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Esipuhe

Maailma muuttuu seuraavien vuosikymmenten aikana enemmän kuin se on muuttunut 

viimeisten vuosisatojen aikana. Uutta luovat innovaatiot muuttavat vakiintunutta toimintaa, 

mikä luo kokonaan uusia mahdollisuuksia kestävän ja ihmislähtöisen tulevaisuuden 

rakentamiseen.

Julkissektorin on aktiivisesti etsittävä uutta rooliaan yksilöiden, yhteisöjen, yritysten, 

yhteiskunnan ja ympäristön muutoksissa. Perinteisen, siiloutuneen ja hallintoperustaisen 

toiminnan tilalle tarvitaan uusia, avoimia ja vaikuttavia tapoja ymmärtää asiakkuutta, tietoa 

ja toimintaa. Avoin toiminta vahvistaa osallisuutta, vastuullisuutta ja luottamusta. Se raivaa 

tietä asiakkuusperustaisille palveluille ja uusille liiketoiminnoille sekä julkisen toiminnan 

uudelle roolille.

Me Espoossa luomme uusia menestystarinoita törmäyttämällä erilaisia toimijoita, toimintoja 

ja verkostoja. MakeWithEspoo-menetelmien ja -työkalujen avulla varmistamme, että teemme 

oikeiden ihmisten kanssa oikeita asioita, oikea-aikaisesti, oikeiden kyvykkyyksien avulla. 

Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirjan tavoite on, että asiakkuus 

muodostuu asiointi- eikä organisaatioperustaiseksi. Kaupunkitasoisessa palvelukehityksessä 

keskiössä on asiakkaan hyvinvointi ja tarpeet, ei organisaatiorakenne. Näin on mahdollista 

tuottaa palveluja sekä ennakoiden että kustannuksissa säästäen. Olemme halunneet kehittää 

ratkaisun, jonka avulla voidaan systemaattisesti kerätä ja analysoida tietoa asiakkaista ja jota 

niin kaupunki kuin sidosryhmätkin voivat hyödyntää esimerkiksi monikanavaisten palvelujen 

kehittämisessä tai uuden liiketoiminnan synnyttämisessä.

Lämmin kiitos kaikille kehittämiseen osallistuneille sekä erityisesti työstä vastanneelle Data-

analytiikkakonsultti Tomas Lehtiselle, hankejohtaja Marke Kaukoselle, kehittämispäällikkö 

Arja Kaikkoselle sekä kehittämiskumppaneillemme KPMG Oy:lle ja Tieto Oyj:lle.

Päivi Sutinen

KT, EMBA, palvelukehitysjohtaja 

Espoon kaupunki
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Tausta ja tavoitteet 

Espoon kaupungin Konserniesikunnan palvelukehitysyksikkö käynnisti osana 6Aika 
Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanketta projektin ”Viitekehys palveluiden ja 
asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen datan avulla” huhtikuussa 2017.Projekti 
toteutettiin yhdessä KPMG Oy:n asiantuntijoiden kanssa. Projektia ovat tukeneet 
kolme osatoteutusta: Fonectan kanssa tehty Espoon kaupungin väestö- ja yritysa-
nalyysit, Espoon kaupunginmuseon asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen sekä 
Tieto Oyj:n tekoäly ja tietoallas.

Viitekehys palveluiden ja asiakkuuksien hallinnan kehittämisestä  
datan avulla 

Viitekehys palveluiden ja asiakkuuksien hallinnan kehittämiseen datan avulla kuvaa 
asiakastiedon jalostamisen ja hyödyntämisen toimintamallin niin asiakkuuksien 
kuin palveluiden kehittämisessä. Viitekehyksessä kuvataan, mihin asiakkuuksien 
ja palveluiden kehittämisen osa-alueisiin asiakasdataa voidaan hyödyntää, miten 
datan jalostus tiedoksi tapahtuu sekä minkälaisia kyvykkyyksiä datalähtöinen 
toiminnan kehittäminen edellyttää.

Viitekehyksen laadinnassa on hyödynnetty soveltuvin osin käytössä olevia työka-
luja ja menetelmiä kuten Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuria (JVA). 

Viitekehystä laadittaessa on haastateltu toimialojen, yritysten ja Espoon eri sidos-
ryhmien edustajia sekä järjestetty yritystyöpajoja.

Viitekehyksestä on luotu kaksi erillistä raporttia: 

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys, jonka tavoitteena on auttaa 
tunnistamaan tiedolla johtamisen käyttökohteita. Näiden avulla voidaan ymmärtää 
asiakastarpeita paremmin, kehittää laadukkaampia palveluita tarpeisiin vastaami-
seksi sekä luoda elinvoimaa niin kuntalaisille ja yrityksille kuin myös kolmannelle 
sektorille.

Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja, jonka tavoitteena on 
toimia tiedon jalostuksen ”käsikirjana ja oppaana”, edesauttaa tiedon jalostuspro-
sessin systemaattista läpivientiä ja ohjeistaa tietosuojan ja tietoturvan mukaisen 
toimintaan. Käsikirjan liitteeksi on myös tehty ”Data-analyysien hyöty-, riski- ja 
kustannusarvio” -lomake uusien analyysikohteiden arviointiin.

1
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Tiedon tuottaminen ja 
jalostaminen

2 

Asiakkuustiedon tuottaminen ja hyödyntäminen eli tiedolla johtaminen edellyttää 
sekä tiedon jalostamista että jalostetun tiedon hyödyntämistä organisaation 
prosesseissa ja käytännöissä.

Kuva: Tiedon jalostamisen tavoitteena on tuottaa parempaa asiakasymmärrystä, jota voidaan hyödyntää sekä asiakkuuksien että 

palveluiden kehittämiseen.

Muutokset

(A) odotuksissa,
(B) kokemuksissa ja
(C) käyttäytymisessä.

Muutokset

(A) palvelukysynnässä ja
(B) palveluresursseissa.

Asiakasymmärrys
palvelutarve

Asiakasohjaus

Palveluratkaisu

Palvelun tuloksellisuuden arviointi

Palvelun tuottajien kyvykkyys

Asiakashaluama Palvelukysyntä

Tiedon käytön malli:
”Miten hyödyntää datasta tuotettua tietoa 

asiakkuuksien ohjauksessa

Datan jalostamisen malli:
”Miten tuottaa asiakasdatasta 

päätöksentekoa tukevaa tietoa”

Tiedon käytön malli:
”Miten hyödyntää datasta tuotettua tietoa 

palveluiden ohjauksessa
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Tiedon tuottaminen ja jalostaminen -osiossa kuvataan niitä kyvykkyyksiä, joita 
dataan perustuvassa toiminnan kehittämisessä tarvitaan. Kyvykkyydet sisältävät 
toimintamalleja, prosesseja, välineitä, resursseja ja osaamisia, joiden avulla voidaan 
hakea, yhdistää ja analysoida dataa eri käyttötarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmille. 

Osiossa kuvataan myös tiedon tuottamisen eri hallinnointimalleja sekä tiedon 
tuottamiseen tarvittavia osaamisia ja resursseja. 

Lisäksi osiossa luodaan toimintamalli asiakasdatan käsittelyyn. Se tukee tieto-
turva- ja tietosuojalähtöistä tiedon jalostamista. 

Tiedon tuottaminen ja jalostaminen -osion prosesseja on projektin aikana testattu 
käytännön pilottiharjoituksessa, jonka tavoitteena oli monirekisteridataa analy-
soimalla tunnistaa Espoon lastensuojeluasiakkaiden asiakaspolkuja ja ymmärtää, 
vaikuttaako asiakkaan kielisyys asiakaspolkuun.

Tiedon jalostaminen edellyttää, että tarvittava tieto on kerättävissä, ja että tieto 
on lähdejärjestelmissä riittävän laadukasta. Tiedon laatu vaikuttaa vahvasti analyy-
sien avulla tuotettuihin tuloksiin ja havaintoihin. Tiedon saatavuuteen ja laadun 
varmistamiseen liittyvää tiedon hallintaa ei kuvata tässä käsikirjassa.

Tämä osio ja siinä esitelty malli on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Niissä kuvataan 
niitä kyvykkyyksiä, joita dataan perustuvassa toiminnan kehittämisessä tarvitaan. 

Osa-alueet ovat:

• Toiminta- tai organisoitumismalli

• Tiedon jalostuksen toiminnallinen prosessi

• Tiedon hyödyntäminen: käyttäjät ja käyttötapaukset

• Tiedon jalostukseen tarvittavat resurssit ja osaamiset

• Tiedon jalostukseen tarvittavat teknologiat

• Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen tiedon jalostuksessa

Kuva: Tiedon jalostamisen malli ja tarvittavat kyvykkyydet

Tiedon 
jalostamisen  

malli

Tietosuoja  
ja tietoturva

Teknologia

Toiminta-
malli

Prosessi

Tiedon 
hyödyntäjät  

ja käyttö- 
tapaukset

Resurssit ja
osaaminen
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Tiedon jalostamisen toimintamalli

Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen vaativat erityisesti osaamiseen, resurs-
seihin ja teknologioihin liittyviä kyvykkyyksiä. Näitä kyvykkyyksiä voidaan ohjata 
ja hallinnoida joko keskitetysti tai ne voidaan hajauttaa läpi eri organisaatioyksi-
köiden tai toimialojen. 

Hajautettu malli mahdollistaa sen, että tiedon jalostajalla on hyvä ymmärrys sekä 
analyyseihin tarvittavasta datasta että liiketoiminnan tarpeista. Se kuitenkin edel-
lyttää enemmän henkilöresursseja. 

Keskitetty malli toimii hyvin tilanteessa, jossa henkilöresursseja on vähemmän. 
Keskitetty toimintamalli mahdollistaa myös organisaatioyksiköiden ja toimialojen 
rajat ylittävän analyyttisen tarkastelun, jossa pyritään luomaan asiakkuuksista 
kokonaisymmärrys sekä laajamittaisemman dataan perustuvan ideoinnin.

Käytännössä kunnalla voi samanaikaisesti olla käytössä useampi toimintamalli. 

2.1

Seuraavissa kappaleissa kuvataan toimintamallien erityispiirteet kaupungin 
konserninhallinnon näkökulmasta. 

Tiedon jalostamisen hajautettu toimintamalli 

Hajautettu toimintamalli tarkoittaa tiedon jalostamisen itsepalvelumallia, jossa 
kaupungin yksiköt vastaavat itse kehitystarpeiden jalostamisesta analyysihypotee-
seiksi ja myös toteuttavat analyysit ja niiden pohjalta suunnitellut toimenpiteet. 
Tässä mallissa konsernihallinto mahdollistaa tiedon jalostaminen tarjoamalla 
tekniset työvälineet datan analysointiin sekä ohjausprosessit, joilla varmistetaan 
tietoturvallinen ja tietosuojaperiaatteiden mukainen datan käsittely.

Kuva: Tiedolla johtamisen toimintamallit
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A. Konserni mahdollistaa B. Konserni tukee ja koordinoi C. Konserni ideoi

Itsepalveluanalytiikka: yksiköt ideoivat 
kehitystarpeet ja toteuttavat tiedolla 
johtamisen. Konserni tarjoaa työvälineet  
ja mahdollistaa datan saatavuuden (ja 
tietosuojaperiaatteiden noudattamisen)

Keskitetty analytiikka: yksiköt ideoivat 
kehitystarpeet. Konserni ideoi yhdessä 
yksiköiden kanssa analyysitarpeita, 
toteuttaa analyysit ja tarjoaa yksiköille 
analyysien tulokset

Asiakaslähtöinen analytiikka: kehitysideat 
nousevat asiakaan 360° elinkaaresta. 
Konserni tunnistaa tarpeet analytiikan 
avulla ja tuottaa yksiköille palvelun 
kehitysideoita. Yksiköt kehittävät 
menetelmiä ideoiden toteuttamiseen

Analytiikka
Analyysit
Datatarve
Menetelmät
Analyysi-ideat

Palvelun kehitys
Hypoteesit & Ideat
Miten : Keinot/menetelmät
Mitä : Kehittämistarve

Analytiikka
Analyysit
Menetelmät
Analyysi-ideat

Palvelun kehitys
Hypoteesit & ideat
Miten : Keinot/menetelmät
Mitä : Kehittämistarve

Hypoteesit & ideat
Data-analyysit
Palvelun kehitysideat

Analyysitulokset & ideat
Miten : Keinot/menetelmät

Yksilö  |  Yhteisö  |  Yritys  |  Yhteiskunta  |  Ympäristö
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Hajautettu toimintamalli edellyttää, että toimialoilla itsellään on henkilöresursseja 
ja osaamista tiedon jalostamiseen.

Tiedon jalostamisen keskitetty toimintamalli 

Keskitetty toimintamalli tarkoittaa mallia, jossa konsernihallinto koordinoi tiedon 
jalostamista. Tässä mallissa konsernihallinto auttaa organisaatioyksiköitä tai 
toimialoja muodostamaan liiketoiminnallisista ideoista tai kehitystarpeista analyy-
sihypoteeseja. Yhteisen ideoinnin jälkeen keskitetty yksikkö toteuttaa analyysit ja 
tuottaa tilaajalle, esimerkiksi toimialalle, analyysien tulokset.

Konsernihallinnon rooli tässä mallissa on tarjota keskitettyä analyyttista osaa-
mista toimialoille ja yksiköille sekä tarjota tekniset työvälineet datan analysointiin. 
Konsernihallinto koordinoi myös ohjausprosesseja, joilla varmistetaan tietoturval-
linen ja tietosuojaperiaatteiden mukainen datan käsittely.

Keskitetyssä toimintamallissa voidaan toimia pienemmillä henkilöresursseilla kuin 
hajautetussa mallissa. Malli edellyttää kuitenkin hyvää yhteistyötä toimialojen ja 
keskitetyn tiedon jalostamisen yksikön välillä.

Analyyttinen prosessi on luonteeltaan vuorovaikutteinen. Siinä analyysejä tarkas-
tellaan ja havainnoista keskustellaan tilaajaan ja analyysin tekijän kanssa prosessin 
edetessä.

Tiedon jalostamisen keskitetty datalähtöinen toimintamalli 

Keskitetyssä datalähtöisessä toimintamallissa datan jalostaminen on keskitettyä, 
mutta kehitysideat syntyvät datasta eivätkä välttämättä etukäteen tunnistetuista 
liiketoimintatarpeista. Datalähtöisessä kehittämisessä datasta pyritään löytämään 
merkityksellisiä syy- ja seurausyhteyksiä ilman ennakko-oletuksia.

Tässä toimintamallissa konserni tunnistaa asiakastarpeet analytiikan avulla 
suoraan datasta ja tuottaa yksiköille ja toimialoille kehitysideoita. Yksiköt kehit-
tävät menetelmiä ideoiden toteuttamiseen.

Datalähtöisen toimintamallin vahvuus nousee esille erityisesti, kun tarkastellaan 
laajamittaisia ja usein monisäkeisiä kokonaisuuksia tai halutaan ennustaa tulevia 
käyttäytymismalleja.

Toimintamalli soveltuu hyvin esimerkiksi tilanteisiin, joissa käsitellään hyvin isoja 
tietomassoja edistyksellisen analytiikan avulla (esimerkiksi koneoppiminen ja muut 
tekoälyyn liittyvät menetelmät). Toimintamalli edellyttää syvällistä osaamista sekä 
laajamittaisia oikeuksia useista eri tietolähteistä tulevan datan käsittelyyn.

Tiedon jalostamisen prosessi

Tiedon jalostamisen prosessilla tarkoitetaan sitä prosessia ja niitä toimenpiteitä, 
joita tarvitaan, jotta liiketoimintatarpeeseen löydetään ratkaisu analytiikan avulla. 

Prosessissa on kuusi askelta:

1. Liiketoiminnallisen tarpeen tai tavoitteen ymmärtäminen

2. Tavoitteen jalostaminen analyysihypoteesiksi ja datatarpeeksi

3. Tarvittavan datan haku ja valmistelu analysoitavaksi

4. Tiedon mallintaminen ja analysointi

5. Tulosten visualisointi, ymmärtäminen ja arviointi

6. Jalostetun tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

2.2
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Liiketoimintatarpeen tai tavoitteen tunnistaminen ja ymmärtäminen on tiedon 
jalostamisen prosessin lähtökohta. Tavoitteista ja tarpeista johdetaan kysymyksiä, 
joihin datan ja sen jalostuksen avulla pyritään saamaan vastauksia. 

