyttisen viitekehyksen elementit ja käsitteet sovellettavissa julki-
sen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun kehittämiseen? 
 
Tutkimusaineistoa analysoimalla voin selvittää, löytyykö analyyttisen viiteke-
hyksen mukaisille käsitteille tukea empiirisestä aineistosta. Onko julkisen digi-
taalisen palvelun käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa viitekehyksen mukaisia 
toimintoja ja voiko aineistosta erottaa muita strategisen kokonaisuuden ele-
menttejä?  

Analyyttisen viitekehyksen pääelementeistä vain yksi sisältää tarkentavia ala-
käsitteitä. Osa tutkimustani on siis tarkentaa muitakin elementtejä ja määritellä 
panostamisen ja hyötyjen arvioinnin alakäsitteet sekä sidosryhmien ja aikata-
sojen hallinnan olennaiset osat. Oletan, että empiirisen aineiston tarkastelu 
tuottaa kaiken kaikkiaan tarkennuksia käsitteistöön. 

Ehdotukseni tutkimusongelmien sekä aiemman tietämyksen haasteiden rat-
kaisemiseksi on laatia tarkempi kuvaus käyttäjäkeskeisen suunnittelun strate-
gisesta kokonaisuudesta. Käytän tässä uutta mallia konstruoivassa tutkimuk-
sessa hyväkseni analyyttistä viitekehystä ja empiiristä aineistoa. Tästä lähtö-
kohdasta asetan varsinaisen tutkimuskysymykseni: 

 
Millainen on julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun jul-
kista arvoa tuottava kokonaisuus? 

 
Koska pääosa empiirisestä aineistostani liittyy Finna-palveluun, on hyödyllistä 
kuvailla myös Finnan kehitystyössä toteutunut käyttäjäkeskeinen suunnittelu. 
Purkaessani empiiristä aineistoa vastaan myös seuraavaan, tutkimuksen tee-
maa täydentävään jatkokysymykseen: 

 



Millainen on Finna-palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa 
tuottanut kokonaisuus?  

 
Tarkoitukseni on pystyä kuvailemaan Finnan tapauksesta paljastuvia merkityk-
sellisiä seikkoja ja muihin tapauksiin siirrettävissä olevaa (transferrable) tietä-
mystä. Tarkastelun tuloksena on tarkentunut kuvaus julkisen digitaalisen pal-
velun käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavasta kokonaisuu-
desta, josta muodostan viitemallin. Tätä kuvausta tukee Finnan tapauksessa to-
teutuneen julkisen arvon todentaminen. Lisäksi tutkimus kertoo Finnassa vuo-
sina 2011–2016 toteutuneesta käyttäjäkeskeisen suunnittelun yksityiskohdista. 

Olen käyttänyt useammalle vuodelle jakautuneen tutkimukseni eri vaiheissa 
monia eri tutkimusmenetelmiä kulloisenkin tutkimuskysymyksen ratko-
miseksi. Ensin esittelen ja perustelen tiiviisti käyttämäni laadullisen sisäl-
lönanalyysin lähestymistavat. Tutkimuksen lopputuloksen kannalta olennainen 
menetelmä on mallinnus, jonka perustelen erikseen. 

3.2.1 Laadullisen aineiston sisällönanalyysit 

Yhteiskunnan ja sosiaalisen toimintamme ilmiöitä pidetään liian monimutkai-
sina tavoitettavaksi yksittäisellä tutkimusmenetelmällä, aineistolla tai teorialla. 
Niinpä tutkijan kannattaa perustella havaintojaan ilmiöstä käyttämällä useam-
pia todisteita ja näkökulmia (Laine ym., 2007, ss. 23–26). Olen yhdistänyt tut-
kimukseni eri vaiheissa erilaisia aineistoja, teoreettisia näkökulmia ja menetel-
miä tarkastellakseni ja ymmärtääkseni ilmiötä mahdollisimman monesta näkö-
kulmasta. Käyttämäni menetelmät ovat laadullisia, tutkimukseni painopiste 
empiirisen todistusaineiston tarkastelussa ja käytäntöä hyödyntävien ratkaisu-
jen löytämisessä. Olen käyttänyt eniten erilaisia laadullisen aineiston sisällön 
analysointitapoja. Aineiston käsittelyn apuvälineet ovat riippuneet aineiston 
koosta. Olen ottanut suppeamman aineiston haltuun paperin, kynien ja värillis-
ten lappujen avulla, mutta laajempien korpusten käsittelyssä hyödynsin teksti-
aineistojen laadulliseen analysointiin tarkoitettua Atlas.ti-ohjelmistoa. 

Ensimmäisessä artikkelissa analysoin tutkimusaineistoa aineistolähtöisesti 
eli pyrkien erottamaan aineistosta esiin nousevia, tutkimuskysymyksen kan-
nalta kiinnostavia teemoja (vrt. Tuomi ja Sarajärvi, 2009, ss. 95–96). Suodatin 
asiakirja-aineistoa pelkistäen ja ryhmitellen. Analyysin tuloksena esitin kokoa-
vat tulkintani ja niistä johtamani käyttäjien tarpeita koskevat ja organisaatioi-
den toimintaan vaikuttavat päätelmät. 

Kahdessa seuraavassa artikkelissa (A2 ja A3) pyrimme selvittämään olemassa 
olevia käytäntöjen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Käytimme molemmissa mene-
telminä Faircloughilaista kriittistä diskurssianalyysiä (Critical Discourse Ana-
lysis, CDA) (ks. Fairclough, 1995, 2001). Diskurssianalyysin teoriat perustuvat 
oletukseen, että tekstin käyttötavat voivat paljastaa sosiaalisten käytäntöjen ja 
prosessien luonteenpiirteitä (Jörgensen ja Phillips, 2002, ss. 4–7). Diskurssi-



analyysiä on aiemminkin käytetty tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvien so-
siaalisten käytäntöjen ja valtasuhteiden tutkimiseen (Iivari, 2009, 2010; 
Swartling, 2008; Vines, Pritchard, Wright, Olivier ja Brittain, 2015). 

Näissä kahdessa artikkelissa tavoitteemme oli tuoda esille itsestään selvinä pi-
dettyjä toimintatapoja ja rakenteita, jotka muovaavat käytäntöjämme sellaisiksi 
kuin ne ovat. Kriittinen diskurssianalyysi pyrkii paljastamaan diskursiiviset 
käytännöt, joilla ylläpidetään epätasapainoisia valtasuhteita tai itsestään sel-
vänä pidettyjä ideologisia rakenteita (Jörgensen ja Phillips, 2002, ss. 6–7). 
Vaikka analyysimme tarkasteli laadullisia aineistoja vain tekstien ja diskursiivi-
sien käytäntöjen tasolla (vrt. Fairclough, 1995, 2001), pystyimme tekemään ha-
vaintoja käytäntöjen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä ja eri toimijoiden 
suunnittelutyölle antamista merkityksistä. Esitimme johtopäätöksinämme suo-
situkset toimimattomien käytäntöjen kehittämiseksi. 

Kahdessa viimeisessä artikkelissa tutkimusote oli teorialähtöinen ja tulokset 
syntyivät mallinnuksen kautta (ks. seuraava luku 3.2.2). Testasin malleja em-
piirisen aineiston avulla ja laatimani käsitteelliset mallit ohjasivat laadullisen 
aineiston sisällönanalyysiä. Näissä viimeisissä vaiheissa lähestyin aineistoa siis 
teorialähtöisesti (vrt. Tuomi ja Sarajärvi, 2009, ss. 113–117). Testausten tarkoi-
tus oli arvioida, ovatko mallit sovellettavissa todellisiin tilanteisiin. 

Väitöskirjatutkimukseni viimeinen vaihe oli artikkeleiden sisältöjen kokoami-
nen yhteen ja kokonaisuuden analysointi. Jälleen lähestyin aineistoa laadulli-
sella sisällönanalyysillä. Käytin analyyttisen viitekehyksen käsitteitä koodeina, 
joilla merkitsin tutkimusaineistosta käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen 
johtamisen ja päätöksenteon kannalta merkittäviä seikkoja. Tässä viimeisessä 
vaiheessa lähestyin aineistoa viitekehyksestä lähtöisin enkä kiinnittänyt huo-
miota sen ulkopuolisiin ilmiöihin tai ominaisuuksiin. Pelkistin aineistossa 
esiintyneet ilmaukset muotoon, joita pystyin hyödyntämään viitemallin raken-
tamisessa sekä Finnassa toteutetun käyttäjäkeskeisen suunnittelun kuvauk-
sessa. 

3.2.2 Mallinnus ja viitemallin rakentaminen 

Mallinnusta käytetään menetelmänä niin muotoilussa kuin tieteellisessä työs-
kentelyssä. Fyysiset ja käsitteelliset mallit ovat keskeisiä työvälineitä, joilla 
muotoilija kokeilee erilaisia ideoita, luo ja työstää ratkaisuja erilaisiin fyysisiin 
tai käsitteellisiin ongelmiin (Dorst, 2015, s. 46). Tieteellisessä ajattelussa mal-
linnus on yksi tutkijan argumentaatiokeinoista (Haila, 2007; Morgan, 2001). 
Mallia pidetään usein todellisen maailman ilmiön abstraktina esitysmuotona, 
joka pyrkii uskollisesti ilmentämään ilmiön kannalta keskeiset käsitteet ja nii-
den väliset suhteet (Sugden, 2009). Tieteellisiä malleja voidaan myös pitää ja 
käyttää itsenäisinä episteemisinä eli tietoteoreettisina välineinä (Knuuttila, 
2010). Tämä lähestymistapa on lähempänä muotoilun näkemystä mallista itse-
näisenä suunniteltuna kohteena, muotoilijan luomuksena.  

Tarkoitukseni on tässä tutkimuksessa käyttää mallinnusta siten, että laati-
mani mallit ovat samalla itsenäisiä, muotoiltuja kohteita, mutta myös tieteelli-
sen argumentaation välineitä. Mallien avulla pyrin esittämään mahdollisia ilmi-
öiden ominaisuuksia ja tapahtumia, joilla toki on vastineensa todellisuudessa, 



mutta jotka eivät pyrikään kuvaamaan näitä ominaisuuksia ja tapahtumia täy-
sin uskollisesti. Luomani mallit eivät ole siis todellisuuden kuvajaisia, vaan tapa 
tutkia todellisuutta ja kehittää uutta ajattelutapaa mallinnuksen avulla. Tarkoi-
tukseni on selittää ja ratkaista todellisuutta vaivaavia haasteita ja rajoitteita 
mallien tekstuaalisilla ja visuaalisilla kuvauksilla. 

Olen luonut tutkimuksen aikana sekä käsitemalleja että yhden kokoavan vii-
temallin. Molempien mallityyppien tarkoitus on ottaa haltuun ja kuvata ilmiöön 
kuuluvia käsitteitä ja niiden väliset suhteet. Käsitemalli on ilmaisumuodoiltaan 
vapaampi, kun taas viitemalleissa käytetään kohteesta ja toimialasta riippuen 
erilaisia mallintamisjärjestelmiä. Viitemalleja hyödynnetään organisaatioiden 
toiminnan vakioimisessa monesta näkökulmasta: Tiedon hallintaan keskittyvät 
viitemallit ohjaavat tietojärjestelmien kehittämisessä tarvittavien tietomallien 
rakentamista ja uudelleenkäyttöä (mm. Thomas, 2007), prosesseihin keskitty-
vät viitemallit auttavat toiminnan nykytilan tai tavoitetilan kuvaamista (Eckert 
ja Stacey, 2010; Krogstie, 2013) ja liiketoiminnan hallintaan orientoituneet vii-
temallit kuvaavat työn organisointia eri abstraktiotasoilla (mm. Malone, 
Crowston, Lee ja Pentland, 1993). 

Tavoitteeni on rakentaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun kokonaisuutta ku-
vaava viitemalli, joten se on tyypiltään enemmän (liike)toimintaorientoitunut 
kuin prosessien yksityiskohtiin pureutuva. Myös julkisen sektorin toimintaa 
voidaan vakioida mallintamalla tietoa ja toiminnan prosesseja (Ostasius ja 
Laukaitis, 2015; Tsohou ym., 2013). Standardit voidaan nähdä tällaisen vakioin-
nin konservatiivisena ilmiasuna ja viitemallit näkemyksellisinä ohjeistuksina 
(Camarinha-Matos ja Afsarmanesh, 2008). Parhaimmillaan viitemallit ohjaa-
vat uusien prosessien kehittämistä, mahdollistavat prosessien vertailun, vahvis-
tavat toimintatapoja, toimivat koulutusmateriaalina, parantavat viestintää eri 
prosesseista vastaavien välillä ja auttavat toimintajärjestelmien toteuttamisessa 
(Reinhartz-Berger, Soffer ja Sturm, 2010).  

Viitemalli tulee rakentaa sisäisesti johdonmukaiseksi ja olennaiset seikat ku-
vaavaksi. Viitemallia kuvattaessa tulee ilmaista sen rakenne (structural dimen-
sion), osat (componential dimension), perustoiminnot (functional dimension) 
ja yleiset periaatteet (behavioral dimension) (Camarinha-Matos ja 
Afsarmanesh, 2008). Artikkeleissa esitetyt käsitemallien kuvaukset ja tässä 
koosteessa esittelemäni viitemallin kuvaus noudattavat näitä periaatteita.  

Viitemallin rakenteen voi kuvata yksityiskohtaisesti tai yleisesti ja vapaasti tai 
tarkkaa määrittelyä (esim. kuvauskieltä) noudattaen (Krogstie, 2013). Mikään 
laatimistani malleista ei kuvaa käyttäjäkeskeistä suunnittelua yksityiskohtai-
sina prosesseina tai muodollisesti ilmaistuina tietorakenteina, vaan ne pyrkivät 
hahmottamaan ylätasolla työn organisoinnin ja johtamisen kannalta olennaiset 
elementit. Korostan myös, että mallieni visualisoinnit ovat yhtä tärkeitä kuin 
kuvailevat tekstit tai taulukot. Pyrin tekemään kuvaajien avulla esittämäni ar-
gumentit paremmin ymmärrettäviksi. Visuaalinen esittämistapa on ollut itsel-
leni myös ajattelun väline, joka on auttanut oivaltamaan joitain pohdiskele-
miani käsitteellisiä asioita ja löytämään uusia selittämistapoja. 



Tutkija rajaa ja ohjaa tutkimustaan aineiston avulla (Häikiö ja Niemenmaa, 
2007, s. 49). Tärkein tutkimusaineistojani rajaava tekijä on aika. Tutkimukseni 
sijoittuu vuosien 2011 ja 2017 väliin, jolloin keräsin aineistoa niin työhöni kuu-
luvasta Finna-projektista kuin sen ulkopuolelta. Tutkimukseni tarkastelee käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun ilmenemistä julkisen sektorin digitaalisten palvelu-
jen ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisessä juuri tuona ajanjaksona. 

Tutkimukseni kohdistuu maantieteellisesti Suomeen. Tutkimukseen kuulu-
vissa artikkeleissa olen kerännyt aineistoa Finnan lisäksi parista muusta koti-
maisesta julkisen sektorin tietojärjestelmähankkeesta. En pyrkinyt vertaile-
maan projekteja toisiinsa, vaan nämä aineistot edustivat saman ilmiön analyy-
siyksiköitä, ts. esimerkkitapauksia kansallisella tasolla (Kurunmäki, 2007, ss. 
76–77).  Tässä koosteessa lähestyn tutkimusongelmaa kuitenkin vain Finna-ta-
pauksen kautta ja kohdistan kysymykset Finnaa koskevalle aineistolle. Joudun 
laajentamaan aineistoa Finnan ulkopuolelle vain yhdessä kohden, tutkiessani 
käyttäjäkeskeisyyttä tietojärjestelmien julkisessa hankinnassa. 

3.3.1 Tapaus Finna 

Finna on internetin kautta saavutettava hakupalvelu, jonka tavoitteena on koota 
yhteen kaikkien Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot. Palvelu 
on luotu osana Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hanketta, joka käynnis-
tyi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana vuonna 2008. Palvelun kehit-
tämis- ja ylläpitovastuu osoitettiin Kansalliskirjastolle. (Harju ym., 2018; Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö, 2011; Paavola, 2017.) 

Ensimmäisinä vuosina laadittiin KDK:n asiakaskäyttöliittymän vaatimus-
määrittelyt ja hankittiin tarvittava taustajärjestelmä kansainvälisellä kilpailu-
tuksella. Pilotointivaiheessa vuonna 2011 kuitenkin havaittiin, ettei valittu jär-
jestelmä vastaa asetettuja vaatimuksia ja hankinta purettiin. Palvelua alettiin 
kehittää Kansalliskirjastossa avoimen lähdekoodin ohjelmiston pohjalta ja en-
simmäinen julkinen Finna-liittymä avattiin verkossa kansalaisten käyttöön jou-
lukuussa 2012. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja vuoteen 2020 mennessä 
arvioidaan tarjoavan käyttäjilleen aineistoja sadoista suomalaisista kirjastoista, 
arkistoista ja museoista. (Hormia-Poutanen, Kautonen ja Lassila, 2013) 

Finnaa on kehitetty alusta asti käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteisiin 
pyrkien. Palvelun käyttäjätarpeiden huomioimiseen ja suunnittelutyöhön on 
varattu resursseja, sen käyttöä, käytettävyyttä ja saavutettavuutta on arvioitu 
kehittämisen edetessä. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun eri osa-alueisiin on osal-
listettu mukana olevia organisaatioita, ulkopuolisia kumppaneita ja myös lop-
pukäyttäjiä. (Kautonen, 2013; Kumpulainen ja Kautonen, 2017; Schwartz ja 
Kautonen, 2015) 

Hyödynnän tässä tutkimuksessa erityisesti Finnaa koskevaa julkista projekti-
dokumentaatiota, julkisia raportteja ja tutkimukseen kuuluvia artikkeleita var-



ten tekemiäni haastatteluaineistoja. Vuosien varrella kertynyt projektidoku-
mentaatio on suurimmaksi osaksi saatavilla Finnan avoimessa asiakaswikissä2 
ja raportit julkaisijoiden arkistoissa3. Raporteista olennaisimmat ovat ensim-
mäisen artikkelin esittelemän tutkimuksen aineistona käytetyt neljä käytettä-
vyystutkimusta, joista kaksi on julkaistu (Heinänen, 2013; Kuuskoski, 2013). 
Kaiken tutkimuksen havaintoihin vaikuttaneen Finnan asiakirja-aineiston mää-
rää on vaikea ilmoittaa kattavasti, sillä kehittämistyöhön osallistuvana tutkijana 
olen omaksunut työn ohessa tietoa julkisia asiakirjoja laajemmin. Yksi toimin-
taan nivoutuvan tutkimuksen vahvuuksia onkin se, että se mahdollistaa toimin-
nasta ja vuorovaikutuksesta syntyvien havaintojen keräämisen (Lehtonen, 
2007, s. 251). 

Keräsin tutkimusta varten Finnan kehittämiseen liittyvää haastatteluaineis-
toa yhteensä hieman yli kahdeksan tuntia. Tein ensimmäiset Finnan suunnitte-
luun osallistuneiden asiantuntijoiden haastattelut syksyllä 2015 ja alkuvuodesta 
2016. Viimeiset haastattelut tein syksyllä 2017. Molemmat haastattelukierrok-
set olivat teemahaastatteluja, kestoltaan yksi haastattelu kesti alle puolesta tun-
nista puoleentoista tuntiin. Haastateltavat henkilöt, joita oli kaiken kaikkiaan 
kaksitoista, olivat Finnan suunnitteluun osallistuneita asiantuntijoita tai kehit-
tämistyöhön vaikuttaneiden ryhmien edustajia.  

Kuvaaja 14 havainnollistaa, mistä Finnan kehitysvaiheesta kunkin artikkelin 
aineisto kerättiin. 

 

 

Tulkitsen Finnan esimerkkitapaukseksi, joka ilmentää aktiivista pyrkimystä in-
tegroida käyttäjäkeskeinen suunnittelu osaksi julkisen digitaalisen palvelun ja 
sen pohjana olevan tietojärjestelmän kehittämistä. Artikkeleissani käytin myös 
kahta muuta kansallista palvelua (Kansallinen palveluväylä ja Celia-kirjaston 
verkkokirjastoprojekti) samanlaisina esimerkkeinä hankkeista, joissa oli pyritty 



käyttäjätarpeiden huomioimiseen. Tapauksena Finna, kuten muutkin esimerk-
kini, ovat siis tulevaisuudesta kertovia ja kehitystä ohjaavia (vrt. Laine ym., 
2007, s. 33).  

3.3.2 Julkiset hankintailmoitukset 

Finna-projektista puuttui tutkimuksen ajanjakson ajalta (2011–2017) yksi ylei-
nen julkisen digitaalisen palvelun kehittämisen osa-alue, nimittäin tietojärjes-
telmän hankinta. Finna-palvelun tuotantoon julkistettu versio rakennettiin 
avoimen lähdekoodin ohjelmiston pohjalta eikä projektin alkuvaiheen hankin-
taprosessissa valitulla ohjelmistolla. Mikäli valinta olisi ollut toinen, olisi voinut 
olla mielenkiintoista tutkia hankinnan ja lopputuloksen suhdetta toisiinsa. 
Tässä tilanteessa Finnan toteutettu ohjelmistohankinta ei kuitenkaan antanut 
riittävää näkemystä hankintaprosessista, joten täydensin tutkimusta laajem-
malla julkisia hankintoja koskevalla aineistolla.  

Suomessa laki asettaa rajat ja antaa rakenteet sille, miten julkisin varoin to-
teutettavia hankintoja voi toteuttaa (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista, 2016). Virastojen ja muiden lain piiriin kuuluvien organisaa-
tioiden hankintayksikköjen tulee lain periaatteita noudattaen pyrkiä laadukkai-
siin ja kestäviin hankintoihin tarjoajia tasapuolisesti kohdellen (m.t.).  

Julkiset hankintailmoitukset pystyvät paljastamaan asioita julkisten digitaa-
listen palvelujen kehittämisestä.  Julkinen hankinta käynnistyy suorahankin-
toja lukuun ottamatta Hilma-järjestelmässä julkaistulla hankintailmoituksella, 
jonka tarkoitus on määritellä hankinnan kohde ja luonne (Määttä ja Voutilai-
nen, 2017). Tyypillinen hankintailmoitus koostuu varsinaisesta hankintailmoi-
tuksesta ja sen mahdollisista liitteistä (m.t.). 

Kokosimme toisen artikkelin aineistona käyttämämme hankinta-asiakirjat 
kaupallisesta Credita-tietokannasta, johon on tallennettu julkiset hankintail-
moitukset vuodesta 2008 lähtien. Tutkimusaineistomme korpus muodostui ar-
kistojen, kirjastojen ja museoiden vuosina 2013–2016 alun perin Hilma-järjes-
telmässä julkaisemista julkisista hankintailmoituksista liitteineen. Otimme 
kohteeksi ne hankinnat, joista oli saatavilla kaikki hankintaan liittyvät asiakir-
jat. Tietokannasta ei löydy kuin osa hankintailmoitusten liitteistä, mutta 
saimme haltuumme puuttuvat liitteet pyytämällä ne kultakin organisaatiolta 
erikseen. 

Kaikkien yhteen kuuluvien hankintailmoitusten yhdistämisten jälkeen tutki-
musaineistomme koostui 31:stä suomalaisen kirjaston, arkiston tai museon 
käynnistämästä tieto- ja viestintäteknologian hankinnasta vuosina 2013–2016. 
Näissä hankinnoissa oli sekä kansallisia että EU-hankintoja. Hankintailmoituk-
siin liittyviä liitetiedostoja oli yhteensä 161. Nämä liitetiedostot sekä varsinaiset 
hakuilmoitukset eli yhteensä 215 dokumenttia muodostivat artikkelissa 2 rapor-
toidun analyysin korpuksen. 

Taulukko 3 esittää yhteenvedon väitöskirjan artikkeleista, käytetyistä tutki-
musmenetelmistä ja -aineistoista. 
  



 

 

Tutkimusprosessini on ollut syklinen; toiminta ja siitä keräämäni aineisto on 
vaikuttanut tutkimuksen keskeisten käsitteiden valintaan ja käsitteellistäminen 
taasen on ohjannut työtä eteenpäin. Sen vuoksi on tutkimusprosessin kolmeen 
luonteenomaiseen lähestymistapaan, ts. käsitteelliseen, empiiriseen ja kon-
struktiiviseen työstämiseen liittyvät vaiheet ovat vuorotelleet (ks. Oulasvirta ja 
Hornbæk, 2016). Voin kuitenkin tunnistaa ja kuvata tässä koosteessa rapor-
toidun tutkimuksen etenemisen seuraavasti. 

