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Maakuntien verkkopalveluiden suunnittelu  
hyvässä vauhdissa monella tasolla

• Makufi-hanke edistyy vauhdilla yhdessä Vimanan, Kuntaliiton, Keski-Suomen,  Pirkanmaan, 
Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja sisällön osalta myös Pohjois-Karjalan kanssa

• Tekeillä maakunnille yhteinen verkkosivustopohja/julkaisujärjestelmä
• Avoimen lähdekoodin järjestelmät Drupal ja Liferay

• Konseptiluonnosta on esitelty maakuntien verkkopalveluiden kehittäjille, tulossa Makufi-klinikka 11.12.2018
• Ks. materiaalit Makufi-käyttäjäyhteisön seminaari 9.8.2018 ja Maakuntien verkkopalveluiden kehittäjien seminaari 6.9.2018

• VRK:n Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeen tuotokset integroidaan soveltuvin osin 
suoraan konseptointiin.

• yhteisiä palvelupolkuluonnoksia, sisältöjä, protoja: ks. työpajamateriaalit

• Maakunnissa omat verkkopalvelu-työryhmät testaavat, käyttävät edellisten antia ja antavat 
palautetta jatkokehitykseen

• Vahva yhteistyö kuntien sote- ja muiden yhdistettävien toimintojen kanssa

• Lisäksi esim. VM:n Sähköisten palveluiden laadun kehittämishankkeessa tekeillä mm. 
laatukriteerit

https://www.vimana.fi/ensimmaisessa-makufi-seminaarissa-luotiin-yhteista-nakymaa-maakuntien-tuleviin-verkkopalveluihin/
https://www.vimana.fi/toisessa-makufi-seminaarissa-kirkastettiin-tulevaisuuden-nakymaa/
https://www.innokyla.fi/web/tyotila6967102/materiaalit


Maakunnan verkkopalvelu yhdistää

Asiakas

Palvelun 
järjestäjä

Palvelun 
tuottaja

Mistä löytäisin 
uuden 

työpaikan?

Ihanaa, olen 
raskaana! Mitä 
nyt tehdään?a

Haluan valita 
itselleni sopivinta 

palvelua.

Kuka näistä 
asioista päättää ja 
millä oikeudella?

Henkilö
Yhteisö
Yritys

Viranomainen

Sisäinen
Ulkoinen

Valinnanvapauden piirissä
Tukipalvelun tuottaja

Ohjaus
Rahoitus
Valvonta

Päätöksenteko
Viranomaistehtävät

MAAKUNNAN 
VERKKOPALVELU

(yksi tai useampi sivusto)

Tarjoan sinulle 
tarvitsemasi 

palvelun.

Varmistan, että 
palvelut toimivat 

ja saat niistä 
tietoa.



Maakunnan verkkopalvelut kytkeytyvät moniin valtakunnallisiin 
verkkopalveluihin* => tarvitaan toimivia asiointipolkuja

Maakunnan 
omat 

verkkopalvelut

PTV ja 
Suomi.fin
palvelut

Kelan 
Kanta-

palvelut 116117

Terveyskylä

Omaolo-
palvelut ja 

Maisa

Työ-
markkina-

tori

Liikenne-
virasto Kunnat

Ministeriöt

(valtio)

Luova

Haen itselleni sopivinta sote-palvelua

Haluan valita sote-keskuksen tai 
hammashoitolan

Haen lupaa

Haen liikennetietoa
Haen työtä

*Tässä joitain esimerkkejä, 

mutta muitakin on, 

mm. Vero, järjestöt 



Tulossa modernia 2020-luvun verkkopalvelua

Makufi-sivustopohjassa huomioidaan 

• Asiakokonaisuuksien palvelu- ja kohderyhmälähtöinen ryhmittely

• Asiakkaan päätarpeiden mukaiset palvelupolut ja sähköisen asioinnin 
esiintuominen

• Kielikysymykset asiakaspalvelussa ja ylläpidossa (2-kielisyys ym.)

• Tietoturvallisuus

• Saavutettavuus

• Mobiilikäyttöisyys

• Vuorovaikutus



Makufi-konseptissa määritteillä juuri nyt

• Luonnoskuvia asioiden sijainneista ja toiminnallisuuksista 

• Esimerkki-navigaatioita

• Footer/landing page -elementit ja sivupohjamallit

• Sisältötyyppien kuvaus 

• Tärkeimpien kohderyhmien määrittely ja kuvaus

• Tärkeimpien palvelupolkujen kuvaus

• PTV:n hyödyntämiskuvaus

• Luokittelusanojen määritys (ontologia, top-sanalista)

• Kriisiviestintäratkaisu

 Näiden pohjalta yhteinen sivustopohjan toteutus aloitetaan marrasjoulukuussa



Referenssinä mm:
www.vgregion.se
www.vero.fi
www.varma.fi
www.migri.fi
www.gov.uk
www.turku.fi
ym.

http://www.vgregion.se/
http://www.vero.fi/
http://www.varma.fi/
http://www.migri.fi/
http://www.gov.uk/
http://www.turku.fi/


Ennen koodaamista suunnitellaan itse matalalla 
kynnyksellä ‒ tavoitteena yhteisen tahtotilan löytäminen

Huom! Nämä ovat karkean tason 
drafteja yhteispohdinnan 

pohjaksi, ei toteutettavia…



1-protosta pyydettiin syyskuussa maakuntien verkkopalvelujen kehittäjiltä 
palautetta => osviittaa jatkokehittelyyn => 2-proto joulukuussa

https://invis.io/2VNNLJCYFDM

• Yleissuunta OK

• Palvelut yläreunaan, 
organisaatiotieto 
footeriin

• 5-kohtainen 
palveluryhmittely ok, 
mutta kakkosnavitaso
vaatii vielä paljon 
työtä

• Haku näkyvästi esille, 
toimivaksi

• Nostopaikkoja oltava, 
myös some

https://invis.io/2VNNLJCYFDM


Makufi-projekti tuottaa:

Vimana tuottaa:

Maakunnan tehtävät omien sivujen käyttöönotossa:

• Valmis sivustopohja käyttöönotettavaksi
• Verkkosivuston käyttöönottosuunnitelma 

(malli)

• Joka maakunnalle oma testi- ja 
tuotantoympäristö

• Tuki ja jatkuva palvelu em. ympäristöihin
• Toimittajaresurssien hankinnan tuki 

(asiantuntijoiden DPS + maakunnan omien 
sivujen viimeistelyn minikilpailutukset + 
minikilp. materiaali)

• Tuki maakunnille niiden omissa 
käyttöönottoprojekteissa

• Minikilpailuttaa toimittajaresurssin, joka viimeistelee 
valmiin sivustopohjan oman maakunnan käyttöön 
(mm. visuaalinen ilme, ulkop. palveluiden liittäminen 
sivuille, palvelupolut). Minikilpailutus makun omana 
työnä tai Vimanan tuella.

• Sisällöntuotanto omille sivuille
• Työhön pitää resursoida:

o projektipäällikkö, joka vastaa sivuston 
käyttöönottoprojektista: suunnittelu + 
toimittajayhteistyö + makun tehtävien 
koordinointi

o visuaalisen ilmeen suunnittelijat
o Sisällöntuottajat, pääkäyttäjät

• Pääkäyttäjien ja sisällöntuottajien koulutus

Projekti, Vimana, Maku --- vastuut:



Huom! 1-vaiheen sisällöt 

painottuvat valtuuston 

toiminnan aloittamiseen ja 

maakunnan toiminnan 

suunnitteluun!