Liiketoiminnan kysymykset tulee prosessin alkuvaiheessa määritellä selkeästi, 
mutta itse tiedon analysoiminen, aina tietotarpeen ymmärtämisestä ja analyysi-
hypoteesien määrittelystä tiedon mallintamiseen ja visualisointiin, on kokeileva, 
iteratiivinen prosessi, jonka vaiheita ei voida määritellä tarkasti etukäteen.

Prosessin viimeinen osa, tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa ja päätösten 
toimeenpaneminen, on tiedolla johtamista. Se on siis tiedon jalostuksen arvoa 
tuottava vaihe. Dataan perustuva, analysoitu tieto tulee yhdistää muuhun käytettä-
vissä olevaan tietoon, ja yhdessä ne luovat pohjan paremmalle päätöksenteolle ja 
paremmille toimenpiteille. 

Käsikirjassa kuvattua prosessia on projektin aikana testattu käytännön pilot-
tiharjoituksessa. Pilotissa tuotettiin data-analyysi, jonka tavoitteena oli moni-
rekisteridataa analysoimalla tunnistaa Espoon Lastensuojeluasiakkaiden 
asiakaspolkuja ja ymmärtää, vaikuttaako asiakaan kielisyys asiakaspolkuun.

Liiketoiminnallisen tarpeen tai tavoitteen ymmärtäminen 

Tiedon jalostamisen prosessi on aina tarvelähtöinen. Tarve voi tulla voi tulla 
kaupungin sisältä tai kaupungin sidosryhmiltä, mutta sen tulee olla liiketoiminnal-
linen. Ilman selkeää ymmärrystä siitä, mitä halutaan jalostetun tiedon avulla tehdä, 
on vaikea määritellä mitä tulee analysoida.

Tiedon jalostamisen ensimmäisen vaiheen tavoitteena onkin tunnistaa ja 
ymmärtää liiketoiminnallinen haaste, mahdollisuus tai tarve, jota voidaan edistää 
dataa hyödyntämällä. 

Kuva: Tiedon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä -prosessi

Kaupunki ja 
palveluyksiköt ja 
analyysitiimi

Kaupunki ja 
palveluyksiköt, 
analyysi- ja datatiimi

Analyysi- ja datatiimi Analyysitiimi Kaupunki, 
palveluyksiköt, 
analyysitiimi

Kaupunki, 
palveluyksiköt ja 
kehitysyksikkö 
(konseptin omistaja)

Ymmärtää liiketoimin-
nallinen haaste ja  
selventää miten 
lähestyä asiaa  
analyyttisesti 

Ymmärtää mitä dataa 
voidaan hyödyntää 
sekä analyysi-hypo-
teesien rakentaminen

Kerätä, yhdistellä ja 
anonymisoida data 
analysointia varten

Tietojen mallintaminen, 
analysointi ja  
visualisointi  
(iteratiivinen prosessi)

Analyysitulosten ja 
hypoteesien sekä 
näiden vaikuttavuuden 
ymmärtäminen ja 
tulkinta

Suunnitella ja toteut-
taa datan hyödyntä-
minen päätöksen- 
teossa, prosesseissa 
ja strategiassa

Tavoitteen/selvi-
tettävän ongelman 
selkeyttäminen ja 
jakaminen analyysi-/
datatiimille

Dataan tutustuminen, 
yhteisen ymmärryk-
sen luominen ja hypo-
teesien tekeminen

Datan kerääminen 
lähdejärjestelmistä 
sekä datan esikäsit-
tely analytiikkaa ja 
mallinnusta varten

Datan analysointi 
ennustava mallinnus, 
visualisointi ja opti-
mointi käyttämällä 
valittuja menetelmiä

Tulosten tulkinta ja 
hyödyntäminen kau-
pungin ja palvelu- 
yksiköiden kannalta

Toimenpiteiden suun-
nittelu, toteuttaminen 
ja seuraaminen

Liiketoiminnan  
tavoite ja  
ymmärrys

Tietotarpeen 
ymmärtäminen

Tiedon  
valmistelu 

Mallintaminen  
ja analysointi

Ymmärtäminen  
ja arviointi

Tiedon  
hyödyntäminen

R
o

o
lit

Ta
vo

it
e

Te
h

tä
vä

t

 1  2  3  4  5  6
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Liiketoiminnallisen tarpeen ymmärtämiseen tarvitaan yhteistyötä tahon, jota 
tarve koskee, esimerkiksi toimialan, sekä analyysin tekijän välillä. Analyysin tekijän 
tulee tässä vaiheessa ymmärtää riittävän hyvin, mitä halutaan saavuttaa ja luoda 
alustava kuva siitä, miten lähestyä asiaa analyyttisesti. 

Toteutetussa lastensuojelupilotissa liiketoiminnallinen kysymyksenasettelu oli:

”Lastensuojelupalveluiden tarve erityisesti raskaampien palveluiden osalta 
on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Miten lastensuojelun palveluita 
voitaisiin kehittää niin, että ne palvelevat paremmin sekä kantaväestöä että 
maahanmuuttajaperheitä?”  

Tavoitteen jalostaminen analyysihypoteesiksi ja datatarpeeksi 

Tiedon jalostamisen prosessin seuraava vaihe on analyysihypoteesien ja kysy-
mysten muodostaminen liiketoiminnallisesta tarpeesta. Tavoitteena on ymmärtää, 
miten liiketoiminnalliseen tarpeeseen voidaan tuottaa apua tiedon avulla ja mitä 
dataa tarpeen selvittäminen edellyttää.

Lastensuojelupilotissa alustavat analyysihypoteesit olivat:

• Kuinka ehkäisevät ja sijoittamista kevyemmät palvelut tavoittavat 
maahanmuuttajaperheiden lapset (=vieraskieliset lapset)?

• Miten nämä palvelut tuottavat tuloksia heidän kohdallaan verrattuna 
suomen- ja ruotsinkielisiin perheisiin?

• Kuinka paljon eri palveluita käytetään? Miten vieraskielisten palveluiden 
käyttö poikkeaa kantasuomalaisen palveluiden käytöstä?

• Mitkä ovat asiakaspolut eri palveluihin? Poikkeavatko palvelupolut 
äidinkielen mukaan?

Analyysihypoteesit auttavat tekemään oletuksia siitä, mitä dataa ja minkälaisia 
muuttujia tarvitaan, jotta kysymyksiin saadaan vastaukset. Kun datatarpeet on 
alustavasti määritelty, voidaan myös tarvittavat datalähteet tunnistaa paremmin. 

Lastensuojelupalveluiden kehittämisen näkökulmasta arvioitiin, että tarvi-
taan dataa lastensuojeluasiakkaiden:

• demografiatekijöistä, kuten sukupuoli, ikä, synnyinmaa 

• lasten äidinkielestä

• vanhempien äidinkielestä

• lastensuojelupäätöksistä ja näistä johdetuista palveluista

Aikajänteeksi tutkimusaineistolle määriteltiin seitsemän vuotta (2010–2016). 
Datasta arvioitiin saatavan kattava kuva lastensuojapalveluiden asiakaspo-
luista ja palveluiden volyymistä.

Datakuvausten pohjalta tunnistettiin, että tarvittava data löytyy yhdis-
telemällä data-aineistoja sekä SosiaaliEffica-asiakastietojärjestelmästä 
että väestötietojärjestelmästä. Yhdistävänä tietona käytettiin henkilö-
tunnusta.
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Kuva: Datatarpeen ymmärtäminen

Tarvittavan datan haku ja valmistelu analysoitavaksi 

Datan haun ja valmistelun tavoitteena on tuottaa tarvittava data analyysitehtävää 
varten. Samalla on varmistettava kaupungin tietoturvan ja tietosuojan asettamat 
ehdot datalle. 

Mikäli analysoitava data sisältää henkilötietoa, tulee data EU:n tietosuoja-ase-
tuksen mukaisesti anonymisoida parhaaksi katsotulla tavalla niin, että luonnollista 
henkilöä tai häntä koskevia tietoja ei voida tunnistaa suorasti tai epäsuorasti.

Tässä vaiheessa haetaan data lähdejärjestelmistä, varmistetaan datan yhdisteltä-
vyys, tarvittaessa anonymisoidaan tai pseudonymisoidaan data ja tallennetaan se 
analyysiympäristöön (esim. tietovarastoon). Koska datan analysointi on luonteel-
taan kokeilevaa ja iteratiivista, joudutaan datan hakua ja valmistelua usein täyden-
tämään analyysiprosessin edetessä.

Datan analysoija voi osallistua tarvittavan tiedon määrittelyyn, mutta tietosuojan 
näkökulmasta analyytikon ei tule osallistua datan hakuun, yhdistämiseen ja anony-
misointiin.

Lastensuojelupilotissa Espoon kaupungin data-asiantuntijat hakivat tarvittavat 
data-aineistot kahdesta lähdejärjestelmästä. He yhdistivät tietoaineiston henkilö-
tunnusta käyttämällä, jonka jälkeen he anonymisoivat data-aineiston SAS- Enter-
prise Guide -työkalun avulla. Anonymisoitu lastensuojeludata luovutettiin analyyti-
kolle jatkokäsiteltäväksi.

Tiedon mallintaminen ja analysointi

Tiedon analysoinnilla pyritään löytämään data-aineistosta vastauksia liiketoimin-
tatarpeeseen. Analysoinnissa mallinnetaan tilastollisin, matemaattisin ja muilla 
keinoin eri lähteistä saatua dataa ja luodaan datan pohjalta lisäymmärrystä, uusia 
huomioita tai näkökulmia.

Analyyttinen lähestymismalli valitaan tutkimustavoitteiden mukaan. Lähestyminen 
voi olla hypoteesilähtöinen, jolloin analyysit perustuvat ennalta laadittujen hypo-
teesien todentamiseen, tai se voi olla luonteeltaan kokeilevaa. Kokeilevassa lähes-
tymistavassa datasta etsitään merkityksellisiä yhteyksiä ilman ennakko-oletuksia, 
ja datasta voidaan tunnistaa keskinäisiä riippuvuussuhteita, joiden olemassaoloa ei 
tiedetty ennen analyysin aloittamista.

Lähestymistavat eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentävät toisiaan. Yksit-
täisen analyysikohteen mallintamisessa voidaan hyvin hyödyntää molempia lähes-

1 2

Mitä dataa meillä pitäisi 
olla, jotta voimme löytää 
vastauksen kysymykseemme?

Tehdään oletuksia siitä, mitä dataa 
ja muuttujia tarvitsemme

Datalähteiden selvitys

Mitkä ovat tarvittavan datan 
lähdejärjestelmät? Mitkä ovat eri 
lähteiden ”data-avaimet” eli  
yhdistävät tekijät?



13Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Kuva: Mallintaminen ja analysointi: lähestymistavat

tymismalleja. Datan mallinnusmenetelmiä kuvataan tarkemmin luvun 2.3 kohdassa 
Analyysi- ja mallinnusmenetelmät.

Datan mallinnuksen yhteydessä datassa huomataan usein myös puutteita tai 
virheitä, joita ei aiemmin ole havaittu. Havainnot johtavat usein pidemmällä tähtäi-
mellä datan laadun parantumiseen. 

Lastensuojelupilotin lähtökohtana oli hypoteesilähtöinen lähestymistapa, jossa 
testattiin: 

• kuinka ehkäisevät ja sijoittamista kevyemmät palvelut tavoittavat 
maahanmuuttajaperheiden lapset (=vieraskieliset lapset)

• miten nämä palvelut tuottavat tuloksia heidän kohdallaan verrattuna 
suomen- ja ruotsinkielisiin perheisiin

• kuinka paljon eri palveluita käytetään, ja miten vieraskielisten 
palveluiden käyttö poikkeaa kantasuomalaisen palveluiden käytöstä

• mitkä ovat asiakaspolut eri palveluihin ja poikkeavatko palvelupolut 
toisistaan äidinkielen mukaan

Mallinnuksen yhteydessä havaittiin datassa ja sen eri muuttujissa puutteita ja 
laadullisia haasteita, joka johtivat uusiin datapyyntöihin, uusiin dataluokitteluihin 
sekä uusien muuttujien luomiseen. Perusdatan eli ns. Master-datan määritelmät 
eivät olleet samat molemmissa järjestelmissä, mikä vaikeutti tiedon käsittelyä ja 
analysointia. 

Todetut havainnot datassa johtivat osin myös kirjaamiskäytäntöjen kehittämiseen. 
Tämä parantaa datan laatua pitkällä aikavälillä.

Tulosten visualisointi, ymmärtäminen ja arviointi

Analyysien tulosten visualisoinnin ja raportoinnin tavoitteena on saattaa jalostettu 
tieto helposti ymmärrettävään ja käyttäjäystävälliseen muotoon. Liiketoimintatar-
peen omistajan eli tiedon hyödyntäjän on voitava tarkastella ja tulkita havaintoja, 
arvioida analyysien tuloksia ja analyysihypoteesien toimivuutta sekä tehdä havain-
noista johtopäätöksiä päätöksenteon tueksi. 

Kokeileva ongelmanratkaisu 

Datasta etsitään merkityksellisiä 
yhteyksiä ilman ennakko-oletuksia

Hypoteesilähtöinen  
lähestymistapa

Tehdään oletuksia siitä, minkälaisia 
eroja tai samankaltaisuuksia perus- 
joukosta mitattujen muuttujien 
välillä löytyy
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Jalostetun tiedon visualisointiin voidaan käyttää perinteisiä työkaluja, kuten 
PowerPointia tai Exceliä. Modernit raportointi- ja visualisointityökalut, kuten 
lastensuojelupilotissa käytetty Microsoft PowerBI, tarjoavat kuitenkin usein 
käyttäjäystävällisemmän ja moniulotteisemman näkymän analyysituloksiin. Nämä 
työkalut mahdollistavat sekä syvemmän porautumisen dataan ja havaintoihin, että 
uudet tarkastelunäkökulmat ja visualisoinnit.

Jalostetun tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa

Tiedolla johtaminen edellyttää, että tiedon jalostusprosessin viimeinen vaihe, 
tiedon hyödyntäminen, johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin. Edellisten prosessi-
vaiheiden hyöty on varsin rajattu, jos datasta saatuja havaintoja ei hyödynnetä 
päätöksenteossa.

Päätökset voivat olla esimerkiksi yksinkertaisiin päivittäisiin rutiineihin liittyviä 
pienempiä päätöksiä tai jopa strategian tai painopistealueiden muutoksia.

Jalostettua tietoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin, kuten:

• päätöksenteon tukena

• tulevaisuuden ennustamiseen ja simulointiin

• seurantaan ja arviointiin

• toimintaprosessien muuttamiseen

• houkuttelevuuden lisäämiseen

• ennaltaehkäisevien uusien palvelujen luomiseen

• kohdennettuun viestintään

• innovointiin

• suorituskyvyn mittaamiseen

Tiedon käyttötapaukset ja tiedon hyödyntäjät

Jalostetun tiedon käyttötapaukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan:

• jalostettuun dataan perustuvat käyttötapaukset sekä 

• analysoidun datan lopputuotoksiin perustuvat käyttötapaukset.

Jalostettuun dataan perustuvat käyttötapaukset

Näissä käyttötapauksissa on tarve tuottaa räätälöity, esimerkiksi useasta eri 
tietolähteestä koostettu ja anonymisoitu data-aineisto, jota tiedon tarvitsija voi itse 
jalostaa analytiikan keinoin eteenpäin. Tämän kaltaisia käyttötarpeita on esimerkiksi 
kaupungin sidosryhmillä, kuten tutkijoilla, jotka haluavat yhdistää saadun datan 
muista lähteistä hankittuun dataan ja luoda niiden pohjalta omat tutkimushypoteesit. 
Tarve tämän kaltaiseen käyttöön saattaa myös tulla kaupungin sisältä, sellaisilta 
yksiköiltä, joilla itsellään on kyvykkyyksiä jatkojalostaa ja analysoida dataa.

Jalostetun datan käyttötapaukset ovat luonteeltaan osin samankaltaisia kuin kaik-
kien käyttöön tarkoitettu ns. avoin data, mutta poikkeavat siitä siten, että data-ai-
neistot on räätälöity tiettyyn käyttötarkoitukseen. Avoimesta datasta poiketen 
räätälöidyn datan käyttötarve on usein kertaluonteinen.

2.3
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Analysoidun datan lopputuotoksiin perustuvat käyttötapaukset

Analysoidun datan lopputuotoksiin perustuvissa käyttötarkoituksissa tiedon 
loppukäyttäjä tarvitsee valmiin analyysin eli tutkimushypoteesien pohjalta tehdyn 
raportin tai visualisoinnin. Tiedon hyödyntäjä ei tässä tapauksessa tarvitse omaa 
osaamista datan jalostamiseen vaan hän pääsee suoraan kiinni analyysien tuotta-
miin havaintoihin. 