Hahmottelin tutkimusongelman jo syksyllä 2011, jolloin aloitin työt Finnassa. 
Tein havaintoja olemassa olevista käytännöistä ja kehitin omalla työlläni toi-
mintaa. Tutustuin olemassa olevaan kirjallisuuteen, tutkimustuloksiin ja kes-
keisiin käsitteisiin kirjoittaessani artikkeleita. Koostin lopullisen teorianäkökul-
man, edellä esittelemäni teoreettisen ja analyyttisen viitekehyksen, vasta tätä 
raporttia varten. Uudenlaista ilmiötä tutkittaessa teoreettisen näkökulman va-
linta jääkin usein tutkimuksen myöhempään vaiheeseen (Laine ym., 2007, s. 
29).  

Kokosin artikkeleita varten empiiristä aineistoa tasaiseen tahtiin vuosina 
2011–2017. Samaan aikaan kehitin käytäntöjä lisääntyvän ymmärryksen ja tie-
tämyksen pohjalta. Tätä väitöskirjan koostetta valmistellessani rajasin empiiri-
sen aineiston (vain Finna ja hankintailmoitukset) jo ennen viitekehysten aset-
tamista, alkuperäisen tutkimusongelmani ja -suunnitelmani pohjalta. Koostet-
tuani viitekehykset muodostin lopullisen tutkimuskysymyksen ja aloitin tutki-
musaineiston tarkastelun analyyttisen viitekehyksen avulla. 

Tutkimuksen konstruktiivinen eli uutta kehittävä anti on viidessä artikkelissa 
julkaistun tutkimuksen syvempään analyysiin pohjautuva viitemalli. Tämä vii-
temalli sisältää myös kahdessa viimeisessä artikkelissa esittelemäni käsitemal-
lit. Kuvaaja 15 havainnollistaa tutkimusprosessin päävaiheet ja etenemisen. 

 



 

Luvussa 1.3 kuvailin tutkimukseni tietoteoreettiset lähtökohdat ja kuvailin käy-
tännön työn ja tutkimustoiminnan keskinäistä vuorovaikutusta tutkimuspro-
sessin aikana. Kuvaaja 16 havainnollistaa Hevnerin ym. (2004) mallia mukail-
len, miten tutkimukseni on saanut syötettä toimintaympäristöstä ja olemassa 
olevasta tietämyksestä. Kuvaaja tuo ilmi myös sen, miten suunnittelutieteellisen 
tutkimuksen on tarkoitus antaa syötettä toimintaympäristön ja tietämyksen ke-
hittämiseen. 

Tutkimukseni konstruktiiviseen eli kehittävään osuuteen kuuluvat yhtäältä 
tutkimuksen ajanjaksona tekemäni Finnan kehitystyö (toimintatutkimus), 
mutta myös prosessin aikana laatimani käsitemallit. Tärkein kehittävä tuotos 
on viitemalli, johon sisältyvät edellä mainitut käsitemallit. Tutkimukseni arvioi-
vassa osuudessa tarkastelin olemassa olevan kirjallisuuden lisäksi empiiristä 
tutkimusaineistoa Finnasta ja julkisista hankinnoista. 
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Esittelen seuraavassa väitöskirjaan kuuluvat viisi artikkelia, jotka kuvaavat tut-
kimuksen eri vaiheita ja empiirisen aineiston karttumista. Kuvaan alkuun tiivis-
tetysti kunkin artikkelin keskeisen sisällön, tutkimusongelman, menetelmät ja 
saadut tulokset. Esittelyosuuden jälkeen analysoin artikkelin ja etenkin artikke-
leissa esitellyn empiirisen aineiston käyttäen apuna luvussa 2.4.2 esittelemääni 
analyyttistä viitekehystä. Kiinnitän artikkeleista tekemäni havainnot viiteke-
hyksen käsitteisiin taulukon 2 mukaisilla tunnuksilla, joita käytin apuna myös 
artikkelien aineiston koodaamisessa. 

Ensimmäisessä artikkelissa tutkimuksen kohteena on Kansallisen digitaalisen 
kirjaston asiakaskäyttöliittymän eli Finnan palvelukonsepti ja ensimmäinen jul-
kaistava versio. Kansalliskirjasto teetti vuonna 2012 kehitteillä olevalle käyttö-
liittymälle käytettävyystestauksen tällaisiin testauksiin erikoistuneelta yrityk-
seltä. Testauksen tavoitteena oli ongelmien havaitseminen ja korjaus ennen pal-
velun julkistamista. Samoihin aikoihin syntyi oppilaitosyhteistyön tuloksena 
kolme erillistä selvitystä palvelun käytettävyydestä ja saavutettavuudesta. Tar-
kastelin artikkelissa näissä selvityksissä esiin nousseita haasteita palvelun ke-
hittämiselle. 

Tutkimusaineiston perusteella Finnan suurin suunnitteluhaaste on käyttäjä-
kokemuksen suunnittelu ja toteutus heterogeeniselle kohderyhmälle. Lisäksi 
Finnan toteuttamisen haastavuutta kasvattaa se, että palvelussa yhdistyvät 
monta tietolähdettä, monta tietomallia ja tiedon tuotannon käytäntöä. Kansal-
lisessa, kirjastojen, arkistojen ja museoiden materiaalit yhdistävässä Finna-nä-
kymässä nämä haasteet konkretisoituvat käyttäjälle.  

Artikkeli esittelee neljä käytettävyystutkimusta. Niiden tulosten analysoinnin 
jälkeen artikkeli listaa kolme ongelmakohtaa. Jotta palvelu olisi loppukäyttäji-
ään tyydyttävä, sen sisällön tulee olla kattava, aineistot pitää esitellä ja palvelun 
identiteetti pitää kirkastaa. 

 
Tässä tutkimukseni ensimmäisessä vaiheessa painopiste oli tutkittavan ilmiön 
empiirisessä arvioinnissa ja kokonaisuuden hahmottamisessa (vrt. luku 3.4 ja 



kuvaaja 13). Tarkastellessani artikkelin tausta-aineistoja kokonaisuuden näkö-
kulmasta ja tutkimuskysymykseni kautta tunnistan keskeisiä käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun osa-alueita. Ensinnäkin aineistossa kuvataan Finnan käyttäjäkes-
keistä suunnitteluprosessia ja sen iteratiivisesti toistuvia aktiviteetteja. Analyy-
sikehykseen asetettuna tunnistan niistä arvoa tuottavia perustoimintoja: käyt-
tötilanteiden määrittely tai konseptointi (TP1), suunnitelmaratkaisujen tuotta-
minen (TP3), ja lopputuloksen arviointi (TP4). Finnan eri näkymien käyttöym-
päristöiksi on tunnistettu asiakasorganisaatioiden omat käyttöympäristöt 
(esim. yliopistokirjastot) (TP1). Myös potentiaaliset käyttäjäryhmät on määri-
telty (TP1). Käyttäjätestien tuloksena ulkopuoliset arvioijat tuottivat suunnitel-
maratkaisujen ideoita tai esimerkkejä Finna-palvelun toteuttajille (TP3).  

Aineistosta nousi esiin myös käyttöliittymäsuunnittelun ja toteutuksen mer-
kitys (TP3). Käsittelin artikkelissa käyttäjäkeskeisen suunnittelun tuloksena 
syntyneiden ratkaisujen arviointia (TP4) ja esittelin tehdyt käytettävyys- ja saa-
vutettavuustestausten tulokset. Aineistossa ei suorasanaisesti mainita neljättä 
analyysikehyksen mukaista perustoimintoa eli käyttäjävaatimusten määrittelyä 
(TP2), mutta tausta-aineisto paljastaa, että kuvailluissa testeissä oli verrattu tu-
loksia yleisiin käytettävyys- ja saavutettavuusvaatimuksiin. 

Edellä kuvaillut perustoiminnot toistuvat Finnan kehitystehtäville ja artikke-
lissa esitellyille palvelun osakokonaisuuksille eri laajuisina, mutta dynamiikal-
taan samanlaisina. Kuvaaja 17 havainnollistaa perustoimintojen iteratiivisen 
etenemisen. 

 

 

Artikkelin kuvaamasta kehitystilanteesta voin tunnistaa myös perusprosesseja 
edistävät ja siten lisäarvoa tuottavat tukitoiminnot. Suunnittelutoiminnan joh-
tamiseen (TT1) viittaavat maininnat kumppanuuksien sekä kansallisen politii-
kan merkityksestä. Yksi artikkelissa esitellyistä tutkimuksista oli hankittu (TT2) 
ostopalveluna. Yksi tutkimuksen johtopäätöksistä on, että käyttäjäkeskeisyyden 
edistäminen edellyttää aktiviteettien ohjausta (TT3). Korostan johtopäätöksenä 
myös mukana olevien organisaatioiden taustatyön eli analyysikehyksen mukai-
sesti käyttöpalvelujen (TT4) tärkeyttä. Finnan käyttäjän hyvä kokemus edellyt-
tää asiakasorganisaatiolta oman näkymän muokkausta, metadatan ja aineisto-
jen seulomista tai sovittamista Finnassa esitettäväksi sekä joidenkin työproses-
sien mukauttamista. 



Artikkelissa esittelemäni tutkimukset eivät olisi syntyneet ilman koordinoivia 
toimenpiteitä, jotka varmistivat sujuvan yhteistyön arviointiin osallistuvien ta-
hojen (yritys, oppilaitokset, mukana olevat organisaatiot ja loppukäyttäjät) vä-
lillä. Tämä sidosryhmien hallinta (S) on yhdistynyt Finnan tapauksessa arvioin-
nin lisäksi konseptointiin, johon on osallistunut mukana olevien organisaatioi-
den edustajia. Tuon artikkelissa esille sen, että sidosryhmien välisen yhteistyön 
hallinta on myös odotusten hallintaa. 

Aineisto sisältää jonkun verran mainintoja Finnan kehittämisen ajallisesta 
etenemisestä, mutta tarkempaa ajan vaiheiden hallintaa (A) siitä ei voi havaita. 
Tutkimuksen johtopäätöksenä totean, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu edel-
lyttää osallistujaryhmiltä riittäviä resursseja ja panostusta (P), mutta tarkem-
min en tarvittavaa panostusta tässä vaiheessa erittele. 

Toisessa artikkelissa tutkimme käyttäjäkeskeisyyden ilmentymistä julkisten or-
ganisaatioiden tietojärjestelmähankinnoissa. Artikkeli esittelee laadullisen tut-
kimuksen, jossa tarkastellaan hankintakäytäntöjä kriittisen diskurssianalyysin 
keinoin. Tavoitteena on löytää olemassa olevista käytännöistä tekijöitä, jotka 
edistävät tai ehkäisevät käyttäjäkeskeisen suunnittelun toteutumista tietojär-
jestelmän tai -palvelun hankinnassa. Tutkimus perustuu käytäntöteoreettiseen 
käsitykseen, jonka mukaan ihmisten toiminta on sosiaalisesti rakentunutta ja 
koostuu materiaalisista elementeistä, kyvykkyyksistä ja merkityksistä. 

Tutkimusaineistona ovat kirjastojen, arkistojen ja museoiden alun perin 
Hilma-järjestelmässä vuosina 2013–2016 julkaistut hankintailmoitukset lii-
teasiakirjoineen. Analyysin tuloksena esittelemme havainnot neljästä erilai-
sesta diskurssista, joiden voi päätellä ilmentävän niin käyttäjäkeskeisyyden es-
teitä kuin edistäjiäkin. Pohdintaosuudessa kuvailemme sitä, miten olemassa 
olevat ristiriitaiset ja puutteelliset ohjeet voivat toimia käyttäjäkeskeisten käy-
täntöjen välineellisenä jarruna. Myös käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaami-
sessa havaitaan parannettavaa niin tilaajan kuin toimittajankin puolella. Vii-
meisenä havaintoja toteamme, että käyttäjäkeskeisyys syntyy tilaajan ja toimit-
tajan yhteistyöllä ja että nykyisten käytäntöjen muuttaminen voi edellyttää 
asenteiden tarkistamista. 

Päätämme artikkelin kolmeen suositukseen, joiden uskomme muuttavan ole-
massa olevia käytäntöjä käyttäjäkeskeisyyttä edistävämmiksi. Ehdotamme jul-
kisia hankintoja ohjaavien suositusten ja mallipohjien uudistamista, käyttäjä-
keskeisen suunnittelun kompetenssivaatimusten kasvattamista ja sitä, että han-
kinnoissa tavoiteltaisiin tilaajan ja toimittajan välistä yhteistyötä kontrollin si-
jaan. 

 
Tämä tutkimuksen vaihe oli edelleen ilmiötä empiirisesti arvioiva (vrt. luku 3.4 
ja kuvaaja 13), mutta arviointi pureutui syvemmälle julkisten digitaalisten pal-
velujen kehittämisen ja julkisten organisaatioiden käytäntöihin. Tutkimus ja 



siinä analysoitu aineisto kuvaa yksityiskohtaisesti yhtä arvoa tuottavaa tukitoi-
mintoa, hankintaa (TT2). Kartoitamme artikkelissa käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun toteutumista tietojärjestelmähankinnoissa. Aineistossa ei ollut sellaisia 
palveluhankintoja, joilla hankintaorganisaatio olisi lisännyt resurssejaan tai 
kasvattanut osaamista jossain käyttäjäkeskeisen suunnittelun tehtävässä tai ko-
konaisuudessa.  

Analyysikehikon avulla havaitsen aineistosta lisäksi kaksi tukitoimintoa, 
joista onnistunut hankinta on riippuvainen: suunnittelutoiminnan johtaminen 
(TT1) sekä prosessit ja ohjaus (TT3). Käyttäjäkeskeisyyden edistäminen edellyt-
tää strategisia painopistevalintoja, ja artikkelissa suosittelemme julkisen han-
kintatoimen suuntaamista käyttäjäkeskeisyyttä huomioivaan suuntaan. 
Teemme myös aineistosta havainnon, että kansalliset normit ja ohjeet suuntaa-
vat julkisia hankintoja joko käyttäjäkeskeisyyttä edistävään tai ehkäisevään 
suuntaan. Tuomme aineistosta esille myös sen, että normit ja ohjeet sekä vallit-
sevat vaikuttavat myös hankittavan järjestelmän toteutusprosesseihin. 

Tässä tutkimuksen vaiheessa en kiinnittänyt huomiota käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun tuottamaan arvoon tai panostuksiin, vaikka jokainen hankinta on 
mitä suurimmassa määrin panos-hyöty-suhteen hallintaa. Tutkimus ei myös-
kään sisältänyt havaintoja sidosryhmien hallinnasta, mutta käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun perustoiminnoista kaksi nousevat vahvasti esille. Tietojärjestel-
mähankintojen asiakirjoissa saatetaan määritellä käyttäjiä tai käyttötilanteita 
(TP1) ja niissä voidaan viitata joihinkin käyttäjävaatimuksiin tai käytettävyys-
kriteereihin (TP2). Nostamme kuitenkin ongelmana esille sen, että erityisesti 
julkisen hallinnon JHS-suosituksissa käyttäjäkeskeisyys esiintyy epäselvästi tai 
puutteellisesti. 

Kolmannessa artikkelissa tutkimuksen kohteena on käyttäjäkeskeiseen suun-
nitteluun liittyvien taitojen ja kykyjen ilmeneminen julkisten palvelujen suun-
nittelussa. Tutkimus hyödyntää Mika P. Niemisen (2015) väitöskirjatyössään 
esittelemää Käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssimallia (User-Centered 
Design Competency Model) ja testaa samalla mallin sovellettavuutta käytän-
töön. 

Haastattelimme tutkimusta varten kolmen kansallisen julkisen verkkopalve-
lun kehittämisprojektien asiantuntijoita, joilla oli jokin keskeinen rooli palvelun 
käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa. Käytimme Niemisen kompetenssimallia 
haastattelujen temaattisena runkona. Analysoimme haastatteluaineistoa kriit-
tisen diskurssianalyysin keinoin ja pyrimme tunnistamaan käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun näkökulmasta merkittäviä asenteita tai valtasuhteita. Tunnis-
timme viisi tällaista diskurssia: julkisen palvelun kehittäjän käyttäjäkeskeinen 
eetos, loppukäyttäjien holhoaminen, normien sitovuus, käyttäjäkeskeinen 
suunnittelu muutoksen tekijänä sekä tavoitteiden ja käytäntöjen välinen risti-
riita. Analyysi toi ilmi, että organisaatioiden vallitsevat käytännöt eivät kaikilta 



osin tue käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaamisen hyödyntämistä. Tunnis-
timme myös kompetenssimallin puutteita, vaikka sen käyttö osoittautuikin hyö-
dylliseksi tässä tapauksessa. 

 
Tämäkin tutkimuksen vaihe täydensi empiirisiä havaintoja julkisissa organisaa-
tioissa ja toimintaympäristössä toteutuvista käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
käytännöistä (vrt. luku 3.4 ja kuvaaja 13). Vaikka emme paneutuneet haastatte-
luissa kovin syvälle käyttäjäkeskeisen suunnittelun prosesseihin, vahvistaa ai-
neisto havaintoa, että kohdeprojekteissa toteutetaan aktiivisesti käyttäjäkeskei-
sen suunnittelun perustoimintoja (TP). Vahvistusta sai myös tukitoiminto si-
dosryhmien hallinta (S) eli projekteissa pyrittiin hallitsemaan toimijoiden vä-
listä yhteistyötä. Kiinnitimme huomiota siihen, että käyttäjille nähtiin aktiivista 
roolia lähinnä testeissä ja arvioinnissa (TP4). 

Tutkimuksen tämä vaihe käsittelee osaamisen hallintaa, joka kuuluu arvoa 
tuottavista tukitoiminnoista erityisesti suunnittelutoiminnan johtamiseen 
(TT1). Käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaamisen hallinta koostuu kaikista  
Niemisen mallissa esitellyistä kompetenssialueista: käyttäjävahvuudet, peh-
meät taidot, suunnittelijavahvuudet ja kovat taidot (Nieminen, 2015). Kuten 
tutkimuksen tulokset osoittivat, kaikki osaamisalueet eivät olleet projekteissa 
edustettuina, mutta käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaamista pyrittiin koko-
naisuudessaan hallitsemaan ja kehittämään. Haastatellut kiittivät päätöksente-
kijöiden suotuisaa suhtautumista, mutta kritisoivat heidän ymmärrystään käyt-
täjäkeskeisyyden edellytyksistä. Operatiivisen tason ohjauksesta (TT3) nousi 
esille normien ja ohjeiden merkitys julkisella sektorilla. Erityisenä käyttäjävaa-
timuksiin (TP2) vaikuttavana normina mainittiin WCAG-ohjeistus (Web Con-
tent Accessibility Guidelines) verkkosivujen saavutettavuudesta.  

Haastatteluissa ja analyysin tuloksissakin nousi esille mainintoja käyttäjäkes-
keisen suunnittelun tuottamasta arvosta ja hyödyistä (H). Haastatellut totesi-
vat, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu saa aikaan suotavan muutoksen kohde-
projektissa. Lisäksi se voi käynnistää laajemman muutoksen myös julkishallin-
non organisaatioiden toiminta- ja ajattelutavoissa. 

Tavoitteiden ja käytäntöjen välistä ristiriitaa koskevissa diskursseissa käsitel-
tiin myös käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun panostamista (P). Haastatellut pu-
huivat suunnittelutyöhön varatuista budjeteista ja henkilöresursseista sekä eri 
osapuolten halukkuudesta tai haluttomuudesta osallistua suunnitteluun. 

Tutkin neljännessä artikkelissa perusteluja, joilla ihmiset ja organisaatiot osal-
listuvat tai osallistetaan julkisten palvelujen käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun. 
Tarkastelin suunnittelua ja kehittämistä hallinnollisesta ja suorituksen johtami-
sen näkökulmasta, pohtien samalla julkiselle sektorille esitettyjä uudistus- ja te-
hostamisvaatimuksia. Tutkimus perustuu käsitykseen, että käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun osallistuu tavalla tai toisella useita ihmisiä organisaation sisältä 
ja ulkopuolelta.  



Artikkeli koostuu kirjallisuuskatsauksesta, uuden käsitemallin rakentami-
sesta ja mallin alustavasta testauksesta Finna-aineistolla. Kokosin kirjallisuus-
katsaukseen olemassa olevaa tutkimusta ja tapausesimerkkejä suunnittelutyön 
hyötyjen ja kustannusten välisen suhteen arvioinnista. Katsaus antoi pohjan jul-
kisen digitaalisen palvelun suunnitteluun sopivan panos-sitoutumis-käsitemal-
lin luomiseksi (julkaistu englanniksi nimellä Stakeholder Investment-Enga-
gement Model, lyhenne SI-E).  

Panos-sitoutumismalli kuvaa käsitteellisellä tasolla eri osapuolten investoin-
teja käyttäjäkeskeisen suunnittelun osa-alueisiin ja tehtäviin. Erittelen mallissa 
tarkoituksellisesti rahallisen investoinnin ja ajallisen panostuksen, erityisenä 
tavoitteenani tuoda näkyväksi toimijoiden vapaaehtoinen osallistuminen kehit-
tämiseen. Malli kuvaa tilanteen, jossa sidosryhmän jäsen panostaa vaivannäköä 
tai käyttää rahaa (kuluja) suunnittelutoimenpiteisiin. Malli sisältää myös ajalli-
sen ulottuvuuden eli se antaa mahdollisuuden kuvata, miten sidosryhmän jäsen 
on sitoutunut panostukseensa lyhyemmän tai pidemmän aikaa. Kuvaaja 18 ha-
vainnollistaa panos-sitoutumismallin keskeiset elementit. 

 

 

Artikkelin päätteeksi testasin mallin toimivuutta kokoamalla yhteen eri sidos-
ryhmien Finnan käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun käyttämät resurssit mallin 
käyttöohjeen mukaisesti (ks. kuvaaja 19). Alustava testin perusteella saatoin to-
deta, että malli auttaa havaitsemaan muutoin piiloon jäävää osallistumista ja 
osallistamista sekä vertailemaan eri osapuolten panostuksen määrää. 

Tässä tutkimuksen vaiheessa siirryin empiirisen aiheiston analyysistä kon-
struktiiviseen eli uutta kehittävään osuuteen (vrt. luku 3.4 ja kuvaaja 13). Kehit-
tämäni panos-sitoutumismalli täydentää käyttäjäkeskeisen suunnittelun strate-
gisen kokonaisuuden kuvausta määrittelemällä panostuksen (P) elementit. An-
nan artikkelissa ohjeet, miten mallia voi soveltaa käytäntöön. Kehotan myös 
käyttämään hyväksi havaittuja kustannus-hyöty-laskentamenetelmiä apuna 
mallin mukaisten investointien arvioinnissa. Täten malli voi toimia julkisen ar-
von tuotannon optimoinnin apuvälineenä. 

Alustavan testauksen tulokset tuovat jälleen esille sidosryhmien hallinnan (S) 
merkityksen, tällä kertaa käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun panostamisen mää-
rittelyssä ja arvioinnissa. Testaus toi näkyviin myös perinteisillä malleilla näky-
mättömiin jäävää sidosryhmien panostusta, etenkin suunnitteluaktiviteetteihin 



vastikkeettomasti käytettyä vaivannäköä. Tuon johtopäätöksinä esiin ryhmien 
panostuksen väliset erot ja näiden erojen tarkoituksenmukaisen hallinnan. To-
tean myös, että yksityiskohtainen dokumentaatio auttaa jälkikäteenkin arvioi-
maan panostusta. Esimerkiksi Finnan käytettävyystyöryhmän jäsenten panos-
tus oli mahdollista arvioida muistioiden perusteella. 

Testiaineisto paljastaa useita Finnan toimintoja, joihin sidosryhmät ovat osal-
listuneet eri panostuksin. Käyttötilanteiden määrittelyä (TP1) ovat edistäneet 
useat tahot tuomalla esiin näkemyksiään konsepteista tai käyttäjätarpeista. Ar-
viointiin (TP4) on osallistunut loppukäyttäjien lisäksi kaupallisia toimijoita, 
opiskelijoita ja asiakasorganisaatioiden edustajia. Käyttöliittymäsuunnittelu ja 
näkymien toteutus on ollut pääasiassa suunnittelijoiden ja teknisten toteutta-
jien vastuulla, mutta Finnassa on käännytty myös ulkopuolisten kumppanien 
puoleen näissä suunnitelmaratkaisuja tuottavissa perustoiminnoissa (TP3). 
Kaupallisten kumppanien osallistaminen on toteutunut hankinnan kautta 
(TT2) ja kumppanuuksien hallinta taas on edellyttänyt sisäistä prosessien oh-
jausta (TT3). Asiakasorganisaatot ovat panostaneet käyttöpalveluihin (TT4) eli 
erityisesti siihen, että heidän omat kokoelmansa ja kuvailutietonsa ovat 
Finnaan sopivia. 

 

 

Arvioin uuden käsitemallin erityispiirteeksi sen, että se sitoo panostuksen 
uudella tavalla aikaan. Käyttämäni järjestelmäkehityksen elinkaarimalli tuo 
näkyväksi mahdolliset ajan vaiheet (A), joissa sidosryhmät investoivat käyt-
täjäkeskeiseen kehittämiseen. Ajallisuus ilmenee myös siinä, kuinka usein tai 
jatkuvasti sidosryhmät panostavat suunnittelutyöhön. Tätä kuvaa käsitemallin 
elementti Sitoutuminen. 

