
Suomi.fi asiointivaltuudet 

hallintaan

Porvoo

15.12.2022



Porvoon kaupunki haki mukaan digitalisaation edistämisen ohjelman 
asiantuntijatukeen, jossa tavoitteena on selvittää kuinka organisaatioita 

tuetaan digiasiointiin siirtymisessä. Porvoon osalta Suomi.fi-

asiointivaltuuksien prosessi, roolit ja ohjeet olivat epäselviä ja aiheuttivat 
turhaa työtä kaupungin työntekijöille.

Vastausta epäselvyyteen ja turhan työn kitkemiseen lähdettiin hakemaan 
palvelumuotoilun keinoin. 

Projektissa olivat mukana Porvoosta Eveliina Keski-Koukkari, Charlotta Grönqvist 

ja Anssi Haapala sekä DVV:n asiantuntijatuen tiimistä Nandita Wager, Katriina 
Kenttämies ja Tommi Gynther.
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Johdanto projektiin
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Kuinka voisimme luoda ja jalkauttaa

skaalautuvan Suomi.fi-asiointivaltuuksien

hallintamallin, jotta asiointivaltuuksien

myöntäjän ja valtuutetun työ olisi sujuvaa

ja automatisoitua kunnassa?
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Henkilöstölle 

asiointivaltuuksien 

hakuprosessi epäselvä

Asiat, jotka tuskastuttivat projektin 
alussa ja vaativat kirkastamista



Yhteinen työpaja / kickoff 

• projektin lähtötilanne

• millainen olisi unelmien 
hallintamalli?

• Tampereen toimivan hallintamallin 

läpikäynti

• yhteinen haaste muiden kuntien, 

hyvinvointialueiden ja 
organisaatioiden kanssa
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Miten lähdimme liikkeelle?



Valtuudet? Täh?

Suomi.fi asiointivaltuuksien 
monimutkaisuus ja termien 

sekamelska jäi erityisesti mieleen 

ensimmäisestä työpajasta.

Sanaston kokoaminen käynnistyi heti 

projektin alussa
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Service blueprint visualisoi palveluun 

liittyvät toimijat ja yhtäaikaiset 

tapahtumat. Se myös auttaa 

tunnistamaan 

epäjohdonmukaisuuksia tai 

pullonkauloja sekä löytämään 

kehittämiskohteita prosessista.

Asiointivaltuuksien hallinnointiin 

liittyvän blueprintin avulla saimme 

enemmän ymmärrystä miten 

prosessi toimii tällä hetkellä 

Porvoossa.
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Service blueprintillä lisää ymmärrystä 

prosessista



“Kokonaisuutena jätin 

homman kesken koska 

tarvittavaa apua ei ollut 

saatavilla”

Anonyymi työntekijä:



Haastattelut avuksi

Lähdimme heti projektin alkupuolella 

blueprintin luoman ymmärryksen avulla 

haastattelemaan eri toimialojen edustajia 

ja työntekijöitä ymmärtääksemme 

erityisesti miksi asiointivaltuuksien 

hakuprosessi on työntekijöille epäselvää… 

Löydöksinä nousi esille muun muassa:

- Viive on voinut olla kuukausia

- Henkilöriippuvaisuus on riski 

organisaatiolle

- Tarvitaan enemmän ohjeistusta. Mm. 

valtuuskarttoja
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Haastattelujen ja nykyisen prosessin 
ymmärtämisen pohjalta lähdimme 

miettimään mitä tarkennuksia 

tilausprosessi tarvitsee työntekijöiden 
ja ylläpidon työn helpottamiseksi.

Asiakasymmärryksen pohjalta 

pohdimme projektiporukassa miten  

tilausvaihetta voisi muotoilla 
uudenlaiseksi ja tunnistimme kaksi 

erilaista palvelupolkua, jotka toistuvat 

organisaation arjessa. 
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Voisiko prosessia selkeyttää?
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Kaksi eri palvelupolkua työn pohjana

Miten toimia kun 

yksittäinen 

asiointivaltuus puuttuu 

kokonaan 

kuntaorganisaatiolta?

Miten 

kuntaorganisaatiolla jo 

olemassa oleva 

asiointivaltuus 

annetaan työntekijälle 

käyttöön?



Voiko prosessia 

automatisoida?

Nykyinen lainsäädäntö vaikuttaa
asiointivaltuutuksiin siten, että

rajapinnan kautta ei pystytä siirtämään

tietoa organisaatiolta Digi- ja 
väestötietovirastolle eli hallinnoimaan 

valtuuksia automaattisesti 

tietojenkäsittelyn avulla. 

Välissä täytyy nykyisen lainsäädännön 

tulkinnan mukaan olla aina 
luonnollinen henkilö vahvistamassa 

toimenpiteet.
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Ajatukset lopputuotoksesta kirkastuvat…
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Valtuuskartat ja tilauslomakkeet erityisenä 

apuna



Arkkitehtuurin “uudelleenjärjestelyllä” 
saadaan kuntaorganisaation sisällä 
selkeytettyä ja automatisoitua 
asiointivaltuuksiin liittyvää toimintaa

• Tarjolle selkeä ”yhden luukun asiointi” 
organisaation työntekijän näkökulmasta

• Arkkitehtuuri mahdollistaa 
asiointivaltuustilausten vasteaikojen 
pienentymisen ja läpinäkyvyyden 
lisäämisen organisaation sisällä

• Samalla saadaan myös purettua 
henkilösidonnaisuuksia 
asiointivaltuuksien ylläpidosta
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Toisenlaisesta arkkitehtuurista hyötyä
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Toimisiko hallintamalli muillakin kunnilla?



”Teidän pitää ehdottomasti 

jalkauttaa tämä ja lähteä 

kuntakiertueelle kertomaan 

hallintamallista” 



Valtuuksien hallintamalli soveltuu kaikille kunnille, 
hyvinvointialueille tai julkishallinnolle. Miten muut
kunnat saavat projektin tulokset käyttöönsä?

‒ Porvoon mallista on julkaistu blogi
‒ DVV:ltä julkaisee hallintamallista infograafeja ja

tarkempia ohjeistuksia
‒ DVV, Porvoo ja Kuntaliitto

viestivät hallintamallista yhdessä alkuvuonna
2023

‒ Hallintamallista ja Porvoon kokemuksista
julkaistaan artikkeli

‒ Kuntaliitto palvelee kuntasektoria asiantuntija-,
‒ Kehittäjä- ja viestintäkumppanina viestinnässä
‒ Hyödynnetään olemassa olevia kanavia, 

verkostoja ja tapahtumia

Viestintäsuunnitelma & markkinointikiertue



• Palvelpolut asiointivaltuuksien 
hallintaan

• Hallintamalli ja parhaat käytännöt

• Sanasto 

• Ohjeita, tilauslomakkeet ja 

valtuuskartat

• Viestintäsuunnitelma hyödyn 

maksimoimiseksi: Miten muut 
kunnat voivat ottaa projektin 

tulokset käyttöön 
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Projektin tuotokset 
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