Tähän malliin perustuvat käyttötapaukset tulevat kaupungin sisältä sekä niiltä 
ulkoisilta sidosryhmiltä, joilla ei ole omaa osaamista datan jalostukseen. Näihin 
kuuluvat esimerkiksi yhdistykset tai järjestöt.

Analyyseihin perustuvat käyttötapaukset ovat tarvelähtöisiä ja siksi jo luonnostaan 
monimuotoisia, mutta ne voidaan ryhmitellä käyttötarpeen mukaan joko

• jatkuviksi

• satunnaisesti tehtäviksi tai

• kertaluonteisiksi

Jatkuviin analyysipalveluihin kuuluvat esimerkiksi jatkuvan seurannan mittarit, 
kuten toiminnan eri tavoitteiden mittaristot tai operatiiviseen käyttöön tarkoitetut 
edistyneet analyysit, jotka tuottavat suosituksia tai ehdotuksia. Jälkimmäiseen 
kategoriaan kuuluvat esimerkiksi markkinoinnin automaatioon liittyvä analytiikka 
ja koneoppimiseen liittyvät analyysit.

Osa analyyseistä on toiminnan luonteesta johtuen harvemmin tehtäviä, kuten asiakas-
segmentoinnit, kun taas osa tehdään kertaluontoisina selvityksinä eritystarpeeseen.

Analyysitarpeen toistuvuus on keskeisessä roolissa, kun suunnitellaan analyysin 
toteuttamista ja toistettavuutta.

Kuva: Datan jalostuksen yleisprosessi ja käyttötapaukset

Datapalvelumalli 

Datan avaaminen kaupungin toimialoille

”Toimialat pääsevät kiinni dataan (ja tuottavat itse analyysit)”

Datan avaaminen ekosysteemille (avoin data)

”Ekosysteemissä olevat pääsevät kiinni dataan (ja tuottavat itse analyysit)”

Anonymisoidun datan  
jakaminen ekosysteemille

(Avoin data)

Anonymisoidun datan 
jakaminen sisäiseen  

käyttöön

Datan analysointi ja jalostaminen
(Data-analyysit)

Datan kerääminen, yhdistäminen ja anonymisointi

Analyysipalvelumalli

Analyysien tuottaminen kaupungin toimialoille

”Toimialoille tuotetaan analyysejä ja raportteja”

Analyysien tuottaminen monitoimittajaekosysteemille

”Ekosysteemissä oleville tuotetaan analyysejä ja raportteja”

My Data
Ulkoiset  

data- 
lähteet

Sisäiset  
data- 

lähteet

Sisäiset  
data- 

lähteet

Sisäiset  
data- 

lähteet



16 Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Kuva: Analysoidun datan yleisprosessi ja käyttötapaukset 

Tiedon hyödyntäjät

Tiedon hyödyntäjillä tarkoitetaan niitä henkilöryhmiä, joille jalostettua tietoa 
tarjotaan. Tiedon hyödyntäjät tulevat usein siitä ryhmästä tai tahosta, joka on 
tunnistanut tiedon jalostuksen pohjana olleen tarpeen. Joissakin tapauksissa 
tiedon hyödyntäjiin voi kuulua myös laajempi joukko henkilöitä.

Tiedon hyödyntäjät voidaan ryhmitellä:

• kaupungin sisäisiin tiedon hyödyntäjiin ja

• kaupungin ulkopuolisiin tiedon hyödyntäjiin.

Kaupungin sisäisiin hyödyntäjiin kuuluvat esimerkiksi

• toimialat

• palveluyksiköt ja 

• kaupungin johto. 

Ulkopuolisiin käyttäjiin kuuluu kaupungin eri sidosryhmien edustajia kuten

• palveluiden tarjoajat

• yliopistot ja tutkijat 

• yhdistykset ja järjestöt sekä

• kaupalliset toimijat.

Datan analysointi ja jalostaminen

Datan haku, yhdistäminen ja anonymisointi

Jatkuva Jatkuva Satunnainen Kertaluoteinen

Jatkuva seuranta  
ja mittaaminen

Ohjaavat /  
suosittelevat  

analyysit

Harvemmin  
toistuvat  
analyysit

Kertaluonteiset  
analyysit

Esimerkki:  
toimintaa ohjaavat  

mittaristot

Esimerkki:  
ennalta ehkäisevien toimen-
piteiden analyysit ja näiden 

kohdentaminen

Esimerkki:  
kerran vuodessa tehtävät 

segmentointimalli

Esimerkki:  
erityiseen tarpeeseen  

tehdyt analyysit ja  
selvitykset
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Kuva: Tiedon hyödyntäjät

Datan analysointi ja jalostaminen

Datan haku, yhdistäminen ja anonymisointi

Analyysien tietosisältö tulee tuottaa tiedon loppukäyttäjille sopivimmassa 
muodossa. Samaa dataa voidaan näin ollen tuottaa eri käyttäjille eri muodoissa.

Tiedon julkaisutavat rooleittain 

Analyysien julkaisussa loppukäyttäjälle tulee huomioida sekä analyysin käyttö-
kohde että käyttäjäprofiili. Samaa dataa voidaan jakaa eri tavoin jalostettuna eri 
käyttäjäryhmille riippuen mm heidän tietotarpeestaan, osaamisestaan ja ajan-
käytöstään. Oikean julkaisutavan suunnittelu on tärkeä osa tiedon jalostamisen 
prosessia, koska tiedon julkaisutapa ja sitä kautta syntyvä ymmärrys tiedosta 
vaikuttaa tiedon käytettävyyteen. 

Tietoa voidaan julkaista esimerkiksi seuraavissa muodoissa:

Vakioraportit
Raporttien sisältö ja ulkoasu on luotu valmiiksi. Raportin sisältö vaihtuu dynaami-
sesti esimerkiksi päivämäärän mukaan, jolloin käyttäjän ei tarvitse erikseen valita 
päivämäärärajausta raportin ajohetkellä. Esimerkki: toimintaa ohjaavat mittaristot

Esimerkki käyttäjästä: Kaupungin johto

Dynaamiset raportit
Kuten vakioraportit, mutta käyttäjä voi porautua dataan ja tehdä raportoitavalle 
tiedolle ennalta määriteltyjä rajausehtoja, esimerkiksi aikarajauksen ja kustannus-
paikkanumeron.

Esimerkki käyttäjästä: Toimialan johto

Hälyttävät raportit
Jatkuvan seurannan raportit, joilla seurataan poikkeamia ja muutoksia. Automaat-
tiset hälytykset auttavat kohdistamaan huomion poikkeamiin.

Esimerkki käyttäjästä: Palveluyksikkö

Dataan pohjautuva tieto

* Esim kaupunkilaiset

** Avoin data määritel- 
lään tässä ”raakadatana”  
tai valmiina tilastoina jotka  
eivät kulje data analyysi- 
toiminnon kautta

Palvelun- 
tarjoajat

Avoin data**

Palvelu- 
yksiköt

Muut sidosryhmät

Ulkoiset 
data- 

lähteet

Kaupungin sidosryhmät

Sisäiset  
data- 

lähteet

Sisäiset  
data- 

lähteet

Sisäiset  
data- 

lähteet

Tutkijat

My data

ToimialatKaupalliset  
yritykset

Muut  
ryhmät

Muut  
sidos- 

ryhmät*

Kaupungin- 
johto
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Ad-hoc raportit
Kertaluonteiseen tarpeeseen tehdyt raportit ja analyysit. Usein dynaamisia, porau-
tumisen mahdollistavia raportteja, mutta voidaan toteuttaa myös perinteisillä 
työvälineillä kuten PowerPointilla tai Excelillä.

Esimerkki käyttäjästä: Palveluyksikkö

Itsepalvelu BI
Raportit, joissa porautumismahdollisuus aina raaka-dataan asti. Mahdollistavat 
käyttäjälle omien raporttien teon, syy ja seuraus -yhteyksien etsimisen ja datan 
monipuolisen tutkimisen. Edellyttävät sekä työkalu- että dataosaamista.

Esimerkki käyttäjästä: Palveluyksikköasiantuntija

Räätälöity tai avoin data
Tietosuoja-asetuksen huomioivaa, tiedostomuodossa jaettavaa ”raakadataa”. 
Tarjotaan tiedon käyttäjille analysoitavaksi ja jalostettavaksi. Edellyttää datan 
vastaanottajalta analysointikyvykkyyttä. Mahdollistaa esimerkiksi sidosryhmien 
dataan pohjautuvan innovoinnin.

Esimerkki käyttäjästä: Tutkijat, kaupallisen toimijat

Yllä mainittujen käyttötapausten lisäksi jalostettua tietoa voidaan jakaa myös 
suoraan muihin tietojärjestelmiin. Tällaisissa käyttötapauksissa puhutaan usein 
jalostetusta tiedosta, jota tarvitaan operatiivisten prosessien ohjaamiseen tai 
tehostamiseen. Esimerkkejä käyttötapauksista ovat markkinoinnin automaatio tai 
chat-bottien esittämät dataan perustuvat vastaukset tai toimenpidesuositukset. 

Kuva: Tiedon julkaisutavat käyttäjäroolien mukaan

Raporttien sisältö ja ulkoasu on luotu valmiiksi. Raportin sisältö vaihtuu 
dynaamisesti esimerkiksi päivämäärän mukaan, jolloin käyttäjän ei tarvitse 
erikseen valita päivämäärärajausta raportin ajohetkellä. Esimerkki: 
toimintaa ohjaavat mittaristot

Kuten vakioraportit, mutta käyttäjä voi porautua dataan ja tehdä 
raportoitavalle tiedolle ennalta määriteltyjä rajausehtoja, esimerkiksi 
aikarajauksen ja kustannuspaikkanumeron

Jatkuvan seurannan raportit, joilla seurataan poikkeamia ja muutoksia. 
Automaattiset hälytykset auttavat kohdistamaan huomion poikkeamiin. 

Kertaluonteiseen tarpeeseen tehdyt raportit ja analyysit. Usein 
dynaamisia, porautumisen mahdollistavia raportteja.

Raportit, joissa porautusmahdollisuus aina raaka-dataan asti. Mahdollistaa 
käyttäjälle omien raporttien teon, syy- ja seurausyhteyksien etsimisen ja 
datan monipuolisen tutkimisen. Edellyttää järjestelmä- ja dataosaamista. 

Tietosuojan huomioivaa ”raakadataa”. Tarjotaan tiedon käyttäjille 
analysoitavaksi ja jalostettavaksi. Edellyttää datan vastaanottajalta 
analysointikyvykkyyttä. Mahdollistaa sidosryhmien dataan pohjautuvan 
innovoinnin.

Vakioraportit

Dynaamiset raportit

Hälyttävät raportit

Ad hoc -raportit

Itsepalvelu BI

Avoin data

Palvelu- 
yksiköt

Palvelu- 
yksiköt

Asian-
tuntijat

Tutkijat

Toimialat

Kaupalliset  
yritykset

Kaupungin- 
johto
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Kompleksisuus

Kuva: Tiedon jalostamisen datatarpeiden ja datalähteiden määrittely

Analyysi- ja mallinnusmenetelmät

Edellisessä kappaleessa käsitelty tiedon julkaisu kuvaa, miten tietoa voidaan jakaa 
loppukäyttäjälle. Julkaisutapa ei kuitenkaan ota suoraan kantaa siihen, miten data 
on jalostettu eli analysoitu ennen sen julkaisemista. 

Analyysi- ja mallinnusmenetelmiä on paljon, mutta ne voidaan karkeasti jakaa 
kahteen kategoriaan:

• Business Intelligence, eli perinteinen raportointi ja visualisointi, jonka 
avulla pyritään kuvaamaan mitä on tapahtunut, sekä

• analytiikka, joka on usein eteenpäin katsovaa ja jonka avulla pyritään 
ymmärtämään, miksi jokin asia tapahtuu sekä ennustamaan, 
simuloimaan ja ohjaamaan tulevia tapahtumia.

Valittavat analyyttiset menetelmät riippuvat siitä, mitä analysoidaan ja miten 
analyysien tuloksia halutaan hyödyntää. Analyysien teossa käytetään usein monia 
menetelmiä samanaikaisesti ja saman asian ratkaisuun voidaan käyttää useita eri 
lähestymistapoja.

Kyvykkyyksien hallinnan näkökulmasta on tärkeää, että analyytikko osaa tunnistaa 
eri tapoja lähestyä tutkimushypoteesia. Näin hän pystyy tarvittaessa muuttamaan 
mallinnusmenetelmää saatujen havaintojen pohjalta.

Eri analyysimenetelmät edellyttävät myös erityyppistä osaamista. Mitä kehit-
tyneempää analytiikkaa halutaan käyttää, kuten esimerkiksi koneoppimista tai 
tekoälyä, sen syvempää matemaattista ja tilastollista osaamista tarvitaan.

Valittavat analyyttiset menetelmät  
riippuvat siitä, mitä analysoidaan ja  
miten analyysien tuloksia halutaan  
hyödyntää. Analyysien teossa käy- 
tetään usein monia menetelmiä  
samanaikaisesti.

Kuinka moni käyttää lastensuojelupalveluita?Raportti

Porautuva 
raportti

Visualisointi

Datan  
louhinta

Tilastollinen 
analysointi

Tilastollinen 
simulointi

Ennusta- 
minen

Ennusta- 
minen

Ohjaava
Mitä suositellaan?

Ennakoiva
Mitä seuraavaksi?

Diagnostisoiva
Miksi?

Kuvaileva
Mitä? Kuka? Milloin?

Miten eri demografiaryhmät ovat edustettuna?

Miten käyttäjät ovat jakaantuneet ympäri kaupungin?

Mitkä tekijät yhdistävät palveluita paljon käyttäviä?

Kuinka paljon heikko terveystilanne vaikuttaa  
lastensuojelutarpeeseen?

Miten riski kasvaa, jos perheen  
terveydentilanne muuttuu? 

Mikä on todennäköisyys siihen,  
että perhe tarvitsee palveluita  
seuraavan 6 kk aikana?

Mikä yhdistelmä  
palveluita tuo  
parhaan lopputulok-
sen perheelle x?

H
yö

ty
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Tiedon jalostaminen voidaan näin ollen nähdä kolmitasoisena mallina, jossa 
tasoina ovat tiedon hyödyntäminen, tiedon tuottaminen (analysointi) ja tiedon 
hallinta. Liiketoiminnallinen tarve ja siitä johdettu tarve hyödyntää jalostettua 
dataa ohjaa kokonaisuuden komponenttien valintaa.

Kuva: Datan hyödyntämisen ja jalostamisen tasot

Resurssit ja osaaminen

Tiedon hallinta, tuottaminen, jakaminen sekä koko tiedon jalostamisen prosessin 
hallinta ja kehittäminen edellyttävät usein uudentyyppisiä rooleja ja vastuita 
organisaatioissa. 

Roolit ja osaamisprofiilit

Yksittäisellä henkilöllä voi olla useita osaamisprofiileja, mutta tavallisesti tarvit-
tavia osaamisprofiileja ovat:

• analytiikan sponsorin tai johtaja 

• asiantuntija 

• data-analyytikko tai data scientist 

• visualisoinnin asiantuntija sekä 

• teknisempi osaaja tai data-arkkitehti.

Seuraavassa kuvassa on kuvattu tyypillisimmät roolit ja niihin liittyvät osaamis-
profiilit.

2.4

Tiedon hyödyntäminen (analyysien tulosten julkaisutapa)

Tiedon jalostaminen (datan analysointitapa)

Tiedon hallinta

Tiedon muokkaus ja käsittely

Tiedon yhdistely ja anonymisointi

Vakioraportit
Dynaamiset  

raportit
Hälyttävät  

raportit
Itsepalvelu BI

Järjestelmä-  
integraatiot

BI-visualisointi
Datan tutkiminen
(Data exploration)

Datan louhinta Optimointi
Kognitiivinen 
analytiikka

BI-  
perusraportointi

Reaaliaikainen 
raportointi

Tilastolliset  
analyysit

Ennuste- 
menetelmät

Koneoppiminen
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Kuva: Tiedon jalostamisessa tarvittava roolit ja osaamiset

Vastuualueet 

Eri tehtäväkuvauksiin liittyy myös eri vastuita. Vastuualueet tulee määritellä 
kunkin organisaation toimintamallin mukaan, mutta yleisesti voidaan nostaa esille 
muutama kriittinen rooli.