Nostan esille myös strategisen kokonaisuuden ääripäiden, hyötyjen (H) ja pa-
nostuksen (P), välisen jännitteen, kun viittaan julkista sektoria koskevien odo-
tusten ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun osoitettujen resurssien epäsuhtaan. 



Viimeisessä artikkelissa tarkastelen edelleen käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
perustelemista, tällä kertaa suunnittelutyön kautta saavutettavan hyödyn suun-
nasta. Suuntasin artikkelin tietylle kohdeyhteisölle ja siksi rajasin aiheen käsit-
telyn tieteellisten kirjastojen digitaalisiin palveluihin. Artikkelin alussa esittelen 
kaksi teoreettista näkökulmaa, jotka tuovat uutta perspektiiviä suunnittelutyön 
hyödyn ja arvon arviontiin. Ensin tarkastelen laadukkaiden julkisten palvelujen 
tuotantoa suorituksen hallinnan ja johtamisen näkökulmasta. Sen jälkeen käyn 
läpi ajallisuuden merkitystä organisaatioiden toiminnassa. Teorioiden pohjalta 
rakennan tutkimuksen viitekehyksen, jossa yhdistyvät julkisen arvon tuottami-
sen ajatustapa sekä ajallisuus. Viitemallin kontekstina on julkisten palvelujen 
käyttäjäkeskeinen suunnittelu. Luon viitekehyksestä johdettujen empiiristen 
käsitteiden avulla uuden käsitemallin käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyötyjen 
mittaamiseen. 

360-asteen ajallisten hyötyjen malli (julkaistu englanniksi nimellä 360-De-
gree Temporal Benefits Model, lyhenne 360°TB) kuvaa käsitteellisellä tasolla 
käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta saatavat hyödyt. Mallin olennainen ero mui-
hin hyödyn ja arvon mittaamisen malleihin on se, että se tarkastelee hyötyjä 
kaikkien suunnittelutyöhön osallistuvien ihmisryhmien näkökulmasta eikä vain 
organisaatiokeskeisesti. 360°TB-mallia noudatettaessa suunnittelutyöltä saata-
via hyötyjä tulee kysyä organisaation sisäisten ryhmien lisäksi mm. kumppa-
neilta ja loppukäyttäjiltä.  Täten malli antaa kattavamman kuvan siitä, millaisia 
hyötyjä ja arvoja käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla tulisi tavoitella. Malli erottaa 
myöskin eri aikoina konkretisoituvat hyödyt, koska etenkin julkisten palvelujen 
odotetaan tuottavan hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Kokosin mallia varten myös 
listan hyödyistä (sama lista liitteessä A), joita kirjallisuuden mukaan käyttäjä-
keskeisestä suunnittelusta voi koitua ihmisille, organisaatioille tai yhteiskun-
nalle. Kuvaaja 20 havainnollistaa ajallisten hyötyjen käsitemallin keskeiset ele-
mentit. 

 

 



Testasin uutta käsitemallia kahteen kohdetapaukseen, joissa on suunniteltu ja 
kehitetty digitaalinen kirjasto laajan käyttäjäjoukon tarpeisiin. Laatimaani mal-
lin käyttöohjetta (ks. kuvaaja 21) noudattaen haastattelin kummankin tapauk-
sen suunnitteluun osallistuneita henkilöitä, jotka edustivat eri sidosryhmiä.  Ky-
syin heidän näkemyksiään, mitä hyötyjä he näkevät kohteena olevan palvelun 
käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta koituvan. Käytin tässä apuna kirjallisuu-
desta kokoamaani hyötyjen listaa. Tuloksena syntyi kokonaiskuva odotetuista 
hyödyistä, kummastakin tapauksesta omansa. 

 

 

Tämä viimeinenkin tutkimusvaihe oli konstruktiivinen eli uutta kehittävä (vrt. 
luku 3.4 ja kuvaaja 13). Tutkimus ja sen taustalla olevat empiiriset aineistot laa-
jentavat ymmärrystä käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkisen arvon tuottami-
sesta suunnittelutyöllä saavutettujen hyötyjen kautta. Uusi käsitemalli täyden-
tää käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden kolmatta pääele-
menttiä eli hyötyjä (H) määrittelemällä sen rakentumisen elementit. Mallia seu-
raten käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyötyjenkin määrittelyyn kuuluu yhtenä 
julkisen arvon tuotannon elementtinä sidosryhmäanalyysi (S) ja sen jälkeen si-
dosryhmien osallistaminen hyötyjen arviointiin. Vaikka mallin testaus Finna-
aineistolla toikin esille sen, että sidosryhmien edustajilla voi olla hyvin hetero-
geeninen näkemys tavoiteltavista hyödyistä, pitivät haastateltavat laajalta jou-
kolta kysymistä kuitenkin tärkeänä.  

Koska keskityimme käsitemallin kehittämisessä ja testauksessa vain käyttäjä-
keskeisestä suunnittelusta saataviin hyötyihin, en pysty nostamaan aineistosta 
esille mitään varsinaiseen suunnittelutyöhön liittyviä havaintoja. Joku haasta-
telluista saattoi epäsuorasti viitata johonkin suunnittelutyön osa-alueeseen, pe-
rustoimintoihin tai tukitoimintoihin, mutta suoraan he eivät niitä maininneet. 

Panos-sitoutumismallin tavoin tämäkin malli eroaa aikaisemmista hyötymal-
leista siinä, että se ottaa huomioon hyötyjen ajallisen konkretisoitumisen. Luo-
kittelin hyödyt tietojärjestelmien elinkaarimallia soveltaen kolmeen jaksoon, 
jotka kuvaavat julkisen palvelun kehittämisen erilaisia ajan vaiheita (A). Testi-
aineiston perusteella haastatellut Finnan sidosryhmien edustajat pitivät tätä 
hyötyjen ajallista jaottelua luontevana. 
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Olen edellä esitellyt väitöskirjaan kuuluvista artikkeleista ne havainnot, joita 
sain tarkastelemalla tutkimusaineistoa analyyttisen viitekehyksen avulla. Tässä 
luvussa esittelen aineiston tarkastelusta tekemäni johtopäätökset, joiden va-
raan perustamalla rakennan varsinaiseen tutkimuskysymykseeni (ks. luku 3.1) 
vastaavan viitemallin.  

Etsin empiirisestä aineistosta analyyttisen viitekehyksen käsitteitä ja koodasin 
ne. Taulukossa 4 on kooste analyyttisen viitekehyksen pääkäsitteistä ja niiden 
esiintymisestä tutkimusaineistossa. Mainitsen taulukossa kunkin käsitteen 
kohdalla artikkelin ja siten havaintojeni lähteenä olevan empiirisen aineiston. 
Kuvailen aineistot tarkemmin luvussa 3.3 sekä artikkeleiden yhteydessä. 

 
Jokaiseen pääelementtiin löytyi viittauksia vähintään kahden artikkelin tausta-
aineistosta. Aineistosta löytyi myös Toimintojen kaikkia alakäsitteitä vastavia 



mainintoja. Täten jokaiselle analyyttiselle käsitteelle löytyi luontevasti ja ilman 
pakotusta vastaavuus empiirisestä aineistosta. Tästä voi päätellä, että analyytti-
sen viitekehyksen käsitteet heijastavat ainakin artikkeleiden kuvaamaa digitaa-
listen palvelujen tuotannon todellisuutta. Tämän perusteella totean vastauk-
sena ensimmäiseen, tutkimukseen johdattavaan kysymykseeni, että analyytti-
sen viitekehyksen elementit ja käsitteet ovat sovellettavissa julkisen digitaalisen 
palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.  

Empiirinen aineisto tuotti myös tarkennuksia ja lisäkäsitteitä täydentämään 
kuvaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavasta strategisesta 
kokonaisuudesta. Selitän seuraavassa, miten täydensin ja rakensin viitemallia 
synteesinä eli kompositiona (vrt. Niiniluoto, 1983, 157) olemassa olevasta tietä-
myksestä ja empiirisistä havainnoista. 

Empiirisestä aineistosta ei noussut havaintoja, joiden perustella analyyttisen 
viitekehyksen päärakennetta olisi tarvinnut muuttaa. Jako kolmeen pääele-
menttiin – Hyödyt, Toiminnot ja Panostus – tuntuu toimivalta myös todellisissa 
tapauksissa. Aineiston perusteella myös viitekehyksen läpileikkaavia element-
tejä eli sidosryhmiä ja ajan vaiheita voidaan tarkastella todellisuudessakin suh-
teessa kaikkiin pääelementteihin. Artikkeleissa 4 ja 5 kuvatussa tutkimuksessa 
olin tehnyt näin tarkoituksella ja sitonut sidosryhmät ja ajallisuuden hyötyjen 
ja panostuksen tarkasteluun. Havainnoissa ilmeni myös arvoa tuottavien toi-
mintojen yhteys sidosryhmiin, mutta ajan ulottuvuuksiin sitovia havaintoja toi-
minnoista tein vain hajanaisesti. 

Jaottelin analyyttisessä viitekehyksessä Toiminnot kahteen toimintoluokkaan 
ja niistä kummankin neljään alakäsitteeseen (ks. taulukko 2). Näille kaikille olin 
löytänyt pohjan kirjallisuudesta. Artikkelien tausta-aineistoa analysoidessani 
löysin sekä pääjaolle että alakäsitteille vastaavuudet, joten tämäkin jaottelu tun-
tuu perustellulta. 

Rakentaessani tutkimuksen viitekehyksiä en löytänyt kirjallisuudesta määritel-
miä, jotka auttaisivat kuvaamaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyötyjen ja 
panostuksen osatekijöitä yhtä yksityiskohtaisesti kuin miten suunnittelutoi-
mintaa oli määritelty standardissa, kypsyys- ja prosessimalleissa (ks. luku 
2.1.2). Esimerkiksi ISO-standardi 9241-210 mainitsee, että käyttäjäkeskeisestä 
suunnittelusta koituu erilaisia hyötyjä (Suomen standardoimisliitto SFS, 2010, 
s. 18, 26, 38), mutta se ei erittele, mitä tekijöitä tai panostusta hyötyihin liittyy. 
Suunnittelutoiminnan aktiviteetit standardi erittelee tarkemmin.  Osa tutki-
mustani olikin tässä vaiheessa täydentää näkemystä hyödyistä ja panostuksesta 
sekä löytää niille täydentäviä määrittelyjä. 

Koska olin artikkeleissa 4 ja 5 esitellyssä tutkimuksessa rakentanut käsitemal-
lit näiden kahden elementin käsitteellisen tarkasteluun, päätin nivoa nämä uu-



det käsitemallit osaksi kokonaisuutta kuvaavaa viitemallia. Molempien käsite-
mallien sisältämä elementti sidosryhmät on yhdenmukainen analyyttisen viite-
kehyksen vastaavan käsitteen kanssa, joten se siirtyy luontevasti käsitemalleista 
viitemalliin. Panos-sitoutumismallin (SI-E) mukaisesti käyttäjäkeskeiseen 
suunnitteluun panostetaan joko vaivannäkönä tai rahana. Nämä kaksi käsi-
tettä täydentävät viitemallissani elementtiä Panostus. Ajallisessa hyötymallissa 
(360°TB) käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyödyt tulee määritellä konkreetti-
sesti, mutta sitoa sidosryhmiin ja aikaan, joten siirrän tämän käsitteiden välisen 
sidoksen osaksi viitemallia. 

Ainoa analyyttisen viitekehyksen elementti, joka ei tuntunut yhdenmukaiselta 
empiirisen aineiston kanssa on elementti Ajan vaiheet (A). Molemmissa uusissa 
käsitemalleissani otetaan ajallisuus huomioon, mutta eri tavoin. Alterin (2008, 
2013) hyötymalliin perustuva vaiheistus (ks. luvut 2.3.2 ja 2.4.2) on toimiva rat-
kaisu ajallisten hyötyjen hahmottamiseen. Sen sijaan panos-sitoutumismallissa 
pelkkä vaiheistus ei riitä ajallisuuden määrittelyyn. Vaiheistus ei myöskään vai-
kuta riittävältä keinolta määritellä käyttäjäkeskeisen suunnittelun perus- ja tu-
kitoimintoihin liittyvää ajallisuutta. 

Panos-sitoutumismallissa ajallisuus otetaan haltuun kolmannella pääkäsi-
teellä Sitoutuminen. Kuvaan käsitemallissa sitä, miten jokin sidosryhmän jäsen 
sitoutuu käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun lyhyeksi tai pitkäksi aikaa. Artikke-
lissa 4 kuvaamani empiirinen testi nostaa esiin havaintoja sitoutumisen ajalli-
sesta kestosta erilaisina ajan määreinä (tunnit tai vuodet), mutta myös sitoutu-
misen toistuvuuden (kertaluonteinen, säännöllinen tai jatkuva). Nämä ajalli-
suuden eri ilmenemistavat ovat vastaavia kuin Southertonin (2006) kuvaamat 
ajan ulottuvuudet kesto ja jaksotus (ks. taulukko 1). Myös ajallisen hyötymallin 
sisältämälle ajallisuuden määrittelylle löytyy vastaavuus Southertonin ulottu-
vuuksista. Ajallisessa hyötymallissa suosittelen käyttäjäkeskeisestä suunnitte-
lusta saatavien hyötyjen ryhmittelyä kehittämisprosessin aikaisiin, käytön ai-
kaisiin ja tulevaisuuden hyötyihin. Tämä määrittely vastaa Southertonin kuvaa-
maa ajan ulottuvuutta järjestys. 

Tämän analyysin johtopäätöksenä totean, että käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
viitemallissa ajallisuuden elementtiä tulee tarkentaa siten, että siinä pystytään 
paremmin hallitsemaan ajan erilaisia ulottuvuuksia. Pohjan tarjoavat  
Southertonin (2006) kuvailemat ulottuvuudet (ks. taulukko 1). 

Seuraava tutkimuksen työvaihe oli havaintojen pelkistäminen viitemallin ele-
menteiksi. Aineistoa pelkistettäessä siitä karsitaan pois tutkimukselle epäolen-
nainen (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 109). Teoriaohjaavassa analyysissä käsit-
teet on johdettu teoriasta ja pelkistämisellä aineistosta tehdyt havainnot kiinni-
tetään näihin jo määriteltyihin käsitteisiin (m.t., 117–118). Oma pelkistämispro-
sessini oli viitekehysten (teoreettinen ja analyyttinen) ohjaama. 



Havaintojen pelkistämisprosessin jälkeen rakensin viitemallin, joka kuvaa 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavasta strategisesta kokonai-
suudesta julkisen digitaalisen palvelun kehittämisessä. Mallin rakennekuvaus 
sisältää rakennetta ja osia koskevaa tietoa (vrt. Camarinha-Matos ja 
Afsarmanesh, 2008) yleisinä, pääosin tekstuaalisina kuvauksina (vrt. Krogstie, 
2013). Esittelen myös viitemallin käyttötapoja ja kuvailen siinä yhteydessä mal-
lin perustoiminnot sekä sen käytön yleiset periaatteet (vrt. Camarinha-Matos ja 
Afsaramanesh, 2008). 



Esittelen tässä luvussa tutkimuksen tuloksena rakentamani BAIST-viitemallin, 
joka kuvaa julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun jul-
kista arvoa tuottavaa kokonaisuutta. Ensin kerron viitemallin tarkoituksesta, 
sitten selitän sen rakenteen yksityiskohtaisesti ja kolmanneksi kuvailen, miten 
mallia voi käyttää erilaisissa yhteyksissä. Luvun lopussa esittelen viitemallia 
noudattaen Finna-palvelussa toteutuneen ja julkista arvoa tuottaneen käyttäjä-
keskeisen suunnittelun kokonaisuuden. Finna-esimerkki havainnollistaa mallin 
käyttömahdollisuuksia ja toimii vertailukohtana muiden julkisten digitaalisten 
palvelujen käyttäjäkeskeistä suunnittelua arvioitaessa. 

BAIST-viitemalli käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavasta stra-
tegisesta kokonaisuudesta tuo tieteelliseen keskusteluun uusia näkökulmia. Se 
täydentää käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardia ISO 9241-210 (Suomen 
standardisoimisliitto SFS, 2010) sekä olemassa olevia käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun kypsyys- ja prosessimalleja (esim. Chapman ja Plewes, 2015; Earthy, 
1999; Nielsen, 2006a, 2006b, ks. myös luku 2.1.2). Ensinnäkin viitemalli auttaa 
paremmin hahmottamaan ja hallitsemaan standardissa kuvattujen aktiviteet-
tien edellytyksiä. Standardi toteaa, että käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle on va-
rattava aikaa ja resursseja (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010, s. 26), 
mutta se ei tämän tarkemmin opasta projektin aika- ja resurssiarvioinnin teke-
misessä. Lisäksi viitemalli auttaa konkretisoimaan suunnitteluaktiviteettien tu-
loksena syntyvän hyödyn. Standardi luettelee muutamia perusteluja käyttäjä-
keskeisen lähestymistavan käyttämiseen ja viittaa siihen, että eri tahojen näkö-
kulmista edut näyttäytyvät erilaisina (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010, 
s. 16–18), mutta ei tarjoa tarkempia keinoja etujen kattavaan määrittelemiseen.   

Tuomalla tavoitellut hyödyt näkyviksi BAIST-viitemalli auttaa hahmottamaan 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategista merkitystä julkisen palvelun arvon 
tuotannossa. Joissain tapauksissa suunnittelutyön tavoitteena voi olla operatii-
visen toiminnan tehostaminen tai yksittäisen käytettävyysongelman poistami-
nen. Toisaalla käyttäjäkeskeisellä julkisen palvelun suunnittelulla voidaan 



nähdä merkittävämpi strateginen tehtävä yhteiskunnallisten ongelmien ratkai-
semisessa. Täten tutkimukseni osallistuu keskusteluun käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun vaikuttavuudesta. 

BAIST-viitemalli täydentää kypsyysmalleja myös tuomalla sidosryhmien osal-
listumisen osaksi suunnitteluprosessien hallintaa (ks. Moore, 2014 ja vrt. luvut 
2.1.2, 2.3.1 ja 2.4). Malli korostaa sidosryhmien aktiivista roolia niin hyötyjen 
määrittelyssä kuin muissakin kokonaisuuden osissa. Täten mallin on tarkoitus 
tehdä näkyväksi se, miten monilla tavoin julkisten digitaalisten palvelujen 
suunnittelu edellyttää organisaatioiden rajojen ylittämistä. Loppukäyttäjien 
osallistamisen lisäksi suunnittelutyöhön aktiviteetit voivat edellyttää monien 
tahojen sitoutumista, vaivannäköä tai rahallistakin panostusta. 

Merkittävin ero aiempiin arvoketju-, arvovirta-, kypsyys- ja prosessimalleihin 
on se, että tämä uusi viitemalli pyrkii ottamaan huomioon elementtien moni-
naiset ajalliset ulottuvuudet (ks. Shove, 2009 ja vrt. luvut 2.1.2, 2.2.3 ja 2.4.1). 
Julkisen sektorin toimintaa tarkastellaan yleensä pitkällä aikajänteellä (Farneti 
ja Dumay, 2014), sillä esim. kulttuuriperintöä säilyttävien ja saataville tarjoa-
vien organisaatioiden tulee voida osoittaa arvonsa tuleville sukupolville 
(Thomson ym., 2014, s. 117). Vaikka varsinaiset digitaalisen palvelun suunnit-
teluaktiviteetit noudattaisivat yhtä ketterää sykliä toteuttajatahosta riippu-
matta, julkisten palvelujen suunnittelusta saatavien hyötyjen odotetaan konk-
retisoituvan hyvinkin pitkällä tulevaisuudessa (vrt. esim. Whicher ym., 2011). 
Se, että viitemallissa on huomioitu aika erillisenä elementteinä, auttaa hahmot-
tamaan ja hallitsemaan aikaan sidottuja odotuksia ja toimintoja erityisesti suh-
teessa suunnittelutoimintaan panostamisessa ja siitä saatavien hyötyjen arvi-
oinnissa. 

BAIST-viitemalli pohjautuu tutkimukseen, jossa olen tarkastellut useamman 
vuoden ajanjaksona Finnan ja muiden suomalaisten julkisten digitaalisten pal-
veluiden kehittämistä (ks. luku 3.3). Esittelen esimerkkinä viitemallin käytöstä 
kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen Finna-palvelun käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun vuosina 2013–2017. Vaikka olen rakentanut mallin rajatuista ta-
pauksista kertovan empiirisen aineiston pohjalta, olen yleistänyt sen muotoon, 
joka mahdollistaa käytön myös muunlaisissa tapauksissa. Viitemallia voivat siis 
hyödyntää eri julkisten toimialojen digitaalisten palvelujen kehittäjät. Malli ot-
taa huomioon vain julkisen palvelun erityispiirteet, yksityiselle sektorille se tus-
kin soveltuu ilman painopisteiden muokkaamista. 

Viitemallilla käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottavasta strate-
gisesta kokonaisuudesta on myös käytännön uutuusarvoa. Se on tarkoitettu 
aiempia julkisen hallinnon ohjeita (esim. JHS-suositukset) kokonaisvaltaisem-
maksi työkaluksi julkisten digitaalisten palvelujen kehittämistä johtaville hen-
kilöille. Malli soveltuu niin asiakaspalvelun, tietohallinnon kuin strategisen joh-
donkin käyttöön. Mallin tarkoitus on auttaa palvelun suunnittelusta vastaavaa 
johtoa tunnistamaan ne käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liittyvät elementit, 
jotka vaikuttavat suunnittelulla tavoiteltavien hyötyjen (ja sen myötä julkisen 
arvon) toteutumiseen. Malliin kuuluu myös noiden hyötyjen näkyväksi tekemi-
nen ja konkretisointi, mikä osaltaan edistää suunnittelutyölle asetettujen odo-



tusten hallintaa. Viitemalli vastaa ensisijaisesti kysymykseen, mistä asioista jul-
kisen toimijan pitää tehdä strategisia valintoja, jos se haluaa edistää käyttäjä-
keskeistä suunnittelua digitaalisten palvelujensa kehittämisessä. 

Mallia voi käyttää joko uuden palvelun kehittämistä suunniteltaessa, meneil-
lään olevan kehittämistyön tarkasteluun tai jo toteutuneiden projektien takau-
tuvaan arviointiin. Malli ei määrittele yksittäisiä menetelmiä tai mittareita, joita 
suunnittelussa tai arvioinnissa tulee käyttää. Sen sijaan se kuvaa ne käyttäjäkes-
keiseen suunnitteluun liittyvät toimintojen kokonaisuudet, joita tulee suunni-
tella tai arvioida. Tarkemmat ohjeet mallin käyttämiseksi löytyvät luvusta 6.3.  

BAIST-viitemalli käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisesta kokonaisuu-
desta auttaa jäsentämään suunnittelutoimintaa koskevaa ja toiminnan seurauk-
sena syntyvää tietoa.  Tiedon tärkein tehtävä on auttaa johtamisessa ja päätök-
senteossa: aiempien projektien tieto voi auttaa hahmottamaan tulevia tarpeita, 
suunnittelemaan ja ohjaamaan prosesseja aiempaa parempaan suuntaan. 
Vaikka aiempaa tietoa ei olisi, viitemallin runko ohjaa suunnittelua ja strategis-
ten valintojen tekemistä. Esimerkkitapauksena esitellystä Finna-palvelun suun-
nittelusta koottu tieto voi toimia vertailuaineistona muiden digitaalisten palve-
lujen kehittäjille. 

Viitemalli koostuu kolmesta pääelementistä Hyödyt (H), Toiminnot (T) ja Pa-
nostus (P) sekä kahdesta läpileikkaavasta elementistä Sidosryhmien hallinta 
(S) ja Ajan hallinta (A). Mallin nimen lyhenne BAIST syntyy näiden elementtien 
englanninkielisistä käsitteistä: Benefits, Activities, Investments, Stakeholder 
management ja Time management. Tekstin selkeyden vuoksi käytän mallia ku-
vatessani vain suomenkielisiä käsitteitä, mutta mallin nimessä lyhennettä 
BAIST. 

 

 



Koska jälkimmäiset, läpileikkaavat elementit nivoutuvat erottamattomasti 
muihin elementteihin, on tarkoituksenmukaista selittää ensin niiden ominais-
piirteet. Sen jälkeen esittelen kolme pääelementtiä.  

Kuvaaja 22 esittää mallin viisi pääelementtiä, joista muodostuu nk. BAIST-
timantti. Kuvaaja havainnollistaa elementtien välisillä yhdysviivoilla sen, että 
jokainen elementti on suhteessa muihin elementteihin. Se, että elementti Ajan 
hallinta (A) on etäämmällä toisista ilmentää sitä, että tämä elementti luo per-
spektiiviä suunnitteluprosessien tai julkisen arvon tuottamisen tarkasteluun. 
Ajan hallinta on siis ikään kuin pakopiste, joka vaikuttaa siihen, miten muut 
elementit suhteutuvat toisiinsa. 