Analytiikan sponsori tai johtaja
Koska tiedolla johtaminen voi tarkoittaa koko johtamiskulttuurin muutosta orga-
nisaatiossa, on tärkeää, että toiminnalla on johdon tuki ja organisaation johdon 
edustaja on mukana muutoksen hallinnassa. 

Analytiikan sponsori tai johtaja toimii eräänlaisena ”tulkkina”, joka auttaa orga-
nisaation eri toimijoita ymmärtämään tiedolla johtamisen mahdollisuuksia ja 
edellytyksiä. Hän myös auttaa viemään läpi tarvittavia muutoksia toimintatavoissa.

Analytiikan asiantuntija tai analyytikko
Analytiikan asiantuntija sovittaa yhteen liiketoimintatarpeet ja analyyttiset mene-
telmät. Hänen vastuualueeseensa kuuluu liiketoimintatarpeiden ymmärtäminen ja 
liiketoiminnan ja analyytikkojen välisen kommunikaation mahdollistaminen. Usein 
hänellä on myös vastuu analyysien tekemisestä ja tulosten tulkinnasta yhdessä 
liiketoiminnan kanssa. 

Data scientist
Yhä useammin tarvitaan myös kehittyneen analytiikan kuten koneoppimisen ja 
keinoälyn algoritmien mallinnuksen sekä analyyttisen innovoinnin osaajia. Data 
scientistin vastuualueisiin kuuluu myös uusien analyyttisten menetelmien ja algo-
ritmien testaaminen ja soveltaminen osana analyyttistä ongelmanratkaisua. Hän 
on vastuussa analyyttisten mallien valinnasta ja mallien toiminnasta.

Data-arkkitehti/tekninen osaaja 
Tärkeässä roolissa ovat myös data-arkkitehdit ja datan teknisen käsittelyn osaajat. 
Hallinnollisesti nämä ihmiset kuuluvat usein datan hallinnan organisaatioon, mutta 
tiedon jalostamisen kannalta heidän roolinsa on keskeinen. Heidän vastuualueil-
leen kuuluu datan saattaminen analyysivalmiuteen eli tiedon haun, yhdistämisen, 
anonymisoinnin ja tähän liittyvän automaation kehittäminen ja rakentaminen. 

Analytiikan sponsori/johtaja

• Vahva liiketoiminnan ymmärrys yhdistettynä kokemukseen analytiikan sovelluksesta 
   liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi. Kokemusta asiantuntijatiimien vetämisestä.

Data- ja analytiikka-asiantuntija

Liiketoiminnan ymmärrys yhdistettynä käytännön kokemukseen analytiikan  
sovelluksessa liiketoimintaongelmien ratkaisemiseksi.
• Käytännön ymmärrys analyysimenetelmistä, datan käsittelystä ja tietojärjestelmistä

Data-analyytikko/Data scientist

• Hyvää osaamista datan hankinnasta ja muokkauksesta, mallinnuksesta, tilastotieteistä,  
   koneoppimisesta, kehittyneestä analytiikasta tai matematiikasta.
• Ongelmanratkaisukyky algoritmien mallinnukseen, testaukseen ja prosessointiin jne.

Visualisoinnin asiantuntija

• Kokemusta tiedon visualisoinnista, tulosten havainnollisesta esittämisestä, tiedon  
   tutkimisesta ja tietoon porautumisesta
• Vahva kokemus visualisointityökaluista (esim. PowerBI, QlikView, D3.js jne.)

Data-arkkitehti/Tekninen osaaja

• Kokemusta tietojen ETL:stä eli tietojen hausta, muokkauksesta, yhdistelystä eri  
   tietokannoista kuten esim. SQL:stä, NoSQL:stä, HDFS:stä
• Kokemusta tietojen laadun tarkastelusta, datan anonymisoinnista sekä eri  
   tiedonhallintatehtävistä
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Osaajien ja roolit ja vastuualueet heijastuvat tiedon jalostamisen kolmitasoiseen 
malliin seuraavan kuvan mukaisesti.

Kuva: Tiedon jalostamisessa tarvittava roolit ja niihin liittyvät vastuualueet

Kuva: Tiedon jalostamisessa tarvittava roolit

Tiedon hyödyntäminen

Tiedon jalostaminen 

Tiedon hallinta

Tiedon muokkaus ja käsittely

Tiedon yhdistely ja anonymisointi

Vakioraportit
Porautuvat  

raportit
Hälyttävät  

raportit
Itsepalvelu BI

Järjestelmä-  
integraatiot

BI-visualisointi
Datan tutkiminen
(Data exploration)

Datan louhinta Optimointi
Kognitiivinen 
analytiikka

BI-  
perusraportointi

Reaaliaikainen 
raportointi

Tilastolliset  
analyysit

Ennuste- 
menetelmät

Koneoppiminen

Visualisoinnin asiantuntija Data-analyytikkoTekninen osaaja Data scientist

Analytiikan sponsori/johtaja

• Perinteisten toimintamallien haastaminen ja uuden innovointi. Analytiikan mahdollisuuksien  
   esilletuominen asiakkuuksien hallinnan ja palveluiden kehittämisessä. Vastuu  
   analytiikkatoiminnan ohjauksesta ja valvonnasta.

Data- ja analytiikka-asiantuntija

• Liiketoimintatarpeiden ja analyyttisten menetelmien yhteensovittaminen. Liiketoiminnan  
   ja analyytikkojen välisen kommunikaation mahdollistaminen. Vastuu analyysien  
   tekemisestä ja tulosten tulkinnasta yhdessä liiketoiminnan kanssa.

Data-analyytikko/Data scientist

• Analyyttinen innovointi. Uusien analyyttisten menetelmien ja algoritmien testaaminen ja  
   soveltaminen osana analyyttistä ongelmanratkaisua. Analytiikan ja analyyttisten mallien  
   innovointi ja kehittäminen. Vastuu analyyttisten mallien valinnasta ja niiden toiminnasta.

Visualisoinnin asiantuntija

• Datan ja analyysitulosten raporttien ja visualisoinnin kehittäminen loppukäyttäjien  
   tarpeita vastaavaksi. Uusien raportointimallien innovointi ja raporttien käytettävyyden  
   kehittäminen. Vastuu analyysien visualisesta käytettävyydestä.

Data-arkkitehti/Tekninen osaaja

• Tiedon haun, yhdistämisen ja anonymisoinnin automaation kehittäminen ja  
   rakentaminen. Tietovaraston kehittäminen ja tietokantayhteyksien rakentaminen eri  
   lähdetietojärjestelmiin. Vastuu datan saatavuudesta.

Tehtäväkenttään kuuluu usein myös tietovarastojen kehittäminen sekä tietokan-
tayhteyksien rakentaminen eri lähdetietojärjestelmiin.
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Kuva: Tiedon jalostamisen ylätason tekninen kuvaus

Tiedon jalostamisen teknologia

Ylätason teknisenä kuvauksena tiedon jalostaminen edellyttää teknologioita tiedon 
hankintaan, varastointiin, analysointiin sekä tulosten visualisointiin. 

Tiedon hankinnan ja varastoinnin teknologiat ovat usein datan hallinnan työkaluja, 
kun taas analysointiin ja visualisointiin liittyvät teknologiat ovat tiedon jalosta-
misen vastuualueella. Teknologiset ratkaisut sisältävät usein toiminnallisuuksia, 
jotka kattavat monta osa-aluetta, mutta tiedon jalostamisen kokonaisuus edel-
lyttää lähes poikkeuksetta useampaa työkalua.

2.5

Työkaluja ja teknologioita valittaessa on huomioitava tietoteknisten tarpeiden 
lisäksi myös liiketoiminnalliset tarpeet. Tiedon analysointiin liittyvät teknologiat 
kehittyvät nopeasti, uusia vaihtoehtoja tulee markkinoille lähes kuukausittain ja 
työkaluissa usein on paljon päällekkäisiä toiminnallisuuksia. Näin ollen teknolo-
gioiden valintoihin tulee suhtautua tarvittavalla vakavuudella.

Hyvä tapa edetä on muodostaa ymmärrys tunnistetuista analyysitarpeista sekä 
mahdollisuuksien mukaan kartoittaa potentiaalisia uusia tarpeita ja muodostaa 
näistä vaiheittainen etenemismalli. Vaiheittainen malli antaa hyvät suuntaviivat 
tarvittaviin teknologioihin kehityspolun eri vaiheissa.

Seuraavassa kuvassa on kuvattu muutamia keskeisimpiä vaihtoehtoja tiedon 
jalostamisen eri vaiheisiin tarkoitetuista teknologioista. Lista on suuntaa antava 
eikä kata kaikkia vaihtoehtoja.

Tiedon jalostamisen tietosuoja ja tietoturva

Tiedon jalostaminen ja analysointi edellyttää aina data-aineistojen käsittelyä. Data 
voi olla strukturoitua tai strukturoimatonta, numeerista tai tekstimuotoista, tai 

2.6

Datan hankinta

Tietovarasto

Datalähteiden määrittely, 
datan ekstraktointi, datan 
muokkaus ja yhdistely, 
datan anonymisointi/ 
pseudonymisointi (tietosuojan 
varmentaminen)

Datan yhdistely, luokittelu 
ja visualisointi. Syvemmät 
analyysit kuten regressio- 
analyysit, päätöksenteko- 
puu, ennuste- ja toden-
näköisyysmallit, neuro- 
verkot (koneoppiminen)

Tulosten visualisointi, 
raportointi, tarkastelu,  
porautuminen ja analy-
sointi

Data-analyysit Tulosten visualisointi

Johtopäätökset 
ja toimenpiteet

Tietolähteet
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analyysi voi perustua vaikkapa kuvan tai puheen tunnistamiseen. Kun tavoitteena 
on analysoida dataa, jonka avulla voidaan kehittää asiakkuuksien hallintaa ja palve-
luita, on luonnollista, että osa käsiteltävästä datasta on ns. henkilötietoa.

25.5.2018 voimaan astuva EU:n GDPR-tietosuoja-asetus määrittelee henkilötiedon 
näin:

”Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan 
luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ”rekisteröity”, liittyviä tietoja; tunnistettavissa 
olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti 
tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijainti-
tiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen 
fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai 
sosiaalisen tekijän perusteella”. 

Henkilötiedolla tarkoitetaan siis GDPR:n mukaisesti kaikkea tietoa, josta luonnol-
linen henkilö eli ihminen voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Tällaista tietoa 
on esimerkiksi henkilön nimi, puhelinnumero, henkilötunnus ja valokuva. 

Jos analysoitava data sisältää henkilötietoa, tulee se osana valmistelua anony-
misoida parhaaksi katsotulla tavalla niin, ettei luonnollista henkilöä tai häntä 
koskevia tietoja voida tunnistaa suorasti tai epäsuorasti. 

Datan anonymisointi

Anonymisoidussa datassa kaikki henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot 
on poistettu eikä niitä voida palauttaa. Anonymisoitavasta datasta esim. henkilö-
tunnus korvataan aineistokohtaisella tunnisteella niin, että yksilö on tunnistetta-
vissa datan eri riveiltä, mutta ei ole mahdollista tunnistaa, kuka hän on. Tunnis-
teeseen voidaan yhdistää tarvittavat kategoriset muuttujat, kuten esimerkiksi 
sukupuoli tai ikäryhmä, jos niitä tarvitaan datan hyödyntämisessä. Anonyymi tieto 
palvelee hyvin tapauksissa, joissa halutaan ymmärtää asiakaskäyttäytymistä ja 
-tarpeita ilman tarvetta yksilöidä henkilöitä.

Datan pseudonymisointi

Datan pseudonymsointi on toinen tapa piilottaa henkilötieto analyysiaineistosta. 
Pseudonymisoinnissa yhdistetystä datasta korvataan tunnistetiedot yksilöivällä, 
aineistokohtaisella muuttujalla ja tämä tieto tallennetaan niin, että siihen on pääsy 
vain halutuilla (tiedon pseudonymisointia tekevillä) ihmisillä. Tiedon pseudony-
misointia voidaan harkita tapauksissa, joissa voidaan olettaa, että on tarvetta 
kytkeä analyysin lopputulos henkilöön, esim. jos halutaan kohdistaa ennaltaeh-
käiseviä palveluita riskiryhmiin kuuluville. On kuitenkin huomioitava, että pseu-
donymisoitu data on EU:n tietosuoja-asetuksen näkökulmasta samassa asemassa 
kuin käsittelemätön data.

Tietosuoja ja tiedon käsittely analysointia varten

Oleellista on, että data aineiston hankinnan ja yhdistelyn tekevät sellaiset ihmiset, 
jotka eivät hyödynnä dataa työssään. Tätä varten määritellään oma ja erillinen 
tekninen tai looginen ympäristö (tietovarasto), jossa aineistojen yhdistely ja anony-
misointi tehdään. 
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Tiedon  
analysointi  
ja hyödyn- 
täminen

Tiedon 
haku, 

yhdistely ja 
anonymisointi

Tiedon analysointia tekevillä henkilöillä ei ole käyttö-
oikeuksia muuhun kuin anonymisoituun dataan eikä 
teknistä mahdollisuutta päästä tällaiseen dataan kiinni. 
Anonymisoidussa datassa kaikki henkilön tunnistamisen 
mahdollistavat tiedot on poistettu eikä niidä voida 
palauttaa. Anonymisoitavasta datasta esim. henkilötunnus 
korvataan aineistokohtaisella tunnisteella niin, että yksilö on 
tunnistettavissa datan eri riveiltä, mutta ei tunnistettavissa 
kuka hän on. Tunnisteeseen voidaan yhdistää tarvittavat 
kategoriset muuttujat, jos niitä tarvitaan datan 
hyödyntämisessä (sukupuoli, ikäryhmä tms.). Anomyymi 
tieto palvelee hyvin niissä tapauksissa, joissa halutaan 
ymmärtää asiakaskäyttäytymistä ja –tarpeita ilman tarvetta 
yksilöidä henkilöitä 

Pseudonymisoinnissa yhdistetystä datasta korvataan 
tunnistetiedot yksilöivällä, aineistokohtaisella tiedolla 
ja tämä tieto tallennetaan niin, että siihen on pääsy vain 
halutuilla (tiedon anomysointia tekevillä) ihmisillä. Tiedon 
pseudonymisointia voidaan hyödyntää niissä tapauksissa, 
joissa voidaan olettaa, että on tarvetta kytkeä kiinni 
analyysin lopputulos henkilöön, esim. jos halutaan kohdistaa 
ennaltaehkäiseviä palveluita riskiryhmiin kuuluville.

Aineiston hankinta, sisäänluku ja yhdistely tehdään 
sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät hyödynnä 
dataa työssään. Tätä varten määritellään oma ja erillinen 
tekninen tai looginen ympäristö (tietovarasto), jossa 
aineistojen yhdistely, anonymisointi tai pseudonymisointi 
tehdään. Tiedon yhdistelyssä ja anonymisoinnissa  voidaan 
tarvittaessa hyödyntää säännöstöjä ja automaatiota.

Jakamalla ympäristö käyttöoikeusmielessä kahteen 
erilliseen kokonaisuuteen (sensitiivinen ja ei-sensitiivinen), 
voidaan varmistaa, että tiedonhyödyntäjät eli analysointia 
tekevät eivät pääse käsiksi tietoturvan kannalta 
sensitiivisen dataan.

Näin voidaan turvata tiedonhyödyntäjien tietoturva 
sensitiivisen datan suhteen.

Tiedon analysointia tekevillä henkilöillä ei tule olla käyttöoikeuksia muuhun kuin 
anonymisoituun dataan eikä teknistä mahdollisuutta päästä käsittelemään tai 
näkemään puhdasta henkilödataa.

Jakamalla tekninen ympäristö käyttöoikeusmielessä kahteen erilliseen kokonai-
suuteen (sensitiivinen ja ei-sensitiivinen), voidaan varmistaa, etteivät tiedonhyö-
dyntäjät eli analysointia tekevät pääse käsiksi tietotosuojan kannalta sensitiiviseen 
dataan. Näin voidaan turvata myös jalostetun tiedon hyödyntäjien tietoturva 
sensitiivisen datan suhteen. 

Tiedon yhdistelyssä ja anonymisoinnissa voidaan tarvittaessa, esimerkiksi jatku-
vien analyysien osalta, hyödyntää valmiita säännöstöjä ja automaatiota.

Jotkut analyysit, kuten ohjaavat tai suosittelevat analyysit, voivat edellyttää 
henkilön tunnistamista; esimerkiksi ennaltaehkäisevien toimenpiteiden kohden-
taminen henkilöille edellyttää henkilöiden tunnistamista. Nämä analyysit on hyvä 
tunnistaa jo tiedon jalostamisprosessin aikaisessa vaiheessa, jotta niihin voidaan 
varautua ja ne voidaan käsitellä asianmukaisesti.

Kuva: Tiedon jalostamisen tietosuojalähtöinen työnjako 
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Kuva: Tietosuoja ja tiedon käyttötavat

Jatkuva seuranta 
ja mittaaminen

Ohjaavat/suosittelevat 
analyysit

Harvemmin  
toistuvat analyysit

Kertaluonteiset  
analyysit

Esimerkki: toimintaa 
ohjaavat mittaristot

Esimerkki: ennalta 
ehkäisevien toimenpiteiden 
analyysit ja näiden 
kohdentaminen

Esimerkki: kerran vuodessa 
tehtävät analyysit

Esimerkki: tiettyyn 
tarpeeseen tehdyt  
analyysit ja selvitykset

Korkea automaatioaste 
analyysien, raporttien 
ja visualisoinnin 
toteutuksessa 

Analyysien integraatio 
palvelujen tuottamiseen 
esim. suositusten  
muodossa 

Analyysi- ja raportointi-
mallien talteenotto ja 
uudelleen käyttämisen 
mahdollistaminen 

Tarpeen mukaan tuotetut 
aihekohtaiset analyysit ja 
raportointimallit

Anonymisoinnin 
automaatio. Takaisin 
kytkentä henkilöön 
katkaistu. Tiedon 
jatkuva varastointi

Datan pseudonymisointi, 
tunnistetiedot korvataan  
yksilöivällä, aineisto-
kohtaisella tiedolla, johon vain 
halutuilla ihmisillä on pääsy

Tiedon anonymisointi tai 
pseudonymisointi tarpeesta 
riippuen. Tiedon varastointi 
tarvittaessa

Tiedon anonymisointi tai 
pseudonymisointi tarpeesta 
riippuen. Tiedon varastointi 
tarvittaessa

Automatisoitu  prosessi Pääsääntöisesti  
automatisoitu  
prosessi

Pääsääntöisesti  
manuaalinen prosessi

Manuaalinen prosessi 
(työkaluja hyödyntäen)

Jalostettavan tiedon lupaprosessi 

Anonymisoinnista huolimatta luonnollisiin henkilöihin tai heitä koskeviin tietoihin 
liittyy aina tunnistamisen riski. Tämä riski voi realisoitua tulevaisuudessa mm. 
siten, että eri datoja ja niiden sisältämiä tietoja yhdistämällä voidaan luoda keinoja, 
joilla alkuperäisen datan sisältämät tiedot ovat tunnistettavissa. Myös tulevai-
suuden teknologinen kehitys (esimerkiksi tekoäly) voi mahdollistaa tehokkaampien 
tilastollisten algoritmien hyödyntämisen, jolloin tunnistamisen riski kasvaa.

Tämän lisäksi voi myös olla liiketoiminnallisia tarpeita, jotka edellyttävät ei-anony-
misoidun datan analysointia.

Analyysien tietosuojan ja tietoturvan mukaisen käsittelyn varmistamiseksi on 
yhdessä Espoon kaupungin kanssa luotu ohjeistus ja kuvaus tiedon jalostamisen 
prosessin aikana tehtävistä toimenpiteistä ja tarkastuksista. Niiden avulla luodaan 
arvio analyysin hyödyistä, riskeistä ja mahdollisista kustannuksista ja päätetään, 
voidaanko analyysi toteuttaa.

Prosessissa on kahdeksan päävaihetta:

1. Tarpeen ja sitä vastaavan datan tunnistaminen

2. Analyysin alustava riski-, hyöty- ja kustannusarvio

3. Arviointi ja päätös jatkamisesta

4. Datapyyntö

5. Datan käsittely analyysivalmiuteen

6. Datan analyyttinen tarkastelu

7. Datan analysointi ja visualisointi

8. Analyysien raportointi ja hyödyntäminen

Anonymisoinnin 
automaatioaste korkea

Henkilöön takaisinkytkentä 
mahdollistettava

Mallien talteenotto ja 
uudelleenkäytettävyys 

Tuotantoprosessissa 
matala automaatioaste

Tiedon analysointi  
ja raportointi

Tiedon haku ja 
yhdistely

Tiedon anonymisointi 
ja varastointi
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Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaiheet

Tarpeen ja sitä vastaavan datan tunnistaminen

Impulssi datan analysointiin voi tulla hyvin monesta eri lähteestä, mutta analyysi 
on lähtökohtaisesti aina tehty johonkin tarpeeseen. Monet toimialat toimivat jo 
eri kaupungeissa aktiivisesti ja tekevät itsenäisesti aloitteita analyysikohteiden 
löytämiseksi. Tästä huolimatta kuntaorganisaatiolla tulisi olla käytössään myös 
keskitetty, analytiikkaa ja tiedolla johtamista edistävä toiminto, joka tukee omalla 
proaktiivisella toiminnallaan esimerkiksi toimialarajat ylittäviä aloitteita.

Aloite ja pyyntö data-analyysille voi tulla myös kaupunkiorganisaation ulkopuo-
lelta (yritys, tutkimuslaitos, järjestö) tai muulta toimialalta, jolla on tarve yhdistää 
useamman toimialan tietoa.

Riippumatta aloitteen lähteestä tarve tulee määritellä analyyttiseksi hypoteesiksi, 
jossa määritellään ja kuvataan (ylätasolla) mitä tarvitsee ymmärtää tai tietää, 
jotta analyysi vastaa liiketoimintatarvetta. Analyyttisestä hypoteesista johdetaan 
ensimmäinen arvio analyyseissä tarvittavasta datasta. Datan määrittely antaa 
myös alustavan arvion tarvittavista datalähteistä. Datalähteet voivat olla sisäisiä 
tai ulkoisia. Lähteitä voi olla yksi tai useampia.

Analyysin tavoite, sisältö sekä siihen tarvittava data ja datalähteet kuvataan ja 
dokumentoidaan.

Tarpeen ja sitä 
vastaavan datan 
tunnistaminen

Analyysin  
tulosten  

raportointi

Datan  
analysointi ja  
visualisointi

Analyysin  
alustava riski-,  

hyöty- ja  
kustannusarvio

Datan  
analyyttinen  

tarkastelu

Arviointi ja  
päätös  

jatkamisesta

Datapyyntö

Datan  
käsittely analyysi- 

valmiuteen

Tilaaja

Tilaaja & Analyytikko

Analyytikko

Toimialat,  
Sidosryhmät, 
Analyytikko

Tietosuoja,
Tietoturva,
Tekninen tietoturva

Toimialajohto*
Kaupunginjohto*
Tietosuojavaltuutettu**

* Tarvittaessa riippuen riski-, hyöty-,  
   kustannusarviosta

** Erityistapauksissa

Analyytikko
Tietolähteen omistaja (toimiala)

Tiedon hallinta

Tietolähteen omistaja (toimiala)
Analyytikko

R
iskiarvion tarkennus

Uudelleenarviointi

Dat
an

 ta
rk

en
nu

s
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Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 1

Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 2

Analyysin alustava riski-, hyöty- ja kustannusarvio

Jokaisen aloitteen osalta aloitteen tekijä laatii yhdessä analyytikon kanssa arvion, 
jossa tarkastellaan datan analysointiin ja mahdolliseen yhdistämiseen liittyviä 
riskejä ja kustannuksia sekä analyysien tulosten hyödyntämiseen liittyviä hyötyjä. 
Riskiarvioissa huomioidaan sekä ns. ”raakadatan” riskialttius että analysoitavan 
ja raportoivan datan riskit. Mikäli analyysitarve edellyttää, että käsiteltävä data 
sisältää henkilödataa, jota ei ole anonymisoitu, saa analyysi aina korkean tai 
erittäin korkean riskinarvion.

Samassa yhteydessä arvioidaan myös alustavasti datan käsittelystä (mm. anony-
misointi, datan laadun varmistaminen, it-kulut, ulkopuoliset kulut) sekä ylläpidosta 
(mm. päivitysfrekvenssi) aiheutuvia kustannuksia.

Arvio toteutetaan täyttämällä erillinen arviointilomake (Liite 1). Koska dataa ei tässä 
vaiheessa vielä ole tutkittu, on dokumentti on luonteeltaan tarpeen mukaan päivit-
tyvä (ks. vaihe: datan analyyttinen tarkastelu). Täytetyt arviointilomakkeet ja niiden 
pohjalta tehty alustava arvio analyysin riskitasosta toimitetaan ensisijaisesti tietosuo-
jasta, tietoturvasta ja teknisestä tietoturvasta vastaavien henkilöiden tarkasteltavaksi.

Tarve

Toimialan  
oma tarve

Kaupungin  
muu tarve

Tarpeen analyyttinen 
määrittely

Datan määrittely

Tarvittavat sisäiset 
datalähteet

Tarvittavat ulkoiset 
datalähteet

Sidosryhmältä  
tuleva aloite

2.1 Aloitetta  
koskevan datan  

alustava riskiarvio

Alhaisen 
riskitason 
analyysi

2.1 Aloitetta  
koskevan datan  

alustava hyötyarvio

Keskitason  
riskitason  
analyysi

2.2 Alustavan  
selvityksen pohjalta tehty  
riskiarvio ja riskiluokitus

2.1 Aloitetta  
koskevan datan  
kustannusarvio

Korkean  
riskitason 
analyysi

Riski-, hyöty-  
ja kustannus- 
arviolomake

Kuvaus analyysi-
kohteesta ja  

siihen tarvittavasta  
datasta
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Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 3

Arviointi ja päätös jatkamisesta

Riski-, hyöty- ja kustannusanalyysin tehnyt taho vie riskianalyysin tulokset ja 
dokumentoinnin arviointiryhmälle, joka koostuu tietosuojan/tietoturvan ja teknisen 
tietoturvan edustajista.

Tämä ryhmä tekee dokumentoinnin pohjalta alustavan arvion analyysiin liittyvistä 
riskeistä ja antaa niistä lausunnon.

• Jos analyysin riskitaso määritellään alhaiseksi, jatkuu prosessi 
standardimallin mukaan.

• Jos analyysin riskitaso on määritelty keskitasolle tai sitä ei osata 
selkeästi arvioida, viedään analyysi tilaajan toimialanjohdon ja 
riskienhallinnan erilliskäsittelyyn. Mikäli prosessia päätetään jatkaa, 
jatkuu työ normaalisti, kunnes analyytikolla on selkeä näkemys datan 
sisällöstä ja sille tehtävistä analyyseistä. Tässä vaiheessa tehdään 
uusi riskiarvio.

• Jos analyysin riskitaso on määritelty korkeaksi, haetaan analyysille 
lupaa kaupunginjohdolta sekä tarvittaessa tietosuojavaltuutetulta. 
Mikäli prosessia päätetään jatkaa, jatkuu työ normaalisti, kunnes 
analyytikolla on selkeä näkemys datan sisällöstä ja sille tehtävistä 
analyyseistä. Tässä vaiheessa tehdään uusi riskiarvio.

Keskitason ja korkean riskitason analyysien päätökset dokumentoidaan erikseen. 
Alhaisen riskin analyysin päätösasiakirjana toimii tietosuojavastaavan hyväksymä 
alkuperäinen analyysin kuvaus- ja riskiarviolomake.

Alhaisen 
riskitason 
analyysi

Prosessi  
etenee standardin 

mukaan

Keskitason  
riskitason  
analyysi

Tietosuojan/tietoturvan lausunto analyysin riskeistä

Alustavan riski-, hyöty- ja kustannusarvion tulosten arviointi

Toimialajohdon  
lupa

Riskiarvion  
tarkennus datan  

analyyttisen 
käsittelyn jälkeen

Korkean  
riskitason 
analyysi

Kaupungin- 
johdon lupa

Tietosuoja- 
valtuutetun lupa

Riskiarvion  
tarkennus datan  

analyyttisen 
käsittelyn jälkeen

Päätös- 
asiakirja

Päätös- 
asiakirja

Päätös- 
asiakirja
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Datapyyntö

Datapyyntövaiheessa analyytikko toimittaa analyysikuvauksen sekä tietosuoja/
tietoturvavastaavan lausunnon analyysin riskeistä lähdejärjestelmästä vastaavalle 
henkilölle sekä toimialajohdolle.

Analyytikko määrittelee järjestelmäasiantuntijan kanssa järjestelmästä tarvittavat 
tiedot ja tietokentät. Mikäli dataa tarvitaan useista järjestelmistä, toistaa analyy-
tikko yllämainitut toimenpiteet kaikkien tarvittavien järjestelmien tai toimialojen 
osalta.

Järjestelmäasiantuntija poimii lähdejärjestelmistä tarvittavat tiedot ja tietokentät. 
Datan poiminnassa ja siirtämisessä käytetään tietoturvallisia tiedonsiirtoteknii-
koita. Käytetyt tekniikat kuvataan tarvittaessa analyysikuvausdokumenttiin.

Mikäli arvioidaan, että data sisältää henkilödataa tai siihen viittaavaa aineistoa, 
analyytikko ei osallistu datan hakuun tai muuhun ”raakadatan” käsittelyyn millään 
tavoin. Tiedon haun ja poiminnan jälkeen data siirretään tietoturvallisesti tietova-
rastoon tai -altaaseen anonymisointia varten

Datan käsittely analyysivalmiuteen

Datan käsittelyvaiheessa tietosuoja- ja anonymisointiasioihin perehtyneet kunnan 
tietotekniikan asiantuntijat vastaavat datan anonymisointiin liittyvistä toimenpi-
teistä sekä toteuttavat esim. datan teknisen yhdistelyn. Jos data sisältää henki-
lötietoja, sen teknisessä käsittelyssä suoritetaan datan anonymisointiprosessi 
huomioiden kansallinen lainsäädäntö ja EU:n tietosuoja-asetus. 

Anonymisoinnin tavoitteena on tuottaa dataa, josta:

• ei voida tunnistaa suoraan tai päättelemällä yksittäistä henkilöä

• ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevia tietoja 
anonymisoituun aineistoon

• ei voida tehdä vain yksittäistä henkilöä koskevia päätelmiä.

Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 4

Datapyyntö

Datan haku ja poiminta

Datan siirto tietovarastoon /-altaaseen

Datasisällön  
määrittely Riskianalyysi 

ja päätös- 
asiakirja

Kuvaus 
analyysi- 
kohteesta
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Datan analyyttinen tarkastelu

Datan analyyttisessa tarkastelussa varmistutaan siitä, että datan sisältö vastaa 
tarpeita ja että datalla voidaan suorittaa halutut analyysitoimenpiteet ja testatta-
viksi suunnitellut hypoteesit.

Datan tarkastelu tapahtuu usein iteratiivisesti, vaiheittain, ja mahdolliset puut-
teet tai ongelmat ilmenevät vasta, kun ensimmäiset analyysit on suoritettu. On 
normaalia, että tässä vaiheessa käännytään takaisin datalähteisiin ja täydennetään 
tarvittavaa lähtödataa useammankin kerran. 

Kun data on tarkasteltu eri näkökulmista ja havaittu, että saatu data-aineisto 
vastaa analyysitarpeita, on aika täydentää analyysin kuvausdokumenttia ja tarvit-
taessa tarkentaa riskianalyysia.

Jos data-analyysi on luokiteltu keskitason tai korkean tason riskikategoriaan, tulee 
täydennetyt dokumentit viedä kunkin aloitteen tarkastusryhmän uudelleenar-
vioitavaksi. Tarkastusryhmä arvioi tarkennetun kuvauksen perusteella aloitteen 
uudelleen ja tarkastusryhmän päätöksen perusteella:

• analyysi jatkuu normaalin prosessin mukaan 

• analyysi hylätään tai 

• analyysin sisältö määritellään riskin näkökulmasta turvallisempaan 
muotoon.

Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 5

Anonymisoinnin yhteydessä tulee huomioida kaikki tunnistamisen keinot, joita 
kohtuudella voidaan olettaa käytettävän. Lisäksi tunnistaminen on estettävä niin 
alkuperäiseltä tiedon haltijalta kuin kolmannelta osapuoleltakin ja käsittelyn on 
oltava peruuttamaton.

Samalla poistetaan myös riskiarvioinnin perusteella tunnistetut muut mahdolliset 
tiedot. Datan tekninen käsittely kuvataan ja käsittelyn tulokset validoidaan. Tarvit-
taessa anonymisointitoimenpiteitä jatketaan, kunnes data-aineisto on tietosuo-
ja-asetuksen mukainen.