6.2.1 Sidosryhmien ja ajan hallinta 

S – Sidosryhmien hallinta 
Nykyisin digitaalisten palvelujen suunnitteluun osallistuu ja osallistetaan mo-

nia ihmisiä yli organisaatiorajojen. Niinpä sidosryhmien hallinta on käyttäjä-
keskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden tärkeä osa, joka vaikuttaa 
suunnittelutyöstä saatavan julkisen arvon muodostumiseen. Kaikkiin kokonai-
suuden kolmeen pääelementtiin (Panostus, Toiminnot, Hyödyt) kuuluu sidos-
ryhmien tunnistaminen ja huomioon ottaminen. 

Sidosryhmien hallinta edellyttää palvelulle olennaisten sidosryhmien tunnis-
tamista ja tarkoituksenmukaista ryhmittelyä. Kirjallisuus tarjoaa useita lähes-
tymistapoja ja keinoja sidosryhmäanalyysien tekemiseen (ks. luku 2.3.1). Käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun standardi ISO 9241-210 mainitsee esimerkkeinä 
suunnittelutyössä tarvittavista näkökulmista käyttöliittymäsuunnittelijoiden li-
säksi mm. käyttäjät, sovellusalueen ja ohjelmoinnin asiantuntijat (Suomen 
standardisoimisliitto SFS, 2010, ss. 22–24). Sidosryhmiä voi tarkastella laajem-
minkin ja ottaa huomioon myös kumppanit, toimittajat ja alihankkijat 
(Chesbrough, 2011, s. 35) sekä lisäksi päättäjät ja rahoittajat (Cockton, 2008).  
Taulukko 5 kuvaa Sidosryhmien hallinnan toimenpiteet ja antaa esimerkkejä 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun sidosryhmistä. 

−
−
−

−
−

−
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A – Ajan hallinta 
Julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeinen suunnittelu tähtää aina jon-

kin asteiseen muutokseen, jossa uuden ratkaisun tulisi olla jollain tavoin erilai-
nen kuin nykyinen. Työn kohteella on siis ajallinen riippuvuus. Toisaalta jokai-
nen suunnittelutyön aktiviteetti vaatii aikaa, joku enemmän ja joku toinen vä-
hemmän. Muutoksen liittyvän ajan näkyväksi tekeminen auttaa jäsentämään ja 
ymmärtämään muutosprosessia. 

Ajan ja sen vaikutusten määrittely nivoutuu kaikkiin viitemallin pääelement-
teihin. Suunnittelutoiminnassa käytettävän ja muotoutuvan ajan voi ottaa hal-
tuun analysoimalla ajan ulottuvuudet viitemallin eri elementeissä. Tämä ana-
lyysi edellyttää käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun kuuluvien ja sitä varsinaisen 
suunnittelutyön ulkopuolelta määrittelevien erilaisten ajan ulottuvuuksien tun-
nistamista ja kirjaamista. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on aina osa laajempaa 
työkokonaisuutta, jota määrittelevät erilaiset aikarajat (esim. projektin kesto, 
toteutukselle määritelty aikataulu, järjestelmän teknisen kehityksen sykli). Jul-
kisella sektorilla on otettava huomioon myös julkisen ohjauksen ajallisuus 
(esim. tulosneuvotteluiden, budjetin, arvioinnin ja raportoinnin aikajänteet). 
Tämän lisäksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun toiminnoilla on oma ajallisuu-
tensa (esim. suunnittelun limittyminen tekniseen toteutukseen, käyttäjätestien 
toteutusajat tai suunnitteluratkaisujen toteuttamisen vaatima aika).  

Analyysin tuloksena on kuvaus suunnittelutyön eri elementtien kannalta olen-
naisista ajan ulottuvuuksista. Malli ei ota kantaa, mitä ulottuvuutta milloinkin 
kannattaa hyödyntää ja kuinka monta ulottuvuutta kannattaa ottaa huomioon. 
Taulukko 6 kuvaa Ajan hallinnan toimenpiteet ja listaa ajan ulottuvuudet esi-
merkkimäärittelyineen. 

−

−
−
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−
−

 
Toimintojen (T) ja ajan suhdetta voidaan tarkastella minkä tahansa ajan ulot-
tuvuuden kautta; Voi olla tarkoituksenmukaista määritellä toimintojen kesto, 
niiden keskinäinen järjestys tai synkronoida ne tarkasti toisiinsa. Tahdin ja 
jaksotuksen määrittely voi olla suunnittelutyön sujuvuuden tai tehostamisen 
kannalta tarkoituksenmukaista.  

Ajallisessa hyötymallissa (360°TB, ks. artikkeli 5) olen ryhmitellyt suunnitte-
lutyön Hyödyt (H) eri ajankohtina tai vaiheina konkretisoituviin hyötyihin. 



Tämä ryhmittely on ajan ulottuvuuden järjestys määrittelyä. Ryhmittely perus-
tuu elinkaarimalliin (ks. luku 2.3.2), joka kuvaa järjestelmän elinkaaren vai-
heita. Myös panos-sitoutumismalli (SI-E, ks. artikkeli 4) hyödyntää elinkaa-
riajattelua Panostuksen (P) määrittelyssä. Sitoutumista voi määritellä myös 
ajan ulottuvuudella jaksotus ja jakaa sidosryhmien panostukset kertaluontei-
siin, satunnaisiin, säännöllisiin ja jatkuviin.  

6.2.2 Hyödyt 

H – Hyödyt 
Hyödyt (H) koostuvat niistä ajallisesti ryhmittelyistä hyödyistä, jonka loppu-

käyttäjä tai muu palvelun suunnitteluun osallistuva sidosryhmän edustaja toi-
voo palvelusta saavansa. Tämä ajallinen ryhmittely perustuu tutkimuksessa ke-
hittämääni käsitemalliin (360°TB) ja siten nivoo Ajan hallinnan (A) erottamat-
tomaksi osaksi Hyötyjen (H) määrittelyä. Olen esitellyt ajallisen hyötymallin 
tarkemmin artikkelissa 5.  Mallin mukaisesti Hyödyt jakautuvat kehittämispro-
sessin aikaisiin hyötyihin (H1), käytön aikaisiin hyötyihin (H2) ja tulevaisuu-
den hyötyihin (H3). Yhdessä nämä sidosryhmien kokemat ajalliset hyödyt 
konkretisoivat julkisen palvelun arvoa. Taulukko 7 esittää yhteenvedon ajalli-
sesti järjestetyistä hyödyistä. 

H1 – Kehittämisprosessin aikaiset hyödyt 
Tämä elementti kuvaa sidosryhmän edustajien näkemystä käyttäjäkeskeisen 

suunnittelun kehittämisprosessille tuottamista hyödyistä. Kehittämisproses-
siksi voidaan tapauksesta riippuen katsoa käyttäjäkeskeisen suunnittelun pro-
sessit tai muut taustaprosessit joko palvelua kehittävässä organisaatiossa, si-
dosryhmien organisaatioissa tai loppukäyttäjien toiminnassa. Arvioinnin apuna 
voidaan käyttää kirjallisuudesta poimittua hyötyjen listaa (ks. artikkeli 5 sekä 
liite A) tai antaa sidosryhmien edustajien vapaasti ilmaista kokemansa hyödyt.  

H2 – Käytön aikaiset hyödyt 
Tämä elementti kuvaa sidosryhmän edustajien näkemyksiä käyttäjäkeskei-

sestä suunnittelusta palvelun käytön aikana konkretisoituvista hyödyistä. Käy-
tön aikaiset hyödyt voivat kohdentua loppukäyttäjien lisäksi palvelua kehittä-
ville organisaatioille, jollekin sidosryhmälle tai laajemmin yhteiskuntaan. Arvi-
oinnin apuna voidaan käyttää kirjallisuudesta poimittua hyötyjen listaa (ks. ar-
tikkeli 5 sekä liite A) tai antaa sidosryhmien edustajien vapaasti ilmaista tavoi-
teltavat hyödyt.  

H3 – Tulevaisuuden hyödyt 
Tämä elementti kuvaa sidosryhmän edustajien näkemystä käyttäjäkeskeisestä 

suunnittelusta (määrittelemättömässä) tulevaisuudessa konkretisoituvista hyö-
dyistä. Tulevaisuuden hyötyjiä voivat olla ketkä tahansa sidosryhmät tai yhteis-
kunta laajemmin tarkasteltuna. Arvioinnin apuna voidaan käyttää kirjallisuu-
desta poimittua hyötyjen listaa (ks. artikkeli 5 sekä liite A) tai antaa sidosryh-
mien edustajien vapaasti ilmaista tavoiteltavat hyödyt. 

 



−

−
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6.2.3 Toiminnot 

T – Toiminnot 
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden yksi pääelemen-

teistä on Toiminnot (T). Tämän elementin aktiviteetit pohjautuvat käyttäjäkes-
keisen suunnittelun standardiin ja kypsyysmalliajatteluun (ks. luku 2.1.2) täy-
dentäen niitä (ks. luku 6.1). Toiminnot jakautuvat kahteen luokkaan: Perustoi-
minnot (TP) ja Tukitoiminnot (TT). Jokaiseen aktiviteettiin voi osallistua sidos-
ryhmiä palvelua tuottavan organisaation sisä- tai ulkopuolelta. Aktiviteetteja 
tehdään järjestelmän elinkaaren eri vaiheissa, niitä voidaan toistaa tarpeen mu-
kaisissa sykleissä ja niiden kesto voi vaihdella. 

TP – Perustoiminnot 
Käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun kuuluu neljä perustoimintoa tai aktiviteet-

tia, jotka muodostavat suunnittelun ytimen. Perustoimintoja voidaan toistaa 
iteratiivisesti järjestelmän tai palvelun kehittämisen aikana. Taulukko 8 esittää 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun Perustoiminnot. 



Käyttötilanteiden määrittely (TP1) tarkoittaa kaikkia niitä tehtäviä, jotka luo-
vat edellytyksen järjestelmän käyttäjiä ja käyttöä koskevien vaatimusten laati-
miselle. Tätä aktiviteettia voidaan toteuttaa monin eri keinoin ja menetelmin, 
joilla kerätään ja analysoidaan tietoa käyttäjistä, käyttötilanteista ja käytön ym-
päristöistä (lisätietoa esim. Farrell, 2017; Holtzblatt, 2012; Priestner ja Borg, 
2016). 

Käyttäjävaatimusten määrittely (TP2) viittaa joko kehittämisprojektin osana 
tuotettuihin tai ulkopuolelta (esim. lainsäädännöllisesti tai ohjeina) asetettui-
hin vaatimuksiin järjestelmän tai palvelun käytölle. Myös käyttötilanteiden 
määrittelyn (TP1) tuloksia voidaan hyödyntää käyttäjävaatimusten laadin-
nassa. Julkisen digitaalisen palvelun käyttäjävaatimuksiin kuuluu erityisesti 
saavutettavuus (lisätietoa esim. Direktiivi EU 2016/2102 ; JUHTA, 2016). 

Suunnitelmaratkaisujen tuottaminen (TP3) tarkoittaa kaikkia niitä suunnit-
telu- ja toteutustehtäviä, jotka liittyvät käyttäjän ja järjestelmän vuorovaikutuk-
seen. Digitaalisten palvelujen suunnitelmaratkaisuja ovat erityisesti käyttöliit-
tymien, toiminnallisuuksien ja tietorakenteiden suunnittelu ja toteutus. Erityi-
sesti suunnitelmaratkaisujen toteuttaminen edellyttää riittävää suunnittelu-
osaamista (vrt. Nieminen, 2015). (Lisätietoa esim. Design Council, 2015c; Uni-
versity of Oslo, 2018.) 

 
 



Arviointi (TP4) tarkoittaa tehtäviä, joilla tehtyjä ratkaisuja arvioidaan suh-
teessa järjestelmälle tai palvelulle asetettuihin käyttäjäkeskeisiin vaatimuksiin. 
Arvioinnin kohteena voi olla jokin järjestelmän tai palvelun osaratkaisu tai koko 
palvelukokonaisuus. Arvioinnissa voidaan myös ottaa huomioon vain jokin yk-
sittäinen käyttäjäryhmä tai arvioida palvelua sen kaikkien käyttäjäryhmien nä-
kökulmasta. Arvioinnin tavoitteista ja rajauksesta riippuen sen toteutukseen 
voidaan käyttää monia eri laadullisia tai määrällisiä menetelmiä. (Lisätietoa 
esim. Dumas ja Fox, 2012; Nielsen, 2000.) 

TT – Tukitoiminnot 
Tukitoiminnot (TT) koostuvat myös neljästä aktiviteetista. Tukitoiminnot vai-

kuttavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun Perustoimintoihin (TP) ja siten edes-
auttavat suunnittelutyön onnistumista. Eri tukitoimintoihin voi osallistua eri si-
dosryhmien jäseniä palvelua tuottavan organisaation sisä- ja ulkopuolelta.  
Tukitoiminnot sijoittuvat eri vaiheisiin järjestelmän elinkaarta ja niiden kesto, 
ajoitus ja muut ajalliset ulottuvuudet vaihtelevat tapauksesta tai toimintakult-
tuurista riippuen. Taulukko 9 esittää käyttäjäkeskeisen suunnittelun tukitoi-
minnot. 

Suunnittelutoiminnan johtaminen (TT1) tarkoittaa käyttäjäkeskeiseen suun-
nitteluun liittyvien strategisten ratkaisujen tekemistä. Suunnittelutoiminnan 
johtamiseen kuuluvat osaamisen kehittämisen ja resurssien varmistamisen kal-
taiset tehtävät. Julkisia palveluja ohjataan aina osittain organisaation ulkopuo-
lelta, joten tähän tukielementtiin osallistuu väistämättä useampia sidosryhmiä. 
Myös johtamisen aikatasot ovat osin ulkoa määriteltyjä, esim. tulosneuvottelu-
jen aikatauluihin sidottuja. (Lisätietoa esim. Design Council, 2015c; Lockwood, 
2009.)  

Hankinta (TT2) tarkoittaa julkista hankintatointa, jolla organisaatio laajentaa 
resurssejaan ja osaamistaan organisaation ulkopuolisten toimijoiden avulla. Jos 
digitaalinen palvelu perustuu kokonaan tai osittain ulkopuolisen toimittajan 
toimittamaan tietojärjestelmään, käyttäjäkeskeinen suunnittelu on osa tämän 
järjestelmän tai sen toteuttamispalvelun hankintaa. Hankinnan kohteena voi 
olla myös jokin yksittäinen käyttäjäkeskeisen suunnittelun toiminto, aktiviteetti 
tai osaamisalue. Käyttäjäkeskeisen järjestelmän hankinta nähdään haastavana, 
erityistä taitoa edellyttävänä toimintana (ks. esim. Kaipio ym., 2015). 

Prosessit ja ohjaus (TT3) tarkoittaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun operatii-
visen toiminnan ohjausta. Siihen kuuluu projektinhallinta, resurssien arviointi 
ja niiden hallinta. Ohjaus on yksi tärkeistä suunnittelutyön osaamisalueista (ks.  
esim. Nieminen, 2015). 

Käyttöpalvelut (TT4) tarkoittaa kaikkia sellaisia tukitoimintoja, joilla varmis-
tetaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun paikalliset ratkaisut ja tuetaan suunnitel-
lun palvelun käyttöä. Käyttöpalveluihin kuuluvat käyttäjien tukeen, ohjeistuk-
seen ja koulutukseen liittyvät aktiviteetit, ja niihin voi osallistua myös suunnit-
telutyön ulkopuolisia sidosryhmiä. 

 



6.2.4 Panostus 

P – Panostus 
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden pääelementti Pa-

nostus (P) kuvaa henkilö- ja muiden resurssien käyttämistä käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun eri toimintoihin. Tämä elementti perustuu tutkimuksessa raken-
tamaani panos-sitoutumis-käsitemalliin (SI-E). Tarkempi kuvaus käsitemal-
lista on artikkelissa 4. SI-E-mallin mukaisesti resurssien tarkastelussa eritel-
lään panostuksen kaksi eri muotoa, Vaivannäkö (P1) ja Kulut (P2). Tällä eritte-
lyllä on tarkoitus tehdä näkyväksi nimenomaan loppukäyttäjien ja muiden si-
dosryhmien usein huomiotta jäävä vaivannäkö, jolla he osallistuvat käyttäjäkes-
keisen suunnittelun toimintoihin. Taulukko 10 esittää yhteenvedon panostuk-
sen muodoista sekä suhteesta sidosryhmiin ja aikaan. 

Panostuksen kannalta merkittävät ajan ulottuvuudet 0vat kesto ja jaksotus. 
Mittaamalla tai arvioimalla vaivannäön kesto tehdään näkyväksi sidosryhmien 
panostuksen määrä. Keston mittaaminen voi olla apuna myös kulujen määrit-
telyssä, silloin kun kulut perustuvat käytettyihin henkilötyötunteihin. Jaka-
malla eri sidosryhmien panostus esim. kertaluonteisiin, satunnaisiin, säännöl-
lisiin ja jatkuviin saadaan näkyväksi panostuksen erot ja voidaan arvioida sidos-
ryhmien sitoutumisastetta tai sitouttamistarvetta.  

P1 – Vaivannäkö 
Osa sidosryhmistä osallistuu käyttäjäkeskeisen suunnittelun aktiviteetteihin 

vastikkeettomasti tai saamalla vain pienen vastikkeen. Tämä viitemallin ele-
mentti Vaivannäkö (P1) kuvaa tuollaista osallistumista. Käyttäjäkeskeisen 



suunnittelun standardissa mainittujen periaatteiden sekä osallistavan suunnit-
telun ja yhteissuunnittelun käytäntöjen mukaisesti etenkin loppukäyttäjät tulisi 
osallistaa prosessiin sen alusta lähtien (vrt. esim. Botero ja Hyysalo, 2013). Mi-
käli osallistuminen on (lähes) vastikkeetonta, luetaan se Vaivannäöksi (P1). 

Myös muut sidosryhmät voivat osallistua aktiviteetteihin vastikkeetta. Esi-
merkiksi keskitetysti tuotetun julkisen digitaalisen palvelun paikallinen kehit-
täminen tai käyttöönotto edellyttävät työtä varsinaisen suunnittelijatahon li-
säksi mukana olevilta organisaatioilta. Julkisten palvelujen käytettävyyden ar-
viointi on myös suosittu kurssityö- tai opinnäytetyöaihe opiskelijoille, jotka 
saattavat saada palkkioksi vaivannäöstään opintopisteitä. 

P2 – Kulut 
Tämä käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden elementti 

Kulut (P2) kuvaa rahallista panostamista käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun.  
Tapauksesta riippuen sidosryhmät voivat budjetoida kaikkiin käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun Toimintoihin (T). Julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskei-
seen suunnitteluun varatut Kulut (P2) näkyvät siis eri organisaatioiden budje-
teissa. Eri sidosryhmien toteutuneet kulut on mahdollista saada selville, jos or-
ganisaatiot ja henkilöt pitävät kirjaa toteutuneista rahallisista panostuksistaan.  
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Käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategista kokonaisuutta kuvaavaa BAIST-vii-
temallia, nk. BAIST-timanttia, voi käyttää apuna työn eri vaiheissa. Esittelen 
seuraavassa kaksi erilaista lähestymistapaa. Kerron ensin, miten BAIST-viite-
mallia voi hyödyntää vasta suunnitteilla olevan työn kannalta merkityksellisten 
elementtien hahmottamiseen. Tulevaan suuntaavassa esimerkissä etenen käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden, nk. BAIST-timantin ele-
mentistä toiseen viiden vaiheen kautta. Tässä esimerkissä Hyödyt (H) määri-
tellään ennen varsinaisia suunnittelun Toimintoja (T) tai panostettavia resurs-
seja eli Panostusta (P). Toinen esimerkkini kuvaa jo päättyneen suunnittelu-
työn arvioinnin viitemallin avulla. Siinä elementti Panostus (P) analysoidaan 
ennen saavutettuja Hyötyjä (H). Nämä kaksi esimerkkiä havainnollistavat, mi-
ten viitemallia voi soveltaa eri tavoilla kohteesta ja tarpeesta riippuen. En ku-
vaile erikseen käynnissä olevan projektin analysointia, sillä sen voi toteuttaa 
näitä kahta esimerkkiä soveltamalla. 

6.3.1 Viitemalli tulevan työn suunnittelussa 

Julkisen palvelun suunnittelusta vastaava johto voi hyödyntää BAIST-viitemal-
lia miettiessään tulevan digitaalisen palvelun strategisia valintoja, työn resur-
sointia ja ohjausta. Viitemallin kuvaamia elementtejä eri tavoin painottaen va-
lintojen tekijä voi pyrkiä hyödyntämään käytössä olevia resursseja, sidosryh-
mien panostusta ja samalla ottaa huomioon työtä rajoittavat ajalliset tai norma-
tiiviset seikat. Muutos yhdessä yksityiskohdassa vaikuttaa aina kaikkiin muihin, 
joten viitemalli ei tarjoa patenttiratkaisua kaikkiin käyttäjäkeskeisen suunnitte-
lun tilanteisiin tai julkisen digitaalisen palvelun tapauksiin. Palvelun suunnitte-
lusta vastaava johto voi kuitenkin käyttää viitemallia olennaisten elementtien 
tarkistuslistana ja miettiä sen pohjalta omaan tapaukseensa tarkoituksenmu-
kaisimmat ratkaisut. 



Esittelen seuraavassa suositteluni, miten viitemallin, ts. BAIST-timantin ku-
vaamia elementtejä kannattaa käydä lävitse tulevaa työtä suunniteltaessa.  
Lopputuloksena on kuvaus uuden julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskei-
sestä suunnittelusta tapauskohtaisesti mietittyine elementteineen. Kuvaaja 24 
esittelee, miten tulevaa työtä voidaan suunnitella siirtyen BAIST-timantin ele-
mentistä toiseen. 

 

1. Sidosryhmäanalyysin tekeminen (S) 
Tulevan suunnittelutyön määrittely kannattaa aloittaa sidosryhmäanalyysillä. 

Analyysiin kuuluu käyttäjäkeskeisen suunnittelun mihin tahansa vaiheeseen 
osallistuvien tai osallistettavien sidosryhmien tunnistaminen ja tunnistettujen 
sidosryhmien ryhmittely. Vaikka työn edetessä voidaan havaita uusia tahoja, 
joilla on joku rooli käyttäjäkeskeisen suunnittelun aktiviteeteissa tai hyötyjen 
määrittelyssä, alussa huolella tehty analyysi voi osoittautua hyödylliseksi myö-
hemmille vaiheille. Luku 6.2.1 esittelee Sidosryhmien hallinnan kannalta tär-
keät näkökulmat. 

2. Ajan ulottuvuusanalyysin tekeminen (A) 
Ennen seuraavien elementtien määrittelyä kannattaa hahmotella suunnitte-

lutyötä rajaavat ajalliset kehykset ja projektin ulkopuolelta määritellyt aikarajat. 
Näitä ajallisia rajauksia ovat mm. projektin rahoituksen kesto, järjestelmän tek-
nisen kehityksen sykli tai tulosten arvioinnin aikataulu. Näistä suunnittelutyötä 
rajaavista ajan ulottuvuuksista kannattaa laatia kuvaus, johon kokonaisuuden 
eri elementit suhteutetaan. Ensin pitää määritellä, mitkä ajan ulottuvuudet ovat 
tarkoituksenmukaisia missäkin käyttäjäkeskeisen suunnittelun kokonaisuuden 
osassa. Sen jälkeen voi päättää näiden ulottuvuuksien tarkemmat määrittelyt 
(esim. keston mittaustavan ja ajastuksen tarkkuuden) sekä suhteutuksen mui-
hin BAIST-timantin mukaisiin elementteihin. Tarkemmin ajan ulottuvuuksien 
analysoimisesta luvuissa 5.4 ja 6.2.1. 



Käyttäjäkeskeisen suunnittelun Toimintojen (T) ja yksittäisten aktiviteettien 
ajoitus riippuu käytössä olevista resursseista eli Panostuksesta (P). Työn suun-
nittelu edellyttää näiden keskinäistä tasapainotusta ja tarkoituksenmukaisim-
pien ratkaisujen keksimistä.  

3. Tavoiteltavien hyötyjen määrittely sidosryhmien kanssa (H) 
Ennen käyttäjäkeskeisen suunnittelun yksittäisten aktiviteettien ja työvaihei-

den miettimistä kannattaa määritellä ne hyödyt, joita suunnittelutoiminnalla 
tavoitellaan. Tämä auttaa suhteuttamaan toimenpiteet ja niiden edellyttämä pa-
nostus tavoitteisiin. Hyötyjen (H) määrittelyssä voi noudattaa ajallisten hyöty-
jen käsitemallia (ks. luku 4.5). Käsitemallin mukaisesti tavoiteltavat hyödyt si-
dotaan ajan jaksoihin: Mitä halutaan saavuttaa jo kehittämisprosessin aikana ja 
mitä palvelun käytön aikana? Mitä hyötyä suunnittelutoimenpiteistä toivotaan 
koituvan myöhemmin tulevaisuudessa? Käsitemallin mukaisesti tavoiteltavia 
hyötyjä ei määritellä pelkästään palvelua tuottavan organisaation sisällä, vaan 
hyötyjen määrittelyyn osallistetaan kaikki sidosryhmät. Täten saadaan parempi 
näkemys toiveiden hajonnasta ja tärkeysjärjestyksestä.  