Käsittelyn kuvaus ja tietosuojan validointi

Henkilötietojen  
anonymisointi

Ei tunnistettuja 
haasteita

Siirto
 analysoitavaksi

Tunnistettuja  
haasteita

Paluu  
arviointivaiheeseen

Muiden riskiarvioinnin 
perusteella  

tunnistettujen tietojen 
poistaminen

Tietoaltaassa olevan datan käsittely  
(esim. eri lähteiden yhdistely)

Datan   
käsittelyn 
kuvaus ja 
validointi- 

dokumentti
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Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 6

Datan analysointi ja visualisointi

Kun analyysi ja datasisältö on hyväksytty, alkaa itse data-analyysi. Data-analyysin 
suorittaa analyytikko. Datan tekniseen yhdistämiseen ja anonymisointiin osallistu-
neet henkilöt eivät osallistu datan analysointiin.

Edellisen vaiheen dataan tutustuminen on jo antanut hyvän ymmärryksen datasi-
sällöstä. Tämän vaiheen tehtävät keskittyvät analyyttisten hypoteesien testaami-
seen ja tulosten tulkitsemiseen.

Tutkimushypoteesista riippuen analyysissä käytettävät menetelmät voivat olla 
kuvailevia, diagnostisia, ennakoivia tai suosittelevia. Analysoitavasta kohteesta 
ja tutkimushypoteeseista riippuen menetelmiä voidaan käyttää myös samanai-
kaisesti. Analyysit sisältävät lähes aina kuvailevan analytiikan osuuden. Tuloksia 
havainnoidaan myös visualisoinnin ja graafisten raporttien avulla. 

Kuten datan analyyttinen tarkastelu, on myös datan analysointi iteratiivinen 
prosessi, jossa edetään askel kerrallaan, kunnes saavutetaan riittävä analyyttinen 
ymmärrys tutkittavasta aiheesta.

Kun analyysit on saatettu päätöksen ja tutkittavasta aiheesta on saatu riittävä 
ymmärrys, julkaistaan analyysin tulokset raporttien muotoon. Modernit rapor-
tointi- ja visualisointiteknologiat mahdollistavat analyysityön jatkamisen, esimer-
kiksi dataan porautumisen, myös itse raportissa. 

Datan analyyttinen tarkastelu

Aineiston varmistus tarkoitusta vastaavaksi

Lisäaineistopyyntö

Analyysikuvauksen  
päivitys

Keskitason  
riskitason analyysi

Prosessi jatkuu 
normaalisti

Riskiarvion päivitys

Korkean  
riskitason analyysi

Päätös  
lopettamisesta

Päätös sisällön  
muutoksesta

Uuden data lisäys
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Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 7

Analyysien raportointi ja hyödyntäminen

Analyysien raportointi tapahtuu pääsääntöisesti sille taholle, joka on tehnyt aloit-
teen analyysin tekemiseen. Raportointimenetelmät riippuvat siitä, kenelle raportti 
tehdään, mutta myös siitä, onko analyysi ja raportti tarkoitettu jatkuvaan käyttöön 
vaiko kertaluonteiseksi analyysiksi. Menetelmän valintaan vaikuttaa myös se, onko 
raportilla pieni vai laajempi joukko käyttäjiä.

Analyysin kohde sekä yllä mainitut seikat vaikuttavat siihen, mikä on soveltuvin 
tapa raportoida analyysin tuloksia. Raportointiteknologioiden hyödyntäminen on 
hyvä vaihtoehto, jos analyysin aihe on monimuotoinen ja edellyttää mahdollisuutta 
porautua dataan. 

Teknologiat toimivat myös hyvin jatkuvaa seurantaa vaativissa analyyseissa. 
Mikäli analyysi on luonteeltaan kertaluonteinen tai analyysin tuloksia halutaan 
rajata tarkemmin, ovat staattiset, esimerkiksi PowerPoint- tai Pdf-tyyppiset 
raportit, myös hyvä vaihtoehto. Joissain tapauksissa voidaan myös nähdä 
tarvetta integroida analyysin tulokset suoraan johonkin toiseen järjestelmään.

Datan analysointi ja tutkimushypoteesien testaaminen

Tulosten raportointi ja visualisointi

Analyysien tulosten visualisointi

Kuvaileva  
analyysi

Diagnostisoiva Ennakoiva Suositteleva

Uudelleen analysointi

Analyysin tulokset ja  
johtopäätökset
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Valitut raportointitavat tulee kuvata analyysikuvausdokumenttiin ja huomioida 
osana riskien arviointia. Keski- ja korkeampaan riskikategoriaan liittyvien jatkuvien 
analyysien osalta riskiarvioita tulee tehdä säännönmukaisesti.

Tiedon jalostamisen toimintamalli toimii eräänlaisena käsikirjana, joka kertoo, 
miten asiakkuustiedon avulla pystytään tunnistamaan tiedolla johtamisen käyt-
tökohteita. Näiden avulla voidaan esimerkiksi kehittää laadukkaampia palveluita. 
Tiedon jalostamisen toimintamalli luo perustan tehokkaalle asiakkuustiedon 
hyödyntämiselle.

Jatkuva analyysi ja  
jatkuva raportointi

Pieni määrä käyttäjiä

Säännönmukainen riskiarvio

Yksittäinen analyysi ja  
kertaluontoinen raportti

Suuri määrä käyttäjiä

Toimialle tapahtuva 
raportointi

Visualisointi ja  
raportointi- 
teknologiat  

(Power BI, Cognos)

Kaupungille  
tapahtuva raportointi

Staattiset raportit 

Sidosryhmälle  
tapahtuva raportointi

Muun tyyppiset  
raportit tai  
integraatiot

Datan raportointi

Kuva: Prosessikuvaus, lupaprosessin vaihe 8
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Asiakkuustiedon 
hyödyntäminen

3 

Asiakkuuksien hallinta -osio käsittelee asiakkuuksien suunnittelua, ryhmittelyä 
sekä seurantaa ja mittaamista tietoa hyödyntämällä.

Asiakkuuksien hallinta3.1

Kuva: Asiakkuuksien hallinta

Määritellään kriteerit, joilla voidaan  
tunnistaa ne asiakkaat, jotka 

vahvistavat yksilön ja yhteisön 
elinvoimaa, hyvinvointia sekä kilpailu- 

ja toimintakykyä. 

1.

2.

3.

4.

Asiakkuuden suunnittelu

Asiakasryhmät

Asiakastarpeiden ennakointi

Asiakkuuksien seuranta

• Asiakkuusstrategia  
• Seuranta ja mittaaminen

• Asiakastieto osana asiakkuuden hallintaa 
• Asiakasryhmittely  
• Asiakasprofilointi ja -tarpeet

• Asiakastarpeiden tunnistaminen ja ennakointi (odotukset, kokemukset  
   ja käyttäytyminen)

• Asiakaskokemuksen mittaaminen 
• Asiakastyytyväisyyden seuranta 
• Vaikuttavuuden seuranta

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kenelle 
Oikeille asiakkaille

Mitä 
Oikeat palvelut

Miten 
Oikealla tavalla

Milloin 
Oikeaan aikaan
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Asiakkuuksien suunnittelu 

Asiakkuuden suunnittelussa kaupungin strategiasta johdetaan asiakkuusstrategia, 
jonka tarkoituksena on ohjata kaupungin kannalta kannattavien ja onnistuneiden 
asiakassuhteiden kehittämistä. Strategiassa tulisi miettiä asiakkuuksien hoitomallia 
ja palvelujen kehittämistä. Asiakkuusstrategian tarkoituksena on myös kirkastaa 
yhteisymmärrys tavoitetilasta ja asettaa yhteiset mittarit. 

Asiakkuuden suunnittelu perustuu kaupungin tavoitteisiin ja käytössä oleviin 
resursseihin sekä toimintaympäristötietoon asiakastarpeista ja volyymeista. 
Asiakkuuden suunnittelussa määritellään kriteerit, joilla voidaan tunnistaa ne 
asiakkaat ja palvelut, joihin keskittymällä vahvistetaan yksilön ja yhteisön elin-
voimaa, hyvinvointia sekä kilpailu- ja toimintakykyä käytössä olevien resurssien 
puitteissa. 

Asiakkaiden ja heidän tarpeidensa tunnistaminen edellyttää toimintaympäristö-
tiedon hyödyntämistä. Asiakkaista saatavaa tietoa on olemassa suuret määrät 
eri tietolähteissä (esim. väestötieto, käyttäytymiseen liittyvä tieto). Tiedon avulla 
asiakkuuden suunnittelussa ja asiakkuusstrategiassa määritellään: 

• ketkä ovat asiakkaita, eli analysoidaan organisaation asiakaskanta ja 
tunnistetaan erilaiset asiakkuudet

• mitä asiakkaille tarjotaan, eli priorisoidaan oikeat palvelut oikeille 
asiakkuusryhmille 

• miten asiakkuus hoidetaan ja palvelut tuotetaan, eli suunnitellaan 
omat prosessit, työvälineet ja vuorovaikutus asiakkaan kanssa 
oikealla tavalla

• milloin palvelut tuotetaan asiakkaille.

Asiakkuuden suunnittelussa määritellään kriteerit, joilla voidaan tunnistaa ne 
asiakkaat, jotka vahvistavat yksilön ja yhteisön elinvoimaa, hyvinvointia sekä 
kilpailu- ja toimintakykyä. Sen lisäksi keskeistä on asiakkuuksien syvällinen tunte-
minen. Asiakkaista saatavaa erilaista tietoa tulee kerätä eri tietolähteistä. Tällaista 
tietoa voi olla esimerkiksi väestötieto sekä asiakkaiden käyttäytymiseen liittyvä 
tieto. Asiakastiedon yhdistelyn avulla asiakkaita voidaan ryhmitellä. Ison kuvan 
hahmottaminen onkin tärkeää, jotta asiakkaille voidaan rakentaa oikeanlaisia 
palveluja. 

Kuva: Asiakkuusstrategian osa-alueet

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kenelle 

Oikeille 
asiakkaille

Mitä 

Oikeat  
palvelut

Miten 

Oikealla  
tavalla

Milloin 

Oikeaan  
aikaan
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Asiakastieto osana asiakkuuksien hallintaa

Asiakkuuksien hallinta perustuu siihen, että sekä asiakas että organisaatio kokevat 
saavansa arvoa ja toiminnallista hyötyä. Tätä varten tarvitaan tietoa asiakkaista ja 
heidän käyttäytymisestään. Asiakastiedon olemassaolo ei kuitenkaan yksin riitä, 
vaan keskeistä on se, miten tietoa käytetään. 

Asiakastietoa kerätään useista lähteistä ja monilla erilaisilla tavoilla, mutta edel-
leen vain osasta asiakaskohtaamisia. Asiakastiedon keräämistä ja hyödyntämistä 
ei yleensä ole myöskään sisällytetty asiakasrajapinnan operatiivisiin vastuisiin. 
Asiakastietoa kerätään, mutta sen käytön kokonaisvastuu puuttuu usein ylimmän 
johdon osalta. Tietoa tulisi hyödyntää strategisen tason lisäksi operatiivisissa 
työprosesseissa. 

Asiakastiedon toiminnallisuuden varmistamiseksi sen tulee olla integroitua ja 
läpinäkyvää. Integroitu asiakastieto tarkoittaa sitä, että kaikki yhteen, tunnistet-
tuun asiakkaaseen liittyvä tarpeellinen tieto yhdistetään kyseiseen asiakkaaseen. 
Asiakastiedon läpinäkyvyys puolestaan tarkoittaa, että asiakkaasta on yksi 
yhteinen kuva kaikilla organisaatiotasoilla. Asiakkuudenhallintaan liittyvää tietoa 
tulisi olla jokaisessa organisaation toiminnossa mukaan lukien kumppaneiden ja 
sidosryhmien prosessit. 

Asiakastiedon hyödyntämisen mahdollistaminen

Järjestelmien tulee aidosti tukea asiakkuuslähtöistä liiketoimintastrategiaa, jotta 
asiakaslähtöisyys voidaan toteuttaa tietoa hyödyntämällä. Järjestelmistä saatava 
tieto ja prosessit tulee integroida, jotta asiakkuuksia voidaan käsitellä hallitusti.

Kaikille organisaation tasoille – strategiselle, taktiselle ja operatiiviselle – tulee 
tarjota asiakashallinnan työvälineet, prosessit ja tuki, jotta mahdollistetaan tiedon 
integroituminen ja läpinäkyvyys. 

Monikanavaisuutta tulee hallita siten, että asiakastiedot ovat kaikkialla samat, 
jokaisen kohtaamisen palaute integroituu muuhun asiakaskohtaamiseen ja asiakas 
saa saman tiedon ja palvelun jokaisesta kohtaamispaikasta. Asiakaskannan hallin-
taan tulee myös tarjota mittarit ja analysointivälineet. 

Asiakkaan osallistaminen on tärkeää silloin, kun halutaan toimia mahdollisimman 
asiakaslähtöisesti. 

Asiakastiedon hallinta ja hyödyntäminen kaupungin osalta

Digitaalisessa yhteiskunnassa lähes kaikesta kanssakäymisestä asiakkaiden kanssa 
syntyy digitaalinen jalanjälki eli dataa. 

Dataa tuottavia järjestelmiä on kaupungissa jatkossakin monia ja niiden kirjo 
todennäköisesti kasvaa. Asiakaskäyttäytymisen ymmärtämistä varten tulevaisuu-
dessa tarvitaan myös ulkoisia tietolähteitä tai ulkoisten tiedontuottajien tarjoamaa 
data-aineistoa.

Tähän saakka iso osa datasta on ollut strukturoitua, mutta strukturoimattoman 
datan osuus todennäköisesti kasvaa. Kehitys asettaa vaatimuksia IT- ja tietoark-
kitehtuurille esimerkiksi datan hallinnan, tietosuojan, tietoturvan, datan varastoi-
misen sekä sen analysoimisen näkökulmista. 

Toisaalta sama kehitys mahdollistaa myös palvelukehityksen ”joukkoistamisen”. 
Se tarkoittaa mahdollisuutta tiedon jakamiseen kaupunkilaisille ja kaupungin eri 
sidosryhmille. Avoimeen dataan liittyviä ohjelmia on jo käynnissä, mutta kaupungin 
sidosryhmien käyttöön voidaan avata myös analytiikan avulla jalostettua ymmär-
rystä tai itse analyysipalvelua.

3.1.1
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Asiakkaiden ryhmittely

Asiakkaiden ryhmittelyä eli segmentointia voidaan tehdä useilla eri tavoilla, orga-
nisaation toiminnan luonteesta, käytettävissä olevasta teknologiasta ja menetel-
mistä riippuen. Ryhmittely tulisikin aina rakentaa huolellisesti oman käyttötarpeen 
ja tavoitteen perusteella.

 Asiakasryhmiä voidaan tarkastella ja muodostaa sekä kaupungin tasolla että 
toimialoittain. Tällöin kaupungin tasolla asiakasta voidaan tarkastella esimerkiksi 
asiakkaaseen liittyvien riskitekijöiden ja iän perusteella, kun taas toimialalla sama 
asiakas voidaan ryhmitellä palvelun käyttämisen perusteella. 

Ryhmiä voidaan myös muodostaa usealla eri tasolla – voidaan esimerkiksi puhua 
pääryhmistä ja alaryhmistä. Pääryhmät voivat perustua vaikkapa asiakkaan 
elinkaaren vaiheisiin, jolloin asiakkaat voitaisiin jakaa seuraavasti: lapsi, nuori, 
varhaisaikuinen, aikuinen, keski-ikäinen, eläkeläinen. Tällöin alaryhmät voisivat olla 
pääryhmän, eli tässä tapauksessa elinkaaren, sisällä olevia tarkempaan jaotteluun 
perustuvia ryhmiä. Esimerkiksi pääryhmä ”eläkeläinen” jakautuisi edelleen eri 
alaryhmiin, kuten aktiivisiin liikkujiin ja kulttuuritapahtumissa käyviin.

Riippumatta siitä, mitä menetelmää ryhmittelyssä käytetään, tulisi muodostetta-
vien asiakasryhmien täyttää seuraavat vaatimukset:

• Saman asiakasryhmän sisällä olevat jäsenet ovat keskenään 
samanlaisia, eli jakavat esim. samat tarpeet.

• Asiakasryhmän tulisi olla helposti erotettavissa muista ryhmistä

• Asiakasryhmää voidaan hyödyntää räätälöidyn 
kohdentamisstrategian perustana.

Asiakasryhmittelyn tavoitteena on kohdentaa palveluita ja markkinointia tärkeille 
ryhmille siten, että ne vastaavat asiakkaiden tarpeita. Asiakasryhmittely onkin 
keino tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja luoda palveluita.

Kaupungin asiakasryhmittely olisi hyvä tehdä kaikilla johtamisen ja kehittämisen 
tasoilla. Strategisella tasolla ryhmittelyn avulla pyritään tarkastelemaan asiakkaan 
koko elinkaarta, taktisella tasolla toimiala voi miettiä asiakasta sen omien palvelu-
kokonaisuuksien käyttäjänä ja operatiivisella tasolla ryhmittelyn perustana voi olla 
palvelukanavan käyttöön perustuva ryhmittely.

Seuraava esimerkki kuvaa ryhmittelyä eri tasoilla:

3.1.2

Strateginen taso

Taktinen taso

Operatiivinen taso

• Strateginen taso (kaupunki)   
• Ryhmittely esim. elinkaaren mukaan 
• Toimialan ylittävät palvelukokonaisuudet

• Palvelujen järjestämisen taso (toimiala)
• Ryhmittely esim. käyttäytymisen ja kannattavuuden mukaan
• Toimialan sisäiset palvelukokonaisuudet

• Palvelutuotannon taso (tulosyksikkö)
• Ryhmittely esim. käyttäytymisen, tarpeen mukaan tai  
   sosiodemografisten tekijöiden perusteella
• Tulosyksikön palvelut

Kuva: Asiakasryhmittely eri tasoilla
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Kuva: Asiakasryhmittelyn kokonaisuus

Asiakasryhmittelyn vaiheet

Asiakasryhmittelyn vaiheet muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla organisaatio 
voi systemaattisesti muodostaa omien tavoitteidensa mukaisia asiakasryhmiä ja 
niiden hoitomalleja.

Tavoitteiden asettaminen
Asiakasryhmittelyn tulisi perustua organisaation tavoitteisiin. Ennen asiakkaiden 
kartoittamista on hyvä selkeyttää omat tavoitteet asiakkuuksien suhteen. 

Olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden sekä heidän tarpeidensa 
kartoittaminen
Olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeet tulisi selvittää datan 
avulla. Tällöin on tärkeää tietää, ketkä asiakkaat käyttävät organisaation palve-
luita. Mitä tarkempaa tietoa on käytettävissä, sitä parempi.

Asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden kartoitus
Asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voidaan tunnistaa asiakastiedon ja 
mahdollisen aiemman palvelun käytöstä syntyneen tiedon perusteella. Asiakkaita 
voidaan myös haastatella, jotta heidän käyttäytymistään voitaisiin ymmärtää 
paremmin. 

Suoritetaan ryhmittely sopivien perusteiden mukaan
Organisaation tavoitteista riippuen asiakkaat ryhmitellään valitulla menetel-
mällä. Ryhmittelyssä asiakastietoa analysoidaan niin, että samankaltaiset tekijät 
muodostavat klustereita, joista voidaan määritellä sopivien perusteiden mukai-
sesti asiakasryhmät. Lisää ryhmittelymenetelmistä kappaleessa ”Esimerkkejä eri 
ryhmittelymenetelmistä”. 

Priorisoidaan ryhmät tarvittaessa
Kun asiakasryhmät on määritelty, tulee ne priorisoida organisaation tavoitteiden 
mukaisesti. Prioriteetiltaan tärkeimpien asiakasryhmien tarpeet määrittävät, mitä 
palveluita kehitetään ensimmäiseksi. 

Luodaan kullekin ryhmälle asiakasprofiilit
Asiakasprofiili on tarkempi kuvaus asiakasryhmään kuuluvista tyypillisistä asiak-
kaista. Asiakasprofiili auttaa hoitomallin suunnittelussa. 

Suunnitellaan tavoitteet ja mittarit kullekin ryhmälle
Kullekin asiakasryhmälle tulee suunnitella tavoitteet ja mittarit, jotta asiakkuussuh-
teen onnistumista voidaan mitata ja seurata.

Kehittäminen ja hoitomalli
Asiakkuuksia täytyy hoitaa ja kehittää jatkuvasti. Kullekin asiakasryhmälle on 
suunniteltava räätälöity ja organisaation tavoitteiden mukainen hoitomalli. Tämän 
lisäksi asiakkuuksia seurataan ja kehitetään jatkuvasti.

Asiakkaiden 
kartoitus

Tavoitteiden 
asettaminen

Asiakas- 
käyttäytymisen  
kartoitus

Ryhmittely  
ja priorisointi

Asiakas- 
profiilien  
luominen

Tavoitteiden  
ja mittareiden  
asettamien

Kehittäminen  
ja hoitomalli
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Kuva: Asiakkuuksien ryhmittelyn menetelmiä

Esimerkkejä eri ryhmittelymenetelmistä

Asiakkuuksien ryhmittelymenetelmiä on useita, ja sopivan menetelmän valinta 
riippuu siitä, mikä menetelmä ohjaa parhaiten palvelujen ja markkinoinnin kohden-
tamisessa..

Alla olevassa kuvassa on esitetty keskeisimpiä menetelmiä.

Ryhmittelyssä käytettävät tiedot ja analyysit

Ryhmittely onnistuu sitä paremmin, mitä enemmän laadukasta asiakastietoa on 
käytettävissä. Alla esimerkkejä ryhmittelyssä käytettävistä tiedoista:

• Toimintaympäristötiedot

• Asiakastiedot kaupungin tasolla

• Asiakastiedot toimialoittain 

• Asiakastarpeet, asiakashaluamatiedot, läpi elinkaaren

• Ulkopuoliset asiakastiedot, kuten esim.

 – väestötietojärjestelmä (VTJ)

 – liikennetietojärjestelmä (AKE)

 – valtakunnalliset yritysrekisterit

 – asuinalueluokitukset ja talousluokitukset

 – RISC-monitorit

 – Analysointiyritysten omat tietokannat

• Varastoitu ja analysoitu asiakastieto

• Laadullinen tieto ja hiljainen tieto (esim. asiakaspalvelun tieto 
asiakkaista, integroidaan asiakastiedon kanssa)

Menetelmä Kuvaus Tarvittavat tiedot ja analyysit

Sosiodemografinen  
ja elämänvaihe

Ryhmittely väestötekijöiden mukaan kuten ikä, 
sukupuoli, koulutus, asuinpaikka, elämänvaihe

• Asiakastieto väestörekisteristä: ikä, sukupuoli, kielisyys,  
   asuinpaikka
• Analyysi: elinkaarianalyysi 

Tarpeisiin  
perustuva

Ryhmittely tarpeiden, toiveiden, asenteiden, 
mieltymyksien ja näkemyksien mukaan

• Palvelun käyttö, elämän vaihe, riskitekijät ym.
• Analyysi palveluja käytettävän asiakkaan tarpeista

Käyttäytymiseen 
perustuva

Ryhmittely tunnistettujen käyttäytymis- ja 
palvelujen käyttömallien perusteella

• Palvelujen käyttökerrat, muut palvelut
• Analyysi palveluja käyttävistä käytön mukaan (esim. kerrat)

Arvoon  
perustuva

Ryhmittely asiakkaan arvon mukaan (arvo 
kaupungille/toimialalle)

• Kaupungin tavoitteet, asiakkuuden tavoitteet, asiakaskohtaiset  
   kustannukset, tuloksellisuus
• Analyysi asiakkuuden ja palvelujen käytön tuloksellisuudesta  
   ja vaikuttavuudesta

Alttiuteen  
perustuva

Ryhmittely alttiuden ja luontaisten taipumusten 
(esim. riskiryhmät) perusteella

• Riskitekijä, ikä
• Analyysi muu segmentti (esim. elämänvaihe) vs. riski 
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Alttiuteen perustuva ryhmittely

Asiakasryhmiä voidaan tarkastella myös riskitekijöiden perusteella, jolloin esim. eri 
elämänvaiheessa olevia asiakkaita tarkastellaan taipumuksella ajautua riskialttii-
seen elämäntilanteeseen.

Esimerkkejä mahdollisista analyyseista:

• Tietämykseen perustuvat analyysit

• Asiakaskanta-analyysi

• Erilaiset segmentointi- ja profilointityökalut

• Pisteytys- ja potentiaalimallit

• Arvon määritykset

• Elinkaarianalyysit

Sosiodemografinen ja elämänvaiheeseen perustuva ryhmittely

Elämänvaiheeseen perustuva ryhmittely ja sitä kautta elämänkaaren analysointi 
mahdollistavat palvelutarpeen ennakoitavuuden. 

Tällaisella menetelmällä tehty ryhmittely mahdollistaa iän tai elämänvaiheen 
huomioimisen. Esimerkiksi ikääntyneet ja perheen perustajat voivat olla omina 
ryhminään. Ryhmittelyn tasot voivat vaihdella – esimerkiksi ikäluokan perusteella 
jaoteltu ryhmä voidaan jakaa edelleen vaikka asuinpaikan, kielisyyden ja ammat-
tien mukaan. 

Kuva: Esimerkki eri elämänvaiheisiin liittyvistä palvelutarpeista

0–19 20–39 40–59 60–79 80–100
Neuvolapalvelut

Päiväkoti Peruskouluopetus

Lukiokouluopetus

Taiteen opetus

Kuntosali Kirjastopalvelut Museo

Vuokra-asunto

Espoon kaupunki työnantajana

Osaamisen 
kehittäminen

Työväenopisto

Hyvinvointiryhmät

Apua työllistymiseen

Rakentaminen Luontopolut

Suun ja terveydenhuolto

Kotihoidon tuki Erikoissairaanhoito Vanhusten avopalvelut Vanhusten sairaalapalvelut

Espoon 
kaupungin 

ennalta-
ehkäisevä 

toiminta

Sosiaali- ja  
terveyspalvelut

Kasvatus ja 
opetus

Kulttuuri ja 
liikunta

Asuminen ja 
ympäristö

Työ ja  
yrittäminen

Ikä
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Tässä menetelmässä voidaan hyödyntää asiakastietoina esim. asiakkaan ikää, perhe-
tilannetta tai tulotasoa. Näitä tietoja on mahdollista saada Väestörekisteristä.

Kuva: Esimerkki elämänvaiheseen ja riskialttiuteen perustuvasta ryhmittelystä

Tarpeisiin ja käyttäytymiseen perustuva ryhmittely

Tarpeisiin perustuva segmentointi helpottaa asiakaslähtöisten palveluiden suunnit-
telua, sillä asiakasryhmä perustuu jo itsessään asiakkaiden kokemiin tarpeisiin. 

Käyttäytymiseen perustuva ryhmittely pohjautuu palvelun käyttöön. Tällöin 
esimerkiksi asiakkaan aktiivisuus voi määritellä, mihin ryhmään asiakas kuuluu. 
Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi aktiiviasiakkaat, satunnaiset, passivoituvat ja 
passiiviset asiakkaat.

Käyttäytymiseen liittyvää asiakastietoa voi olla:

• asiakastieto – Kuka käytti palvelua?

• transaktiotieto – Miten ja milloin palvelua käytettiin?

• palvelutieto – Mitä palvelua käytettiin?

• tiedot asiakaspalvelusta – Kuka asiakasta palveli ja mitä asiakkaalle 
tarjottiin?

• syy palvelun käyttämiseen – Miksi palvelua käytettiin?

• toimet asiakkaaseen päin – Milloin ja millaista viestintää 
tilanteeseen liittyi?

• palautetieto – Oliko asiakas tyytyväinen palveluun?

Arvoon perustuva ryhmittely

Asiakasryhmiä voidaan myös priorisoida perustuen siihen, miten arvokkaita eri 
asiakasryhmät ovat kaupungille sen tavoitteiden perusteella. 

Arvon mittareita voivat olla esimerkiksi:

Eläkeläinen Segmentti 1 Segmentti 2 Segmentti 3

Keski-ikäinen Segmentti 4 Segmentti 5 Segmentti 6

Aikuinen Segmentti 7 Segmentti 8 Segmentti 9

Nuori Segmentti 10 Segmentti 11 Segmentti 12

Lapsi Segmentti 13 Segmentti 14 Segmentti 15

Alhainen Keskitaso Erittäin korkea

Riski

E
lä

m
än

va
ih

e
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Kuva: Esimerkki asiakasryhmän kuvaamiseen käytettävästä työkalusta

Asiakasryhmän ja -profiilin kuvaaminen

Kun asiakastieto on analysoitu ja asiakasryhmät ovat muodostettu esimerkiksi 
klusteroinnin avulla, tulisi ryhmät kuvata selkeällä tavalla. Kuvaus olisi hyvä tehdä 
samalla tavalla kaikille ryhmille siten, että ryhmien väliset eroavaisuudet on helppo 
tunnistaa. Kuvaukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi peruskuvaus ryhmästä 
käsittäen tyypillisimmät tunnuselementit, käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät, 
asiakastarpeet ja palvelun tuottajan arvolupauksen asiakkaalle. 

Tehdyt asiakasryhmien kuvaukset tulisi jakaa organisaation sisällä kaikille, jotta 
palveluita, markkinointia ja toimintaa voidaan kehittää niiden perusteella. Kaikilla 
organisaation jäsenillä tulisi olla yhtenäinen käsitys eri ryhmistä ja niiden tarpeista.

Asiakasryhmäkuvaus on usein ylätasoisempi kuvaus ensimmäisen tason ryhmitte-
lystä. Yhden asiakasryhmän sisällä voi olla kuitenkin useita eri profiileja, joita on 
hyvä kuvata tarkemmin. Esimerkiksi asiakasryhmä voi olla opiskelijat, mutta opis-
kelijoita voi olla usealla eri profiililla, kuten esimerkiksi ala-astelainen, yläastelainen 
ja lukiolainen, jolloin asiakasprofiili on hyvä kuvata sillä tasolla, millä palvelut ja 
markkinointi kohdistetaan.

Asiakasprofiililla tarkoitetaan kuvausta palveluiden arkkityypeistä, ja sen avulla 
voidaan tunnistaa asiakas ja tapa, jolla asiakas käyttää palvelua. Lisäksi asiakas-
profiili käsittää kuvauksen siitä, mitä kyseinen asiakastyyppi arvostaa. Palvelujen 
räätälöinnin lisäksi profiileja voidaan hyödyntää asiakkuuden kehittämiseen ja 
tarjottava palvelun vaikuttavuuden ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. 

• kannattavuus, arvo euroina

• referenssiarvo, maineen arvo 

• volyymiarvo, arvo kappalemääränä

• ajallinen kesto

• strateginen arvo

• potentiaalinen arvo (ennaltaehkäisy)

Asiakasryhmän nimi

Kuvaus Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät

• Mitkä ovat ryhmän tunnistuselementit, miten  
   kyseinen ryhmä eroaa muista ryhmistä?

• Mitkä tekijät vaikuttavat eniten asiakas- 
   ryhmän käyttäytymiseen?

Asiakastarpeet Arvolupaus

• Minkälaisia pääasiallisia tarpeita ryhmän 
   asiakkailla on?

• Palvelutarpeet, joihin vastata?

• Miten kaupunki/toimiala/palvelu voi tukea 
   kyseistä asiakasryhmää?

Ryhmän kriittisyys / priorisointi

• Miten merkittävä kyseinen ryhmä on?  
   Onko korkealle priorisoitu, ja miksi näin? 

• Yhteensopivuus strategian kanssa
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Asiakas

Perustiedot • Perustietoja asiakkaasta

• Keskeiset taustatiedot kuten koulutus ja harrastukset

Väestötiedot • Sukupuoli

• Ikä

• Varallisuusluokka

• Asuinpaikka

Tunnistaminen • Maneerit 

Tavoitteet • Tärkein tavoite

• Muut tavoitteet

Haasteet • Mikä on asiakkaan suurin haaste?

• Mitä muita haasteita asiakkailla on?

Arvolupaus • Miten asiakasta autetaan hänen ongelmassaan?

• Miten asiakasta autetaan saavuttamaan tavoitteensa?

Tärkein viesti • Miten palvelu kuvataan/viestitään asiakkaalle?

Pääasialliset kanavat • Mitkä kanavat toimivat parhaiten? 

Kuva: Asiakasprofiili

CASE
ESPOO

Kuva: Espoon kaupunginmuseon asiakasryhmien tunnistetut tarpeet

Projektin aikana laadittiin Espoon Kaupunginmuseolle 
asiakasryhmien kuvaukset, jotka auttoivat lisäämään 
ymmärrystä asiakkaiden käyttäytymisestä ja kehittä-
mään Espoon kaupunginmuseon palveluita asiakkaiden 
tarpeita vastaaviksi. Ymmärryksen lisääntymisen 
myötä Espoon kaupunginmuseo voi mm. suunnitella 

kohdennettua markkinointia sekä tapahtumia eri asia-
kasryhmille korostaen erottautumistekijöitään. Lisäksi 
työn tuotosten avulla museo voi jatkossa suunnitella 
toimintaansa asiakaslähtöisemmin.