Tarkempi kuvaus hyödyistä on luvussa 6.2.2.  

4. Toimintojen suunnittelu ja resursointi (T) 
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun ytimeen eli Toimintoihin (T) kannattaa pa-

neutua vasta sen jälkeen, kun keskeiset sidosryhmät on tunnistettu, aikarajat 
kirjattu ja tavoiteltavat hyödyt määritelty. Toisaalta voidaan ajatella, että nämä 
edellä kuvatut vaiheet ovat jo suunnittelutoiminnan johtamista (TT1) eli ne 
kuuluvat käyttäjäkeskeisen suunnittelun Tukitoimintoihin (TT). Tarkemmat 
kuvaukset tässä mainituista yksittäisistä Tukitoiminnoista (TT) ja Perustoimin-
noista (TP) ovat luvussa 6.2.3.  

Käytössä olevien resurssien ja mahdollisen ulkopuolisen resurssitarpeen, toi-
sin sanoen kokonaispanostuksen (P) arviointi kuuluu myös strategisiin valin-
toihin. Tässä vaiheessa kannattaa myös arvioida, onko projektissa riittävää 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaamista vai pitääkö siihen liittyvää lisäresurs-
sia hankkia ulkopuolelta. Mikäli resursseissa tai osaamisessa havaitaan vajetta, 
se voi johtaa päätökseen tarvittavan hankinnan (TT2) käynnistämisestä. 

Jos digitaalisen palvelun kehittäminen perustuu kokonaan tai suurelta osin 
ulkopuoliselta toimittajalta hankittavaan tietojärjestelmään, edellyttää käyttä-
jäkeskeisyyden toteutuminen myös hankinnan toteuttamiselta enemmän. 
Suunnittelutyön strategisen johdon tulee miettiä, osaako hankintayksikkö 
hankkia käyttäjäkeskeisyyttä. Hankintayksikkö taasen joutuu miettimään kei-
not, joilla se voi varmistaa toimittajan riittävän käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
osaamisen. 

Suunnittelutyön vaiheistus ja kunkin aktiviteetin resurssien arviointi kuuluu 
prosessitukitoimintoon (TT3). Suunnitelmaan tulee sisällyttää kaikki käyttäjä-
keskeisen suunnittelun Perustoiminnot (TP): käyttötilanteiden määrittely 
(TP1), käyttäjätarpeiden määrittely (TP2), suunnitelmaratkaisujen tuottami-
nen (TP3) ja tehtyjen ratkaisujen arviointi (TP4). Prosessin suunnittelu ja myö-
hempi ohjaus edellyttävät näiden aktiviteettien ajoituksen suhteuttamista mui-



hin projektin aikarajoihin sekä tarvittavien resurssien miettimistä. Julkisen pal-
velun käyttäjäkeskeisen suunnittelun perustoimintoihin voi oletusarvoisesti 
osallistua useita eri tahoja tai niihin voidaan haluta osallistaa loppukäyttäjiä tai 
muita sidosryhmiä. Siksi tässä vaiheessa suunnitelmaan kirjattuja työvaiheita 
kannattaakin verrata sidosryhmäkartoitukseen. 

Jo suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon myös käyttöpalvelut 
(TT4), joita tarvitaan viimeistään siinä vaiheessa, kun palvelu on julkistettu ja 
otettu käyttöön. Osana suunnittelua kannattaa siis miettiä, millaista käyttäjätu-
kea tai ohjeistusta palvelu tarvitsee ja missä vaiheessa niiden tekeminen on 
ajankohtaista. Kannattaa myös miettiä etukäteen, tarvitaanko sidosryhmien pa-
nostusta käyttöpalveluiden toteuttamiseen ja ylläpitoon. 

5. Sidosryhmien osallistaminen ja panostuksen huomioiminen (P) 
Uuden työn suunnittelu kannattaa aloittaa sidosryhmäanalyysillä ja se kan-

nattaa myös päättää sidosryhmiin pohtimalla, mihin kaikkiin työvaiheisiin tun-
nistettuja sidosryhmien edustajia voi tai kannattaa osallistaa. Olennaisia kysy-
myksiä ovat: Voiko sidosryhmien osaaminen edistää käyttäjäkeskeisellä suun-
nittelulla tavoiteltavien hyötyjen saavuttamista? Miten paljon esimerkiksi lop-
pukäyttäjiltä, kumppaneilta tai muilta sidosryhmiltä odotetaan vaivannäköä tai 
miten paljon omistajan ja rahoittajan tulisi budjetoida suunnitteluun? 

Joillain ryhmillä voi olla ennalta määritelty rooli suunnittelutoiminnan stra-
tegisessa johtamisessa esimerkiksi asiakkuuksien tai kumppanuuksien kautta. 
Tämän lisäksi sidosryhmiä kannattaa ottaa mukaan esimerkiksi prosessien 
suunnitteluun tai suunnitteluratkaisujen tuottamiseen ilman, että sitä jostain 
suunnasta edellytetään. Julkisen palvelun normien täyttämiseksi on syytä osal-
listaa suunnittelutyöhön erityisasiantuntijoita, jotka tuntevat esim. saavutetta-
vuuskriteerit tai muut käyttäjävaatimukset. 

Eri sidosryhmien panostus kannattaa ottaa huomioon ja tehdä näkyväksi jo 
suunnitteluvaiheessa. Tämä edistää odotusten hallintaa ja antaa todenmukai-
semman kuvan suunnittelun edellyttämistä resursseista. Eri tahojen osallistu-
misen näkyväksi tekeminen voi lisätä myös kaikkien osapuolten sitoutumista 
suunnitteluprojektiin. 

 
Viitemallin (BAIST-timantin) avulla tehty tulevan työn suunnitelma ei tule val-
miiksi kerralla, vaan sitä tulee tarkistaa työn edetessä. Erityisesti ajalliset rajoi-
tukset ja mahdollisuudet kannattaa tarkistaa säännöllisesti, sillä muutokset 
ovat väistämättömiä. 

6.3.2 Viitemalli tehdyn työn arvioinnissa  

Periaatteessa takautuva käyttäjäkeskeisen suunnittelun arviointi voidaan aloit-
taa mistä elementistä hyvänsä ja edetä halutussa järjestyksessä muihin. Seu-
raava kuvaus esittelee vain yhden, esimerkinomaisen vaihtoehdon. Lopputulok-
sena on saatavilla olevan dokumentaatioon perustuva kuvaus toteutetun julki-
sen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisesta kokonai-
suudesta. Kuvaaja 25 näyttää, miten arviointi voidaan toteuttaa siirtyen BAIST-
timantin elementistä toiseen. 



 

1. Osallistuneiden sidosryhmien tunnistaminen (S) 
Takautuva arviointi kannattaa aloittaa sidosryhmien tunnistamisella. Tämä 

analyysi käynnistyy seuraavilla kysymyksillä: Ketkä ovat osallistuneet tavalla tai 
toisella käyttäjäkeskeisen suunnittelun toimintoihin? Ketkä ovat nähneet vai-
vaa tai kuluttaneet rahaa käyttäjäkeskeisyyden toteutumiseen? Ketkä ovat olleet 
mukana määrittelemässä tavoitteita? Yksittäisten henkilöiden tunnistamisen 
jälkeen heidät kannattaa ryhmitellä sopiviin sidosryhmiin. 

2. Toimintoihin panostetun vaivannäön ja kulutetun rahan laskeminen (P) 
Viitemalli tekee eron sidosryhmien vaivannäön ja rahallisen investoinnin vä-

lillä. Arviointivaiheessa voi osoittautua työlääksi saada selville, mihin toimin-
toihin eri sidosryhmät ovat osallistuneet ja miten paljon he ovat mihinkin toi-
mintoon panostaneet.  

Panostuksen (P) määrää on helpompi arvioida listaamalla tarkkaan ne aktivi-
teetit, joilla on edistetty käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Riippuen projektin do-
kumentaation huolellisuudesta ja yksityiskohtaisuudesta tämä listaaminen on 
joko helpompaa tai vaikeampaa. Tarkka dokumentaatio sisältää tietoa, joka aut-
taa kaikkien sidosryhmien panostuksen arvioinnissa. 

Panostus (P) kannattaa eritellä toiminnoittain, mikäli laskentaa halutaan 
myöhemmin käyttää apuna tulevien toimenpiteiden suunnittelussa. Summittai-
setkin arviot auttavat hahmottamaan eri sidosryhmien käyttämää aikaa ja ra-
haa. Dokumentaatiosta kannattaa analysoida panostuksen kesto (esim. tun-
teina) ja ajallinen jaksotus: onko panostus ollut kertaluonteista, satunnaista, 
säännöllistä tai jatkuvaa. Sitoutumista koskeva tieto auttaa kokonaispanostuk-
sen laskennassa. Tämä analyysi tekee myös näkyväksi alkuperäisissä suunnitel-
missa näkymättömien tahojen vaivannäköä tai suunnittelematonta rahallista 
panostusta. 

3. Toteutuneiden tehtävien ryhmittely toimintoihin (T) 
Viitemalli tarjoaa rakenteen, johon yksittäiset toteutuneet tehtävät voi kiin-

nittää ja jonka mukaisesti toimintoja voi ryhmitellä. Käyttäjäkeskeisen suunnit-



telun ydintoiminnot voi olla helpompi havaita vaikkapa projektisuunnitel-
masta, mutta tukitoiminnoista ei välttämättä ole saatavilla muistiinpanoja.  
Dokumentaatiota läpi käytäessä kannattaa samalla tarkistaa, ketkä ovat osallis-
tuneet mihinkin aktiviteettiin ja tehtävään. 

Tämä ryhmittely auttaa arvioimaan käyttäjäkeskeistä suunnittelua kokonais-
suorituksena. Analyysin avulla suunnittelujohto voi paremmin hahmottaa, 
mitkä suunnittelutyön osa-alueet ovat korostuneet tai jääneet vähemmälle huo-
miolle. Myöhemmin tätä tietoa voi suhteuttaa tavoitteisiin ja niiden saavutta-
miseen. 

4. Toteutuneiden toimintojen jaksottumisen arviointi (A)  
Käyttäjäkeskeisen suunnittelun toimintojen takautuva ajallisuuden arviointi 

voi olla vaikeaa tai työlästä riippuen dokumentaation tarkkuudesta. Tuleville 
projekteille voi kuitenkin olla hyödyllistä tietää vähintään se, millaisilla sykleillä 
suunnittelutyön perustoimintoja on toteutettu. Erityisesti tieto tukitoimintojen 
jaksottumisesta auttaa arvioimaan strategisten elementtien välisiä suhteita ja 
suunnittelutyön onnistumisen (tai epäonnistumisen) osatekijöitä. 

Tunnistetut perus- ja tukitoiminnot sekä niihin sisältyneet aktiviteetit voi ryh-
mitellä samoin kuin sidosryhmien panostamisen eli sitoutumisen: kertaluontei-
nen, satunnainen, säännöllinen tai jatkuva. 

5. Tavoiteltujen tai saavutettujen hyötyjen ajallinen arviointi (H) 
Takautuvassa arvioinnissa voi verrata käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle ase-

tettujen tavoitteiden ja saavutettujen hyötyjen toteutumista. Käytössä oleva do-
kumentaatio ei välttämättä aina mahdollista tällaista vertailua. On kuitenkin 
hyödyllistä analysoida tavoiteltuja tai saavutettuja hyötyjä olemassa olevan tie-
don perusteella. 

Viitemalli kiinnittää hyödyt suunnittelutyön eri vaiheisiin (järjestys) ja ottaa 
huomioon myös sen, että eri sidosryhmillä voi olla käyttäjäkeskeiselle suunnit-
telulle eri tavoitteet. Jos näitä sidoksia tai erittelyjä ei ole huomioitu alkuperäi-
sissä tavoitteissa, voi arvioinnissa koettaa jaotella hyödyt ajallisen hyötymallin 
mukaisesti kehittämisprosessin aikaisiin, käytön aikaisiin ja tulevaisuuden hyö-
tyihin (ks. luvut 4.5 ja 6.2.2). 

6. Arvioinnin tulosten hyödyntäminen 
Viitemallia noudattavan arvioinnin tuloksena syntyy paljon informaatiota, 

jota voi esittää monin eri tavoin: lukuina, listoina, taulukkoina, selvityksinä tai 
prosessikuvaajina. BAIST-viitemallin elementtien välisten sidosten vuoksi sa-
maa informaatiota voi ja kannattaakin tuoda esille analyysin eri kohteissa.  
Erityisesti sidosryhmiä ja aikaa koskeva tieto on olennaista monessa käyttäjä-
keskeisen suunnittelun vaiheessa. Tuotettua informaatiota voi hyödyntää niin 
kohteena olevan projektin suorituksen arviointiin kuin tulevien tapausten en-
nakointiin. 

Olennainen osa suorituksen arviointia on miettiminen, onko työssä saavutettu 
tavoiteltuja hyötyjä. Ylätason mallina BAIST-viitemalli ei määrittele hyötyjen 
mittaamismenetelmiä eikä edes mittareita, vaan se sallii monien eri välineiden 
käytön. Kullakin organisaatiolla lienee hallussaan keinot mitata toiminnan 



säästöjä, kustannustehokkuutta tai käyttäjien/asiakkaiden tyytyväisyyttä palve-
lun laatuun. 

Saatua informaatiota kannattaa hyödyntää tuleviin projekteihin. Toteutuneen 
projektin toimintojen kuvauksista ja niihin liittyvistä luvuista voi tehdä havain-
toja, jotka lisäävät ymmärrystä nykyisistä toimintatavoista. Erityisesti kannat-
taa kiinnittää huomiota toimintojen, sidosryhmien ja ajan väliseen suhteeseen 
ja miettiä: Voiko sidosryhmiä osallistaa eri tavalla, esim. tukitoimintoihin? 
Onko tärkeiden sidosryhmien vaivannäkö otettu riittävästi huomioon ja tuotu 
näkyväksi? Onko joihinkin toimintoihin panostettu toisten kustannuksella? 
Voiko toimintojen ajallista hallintaa parantaa esimerkiksi tarkentamalla ajas-
tusta tai järjestystä?  

BAIST-viitemalli pohjautuu empiiriseen aineistoon, josta valtaosa kuvaa Finna-
palvelun kehittämistä vuosina 2013–2017. En tässä vaiheessa tutkimusta voi 
hankkia enää uutta empiiristä aineistoa BAIST-mallin testaamiseen. Finnan ke-
hittämisestä tutkimuksen aikana kokoamani aineisto on laajempi kuin muiden 
tutkimieni projektien aineisto, joten käytän sitä. Vaikka empiirinen aineisto al-
kaa vuodesta 2011, tähän analyysiin tarvittava projektin dokumentaatio on riit-
tävän tarkkaa vasta vuodesta 2013 eteenpäin. 

Kokoan seuraavaksi esimerkinomaisen yhteenvedon Finna-palvelussa toteu-
tuneesta käyttäjäkeskeisen suunnittelun kokonaisuudesta. Vastaavan yhteenve-
don voivat tehdä BAIST-viitemallia noudattaen myös Finnassa mukana olevien 
organisaatioiden edustajat, omasta näkökulmastaan ja käytössään olevaa dataa 
hyödyntäen. Noudatan kokoamisessa edellä (luku 6.3.2) kuvailemaani etene-
mistapaa ja arvioin Finnan käyttäjäkeskeistä suunnittelua takautuvasti seuraa-
vien vaiheiden kautta (vrt. kuvaaja 25): 

1. Osallistuneiden sidosryhmien tunnistaminen (S) 
2. Toimintoihin panostetun vaivannäön ja kulutetun rahan laskeminen (P) 
3. Toteutuneiden tehtävien ryhmittely arvoa tuottaviin toimintoihin (T) 
4. Toteutuneiden toimintojen jaksottumisen arviointi (A) 
5. Tavoiteltujen tai saavutettujen hyötyjen ajallinen arviointi (H) 
Jätän tarkoituksella viimeisen vaiheen, arvioinnin tulosten hyödyntämisen, 

myöhemmin tehtäväksi, sillä katson sen kuuluvan Finnan kehittämisestä vas-
taaville henkilöille. Mainitsen kuitenkin joitain tulevaan suuntaavia ja strategi-
sia valintoja koskevia havaintoja tämän analyysin pohjalta. Kuvailen seuraa-
vassa kunkin arviointivaiheen tulokset. Yksityiskohtaiset taulukot löytyvät liit-
teestä B.  

Finna-palvelua on kehitetty yhteistyössä monien tahojen kanssa. Käyttäjäkes-
keisen suunnittelun sidosryhmiä on pyritty tunnistamaan ja osallistamaan pal-
velun kehittämisen eri vaiheisiin. Ensimmäisissä käytettävyyssuunnitelmissa 
todettiin ammattitaitoisen käyttöliittymäsuunnittelijan ja käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun periaatteita ja menetelmiä osaavien yhteistyökumppaneiden tar-
peellisuus. Palvelun kehittämisestä vastaava Kansalliskirjasto ja mukana ole-



vien asiakasorganisaatioiden edustajat laativat yhdessä kyseisen käytettävyys-
suunnitelman ja sen myöhemmät versiot. Jo projektin alkuvaiheessa suunnit-
telussa ja arvioinnissa tehtiin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, ja vuosien var-
rella oppilaitosyhteistyökumppaneita tuli lisää. Palvelun budjetissa on ollut 
alusta lähtien myös varaus kaupallisilta kumppaneilta hankittavien palvelujen 
ostamiseen. 

Huolellisempi käyttäjäkeskeisen suunnittelun sidosryhmäanalyysi syntyi 
vasta tämän tutkimuksen tuloksena, kun selvitin ja ryhmittelin panos-tuotos-
mallia varten Finnan suunnitteluun osallistuneet tahot. Tämän analyysin lop-
putuloksena Finna-palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja julkisen arvon 
tuotannon kannalta merkittäviä sidosryhmiä on kymmenen: suunnittelijat, tek-
niset kehittäjät, muut sisäiset toimijat, palvelun omistava organisaatio (Kansal-
liskirjasto), loppukäyttäjät, asiakasorganisaatiot, kaupalliset kumppanit, ei-
kaupalliset kumppanit, ohjaava ministeriö sekä yhteiskunta (ks. liite B, tau-
lukko 12). 

Koska Finna on julkinen palvelu, sitä on kehitetty avoimuuden periaatteiden 
mukaisesti. Tämä on tarkoittanut mm. projektidokumentaation avointa julkai-
semista tietoverkoissa. Niinpä saatavilla on vuodesta 2013 lähtien takautuvaa 
aineistoa, jota voi käyttää Finnan suunnittelutehtäviin käytettyjen resurssien 
laskemiseen. Saatavilla on kuitenkin vain Finna-palveluun suoraan liittyvää 
asiakirja-aineistoa, joten esimerkiksi asiakasorganisaatioiden tai kumppanien 
suunnitteluun käyttämistä rahallisista resursseista ei ole kattavaa tietoa. 

Laskelmat eri sidosryhmien panostuksesta Finnan käyttäjäkeskeiseen suun-
nitteluun nostavat esiin sen havainnon, että palvelun käyttäjäkeskeiseen kehit-
tämiseen varatun budjetin lisäksi monet tahot ovat panostaneet huomattavan 
määrään vaivannäköään käyttäjäkeskeisyyden edistämiseen. Vuotuisesta 
Finna-budjetista n. 11,5 tuhatta euroa on ollut käytettävissä käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun eri toimintoihin. Tämä summa on käytetty pääasiassa suunnitteli-
joiden palkkaamiseen ja ostopalvelujen hankkimiseen. Lisäksi loppukäyttäjät 
ovat yhteensä panostaneet keskimäärin n. 1 300 tuntia vuodessa käyttäjätestei-
hin, kyselyihin ja työpajoihin osallistumiseen. Opiskelijayhteistyönä Finnan ke-
hittämiseen saatu panostus on ollut yhteensä keskimäärin n. 3 600 tuntia vuo-
dessa. Laskelmat kaikista Finnan käyttäjäkeskeisen suunnittelun panostuksista 
ovat liitteessä B, taulukko 13). 

Tämä BAIST-mallilla tehty arviointi tuo esille sen, että suunnittelutyöhön 
osallistuvien tahojen osallistuminen ja tämän osallistumisen mittakaava eivät 
täysin ilmene julkisista Finna-dokumenteista. Tämä seikka on syytä ottaa huo-
mioon ja muuttaa, mikäli se nähdään strategisesti tärkeäksi Finnan kehittämi-
sen ja siihen kuuluvan käyttäjäkeskeisen suunnittelun tavoitteiden kannalta. 

Julkinen asiakirja-aineisto ja tutkimukseen kuuluvat haastattelut (ks. luku 
3.3.1) antavat kuvan Finnan käyttäjäkeskeisen suunnittelun toiminnoista. Liit-
teen B, taulukko 14 esittelee, miten olen ryhmitellyt nuo toiminnot BAIST-vii-
temallin mukaisiin Perustoimintoihin ja Tukitoimintoihin. Ryhmittely osoittaa, 
että Finna-palvelun kehittämisessä on toteutettu kaikkia arvoa tuottavia toi-
mintoja ja että lähes kaikkiin toimintoihin on osallistunut useamman sidosryh-



män edustaja. Myös suunnittelutiimin ulkopuoliset tahot (erit. asiakasorgani-
saatiot ja kumppanit) ovat olleet osallisina perustoimintoihin. Tätä toimintoi-
hin osallistamista haluttaneen jatkossakin jatkaa.  

Seuraavaksi arvioin toteutettujen toimintojen ajallista jaksottumista (ks. liite 
B, taulukko 15). Kuten sidosryhmien panostuksen analyysistä saattoi jo nähdä, 
osallistuivat suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavan tiimin ulkopuoliset tahot 
aktiviteetteihin eri jaksotuksin (ks. liite B, taulukko 13). Analyysi Toimintojen 
ajallisista ulottuvuuksista (järjestys, ajoitus ja jaksotus) viittaa käyttäjäkeskei-
sen suunnittelun olevan kiinteä osa Finnan kehittämistä. Kaikki ydintoiminnot 
näyttävät olleen osa suunnittelijoiden ja teknisten toteuttajien arkea. Myös asia-
kasorganisaatiot ja kumppanit ovat osallistuneet kaikkiin Perustoimintojen ak-
tiviteetteihin. Tukitoimintoihin liittyvien ajan ulottuvuuksien analyysi puoles-
taan viittaa siihen, että suunnittelutoimintaa on johdettu ja prosesseja ohjattu 
vastuuorganisaatiokeskeisesti. Näyttää siltä, että mukana olevat organisaatiot 
ja kumppanit ovat osallistuneet harvakseltaan johtamisen ja ohjauksen aktivi-
teetteihin. Asiakkaiden tai kumppaneiden osuus käyttöpalvelujen tuotannossa 
jää puuttuvien tietojen vuoksi epäselväksi. Tätä ajan ulottuvuuksien tarkempaa 
suunnittelua voidaan tulevaisuudessa kehittää käyttämällä tässä tehtyä analyy-
siä viitteenä ja vertailukohtana. 

Viimeisenä vaiheena arvioin Finnan käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle alun 
perin asetetut tavoitteet (ks. liite B, taulukko 16) suhteessa saavutettuihin hyö-
tyihin. Missään Finnan dokumentaatiossa ei ilmaistu selkeästi suunnittelu-
työstä ja -toimenpiteistä kokonaisuutena tavoiteltavia hyötyjä, vaikka suunni-
telmissa todetaan käytettävyyden olevan tärkeä osa palvelun kehittämistä4.  

Finnan projektidokumentaatiosta voi kuitenkin löytää mainintoja tavoitteista, 
jotka puolestaan voi jakaa ajallisesti kehittämisprosessin aikana, käytön aikana 
tai tulevaisuudessa konkretisoituviksi hyödyiksi. Vuoden 2011 käytettävyys-
suunnitelmassa työn tavoitteena oli "tuoda KDK-asiakasliittymän suunnittelu- 
ja toteutusprosessiin käyttäjälähtöisiä näkökulmia hankkeen eri vaiheissa". 
Vaikka tämä lause ei ilmaisekaan, mitä hyötyä näistä näkökulmista on kehittä-
miselle, voidaan tavoite katsoa kuuluvan kehittämisprosessin hyötyihin. Käy-
tön aikaset hyödyt voi lukea vuonna 2012 kirjatuista käytettävyystavoitteista 
"käyttäjäkokemuksen ja palvelun laatuna"5 sekä saman vuoden käytettävyys-
suunnitelmassa mainittuna "käyttäjien tarpeiden ja palvelun suhteen"6 yhteen-
sovittamisena. Tulevaisuuteen sijoitettuja hyötyjä voi löytää käytettävyysryh-
män analyysistä7, joissa nähdään Finna-palvelun kehittyvän ja avaavan uusia 
mahdollisuuksia niin käyttäjille kuin mukana oleville organisaatoille. Joku ryh-
män jäsenistä on arvioinut Finnan mahdollisesti kehittyvän de facto -standar-
diksi muille vastaaville palveluille. 

Näistä esiin nostetuista käyttäjäkeskeisen suunnittelun tavoitteista ainoas-
taan käyttöä ja palvelun laatua on mitattu systemaattisesti. Vuodesta 2015 



eteenpäin vuosittain julkaistut, trendianalyysiksi kutsutut raportit ovat koon-
neet yhteen käytön seurannan ja käyttäjäkyselyn tuloksia8. Näiden perusteella 
Finna on saavuttanut tavoitteitaan, sillä sen käyttö on kasvanut julkistamisen 
jälkeen ja aktiivisten suosittelijoiden määrä on kasvanut vuosien aikana yli 50 
prosentin. 

Tämän arviointi paljastaa, millaisia käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategi-
sen kokonaisuuden osa-alueita Finnassa on toteutettu milläkin intensiteetillä. 
Vaikka käytössä ollut julkinen dokumentaatio on osin puutteellista, näyttää 
siltä, että Finnassa on toteutettu varsin kattavasti käyttäjäkeskeisen suunnitte-
lun Toimintoja (T) ja niihin on osallistettu Sidosryhmien (S) edustajia. Osallis-
tumisen ja osallistamisen Panostusta (P) ei kuitenkaan ole dokumentoitu tai 
tuotu kattavasti näkyväksi ennen tätä analyysiä. Myöskään Ajan hallintaa (A) 
ei ole BAIST-viitemallin kuvailemalla yksityiskohtaisuudella Finna-projektissa 
suunniteltu tai dokumentoitu. Heikoimmin toteutunut osa-alue on viimeksi ku-
vailemani, käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta tavoiteltavien Hyötyjen (H) mää-
rittely ja seuranta. Finnan käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamisesta eri ta-
hoilla vastaavat tahot voivat hyödyntää tässä tehtyä arviointia ja liitteeseen B 
kokoamaani dataa vuosilta 2013–2016. Tämä arviointi tarjoaa kiinnekohdan ja 
BAIST-viitemalli rungon tuleville Finnan käyttäjäkeskeisen suunnittelun stra-
tegisille suunnitelmille sekä niistä johdetuille toimenpiteille. 

 





Tässä luvussa tarkastelen tutkimukseni tulosta eli käsitteellisistä pohdinnoista, 
olemassa olevan tietämyksen arvioinnista ja empiirisen aineiston analysoin-
nista johtamaani BAIST-viitemallia suhteessa ajankohtaiseen tutkimukseen.  
Käytän rakenteena teoreettisen viitekehyksen pääkäsitteitä: oikeutus ja tuki, 
toiminnallinen kyvykkyys, ajallisuus ja julkinen arvo (ks. luku 2.4.1 ja kuvaaja 
26). Arvioin tämän luvun lopussa myös tutkimukseni luotettavuutta. 

 

 

Yhteisillä verovaroilla rahoitettu toiminta on jatkuvasti arvioitavana sen suh-
teen, onko toiminta tavoitteiden ja tarkoituksen mukaista. Organisaatioiden 
toiminnan oikeutus rakentuu sosiaalisesti, arvokeskustelujen tuloksena 
(Suchman, 1995). Näitä arvokeskusteluja käydään julkisuudessa, eri medioiden 
välityksellä ja enenevästi myös sosiaalisessa mediassa (Parker ja Bozeman, 
2018). Julkiset arvokeskustelut suuntaavat huomion kulloinkin tärkeinä pidet-
tyihin asioihin. 



Käyttäjäkeskeisyys ja asiakaskeskeisyys ovat olleet pitkään esillä julkisessa 
keskustelussa nimenomaan julkisen sektorin toimijoille asetettuna tärkeänä ta-
voitteena (Luntiala, 2017; Rousku ym., 2017). Myös akateeminen tutkimus tu-
kenut näkemystä käyttäjäkeskeisyyden hyödyllisyydestä (Gulliksen ym., 1999; 
Hyvärinen, Lee ja Mattelmäki, 2015; Kaipio ym., 2015; tarkemmin luvussa 2.1). 
Yleisellä tasolla yhteiskunta on siis antanut julkiselle sektorille oikeutuksen 
edistää suunnittelua, joka ottaa huomioon julkisten palvelujen käyttäjien tar-
peet.  

Digitaaliset julkiset palvelut saavat oikeutuksensa viime kädessä käyttäjiltään, 
joiden kokemuksilla nähdään arvoa myös digitalisoituvan yhteiskunnan pää-
töksenteossa (vrt. Valtiovarainministeriö, 2017a). Käyttäjien mielipide – julki-
seen keskusteluun vaikkapa sosiaalisen median kanavia pitkin välitettynä – on 
tärkeä mittari, joka kertoo, ovatko tarkoitus ja tavoitteet saavutettu (Virtanen ja 
Stenvall, 2014; 162–163). Koska julkisia palveluja kehitetään ja tuotetaan ene-
nevässä määrin useiden toimijoiden yhteistyönä (Bovaird ja Loeffler, 2012;  
Virtanen ja Stenvall, 2014; 126–135), mittaavat julkisten digitaalisten palvelu-
jen onnistumista myös muut sidosryhmät kuin loppukäyttäjät. Avoimen inno-
vaation mukainen toiminta ja jaetuissa ekosysteemeissä toimiminen voivat yh-
distää useita julkisia organisaatioita tai julkisen ja kaupallisen sektorin toimi-
joita tavoittelemaan yhteistä päämäärää (vrt. Adner, 2017; Jalonen ym., 2012; 
Osborne, 2010; Pestoff, 2012). Niinpä toiminnan oikeuttajia ja sidosryhmiä voi 
olla organisaation sisä- ja ulkopuolella. 

Tutkimuksen tuloksena laatimani BAIST-viitemalli kiinnittää huomion tähän 
toiminnan oikeuttavien tahojen laajuuteen ja moninaisuuteen. Vaikka käyttäjä-
keskeisen suunnittelun standardikin (Suomen standardisoimislliitto SFS, 2010) 
huomioi sen, että suunnitteluun osallistuvia tahoja on useita, se korostaa vain 
käyttäjien osallistamista. Viitemalli ja sen avulla tarkastelemani Finna-tapaus 
osoittavat, että julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun 
eri vaiheisiin voi osallistua tai osallistaa loppukäyttäjien lisäksi useita eri tahoja 
(ks. luvut 2.3.1 ja 6.2.1). Nämä kaikki toimijatahot, niitä edustavat henkilöt, ar-
vioivat myös käyttäjäkeskeisen suunnittelun onnistumista ja oikeutusta kukin 
omalla tahollaan sekä omista lähtökohdistaan. 

Tutkimuksen toimintaympäristöön eli kirjastoihin, arkistoihin ja museoihin 
on kaivattu organisaatiokeskeisen johtamisparadigman muutosta (esim. Batt, 
2015, ss. 295–299). Olemassa olevat suorituksen johtamisen tai arvioinnin mal-
lit painottavat asiakkaiden ja käyttäjien merkitystä ja jossain määrin myös 
kumppaneiden merkitystä (esim. International Organization for Standard-
ization, 2014; Tanner, 2012). Näille organisaation ulkopuolisille toimijoille an-
nettu rooli näyttäytyy kovin passiivisena: käyttäjien, kehittäjäkumppanien tai 
muiden sidosryhmien näkemys voidaan ottaa huomioon, mutta harvoin arvi-
ointimallit antavat useille sidosryhmille yhdenveroisen aseman toiminnan ar-
vioijina.  

Vaikka arviointiin koottaisiin näkemyksiä useammilta sidosryhmiltä (esim. 
International Organization for Standardization, 2104; Tanner, 2012;), palaute 
saatetaan muotoilla totuttujen toimintatapojen mukaisesti julkisen organisaa-
tion omaa näkökulmaa vastaavaksi tai hyödyntää vain organisaation sisällä 



(Hodges, 2012; Liguori, Sicilia ja Steccolini, 2014). Deliberatiivisen ihanteen 
mukaisesti demokraattisessa yhteiskunnassa tulisi yhteisiin asioihin liittyvän 
viestinnän olla avointa ja valintojen takana olevien intressien keskusteltavissa 
(Habermas, 1992, s. 222; Held ja Schott, 2006, s. 252).   

Kyseenalaistan tutkimuksessani organisaatiokeskeistä toiminnan tarkastelua. 
Rakentamani BAIST-viitemalli toteuttaa aktiivisen osallistumisen, avoimuuden 
ja keskustelevan demokratian ideaa esittämällä, että suunnittelutyöhön suo-
raan tai välillisesti osallistuvat tahot osallistetaan myös suorituksen ja hyötyjen 
arviointiin. Viidennessä artikkelissa esittelemäni ajallisten hyötyjen käsitemal-
lin käyttöohjeissa kehotan kysymään hyötyjä julkisessa keskustelussa. Kuten sa-
massa artikkelissa esitellyt esimerkkitapaukset toivat ilmi, tällainen useita si-
dosryhmiä osallistava tavoitteiden asettaminen voi olla työläämpää kuin orga-
nisaation omin voimin toteutettu määrittely. Esimerkit osoittivat myös, että ky-
sely voi tuottaa runsaasti toisistaan eroavia näkemyksiä suunnittelutyön tavoit-
teista ja hyödyistä. Osallistaminen ei siis ole välttämättä tehokasta, mutta se voi 
edistää suunnittelun tarkoitusta antamalla sidosryhmille mahdollisuuden il-
maista näkemyksensä. Näistä näkemyksistä voi ilmetä tavoitteita, joita palvelua 
tuottava organisaatio ei itse ole osannut ottaa huomioon (vrt. Virtanen ja Sten-
vall, 2014; 162–163; Scott ym., 2016). 

Siirtyminen sidosryhmien ilmaisemista julkisen toiminnan päämääristä niihin 
konkreettisiin toimintoihin, joilla päämäärät voidaan saavuttaa, ei ole yksiselit-
teistä. Perinteisen, länsimaissa pitkään vallinneen ajattelutavan mukaan poliit-
tinen päätöksenteko ja lainsäädäntö ovat parhaat keinot varmistaa julkisen sek-
torin tarkoituksenmukaisin toiminta (Marcon, 2014, s. 326; Virtanen ja Sten-
vall, 2014, ss. 128–130). Keskustelussa arvoperustaisesta julkisen toiminnan 
johtamisesta puolestaan korostetaan lähempänä suorittavaa tasoa tapahtuvaa 
johtamista. Tämän ajattelutavan mukaan julkiset arvot synnytetään välittö-
mästi niissä toiminnoissa, joilla julkisia palveluja kehitetään ja ylläpidetään 
(Marcon, 2014; 334; Moore; 2014; 6–8). Teoreettisen viitekehyksen pohjana 
käyttämäni Mooren (2014) malli esittää käsitteellisellä tasolla, miten julkista 
arvoa johdetaan oikeutuksen, toimintojen ja arvon strategisena ketjuna. Myös 
Virtanen ja Stenvall (2014; 194–195) tuovat esiin lähellä toimintoja tapahtuvan 
johtamisen merkityksen hyvälle ja "älykkäälle" julkiselle organisaatiolle.  

Yksi tämän tutkimuksen käynnistäneistä kysymyksistä koski käyttäjäkeskei-
sen suunnittelun strategista johtamista: Mitä käyttäjäkeskeisyyttä tavoittelevan 
julkisen palvelun kehittäjän kannattaisi tehdä ja miten toimia edistääkseen 
käyttäjäkeskeisyyttä palveluissaan? Näin ollen tarkastelen tutkimuksessani 
käyttäjäkeskeistä suunnittelua suunnittelustrategisesta näkökulmasta (design 
strategy), jossa tavoitteena on pitkän aikavälin suunnitelmien laatiminen muo-
toilu/suunnittelutyölle (Aguiar, 2014). Ihmiskeskeisen suunnittelun ammatilli-
set ja tieteelliset julkaisut esittelevät monia suositeltavia toimintatapoja ja me-
netelmiä (ks. luvut 2.1.1 ja 2.1.2). Käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardi 



(Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010) kiteyttää vallitsevat näkemykset tii-
viiksi yleisen tason kuvaukseksi.  

Mainitun standardin taustalla on kypsyysmalliajattelu, jossa tarkastellaan 
suunnittelutoimintaa eri painopistein, mutta joka tapauksessa tavoitteena suo-
rituksen johtaminen (ks. Jokela ym., 2006). Kypsyysmallien ideana on kuvata 
päämääränä oleva ihanteellinen toiminnallinen kyvykkyys ja sen lähtökohtana 
tilanne, jossa toiminnallista kyvykkyyttä ei ole lainkaan tai se on kovin vähäistä. 
Kypsyysmallit kuvaavat portaittain eteneviä toiminnan muotoja joilla organi-
saatio voi nousta alemmilta kyvykkyyden tasoilta ihanteeseen (ks. Paulk ym., 
1993; 7–18). Kypsyysmalleja voi käyttää organisaation kyvykkyyden arvioinnin 
apuna tai ohjaamaan suoritusta haluttuun suuntaan (Jokela ym., 2006). 

Tämä tutkimus pyrkii täydentämään olemassa olevaa tietämystä julkisen sek-
torin kannalta olennaisilla näkökulmilla, jotka ilmentävät toimintaympäris-
tössä tapahtuvaa muutosta. Yksi julkisten palvelujen toiminnallisen kyvykkyy-
den johtamiseen vaikuttavista muutoksista on lisääntyvä verkostoituminen ja 
kumppanuuksiin perustuva organisaation ydintoimintojen tuottaminen (Tie-
donanto EU COM/2013/0494; Virtanen & Stenvall, 2014, ss. 84–87).  Toimin-
nallinen kyvykkyys ei ole pelkästään julkista palvelua tuottavan organisaation 
sisäinen kehittämiskohde. Toisin sanoen kypsyysmallien portaita ei nousta enää 
yksin, vaan yhdessä erilaisten kumppanien ja sidosryhmien kanssa. 

Monimutkaistuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä organisaation me-
nestys edellyttää johtamista, joka ottaa huomioon erilaisten toimijoiden ja toi-
mintojen väliset sidokset sekä sidosten välisen dynamiikan. Rajoja ylittävä yh-
teistyö luo paineita kehittää uusia käytäntöjä ja uudenlaista johtamista (Toiva-
nen, Janhonen, Järvensivu ja Vesa, 2014). Niinpä organisaation toiminnallista 
kyvykkyyttä ei mielestäni voi tarkastella ulkoisista tekijöistä irrallaan olevina 
prosesseina, jotka omaksumalla organisaatio automaattisesti kypsyy ja kehittyy 
halutussa toiminnassa. Edes yhdelle toiminnan osa-alueelle kuten käyttäjäkes-
keiselle suunnittelulle ei voi olla universaalia onnistumisen kaavaa, vaan olen-
naisempaa on hahmottaa toisiinsa vaikuttavien elementtien muodostama dy-
naaminen kokonaisuus.  

Tavoittaakseni toiminnallisen kyvykkyyden olennaiset osatekijät käytin 
apuna ideaa toimintojen linkittymisestä toisiinsa arvon muodostamisen ele-
mentteinä. Täten saatoin yhdistää olemassa olevaa tietämystä erityisesti kyp-
syysmalleista ja standardeista sekä yhdistää sitä julkisen toiminnan ja toimin-
taympäristön kannalta merkittäviin näkökulmiin. 

Kuvatessani Finna-tapausta pyrin nostamaan esille vuosien varrelta niitä toi-
mintoja, jotka kertovat toiminnallisen kyvykkyyden edellytyksistä ja kehittymi-
sestä. Tuloksia voi tulkita niin, että Finnan käyttäjäkeskeisen suunnittelun toi-
minnallinen kyvykkyys on perustunut sekä riittävään peruspanostukseen (bud-
jetti) että sidosryhmien panostukseen (ks. liite B, taulukko 13). Vaikka analyysi 
ei paljastanut esim. asiakasorganisaatioiden tekemiä rahallisia investointeja, 
heidän ja opiskelijayhteistyökumppaneiden vaivannäön voi olettaa edistäneen 
hyvien tulosten saavuttamista.  

Finnassa toteutunutta toiminnallista kyvykkyyttä ja sen kautta saavutettuja 
tuloksia voi tarkastella myös yksittäisen toiminnon kautta. Finnassa on johdettu 



suunnittelutyötä (TT1), kiinnitetty huomiota käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
kompetensseihin ja pyritty kiinnittämään projektin toteuttamiseen riittävää 
osaamista niin palkattuna henkilökuntana kuin sidosryhmien avulla (artikkelit 
3 ja 5, liite B, taulukko 12). 

Useimpien arvoa tuottavien toimintojen osalta projekti näyttää esimerkillisen 
aktiiviselta; suunnittelutoiminnon eri osa-alueita on edistetty. Yksi tukitoi-
minto kiinnittää kuitenkin huomioni: Käyttöpalveluihin panostamista koskevaa 
tietoa on niukasti, mikä viittaa siihen, ettei sitä ole mielletty yhtä tärkeäksi 
osaksi projektikokonaisuutta kuin muut toiminnot. Käyttöpalvelut voivat olla se 
aktiviteetti, jonka kautta myös loppukäyttäjät voi luontevasti osallistaa yhteis-
tuottajina suunnittelun tukitoimintoihin. 

Yksi julkisen verkkopalvelun laatukriteereistä on käyttäjälle myönteinen käyt-
tökokemus (Valtiovarainministeriö, 2012, s. 96). Finnassa tätä on mitattu käyt-
täjäkyselyillä vuodesta 2014 alkaen. Yksi käyttäjätyytyväisyyden mittareista on 
suositteluindeksi Net Promoter Score (NPS), joka on noussut vuoden 2016 
33:sta vuoden 2018 44:ään (Luotonen, Täppinen ja Honkanen, 2018). Hyvin 
hyvä NPS lähenee 50:ä (Fuggetta, 2012, s. 161). Aiempien vuosien NPS:llä ei 
vielä voida nähdä vastaajamäärien vähäisyyden vuoksi tilastollista merkittä-
vyyttä (Laitinen, 2018), mutta vuoden 2018 kyselyn vastaajamäärä 33 443 nos-
taa indikaattorin ilmaisuvoimaa. Muutkin käyttäjätyytyväisyyttä ilmaisevat 
mittarit olivat nousseet tai pysyneet samana (esim. yleisarvosana on pysynyt 
vuodesta 2014 lukemassa 8/10) (Luotonen ym., 2018). Näin ollen Finnaa voi-
daan pitää hyvänä esimerkkinä onnistuneesta käyttäjäkeskeisestä suunnitte-
lusta. 

Ajan käsitteellinen tarkastelu on vasta nousemassa tieteelliseen keskusteluun 
käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta (ks. esim. Culén ja Stuedahl, 2017). Teoreet-
tisessa osuudessa esittelin organisaatiotutkimuksen ja suunnittelutoimintaa kä-
sittelevää kirjallisuutta, joissa molemmissa ajan hallintaa käsitellään osana toi-
minnan kehittämistä (ks. luku 2.3.2).  Aika esitetään usein rutiininomaisesti, 
itsestään selvänä ja kokemuksiimme ulkopuolelta vaikuttavana voimana 
(Shove, Trentmann ja Wilk, 2009, s. 4).  

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardissa ajallisuus näyttäytyy juuri tuol-
laisena suunnittelutoiminnasta irrallisena voimana.  Standardi toki viittaa epä-
suorasti ajan jaksottumiseen painottaessaan prosessin iteratiivista etenemistä 
ja painottaessaan ihmiskeskeisen suunnittelun kuuluvan kaikkiin tuotteen elin-
kaaren vaiheisiin (Suomen standardisoimisliitto SFS, 2010; 26). Standardi ko-
rostaa myös lyhyen ja pitkän aikavälin seurannan tärkeyttä (Suomen standardi-
soimisliitto SFS, 2010; 42). Ajallisuutta ei kuitenkaan esitetä aktiivisesti hal-
tuun otettavana tai prosessin aikana tietoisesti rakennettavana elementtinä. 
Vaikka standardi ei tarjoakaan keinoja ajan hallintaan, käytännössä suunnitte-
luaktiviteetit täytyy kiinnittää johonkin malliin ajasta ja sen etenemisestä.  

BAIST-viitemallissa aika nivoutuu kaikkiin elementteihin, mutta malli ei tark-
kaan määrittele, miten aikaa tulee tarkastella suhteessa kuhunkin elementtiin. 



Tämä voi tuntua haastavalta mallin käyttöönoton kannalta: mikä ajan ulottu-
vuuksista tai määrittelytavoista on se oikea ja käyttäjäkeskeisyyttä parhaiten tu-
keva. 

Olen hyödyntänyt tutkimukseni aikana Alterin (2008, 2013) elinkaarimallia 
viitekehyksenä, joka auttaa hahmottamaan suunnittelutyön suhdetta aikaan 
(ks. artikkelit 4 ja 5, luvut 4.4 ja 4.5). Laajentaakseni mahdollisuuksia hallita 
suunnittelutyössä konkretisoituvaa ajallisuutta, hyödynnän viitemallissa myös 
Southertonin (2006) esittelemät viisi ajan ulottuvuutta (ks. luku 6.2.1). Finna-
tapauksen analyysissä esitin yhden mahdollisen tavan hyödyntää näitä käsit-
teitä. 

Analyysi Finnan käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta esittää yhden esimerkin-
omaisen tavan rakentaa aikaa osaksi käyttäjäkeskeistä suunnittelua. Tarkaste-
lin jo tehtyjä panostuksia ja toimenpiteitä nostaen esiin kestoon, järjestykseen, 
synkronointiin ja jaksottumiseen liittyviä valintoja. Hyötyjen ajallisuutta tar-
kastelin tarkoituksellisesti, 360°TB-käsitelmalliin nojaten nimenomaan jaksot-
tumisen näkökulmasta. Toisista tarkastelukulmista Finnan kehittämisen ajalli-
suus näyttäytyisi varmaankin toisin. Ajan ulottuvuuksien tarkastelukulman va-
linta on vielä tärkeämpää tulevaa työtä suunniteltaessa. Ajan ulottuvuudet ovat 
myös toiminnan ulottuvuuksia (vrt. Orlikowski ja Yates, 2002; Schatzki, 2009, 
s. 42) ja siten ajallisuus on osa suunnittelutyön strategista johtamista. 

Käytäntöteoreettisen näkemyksen mukaan aika on kuitenkin sosiaalisessa ja 
materiaalisessa ympäristössämme aktiivisesti rakennettava ja rakentuva ele-
mentti (vrt. Orlikowski ja Yates, 2002; Shove, 2009; 3–6). Tästä näkökulmasta 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamiseen kuuluvat myös ajan ulottuvuuksia 
koskevat valinnat, ajan hallinta toiminnan strategisia tavoitteita tukevaksi. Kun 
aika nähdään elementtinä, jota muokataan organisaation toiminnassa, viite-
mallin tarjoamat ajan ulottuvuudetkin voi nähdä kehikkona, joka auttaa otta-
maan aktiivisesti haltuun ajallisuuden ja siihen liittyvät mahdollisuudet. Käyt-
täjäkeskeisessä suunnittelussa muotoillaan myös ajallisuuteen liittyviä käytän-
töjä. 

Tutkimukseni osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun digitalisaatiosta ja ar-
voista. Arvokeskustelua pidetään sitä tärkeämpänä mitä erottamattomammin 
tietotekniikka sulautuu osaksi ympäristöämme, mitä riippuvaisemmaksi tu-
lemme tietotekniikasta ja tietoverkoista tai mitä enemmän tietotekniikkasuh-
teemme muuttuu satunnaisesta käytöstä elinikäiseksi vuorovaikutussuhteeksi 
(Sellen ym., 2009). 

Julkisen toiminnan arvoa ei voi määritellä samalla tavalla kuin yksityisen. 
Vaikka julkisella sektorillakin on tärkeää tarkkailla kustannustehokkuutta ja 
tuottavuutta, mikä on ollut uuden julkisjohtamisen tärkeimpiä tavoitteita (mm. 
Herranen, 2015), julkisten palvelujen on aina tarkoitus myös edistää yhteiskun-
nan toimivuutta, ihmisten hyvinvointia ja muita yhteisiä arvoja (Moore, 2014; 
Osborne, Radnor ja Nasi, 2012). Taloudellisen kustannustehokkuuden osoitta-
minen ei riitä, vaan esimerkiksi kulttuuriperintöä säilyttävien organisaatioiden 



tulee osoittaa myös tuottamansa palvelun hyödyllisyys ja vaikuttavuus (Thom-
son ym., 2014). Keskeisiin haasteisiin voitaisiin etsiä ratkaisuja kansalaisten ja 
organisaatioiden monituiset intressit ja toimintatavat paremmin huomioivista 
näkökulmista.  

Valitsin tutkimukseni viitekehykseen julkisen arvon johtamisen (Public Value 
Management) lähestymistavan (ks. Guthrie ym., 2014), koska katson sen katta-
van nykyaikaisen julkisen palvelutuotannon tavoitteet riittävän laveasti ja mo-
net näkökulmat huomioiden. Julkisen arvon käsite yhdistää julkiseen toimin-
taan liitettävät yleiset ja abstraktit arvot kuten oikeudenmukaisuus, sekä tarkat 
ja mitattavat arvot kuten tehokkuus (Moore, 2014; 112). Julkiset arvot voivat 
olla myös välittömiä asiakkaan saamia hyötyjä (Client Encounters) tai välillisiä 
sosiaalisia tuotoksia (Social Outcomes) (Moore, 2014; 120–122). Aiempi tutki-
mus on esittänyt, että kansalaiset pitävät molempia julkisen arvon muotoja tär-
keinä (Scott ym., 2016). 

Tutkimukseni linkittää toisiinsa käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja julkisten 
arvojen tuottamisen. Tutkimukseni teoreettiseen viitemalliin pohjautuva väit-
tämä oli, että käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla (organisaation muiden toimin-
tojen ohella) voidaan tuottaa julkista arvoa Tämä kohdennus kiinnittää tutki-
mukseni toistaiseksi niukasti käytyyn keskusteluun käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun vaikuttavuudesta. 

Esittelen tutkimuksessa Finna-projektin, jossa on toteutettu sekä käyttäjäkes-
keistä suunnittelua että saavutettu julkista arvoa. Finna-palvelulla tuotettujen 
julkisten arvojen toteutumista osoittavat hankekauden lopussa vuonna 2017 to-
teutettu ulkoinen arviointi (Paavola, 2017), opetus- ja kulttuuriministeriön si-
säinen raportti (Harju ym., 2018) sekä korkea käyttäjien suositteluhalukkuus 
(Luotonen ym., 2018). Finnan julkisesta arvosta kertoo myös se, että se on edel-
leen yksi Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla olevista 
hankkeista (Suomen Akatemia, 2018). Nämä arvioinnit täyttävät julkisen arvon 
kriteerit (vrt. luku 2.2.2): arvioinnit kuvaavat toimijoiden yhteistyönä tuotta-
maa tulosta (yhdessä tuottaminen ja toiminnasta syntyminen), ne perustuvat 
Finnaa arvioineiden tahojen kokemukseen (kokemuksellisuus) ja ne kertovat 
mm. yksilöllisten (erit. käyttäjäpalaute) sekä yhteisöllisten tarpeiden täyttymi-
sestä (moniulotteisuus). 

Analysoidessani Finnassa vuosina 2013–2016 tehtyä suunnittelutyötä BAIST-
viitemallin avulla havaitsin, että käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle alussa mää-
ritellyt hyötytavoitteet olivat suppeat (ks. liite B, taulukko 16). Tavoitteet edus-
tivat vain omistajan, suunnittelijoiden ja mukana olevien organisaatioiden nä-
kemystä. Vaikka keskeiseksi tavoitteeksi oli asetettu käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun periaatteiden sisällyttäminen hankkeen kaikkiin vaiheisiin, ei missään 
kuitenkaan täsmennetty tällä tavoiteltavia hyötyjä esimerkiksi taustaproses-
seille. Käyttäjäkeskeiselle suunnittelulle kokonaisuudessa asetetut tavoitteet 
olivat yleisiä viittauksia julkisen verkkopalvelun laatukriteereihin (ks. Valtiova-
rainministeriö, 2012).  

Viidennen artikkelin esittelemässä tutkimuksen vaiheessa testasin ajallista 
hyötymallia (360°TB) ja kartoitin Finnan sidosryhmien näkemyksiä palvelun 



käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla jatkossa tavoiteltavista hyödyistä (kooste liit-
teessä B, taulukko 17). Laajempi määrittelijöiden joukko antoi tulevalle suun-
nittelutyölle lukuisia tavoitteita, mikä ei välttämättä tunnu työn johtamisen nä-
kökulmasta helpottavalta, vaan päinvastoin.  

Aiempien vuosien hyötytavoitteisiin verrattuna nämä uudet tavoitteet tuovat 
kuitenkin esiin käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun liitetyt odotukset. Välittömien 
ja mitattavien hyötytavoitteiden lisäksi useat vastaajat ajattelivat käyttäjäkes-
keisen suunnittelun tuottavan etenkin kauempana tulevaisuudessa välillisiä tai 
abstrakteja arvoja kuten luottamusta palvelua tuottavaan organisaatioon tai yh-
teiskuntaan. Tämä havainto vahvistaa aiemmissa tutkimuksissa esitettyä käsi-
tystä siitä, että ihmiskeskeisellä suunnittelutyöllä voidaan varsinaisen suunnit-
telun kohteen laadun parantamisen ohella edistää organisaatioiden uusiutu-
mista (Hyvärinen ym., 2015) tai jopa kansallista innovaatiotoimintaa (Whicher, 
2017). Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla voidaan nähdä myös ihmisiä voimaan-
nuttavaa merkitystä ja arvoa (Keinonen, 2010). Julkisten arvojen tavoittelussa 
– vaikka käyttäjäkeskeisen suunnittelun keinoin – prosessi voi olla yhtä tärkeä 
kuin tuotos (vrt. O'Flynn, 2007).  

Vaikka voin todentaa Finnassa toteutuneen julkisen arvon tuotannon ja käyt-
täjäkeskeiseen suunnitteluun liitetyt hyötytavoitteet tai odotukset, tutkimuk-
seni ei osoita näiden kahden välistä syy-seuraussuhdetta tai riippuvuussuh-
detta. Sen sijaan käyttäjäkeskeisen suunnittelutyön ja julkisten arvojen suh-
detta voi tarkastella tietoisen toiminnan suuntaamisen näkökulmasta. Suunnit-
telu tähtää aina tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen ja nämä tavoitteet voidaan 
määritellä suunnittelutyöstä saatavina hyötyinä. Mitä selkeämmät tavoitteet 
sitä paremmat edellytykset organisaatiolla on ne myös saavuttaa (Guthrie ym., 
2014; 13) – tai ainakin välttää ei-toivottujen hyötyjen tavoittelu. Haluankin tut-
kimuksellani osoittaa, että käyttäjäkeskeinen suunnittelu on eräs keino julkisen 
arvon tuottamiseen ja yhteiskunnassa tärkeinä pidettävien asioiden edistämi-
seen. 

Kuvaaja 27 havainnollistaa tutkimuksen päättelyketjua, jolla rakennan ja pe-
rustelen käyttäjäkeskeisen suunnittelun strategisen kokonaisuuden ja julkisen 
arvon välisen suhteen. 

Julkisen toiminnan tavoitteista käyty keskustelu osoittaa, että näitä tavoit-
teita, ts. julkista arvoa, on haastavaa määritellä saatikka mitata (Bryson, Crosby 
ja Bloomberg, 2014; Scott ym., 2016; vrt. myös Virtanen ja Stenvall, 2014, ss. 
33–43) . Tässä tutkimuksessa esitin itsekin julkiselle arvolle ominaisuudet, joita 
voi pitää ongelmallisina tavoitteiden määrittelyn ja suoriutumisen arvioinnin 
kannalta. Kokemuksellisesta, yhteisöllisesti tuotetusta, moniulotteisesta ja toi-
minnasta syntyvästä ilmiöstä (ks. luku 2.2.2) on vaikea laatia yksinkertaista ja 
helppokäyttöistä mittaristoa. 

Yksi tärkeä tutkimuksen aikana heränneitä oivalluksiani oli, että käyttäjäkes-
keisen suunnittelun keinovalikoima voi auttaa todentamaan hankalasti haltuun 
otettavaa julkista arvoa.  

 



 

Työstäessäni tutkimukseni empiiristä osuutta hahmottelin, millaisia hyötyjä ja 
tavoitteita kirjallisuudessa on määritelty käyttäjäkeskeiselle suunnittelutyölle. 
Kokosin kirjallisuuskatsauksen tuloksena listan erilaisista hyödyistä (ks. liite 
A). Tämä lista sisälsi tarkkoja ja mitattavia hyötyjä (esim. säästöt), yleisiä ja 
abstrakteja (esim. luottamus), välittömästi nähtäviä (esim. käyttö) sekä välilli-
sesti saavutettavia sosiaalisia tuotoksia (esim. sitoutuminen). Osa näistä listan 
kuvaamista käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyödyistä vastaavat edellä mainit-
semiani ja luvussa 2.2.2 esittelemiäni julkiselle arvolle määriteltyjä ominai-
suuksia. Osa sidosryhmien Finnan suunnittelutyöltä toivomista hyödyistä oli 
tällaisia julkista arvoa muistuttavia. Tällaisia olivat erityisesti tulevaisuudessa 
konkretisoituviksi toivotut käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyödyt: "Käyttäjä-
keskeinen suunnittelu synnyttää organisaatiossa tai kehittäjäyhteisössä uusia 
innovaatioita" tai "Käyttäjäkeskeinen suunnitteluun osallistuvien henkilöiden 
tai organisaatioiden osaaminen kasvaa" (ks. liite B, taulukko 17). 

Olemassa
oleva
tietämys

Empiiriset
havainnot

Kuvaus käyttäjäkeskeisen
suunnittelun kokonaisuudesta



Suunnittelutyön ja inhimillisen arvojen välillä on väistämättä sidos. Suunnit-
telijoilla ja suunnittelutyöhön osallistuvilla henkilöillä on kullakin omat yksilöl-
liset arvonsa, joita he ilmentävät työn kohteeseen tekemillään valinnoilla (vrt. 
Tonkinwise, 2015). Julkisten palvelujen suunnittelu heijastaa myös vallalla ole-
via poliittisia arvoja (Osborne ym., 2012).  

Suunnittelutyön taustalla olevien yksilöllisten ja yhteisöllisten arvojen näky-
väksi tekeminen on perustana nk. arvoperustaiselle suunnittelulle (Value Sen-
sitive Design) (Borning ja Muller, 2012; Friedman ym., 2008). Suunnittelu-
työssä tehtävät valinnat pohjautuvat tekijöidensä erilaisiin kulttuurisiin arvoi-
hin (Borning ja Muller, 2012). Myös teknologiat ovat arvolatautuneita: teknolo-
giavalinnoilla voidaan tukea tiettyjä arvoja ja sulkea ulos toisia arvoja (esim. yk-
silöllisyys vs. yhteisöllisyys) (Friedman ym., 2008; Winner, 1980). Inhimilliset 
arvot huomioiva suunnittelu sisällyttää arvojen tarkistamisen olennaiseksi 
osaksi suunnitteluprosessia heuristiikkojen tai muiden välineiden avulla (Fried-
man ym., 2008; Frauenberger ym., 2015). Tutkimuksen tuloksena kokoamani 
BAIST-viitemalli voi toimia inhimilliset arvot huomioon ottavan ja suunnitte-
luun osallistuvien tahojen arvot näkyväksi tekevän palvelujen kehittämisen 
apuvälineenä. 

Vaikka käyttäjäkeskeisten ajattelutapoja ja menetelmiä pidetään hyödyllisinä 
(ks. luku 2.1), käyttäjäkeskeisyyttä ei välttämättä omaksuta osaksi organisaation 
toimintakulttuuria. Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että organisaatioissa voi olla 
vastahakoisuutta uusien suunnitteluperiaatteiden omaksumiseen (Boy, 2013; 
117–138; Eriksson, 2013; Rajanen, 2011) tai jopa yksinkertaisten käyttäjätestien 
hyödyntämiseen (Gulliksen ym., 1999). Pelkkä tiedon ja hyviksi havaittujen kei-
nojen olemassaolo ei riitä, tarvitaan aktiivisia muutosagentteja (Eriksson, 2013) 
sekä hyötyjen havainnollistamista ja sisäistämistä (Rajanen, 2011).  

Käytäntöteoreettinen lähestymistapa voi auttaa paremmin ymmärtämään 
jonkun yhteisön toiminnan tavoitteiden toteutumista ja tuloksia, etenkin jos 
julki tuotujen tavoitteiden ja todellisten tulosten välillä on ristiriitaa. Käytäntö-
teoreettiset työkalut voivat avata myös mahdollisuuden muutokselle (Närhi, 
2015, ss. 178–180).  

Käytäntöteoriat pyrkivät selittämään, miksi toimimme kuten toimimme. 
Nämä teoriat käsitteellistävät ihmisten arjessa toistuvia prosesseja, niihin vai-
kuttavia erilaisia elementtejä sekä niiden rakenteellisia seuraamuksia yhteis-
kunnassamme (Katila, 2015, ss. 130–138). Sosiaaliset käytäntöteoriat korosta-
vat ihmisen toiminnan yhteisöllisyyttä; toimintaamme selittävät yksilöllisten 
ominaisuuksien lisäksi meitä ympäröivä yhteisön käsitykset ja toiminta. Myös 
organisaatioiden toimintaa ja niihin vaikuttavia tekijöitä voidaan tutkia sosiaa-
listen käytäntöjen näkökulmasta, muodostuvathan organisaatiot ihmisistä ja 
organisaation prosessit ihmisten arkisesta toiminnasta (Geiger, 2009). Niinpä 
julkisten organisaatioiden palvelutuotanto, tietohallinnon toiminnot ja käyttä-
jäkeskeinen suunnittelukin syntyvät ja kehittyvät sosiaalisten käytäntöjen jat-



kumona. Suunnittelustrategiatkin voidaan nähdä käytäntöinä, jotka ovat riip-
puvaisia ympäröivistä sosiaalisista ja materiaalisista todellisuuksista (Aguiar, 
2014). 

Tutkimukseni aikana olen tarkastellut käytäntöjä, jotka ehkäisevät tai vahvis-
tavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun toteutumista julkisten digitaalisten palve-
lujen kehittämisessä. Olen pohtinut suunnittelutyöhön liittyvää ajallisuutta 
käytäntöinä (ks. luku 7.3).  Artikkeleissa 2 ja 3 esitellyissä tutkimuksen vaiheissa 
paneuduimme erityisesti sosiaalisten käytäntöjen ilmenemiseen ja muotoutu-
miseen palvelujen suunnitteluun liittyvissä diskursseissa. Kyseisten artikkelei-
den johtopäätöksissä esitimme suosituksia keinoista, joilla olemassa olevia, 
käyttäjäkeskeisyyden toteutumista ehkäiseviä käytäntöjä voi yrittää muuttaa. 
Esitimme suositukset mm. julkisen palvelujen ohjeistuksen muuttamiseksi ja 
käyttäjäkeskeisen suunnittelun kompetenssien kehittämiseksi julkisissa organi-
saatioissa. Näimme tarpeelliseksi myös muuttaa asenteita kumppanuusajatte-
lulle myönteisiksi, sillä digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeisyyden kehittämi-
nen edellyttää yhteistyötä eri tahojen ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa.  
Kuvaaja 28 havainnollistaa sosiaalisten käytäntöjen muuttumisen Shoven, 
Pantzarin ja Watsonin (2012) teoriaa mukaillen.  

 

 

Esittämäni BAIST-viitemallin tarkoitus on auttaa hahmottamaan käyttäjäkes-
keisen suunnittelun johtamisen kannalta olennaisia elementtejä. Tavoitteeni on 
ollut muuttaa olemassa olevia käytäntöjä. Tiedostan kuitenkin, että sosiaalisten 
käytäntöjen dynamiikasta johtuen (vrt. Shove ym., 2012) tiedon, mallien ja tut-
kimustulosten lisääminen ei yksistään varmista yleisten käytäntöjen kehitty-
mistä. 



Tutkimukseni asemoituu ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutusta tutkivan tie-
teenalan (HCI) piiriin ja se sisältää sekä todellisuutta arvioivia että uusia ratkai-
suja kehittäviä osuuksia (vrt. Hevner ym., 2004). Oulasvirta ja Hornbæk (2016) 
ovat esittäneet, että HCI-alan tutkimusta voidaan arvioida ongelmanratkai-
suna, jossa tutkimuksen validiteetti ja luotettavuus (reliability) määrittyvät 
seuraavan viiden kriteerin mukaan: 

1. merkittävyys (significance) sidosryhmille 
2. hyödyllisyys (effectiveness) ongelman ratkaisussa, 
3. tehokkuus (efficiency) ratkaisun toteutuksessa, 
4. siirrettävyys (transfer) muihin ongelmatilanteisiin sekä 
5. luottamus (confidence) ongelmanratkaisun pitävyyteen. 

Tutkimuksen tärkein tulos on kehittämäni BAIST-viitemalli käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun julkista arvoa tuottavasta strategisesta kokonaisuudesta sen sisäl-
tämine käsitemalleineen. Tuloksena syntyi myös BAIST-mallin avulla laatimani 
kuvaus Finna-palvelun kehittämisvaiheessa toteutetusta käyttäjäkeskeisestä 
suunnittelusta. Näiden tulosten todellinen merkittävyys sidosryhmille paljas-
tuu vasta ajan myötä, kun tämä väitöskirja on julkaistu. Ennen julkaisemista 
voin vain ennakoida viitemallin ja Finnaa koskevan tiedon kiinnostavuutta vas-
taavien palvelujen kehittäjille tai muille aihepiiristä kiinnostuneille. 

Itsearvioidessani tutkimuksen hyödyllisyyttä johdannossa esittelemäni tutki-
musongelman ratkaisussa (ks. luku 1.4), voin todeta tuottaneeni käytäntöjen 
kehittämistä edistävää tietoa ja ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat jul-
kisten digitaalisten palvelujen suunnitteluun. Olen koonnut yhteen olemassa 
olevaa teoreettista ja empiiristä tietoa organisaatioiden toiminnasta, julkiselle 
sektorille asetetuista toiminnan tavoitteista sekä käyttäjäkeskeisestä suunnitte-
lusta julkisella sektorilla.  

Koostamieni teoreettisen ja analyyttisen viitekehyksen, BAIST-viitemallin ja 
Finna-palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun kuvauksen avulla vastaan kysy-
mykseen, mitä aktiviteetteja julkisen organisaation kannattaa tehdä, jos se ha-
luaa edistää digitaalisen palvelunsa käyttäjäkeskeisyyttä. Tutkimuksellani väi-
tän, että julkisia digitaalisia palveluja johtavat henkilöt voivat rakentaa BAIST-
mallin avulla kokonaiskuvan käyttäjäkeskeisen suunnittelun elementeistä pää-
töksentekonsa tueksi. Perusteluna esitän, että BAIST-malli on aiempia malleja 
paremmin julkisen sektorin nykyiset tarpeet huomioon ottava. 

Erityisesti viitemallin tarkoitus on auttaa määrittelemään, miten paljon suun-
nittelutyöhön kannattaa panostaa sekä mitä hyötyä, vakuuttavuutta tai arvoa 
työstä on. Tutkimus ei vastaa kysymykseen, kuinka paljon tulee panostaa, mutta 
se tarjoaa suunnittelutyötä johtavien henkilöiden käyttöön SI-E-käsitemallin. 
Malli auttaa ottamaan huomioon panostamisessa olennaiset seikat. Lisäksi tut-
kimus sisältää kuvauksen panostamisen määrästä Finna-projektissa. 

Tutkimus ei myöskään vastaa, mitä hyötyä käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta 
on, mutta se esittelee 360°TB-käsitemallin. Tämä malli auttaa suunnittelutyötä 
johtavia henkilöitä määrittelemään käyttäjäkeskeistä suunnittelusta tavoitelta-
via/saavutettuja hyötyjä. Lisäksi tutkimus sisältää kuvauksen siitä, mitä hyötyjä 



sidosryhmien edustajat liittävät Finna-palveluun. Finnaa voidaan pitää hyvänä 
esimerkkinä, koska se on tuottanut julkista arvoa. 

Puhdasta tapaustutkimusta voidaan pitää liian normatiivisena, jos painopiste 
on toivottavassa asiantilassa eikä siinä, mitä oikeasti tapahtuu (Leino, 2007, s. 
225). Suunnittelututkimuksen on kuitenkin tarkoitus luoda uusia, parempia 
ratkaisuja todellisiin ongelmiin (Hevner ym., 2004, Oulasvirta ja Hornbæk, 
2016).  Viitemallissani yhdistyvät molemmat näkökulmat: se kuvaa sekä tavoi-
tetilaa että todellisuudessa ilmeneviä, suunnittelutyöhön vaikuttavia tekijöitä.  

Akateeminen tutkimus ei välttämättä ole lähtökohtaisesti tehokkain tapa rat-
kaista organisaatioiden arkiseen toimintaan liittyviä ongelmia. Etenkin luo-
vuutta vaativassa työssä kokenut asiantuntija voi tietämyksensä ja intuitionsa 
avulla päästä nopeastikin tarvittaviin johtopäätöksiin ja ratkaisuihin (Raami, 
2016, s. 49, ss. 141–142). En voi todeta tehneeni tehokkainta tutkimusta, sillä 
laadullisen aineiston sisällön analyysi on aikaa vievää. Erityisesti diskurssiana-
lyysi edellyttää aineiston läpikäyntiä moneen kertaan (Jörgensen ja Phillips, 
2002; 27–35), mikä tekee prosessista väistämättä hidasta. Hitaalla ja työläällä 
analyysillä en ole kuitenkaan pyrkinytkään tehokkuuteen ratkaisun toteutuk-
sessa, vaan syvällisempään ymmärrykseen suunnittelutyöhön vaikuttavista te-
kijöistä ja ymmärrykseen pohjautuen uuden kokonaiskuvan luomiseen (vrt. 
Hevner ym., 2004; Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 2006; s. 159, 177). 

Tutkimus kumpuaa rajatulta julkisen sektorin toimialalta, mutta sen tulosten 
tulisi olla siirrettävissä digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
johtamiseen muillakin julkisen sektorin toimialoilla. Kokoamani käsitemallit 
(SI-E ja 360°TB) eivät rajaudu mihinkään erityiseen julkisen sektorin osaan tai 
palveluun ja kehittämäni viitemalli käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista ar-
voa tuottavasta strategisesta kokonaisuudesta ei ota kantaa siihen, mikä on 
suunnittelutyön kohde tai mitä sillä tavoitellaan. Niinpä uskon, että viitemalli 
on hyödynnettävissä vaikkapa julkisen terveydenhuollon tai viranomaisasioin-
nin digitaalisten palvelujen suunnittelussa. Malli tai sen osat voivat olla sovel-
lettavissa myös fyysisten palvelujen kehittämiseen. 

Luottamus raportoimani ongelmanratkaisun pätevyyteen jää lukijakunnan 
arvioitavaksi. Olen pyrkinyt tässä koosteessa kuvailemaan käyttämäni aineistot 
ja menetelmät, tekemäni valinnat ja päätelmät mahdollisimman tarkkaan, jotta 
arvioinnilla olisi hyvät perusteet. Tehtävä ei ole välttämättä yksinkertainen, 
koska olen yhdistellyt monia näkökulmia ja lähestymistapoja. Mikäli tutkimuk-
seni olisi puhdas tapaustutkimus, tulosten todistusvoima perustuisi vahvasti ai-
neistoon ja sen analysointiin (Häikiö ja Niemenmaa, 2007; s. 49-50). Puhtaana 
toimintatutkimuksena pätevyyden arvioinnissa olennaista olisi tutkimuspro-
sessin tarkka kuvaus ja esitettyjen ratkaisujen käytännönläheisyys (Heikkinen 
ym. 2008; 171). Suunnittelutieteissä esitettyä ratkaisua arvioidaan suhteessa 
ongelmaan ja huomioon otetaan myös ratkaisun toimivuus käytännössä, jolloin 
pätevää on se, mikä toimii (esim. Hevner ym. 2004).  

Tieteelliseltä ajattelulta edellytettävä kriittisyyden voidaan katsoa toteutuvan 
silloin, kun tutkimuksen hypoteesia testataan (Kakkuri-Knuuttila ja Heinlahti, 
2006; 79). Koska tutkimukseni on ollut luonteeltaan kuvaileva, en asettanut 
sille testattavaa tai selitettävää varsinaista hypoteesia, jota voisi arvioida esim. 



Niiniluodon (1980, s. 133) esittämiä perusvaatimuksia vasten. Olennaisempaa 
onkin arvioida kriittisesti työn lopputulosta eli laatimaani kuvailua sekä kei-
noja, joilla olen ratkaissut tutkimusongelmaa. 

Yhdistämällä olemassa olevaa tietämystä mm. käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
prosesseista sekä empiirisestä aineistosta nousevia havaintoja olen laatinut ku-
vauksen sellaisesta julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnitte-
lun strategisesta kokonaisuudesta, joka tähtää julkisen arvon tuottamiseen. 
Olen tutkimusprosessin edetessä kulkenut suuntiin, joista olen havainnut löy-
täväni käytännön kehittämistä edistävää tietoa. Tutkimus kertoo paikallisesta 
ilmiöstä, joka voi auttaa paremmin hahmottamaan niitä eri osatekijöitä, jotka 
vaikuttavat digitaalisten palvelujen tuottamiseen julkisella sektorilla. Tulevai-
suus näyttää soveltuuko ratkaisuna esittämäni BAIST-viitemalli elävään elä-
mään ja sulautuuko se osaksi digitaalisia palveluja kehittävien yhteisöjen käy-
täntöjä. 



Tämä väitöskirja käsittelee digitaalisten palvelujen suunnittelua ja tietoteknii-
kan kehittämistä strategisesta näkökulmasta. Tutkimus käynnistyi työvuosien 
aikana mielessäni kypsyneestä ongelmasta, mitä aktiviteetteja julkisen organi-
saation tulisi tai kannattaisi tehdä, jos se haluaa edistää digitaalisten palvelu-
jensa käyttäjäkeskeisyyttä. Tiukkenevan talouden ja keskenään kilpailevien re-
surssitarpeiden puristuksessa käytännön kysymykseksi on noussut, mitä hyötyä 
tai arvoa käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta on. Kannattaako siihen panostaa ja 
jos, niin kuinka paljon? Olen kirjoittanut vuosien 2014–2018 aikana viisi tie-
teellistä artikkelia, joissa esitelty tutkimus avartaa ymmärrystä ja etsii eri näkö-
kulmista vastauksia näihin kysymyksiin. 

Väitöskirjan tärkein tuotos on BAIST-viitemalli käyttäjäkeskeisen suunnitte-
lun julkista arvoa tuottavasta strategisesta kokonaisuudesta julkisia palveluja 
kehitettäessä. Mallin keskeiset elementit ovat Hyödyt, Toiminnot, Panostus, Si-
dosryhmien hallinta ja Ajan hallinta. Lyhenne BAIST viittaa näiden elementtien 
englanninkielisiin alkukirjaimiin. Rakensin mallin pohjautuen kirjallisuudessa 
esitettyyn, olemassa olevaan tietämykseen arvon muodostumisesta palvelutuo-
tannossa sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun toiminnoista organisaatioissa. 
Aiemmista käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamisen tarkastelutavoista poike-
ten sisällytin viitemalliin ajallisuuden elementin, joka kiinnittää kaikki suunnit-
telutyön osat aikaan, mukaan lukien panostuksen ja hyödyt. 

Viitemallin esiaste oli analyyttinen viitekehys, jonka sisältämiä käsitteitä tes-
tasin julkaisemieni artikkelien empiirisellä tausta-aineistolla. Ensimmäinen, 
varsinaiseen tutkimuksen johdattava ja viitekehystä testaava kysymykseni oli: 
Ovatko analyyttisen viitekehyksen elementit ja käsitteet sovellettavissa julki-
sen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun kehittämiseen? Ana-
lyysin perusteella analyyttisen viitekehyksen käsitteet ja rakenne vastasivat 
luontevasti todellista suunnittelutyötä artikkeleiden kuvaamassa digitaalisten 
palvelujen tuotannossa. Aineisto tarjosi myös täydentäviä käsitteitä Hyötyjen ja 
Panostuksen elementteihin. Analyysin tulokset johdattivat minut myös tarken-
tamaan Ajallisuuden elementtiä. Täydennyksistä ja tarkennuksista huolimatta 
saatoin todeta myöntävän vastauksen tähän johdattavaan kysymykseen. 

Luvussa 5 esittelen lopullisen, empiirisen aineiston havainnoilla täydennetyn 
BAIST-viitemallin, sen ominaisuudet ja käyttötavat. Viitemalli on tutkimukseni 
konstruktiivinen tuotos, jolla vastaan varsinaiseen tutkimuskysymykseen: Mil-
lainen on julkisen digitaalisen palvelun käyttäjäkeskeisen suunnittelun jul-



kista arvoa tuottava kokonaisuus? Viitemalli on kuvattu yksityiskohtaisesti lu-
vussa 6, joka sisältää myös tapauskuvauksen Finna-hakupalvelun käyttäjäkes-
keisestä suunnittelusta, BAIST-mallin mukaan analysoituna. Tällä kuvauksella 
vastaan tutkimusta täydentävään jatkokysymykseen: Millainen on Finna-pal-
velun käyttäjäkeskeisen suunnittelun julkista arvoa tuottanut kokonaisuus? 

Tutkimukseni lisää ymmärrystä käyttäjäkeskeisen suunnittelun edellytyksistä 
ja vallitsevista käytännöistä julkisella sektorilla. Tutkimuksen tuloksena esittä-
mäni BAIST-viitemalli kuvaa julkista arvoa tuottavaa digitaalisen palvelun käyt-
täjäkeskeisen suunnittelun strategista kokonaisuutta. BAIST-mallin mukaisesti 
tämä kokonaisuus koostuu viidestä elementistä: Hyödyt (Benefits, B), Toimin-
not (Activities, A), Panostus (Investments, I), Sidosryhmien hallinta (Stakehol-
der management, S) ja Ajan ulottuvuuksien hallinta (Time management, T).  

Artikkeleissa esitellyt tutkimuksen vaiheet kertovat suunnittelutyön arjesta ja 
toteutumisesta muutamassa digitaalisen palvelun kehittämishankkeessa ja eri-
tyisesti kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen Finna-palvelun kehittämi-
sessä. Viitemallin mukaisesti laadittu kuvaus Finnan käyttäjäkeskeisestä suun-
nittelusta toimii esimerkkinä mallin soveltamisesta ja käytöstä.  

Tutkimuksen tärkeintä antia tieteelliselle keskustelulle ovat mallit, jotka olen 
kehittänyt tutkimusprosessin aikana käsitteellisten pohdintojen, olemassa ole-
van tietämyksen arvioinnin ja empiirisen aineiston analysoinnin tuloksena. 
Esittelemällä kaksi uutta käsitemallia (panos-sitoutumis-käsitemalli, SI-E, ja 
ajallisten hyötyjen käsitemalli, 360°TB) tutkimus täydentää olemassa olevaa 
tietämystä käyttäjäkeskeisen suunnittelun hyötyjen ja panostuksen määritte-
lystä. Tämän alueen käsitteellinen tarkastelu on ollut suhteellisen vähäistä ja 
siksi tarjoamani uudet näkökulmat vievät keskustelua eteenpäin. Lisäksi tutki-
muksen lopputuloksena kokoamani BAIST-viitemalli käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun julkista arvoa tuottavasta strategisesta kokonaisuudesta täydentää ole-
massa olevaa ymmärrystä käyttäjäkeskeisen suunnittelun johtamisesta. Malli 
tarjoaa uudenlaisen ja uusin käsittein täydennetyn kokonaiskuvan suunnittelun 
strategisista osa-alueista, joita on aikaisemmin hahmotettu erilaisin kypsyys- ja 
prosessimallein. Viitemallina BAIST onkin enemmän ylätason tietomalli kuin 
yksityiskohtainen prosessimalli. 

Organisaation ulkoisten sidosryhmien ja erityisesti loppukäyttäjien rooli on 
ymmärretty tärkeäksi osaksi suunnittelutyötä ja siinä onnistumista. Tämä nä-
kyy erilaisissa vaikuttavuuden arviointimalleissa (esim. ISO 16439:2016), käy-
tettävyyden arvioinnissa (esim. ISO 9241-11) ja kypsyysmalliajatteluun pohjau-
tuvassa käyttäjäkeskeisen suunnittelun standardissa (ISO-9241-210). Tutki-
mukseni painottaa sidosryhmien roolia kuitenkin uudella tavalla, laajentaen 
tarkasteltavaksi kaikki mahdolliset suunnitteluun osallistuvat tahot ja sitomalla 
sidosryhmät kaikkiin arvon tuottamisen osiin. 

Toistaiseksi suunnittelijoiden tai suunnittelutieteen tekijöiden käytössä ei ole 
ollut teoreettisesti ja empiirisesti perusteltua käsitteellistä välineistöä sen ym-



märtämiseen, mitä tai millaista aika on ja mitä vaikutusta erilaisilla ajan hah-
mottamisen tavoilla on suunnitteluun. BAIST-viitemallissa ajan ulottuvuudet 
voidaan sitoa osaksi käyttäjäkeskeisen suunnittelun kokonaisuutta ja arvon 
tuottamista. Täten tutkimukseni osallistuu suunnittelutieteiden alueella lisään-
tyvään keskusteluun ajallisuudesta. 

Kuvaaja 29 esittää BAIST-viitemallin päärakenteen. Olen kuvannut tarkem-
min mallin osat ja elementit luvussa 6 sekä kuvaajassa 23. 

 

 

Tutkimukseni tarjoaa välineitä julkisten digitaalisten palvelujen suunnittelu-
työstä vastaaville ja sitä johtaville henkilöille. He voivat käyttää BAIST-viitemal-
lia, panos-sitoutumis-käsitemallia (SI-E) tai ajallisten hyötyjen käsitemallia 
(360°TB) miettiessään, miten suunnittelutyötä pitäisi johtaa, mitä kaikkea ot-
taa huomioon ja mitä toimintoja suorittaa. Malleja voi soveltaa kokonaisuuden 
hahmottamiseen, valintojen tekemiseen tai yksinkertaisina tarkistuslistoina 
projektin tarpeista riippuen. Mallien lisäksi artikkelit sisältävät suosituksia yk-
sittäisiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun osiin: kompetenssien kehittämiseen ja 
käyttäjäkeskeisyyden edistämiseen ICT-hankinnoissa. 

BAIST-viitemalli ohjaa digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeisen suunnitte-
lun johtamiseen julkisella sektorilla: 

1. Suunnittelutyön oikeutuksen ja tuen varmistaminen; Loppukäyttäjät, 
kumppanit ja muut sidosryhmät tulee ottaa huomioon käyttäjäkeskei-
sen suunnittelun strategisen kokonaisuuden kaikissa osissa. Sidosryh-
mien panostus tulee tunnistaa ja tunnustaa. Sidosryhmien jäseniä tu-
lee aktiivisesti osallistaa suunnittelutyön arvoa tuottaviin toimintoihin 
ja aktiviteetteihin kuten käyttäjiä tai käyttöympäristöä koskevan tie-



don keräämiseen tai käyttöpalveluiden tuottamiseen. Siten varmiste-
taan, että suunnittelutyöllä voidaan tavoittaa oikeat päämäärät oikea-
aikaisesti. 

2. Toiminnallisen kyvykkyyden varmistaminen; Käyttäjäkeskeisyyttä ei 
synny ilman riittäviä suunnittelutyön perustoimintoihin kuuluvia ak-
tiviteetteja kuten käyttäjätarpeiden määrittely ja suunnitelmaratkai-
sujen tuottaminen. Nämä aktiviteetit muodostavat käyttäjäkeskeisen 
suunnittelun ytimen. Toiminnallisen kyvykkyyden edistämiseksi ja 
varmistamiseksi tulee hallita myös suunnittelun tukitoimintoja kuten 
käyttäjätarpeet huomioivan julkisen hankinnan toteutus tai suunnit-
telussa vaadittavien kompetenssien varmistaminen. Suunnittelutoi-
minnan johtamiseen kuuluu strategisen kokonaisuuden haltuunotto 
panostuksesta hyötyihin. 

3. Ajallisuuden rakentaminen; Aika ei ole suunnittelutyön ulkopuolinen 
voima, vaan elementti, jota tulee hallitusti rakentaa osana käyttäjäkes-
keistä suunnittelua. Kesto, tahti, järjestys, ajoitus ja jaksotus ovat ajan 
ulottuvuuksia, jotka liittyvät kaikkiin käyttäjäkeskeisen suunnittelun 
strategisen osiin eli kaikkiin BAIST-viitemallin peruselementteihin. 
Hyvä prosessien johtaminen edellyttää mm. suunnittelutyöhön liitty-
vien tehtävien keston ja järjestyksen hallintaa. Tämän lisäksi suunnit-
telusta tavoiteltavat hyödyt tulee konkretisoida eri ajanjaksoihin. 
Myös eri sidosryhmien rahallisen panostuksen ja vaivannäön jakso-
tusta ja sen myötä sitoutumista kannattaa tietoisesti suunnitella. 

4. Julkisen arvon rakentaminen; Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, osana 
muuta julkista toimintaa, tuottaa julkista arvoa. Hankalammin hal-
tuun otettava julkinen arvo konkretisoituu suunnittelutoiminnan hyö-
tyinä. Suunnittelutyötä tulee johtaa niin, että tavoiteltavat hyödyt 
(abstraktit ja konkreettiset, välilliset ja välittömät) on määritelty. Eri 
sidosryhmien lähiaikoina tai pitkällä aikavälillä toivomat suunnittelu-
työn hyödyt tulee tuoda avoimeen tarkasteluun, jotta ollaan selvillä 
kaikista suunnittelutyölle asetetuista toiveista. 

 
Tutkimus sisältää myös kuvauksen tiettynä ajanjaksona toteutuneesta projek-
tista ja sen tuottamasta julkisesta arvosta. Vaikka kaikkia Finnan käyttäjäkes-
keisen suunnitteluin arvoa tuottavia osia ei ole osattu ottaa huomioon tai hioa 
kypsyysmallien ajattelutavalla optimaaliseksi (esim. tavoiteltavien hyötyjen 
määrittely), on lopputuloksesta syntynyt käyttäjien ja muiden Finnan sidosryh-
mien antamien arviointien perusteella hyvä palvelu. Tietoa Finnan toteutuk-
sesta voi käyttää vertailukohtana muiden kirjastojen, arkistojen ja museoiden 
digitaalisten palvelujen suunnitteluun. Organisaatio voi puntaroida, onko 
Finna-esimerkissä jotain omaan toimintaan omaksuttavia tai vältettäviä ele-
menttejä. Finna-projektissa analyysiä voi hyödyntää kiinnittämällä jatkossa 
huomio niihin kokonaisuuden osiin, jotka edistävät tulevien strategisten tavoit-
teiden saavuttamista. 

 



Tutkimukseni osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun digi-
talisaatiosta ja julkisten palvelujen paremmasta käytettävyydestä. Tutkimuksen 
tuloksena esittämäni BAIST-viitemalli on ehdotus, miten vaatimusta julkisten 
palvelujen asiakas- ja käyttäjäkeskeisyydestä voi lähteä hahmottamaan ja pur-
kamaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Viitemalli on suositus olla unohtamatta 
kokonaisuutta. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun onnistuminen edellyttää perus-
toimintojen optimoinnin lisäksi huomion kiinnittämistä työstä saataviin hyötyi-
hin, eri sidosryhmien panostukseen ja ajan ulottuvuuksien vaikutuksiin kulle-
kin osakokonaisuudelle. 

Tutkimukseni on tarkoitus herättää julkisia palveluja tuottavat organisaatiot 
tarkastelemaan kriittisesti nykyisiä digitaalisten palvelujen kehittämiseen liit-
tyviä toimintatapojaan ja käytäntöjään. Olen työn edetessä huomannut, että 
olemassa olevat julkishallinnon ohjeistukset, suunnittelutyötä ohjaavat mallit ja 
vakiintuneet käytännöt eivät parhaalla tavalla tue käyttäjäkeskeisyyden edistä-
mistä (ks. erit. artikkelit 2 ja 3, luvut 4.2 ja 4.3). Erityisesti haluan vaikuttaa 
oman toimialani eli kulttuuriperinnön ja tieteen palveluja tuottavien toimijoi-
den käytäntöihin. Mikäli kirjastot, arkistot ja museot pitäytyvät vanhoissa toi-
minnan hallinnan ja johtamisen käytännöissään, ne ovat vaarassa jäädä jälkeen 
nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Tämä tutkimus antaa myös syötettä ja lähtökohtia tulevalle tutkimukselle ja 
julkisten digitaalisten palvelujen kehittämiselle: Ilmeinen jatkotutkimuksen 
aihe menetelmän osalta on se, jossa voidaan todentaa mallin sovellettavuus laa-
jemmin käytännössä, niin KAM-sektorilla kuin sen ulkopuolellakin. Vaikka esit-
telin tutkimuksessa paikallisia haasteita ja ratkaisuja, uskon että vastaavia jul-
kisten palvelujen kehittämisen haasteita löytyy muualtakin maailmasta. Lisä-
tutkimus laajemmalla ja systemaattisesti kerätyllä empiirisellä aineistolla vah-
vistaisi tai kumoaisi tämän uskomuksen. 

BAIST-viitemallia käyttäjäkeskeisen suunnittelun arvovirrasta on tässä tutki-
muksessa testattu vain yhdellä tapauksella. Tämä herättää kysymyksen, sovel-
tuuko malli eri kokoisiin suunnitteluprojekteihin tai eri toimialoille. Olisi kiin-
nostavaa nähdä, voisiko sitä hyödyntää esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan digi-
taalisten palvelujen kehittämisessä. Toisaalta Finnan tapauskuvaus voi olla he-
delmällinen vertailukohta tulevalle tutkimukselle myös KAM-sektorin sisällä. 

Tutkimukseni tulokset on tarkoitettu käytäntöön sovellettaviksi, mutta joil-
tain osin soveltaminenkin edellyttäisi lisää teoreettista tarkastelua ja käsitteel-
listä täsmennystä. Erityisesti panostuksen ja hyötyjen/arvon muodostumisen 
tarkka määrittely jää viitemallissa avoimeksi. Viittaan siihen, että käsitemallit 
mahdollistavat usean eri laskennallisen menetelmän käytön. Tarvitaan kuiten-
kin lisää empiiristä aineistoja ja tutkimusta sen selvittämiseen, voiko käsitemal-
lien mukaisesti laskea käyttäjäkeskeisen suunnittelun kustannushyötyjä niin, 
että otetaan huomioon olennaisten sidosryhmien ja ajallisuuden vaikutukset. 

Olen BAIST-viitemallissa nostanut ajan hallinnan merkittäväksi osaksi suun-
nittelutyön kokonaisuutta. Tutkimus jättää kuitenkin tältä osin monia kysy-
myksiä avoimeksi: Minkä ajan ulottuvuuksien hallinta on suunnittelutyön toi-
minnoille olennaisinta? Soveltuuko esittämäni hyötyjen ajallinen ryhmittely 



myös muille julkisen sektorin toimialoille tai yksityiselle sektorille? Ovatko esit-
tämäni ajan ulottuvuudet riittäviä suunnittelutyöhön liittyvän ajan hallintaan? 
Vai tarjoaisiko ajallisuuden parempi hallinta keinoja vähentää ristiriitaa pitkä-
jänteisen suunnittelutyön ja ketteriä menetelmiä noudattavan ohjelmistokehi-
tyksen välillä?  Ajallisuuden ja suunnittelutyön suhde kaipaa eittämättä lisää 
teoreettista tutkimusta ja empiiristä perustelua. 

Jos julkisen sektorin pulmana on käyttäjäkeskeisen suunnittelun puutteelli-
nen hallinta ja osaamattomuus, BAIST-viitemallin tärkein anti on se, että se aut-
taa tunnistamaan suunnittelussa tarvittavia toimintoja ja ohjaa lisäämään niitä 
organisaation toimintaan. Seuraava vaihe olisi toimintojen välisten sidosten vir-
taviivaistaminen, sulavan arvovirran luominen vaikkapa lean-mallien mukai-
sesti. Tässä olisi myös ajankohtainen kohde lisätutkimukselle ja kehittämistoi-
minnalle. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu on löytänyt tiensä julkisen sektorin 
tieteellisille foorumeille. Julkisten palvelujen tarpeisiin keskittyvää teoreettista 
ja käsitteellistä pohdintaa soisin esiintyvän myös ihmisen ja tietokoneen välisen 
vuorovaikutuksen ja osallistavan suunnittelun akateemisilla foorumeilla. 

 
Today more than ever we believe in our will, which creates for us the only life 
value. And this value is: 
everlasting change.  
(Bruno Taut, 1921, teoksessa Julian Rosenfeld, 2016; 16.) 
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Seuraava taulukko esittelee artikkelissa 5 esiteltyyn tutkimukseen kuuluneen 
kirjallisuuskatsauksen lopputuloksena laaditun listan käyttäjäkeskeisen suun-
nittelun hyödyistä. Taulukossa kuvattujen käsitteiden kirjallisuusviitteet löyty-
vät artikkelista 5. 

ID Hyötyluokka Hyödyn kuvaus Vaihe, jolloin saavute-
taan 

C1 Säästöt 
(Cost savings) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu vä-
hentää tarvetta korjata palve-
lua/järjestelmää jälkikäteen. 

Toteutuksen aikana 

C2 Säästöt 
(Cost savings) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu vä-
hentää tarvetta panostaa tukipalve-
luihin (mm. käyttäjätuki, koulutus, 
ohjeiden laatiminen). 

Toteutuksen, käytön ja 
ylläpidon aikana 
 

C/L Oppiminen 
(Competence/ 
learning) 

Käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun 
osallistuvien henkilöiden tai organi-
saatioiden osaaminen kasvaa. 

Välillinen hyöty, mää-
rittelemättömässä tule-
vaisuudessa 

CO Sitoutuminen 
(Commitment) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu lisää 
osallistuvien henkilöiden (työnteki-
jät, loppukäyttäjät) sitoutumista. 

Välillinen hyöty, mää-
rittelemättömässä tule-
vaisuudessa 
 

E1 Tehokkuus 
(Efficiency) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu no-
peuttaa tuotantoprosessia ja vähen-
tää viivästyksiä, kun ongelmat ha-
vaitaan ajoissa. 

Kehittämisen ja toteu-
tuksen aikana 

E2 Tehokkuus 
(Efficiency) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu lisää 
organisaation henkilökunnan työte-
hoa ja tuottavuutta (esim. vähentä-
mällä tehtävien suoritusaikaa). 

Käytön aikana 

E3 Tehokkuus 
(Efficiency) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu lisää 
loppukäyttäjien työtehoa ja säästää 
heidän aikaansa. 

Käytön aikana 

I1 Innovaatiot 
(Innovation) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu syn-
nyttää organisaatiossa tai kehittä-
jäyhteisössä uusia innovaatioita. 

Välillinen hyöty, mää-
rittelemättömässä tule-
vaisuudessa 

I2 Innovaatiot 
(Innovation) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu an-
taa loppukäyttäjille mahdollisuuden 
uusiin ideoihin ja innovaatioihin. 

Käytön aikana 

IPR Aineettoman 
pääoman oi-
keudet 
(Intellectual 
Property 
Rights) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tuot-
taa arvokkaita immateriaalioikeuk-
sia. 

Välillinen hyöty, mää-
rittelemättömässä tule-
vaisuudessa 



ID Hyötyluokka Hyödyn kuvaus Vaihe, jolloin saavute-
taan 

M Markkinointi-
arvo 
(Marketing va-
lue) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu pa-
rantaa palvelun ja siinä mukana 
olevien organisaatioiden imagoa ja 
lisää näiden PRarvoa (ml. brändi). 

Tuotannon aikana, 
määrittelemättömässä 
tulevaisuudessa 

N Normien nou-
dattaminen 
(Normative 
obligations) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu var-
mistaa sen, että palvelu/järjestelmä 
on lakien ja normien mukainen 
(pienentää oikeudellisia riskejä). 

Välillinen hyöty, mää-
rittelemättömässä tule-
vaisuudessa 

Q1 Laatu 
(Quality) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu edis-
tää palvelun/ järjestelmän käytettä-
vyyttä, saavutettavuutta ja hyvää 
käyttäjäkokemusta jollekin tietylle 
käyttäjäryhmälle. 

Käytön aikana 

Q2 Laatu 
(Quality) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu edis-
tää palvelun/järjestelmän käytettä-
vyyttä, saavutettavuutta ja hyvää 
käyttäjäkokemusta laajoille käyttä-
järyhmille ja kansalaisille. 

Käytön aikana 

Q3 Laatu 
(Quality) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu pa-
rantaa työntekijöiden työn laatua ja 
lisää työtyytyväisyyttä. 

Toteutuksen ja ylläpi-
don aikana 

R Tuottavuus 
(Revenue/ pro-
ductivity) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tuot-
taa organisaatiolle tai yhteiskun-
nalle taloudellista hyötyä (liike-
vaihto, kilpailukyky). 

Pitkän ajan kuluessa 
(tulevaisuudessa) 

SP Yhteiskunnalli-
nen hyöty 
(Social prob-
lem-solving)  

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun kei-
noin voidaan tarttua yhteiskunnan 
ongelmiin ja ratkoa niitä. 

Toteutuksen aikana, tu-
levaisuudessa 

T Luottamus 
(Trust) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu lisää 
luottamusta palvelua tuottavaan or-
ganisaatioon ja yhteiskuntaan. 

Välillinen hyöty, mää-
rittelemättömässä tule-
vaisuudessa 

U Käyttö 
(Use) 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu pa-
rantaa palvelun houkuttelevuutta ja 
siten lisää palvelun käyttöä (nykyi-
set ja uudet käyttäjät) 

Käytön aikana 

 
 

 



Seuraavat taulukot sisältävät Finnan käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta vuosina 
2013–2016 kertovaa informaatiota BAIST-viitemallin elementtien mukaisesti 
analysoituna. Kuvaukset tiedon keruusta ja Finnan käyttäjäkeskeisen suunnit-
telun toteutumisesta löytyvät luvusta 6.4. 
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