Tunnistetut asiakasryhmät tarvitsivat tietoa, sosiaa-
lisuutta, viihtyvyyttä, aktiviteetteja, verrokkiseuraa, 
hyvinvointia ja neuvontaa. 

Museo

Tarve:
• Uuden oppimista  
   ja tiedon keruuta

Tarve:
• Lapselle/ikääntyneelle  
  /vanhemmalle  
   aktiviteetteja
• Muiden verrokkiryhmän 
   jäsenten tapaamista
• Sivistymistä

Tarve:
• Työhön liittyvän  
   velvollisuuden täyt- 
   tämistä (esim. opetus- 
   suunnitelmassa)
• Työtä tukevaa
• Kiinnostus

Tarve:
• Hyvinvointia
• Oppimista
• Sosiaalisuutta

Tarve:
• Trendikästä tekemistä
• Elämyksiä
• Some-kuvauspaikkoja
• Sosiaalisuutta

Tarve:
• Lausunto
• Neuvonta
• Viestinnän tuki

Oppijat ja tiedosta 
kiinnostuneet

Elämänvaiheeseen 
perustuva käynti/ 
verrokkiryhmää 

etsivät

Työntekijät ja 
yhdistykset

Sote-palvelujen 
kautta tulevat

Vapaa-ajan viettäjät, 
viihdekävijät sekä 

matkustajat

Viranomaispalvelua 
tarvitsevat
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Asiakastarpeiden ennakointi

Ryhmiteltyjen asiakkaiden tarpeet voidaan analytiikan avulla ennakoida ja asiak-
kaille voidaan näin ollen tarjota oikeanlaiset palvelukokonaisuudet hyvissä ajoin. 
Palvelukokokonaisuudet voidaan tarjota yli toimialojen omalla palvelutuotannolla 
tai ohjaamalla asiakas sopivaan ulkopuoliseen palveluun.

3.1.3

Asiakastarpeiden (odotuksten, kokemusten ja käyttäytymisen) ennakoimisesta 
voidaan hyötyä monella tapaa. Toimintaympäristö- ja asiakastietojen analysoinnin 
avulla on mahdollista saada näkemys palvelutarpeesta. Ennakoinnin avulla voidaan 
luoda periaatteet palvelupakettien rakentamiselle, kehittää palvelusuunnitelma 
asiakasryhmille, priorisoida palvelut osana asiakkuuksien hallintaa ja tarjota asiak-
kaan odotuksia vastaavaa tai ylittävää palvelua helpommin.

Palvelupolkujen määräytymisen ennakoiminen onnistuu selvittämällä esimer-
kiksi, miten palvelun käytön aloittaminen vaikuttaa muiden palveluiden käyttöön. 
Korrelaation selvittämistä varten tulee yhdistää eri palveluiden asiakastietoja. 
Tutkittaessa mahdollista korrelaatiota eri palvelujen käytön välillä tulee selvittää 
vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Miten paljon tarkasteltavia kaupungin palveluita käytetään?

• Millainen on näiden palveluiden käyttäjäprofiili?

• Mitä kaupungin palveluita käytetään ennen ja jälkeen yksittäistä 
tarkastelukohteena olevaa palvelua?

• Mitkä voivat olla indikaattoreita palvelun käytön alkamiselle?

Kuva: Palvelukokonaisuus muodostetaan eri toimialueiden palveluista ennakoidun 

asiakastarpeen perusteella

Palvelu-
kokonaisuus

Liikunta- 
palvelu

1

Liikunta- 
palvelu

1

Liikunta- 
palvelu

1

Liikunta- 
palvelu

1
Sosiaali- ja  
terveyden-

huolto

Kulttuuri 
 ja vapaa- 

aika

Asuminen  
ja  

ympäristö

Kasvatus, 
sivistys ja 

opetus
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Ennakointia tehdessä tulisi kaikki asiakastieto kerätä yhteen tietokantaan, jota 
hyödynnetään lähteenä ennakoivassa analyysissa, eli tässä esimerkissä korrelaa-
tioanalyysissa.

Asiakastarpeiden ennakoinnin analyysissa voidaan käyttää mm. seuraavia tietoja:

• Toimintaympäristötiedot

• Asiakkaiden perustiedot kaupungin tasolla

• Asiakastieto toimialoittain

• Sidosryhmiltä saatavat tiedot

• Asiakastarpeet (asiakashaluamatiedot) läpi elinkaaren

• Palvelutiedot

• Palveluvolyymi

• Kapasiteettitiedot

• Trenditiedot

Asiakkuuksien seuranta

Asiakkuuksia seuraamalla voidaan muodostaa kokonaisvaltainen näkemys 
kaupungin toiminnan vaikuttavuudesta läpi palveluyksiköiden. Seurannan tavoit-
teena on tehdä asiakkuuksien johtamisesta mahdollisimman läpinäkyvää.

Seurantaa ja mittaamista tehdään kolmella eri tasolla:

Strateginen taso

Strategisella tasolla seurataan asiakkaiden elinkaaressa tapahtuvia muutoksia ja 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. Esimerkkejä asiakaslähtöisistä mittareista:

• Muutokset asiakkaiden odotuksissa, kokemuksissa ja 
käyttäytymisessä

• Asiakassuhteen pituus

• Asiakassuhteen kehitys

• Asiakkaan ominaisuudet

• Asiakasportfolio

• Palveluiden vaikuttavuus

• Asiakaskannattavuus

• Uusien asiakkaiden osuus

Taktinen taso

Taktisella tasolla seurataan toimialakohtaisten palvelukokonaisuuksien vaikutta-
vuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Esimerkkejä asiakaslähtöisistä mittareista:

3.1.4
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• Muutokset asiakkaiden odotuksissa, kokemuksissa ja 
käyttäytymisessä

• Asiointikanaviin liittyvät mittarit

• Palveluiden vaikuttavuus

• Asiakkaan ominaisuudet

• Asiakkaan palvelukäynnit

• Asiakaskannattavuus

• Uusien asiakkaiden osuus

Operatiivinen taso

Operatiivisella tasolla seurataan asiakaskokemusta, palvelun onnistumista ja 
vaikuttavuutta. Esimerkkejä asiakaslähtöisistä mittareista:

• Muutokset asiakkaiden odotuksissa, kokemuksissa ja 
käyttäytymisessä

• Asiakasaktiviteetit

• Palveluiden vaikuttavuus

• Asiakkaan palvelukäynnit

Kuva: Asiakkuuksien seuranta

Palveluiden järjestäminen

Palveluiden järjestämisellä tarkoitetaan palvelutarjooman, asiointikanavien sekä 
kyvykkyyksien järjestämistä ja koordinointia. Järjestämiseen kuuluu kunnan tarjo-
aman ja palveluiden tarkempi määrittely sekä palvelun tuottajien valinta. Palvelut 
järjestetään tai hankitaan sisäisiltä tai ulkoisilta tuottajilta palvelutarpeen, asiak-
kuudenhallinnan reunaehtojen, strategian ja talousohjauksen pohjalta. Tuotantoso-
pimusten hallinnasta vastataan ja varsinaiset palvelut tilataan palvelun tuottajilta.

3.2

Strateginen taso

Taktinen taso

Operatiivinen taso

Asiakkaiden elämänkaaressa tapahtuvat muutokset  
ja toimenpiteiden vaikuttavuus

Toimialakohtaisten palvelukokonaisuuksien 
vaikuttavuus, asiakastyytyväisyys

Asiakaskokemus, palvelun onnistuminen ja 
vaikuttavuus

Seurattavat tiedot
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Tiedon kannalta palvelujen järjestämisessä keskeistä on nykyisen palvelutarjoaman 
vaikuttavuuden analysointi tiedon avulla, asiakastiedon hyödyntäminen palvelutar-
joaman kehittämisessä ja palveluiden vaikuttavuuden seuraaminen tietoa hyödyn-
tämällä.

Kuva: Palvelujen järjestäminen

Kuva: Palvelujen suunnittelu ja seuranta

Palveluiden suunnittelu ja seuranta

Palveluiden järjestämisessä on keskeistä määritellä organisaation palvelutarjooma. 
Palvelutarjooma määritellään tunnistamalla, mitä palveluja tällä hetkellä tarjotaan 
ja mitä palveluja tulisi tarjota, jotta saavutettaisiin asetetut tavoitteet.  

Palvelutarjooman lähtökohtana ovat strategia ja tavoitteet. Missio kertoo, ketä 
varten organisaatio on olemassa eli kenelle palvelut tulee kohdistaa ylätasoisesti. 
Visio auttaa määrittelemään palvelukehityksen suunnan perustuen siihen, mihin 
organisaatio on menossa. Näiden lisäksi tulee määritellä, mikä on organisaation 
lisäarvo asiakkaalle nyt ja tulevaisuudessa.

Seuraavassa kuvassa esitetään palveluiden suunnittelun avainkysymykset, joihin 
tulisi vastata suunniteltaessa ja kehittäessä palveluvalikoimaa. 

3.2.1

1.

2.

3.

Tavoite

Palvelujen suunnittelu ja seuranta 

Kenelle

Mitä

Palvelujen kehittäminen (kenelle ja mitä)

Miten

Palvelujen tarjoaminen (miten)

Mikä on pääasiallinen tavoitteemme ja mistä 
tiedämme, että se on onnistunut?

• Tavoitteet ja keskittyminen
• Toimintakentän tunnistaminen

Kenelle ensisijaisesti tarjoamme palveluita 
ja minkälaisia ne ovat?

Mitä ongelmia pyrimme ratkomaan? 
Mitkä ovat arvoa tuottavat palvelut?

Miten palveluiden vaikuttavuus varmistetaan?  
Mitä täytyy huomioida? Mitkä ovat 
rajoitteemme? 

• Asiakaspolun kartoittaminen, totuuden hetket ja kohtauspisteet
• Tunnistetut asiakastarpeet ja kanavamieltymykset 
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Kaupungin ja palveluyksiköiden tavoitteet

Kaupunki suunnittelee ylätasoiset tavoitteet ja strategian, jotka antavat suunta-
viivat palveluiden kehittämiselle. Kaupungin asiakkaita tulisi seurata läpi kaikkien 
palvelualueiden. Koko kaupungin asukkaiden elämänkaaria ja niihin kytkeytyviä 
palveluja tulisi tarkastella. Tällöin kaupungin on mahdollista ohjata kokonaisuutta 
siten, että oikeat kaupunkilaiset saavat oikeita palveluita oikea-aikaisesti niin, että 
tavoitteet toteutuvat. Ohjaamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa suunnan anta-
mista, joka toteutetaan mahdollistamalla palveluyksiköiden ennakoiva palvelun 
tarjoaminen tulevaisuudessa.

Palveluyksikkö puolestaan toteuttaa omia tavoitteitaan ja usein tarkastelee vain 
palveluyksikön asiakkuuksia. Palveluyksikönkin olisi hyvä tarkastella asiakkuutta 
laajemmin kuin vain oman palvelunsa osalta, sillä palveluyksikön palvelulla voi 
olla merkitystä asiakkaan elämänkaaren muihin tapahtumiin ja siten kaupungin 
tavoitteiden toteutumiseen. Vaikka palveluyksiköiden tavoitteet ovat palveluyksi-
kölle kohdistettuja, tulisi strategisen tason kokonaiskuva silti pitää mielessä aina 
palvelutarjoomaa laadittaessa. 

Toimintaympäristön tunnistaminen

Palvelutarjooman suunnittelussa on tärkeää arvioida toimintaympäristöä. Arvi-
ointityön kautta muodostuu käsitys siitä, millaisessa ympäristössä toimitaan, mitä 
halutaan saada aikaan tai mitä halutaan muuttaa. Toimintaympäristötiedot antavat 
näkemystä tarvittavista volyymeistä ja palvelutarpeen kehittymisestä. Jotta oikeat 
palvelut osataan kehittää, tulee toimintakenttä tuntea monipuolisesti ja hyvin.

Toimintakentällä tarkoitetaan mm. poliittista, ympäristöön, kuluttajakäyttäyty-
miseen, teknologiaan sekä lakiin liittyvää ympäristöä. Toteutettavaa analyysia 
kutsutaan PESTEL-analyysiksi. Sen tarkoitus on tuoda esiin toimintaympäristöön 
liittyvien muutosten vaikutukset asiakassuhteeseen ja palvelutarpeisiin.

Toimintaympäristön tieto tukee palvelun tuottajan päätöksentekoa, kun halutaan 
varautua ja reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Esimerkiksi lakiin liittyvät 
muutokset voivat vaikuttaa siihen, miten palveluita tulee jatkossa tarjota, vaikka 
asiakashaluama osoittaisi muuta. 

Arvioinnin tulokset tulisi aina yhdistää asiakkaista, kumppaneista ja muista 
yrityksistä kerättyyn tietoon. Näin ollen voidaan nähdä, onko tarpeena laajentaa 
palvelutarjoomaa kehittämällä täysin uusia palveluja vai kehittää olemassa olevia 
palveluita.

Palveluiden kehittäminen

Tämä kappale kuvaa palveluiden kehittämisen ja tuotteistamisen menetelmiä ja 
työvälineitä. 

Yrityksen palvelutarjooman tulee kehittyä asiakkaiden ja toimintaympäristön 
tarpeiden mukana sekä niitä ennakoiden. Palvelutarjoomaa kannattaa arvioida 
säännöllisesti, jotta palveluja voidaan myös jatkuvasti kehittää. Uusien palveluide-
oiden tulee aina sopia laajempaan strategiseen tavoitteeseen ja tahtotilaan.

Palvelukehityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä olemassa olevan että 
uuden palvelun kehittämistä. Palveluiden kehittämisen tasot voidaan jaotella 
asteittaisiin ja radikaaleihin innovaatioihin riippuen siitä, kehitetäänkö nykyistä 
tarjoamaa vai luodaanko uutta. Lisäksi jako voi liittyä siihen, vastataanko olemas-
saolevaan vai täysin uuteen tarpeeseen. Kehittämisen prosessi on tässä viitekehyk-
sessä sama riippumatta siitä, kehitetäänkö täysin uutta palvelua vai sellaista, joka 
on jo olemassa. 

3.2.2



50 Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Palvelujen kehittämisen tasot

Palveluiden kehittämisen prosessi

Palveluiden kehittämisen prosessi kuvaa palvelun kehittämisen vaiheet palvelutar-
peen tunnistamisesta sekä palvelukokonaisuuden kehityksestä ja käyttöönotosta 
sen jatkokehitykseen.

Tavoitteiden selkiyttäminen

Palveluiden kehittämisen prosessi lähtee liikkeelle tavoitteiden selkiyttämisestä. 
Ennen asiakastarpeiden tarkempaa suunnittelemista tulee kirkastaa oman organi-
saation tavoitteet. Tavoitteiden tulisi kuvata selkeästi, mihin palveluilla ylipäätään 
pyritään.

Tässä vaiheessa on hyvä käydä läpi nykyinen palvelutarjooma ja verrata sitä 
tavoitteeseen, minkä avulla nähdään mahdolliset aukot.

Kun palvelutarve on selvillä, voidaan sen strateginen sopivuus ja toteutettavuus 
testata esim. seuraavien kysymysten kautta:

Kuva: Palveluiden kehittämisen prosessi

Nykyisen palvelun  
muuttaminen

• Olemassa olevan palvelun parannukset mm. ominaisuuksiin tai   
   palvelutuotantoon liittyen

Nykyisen palvelutarjooman  
laajennus

• Palvelun laajennus esim. tarjoamalla uutta sisältöä

• Olemassa olevaa palvelua voidaan täydentää uusilla osa-alueilla

Uusi palvelu olemassa olevaan  
tarpeeseen

• Uusi palvelu vastaamaan olemassa olevaan tarpeeseen, johon  
   on voitu aikaisemmin vastata esim. muulla palvelulla

Uusi palvelu uuteen  
tarpeeseen 

• Uusi palvelu vastaamaan uutta tunnistettua tarvetta,  
   tarpeeseen ei ole vastattu ennen

• Tarpeet on voitu tunnistaa esim. tietoja analysoimalla  
   tai asiakaspalautteesta

Palveluiden kehittämisen tasot voidaan jaotella asteittaisiin ja radikaaleihin innovaatioihin

Asiakkaiden  
ja heidän  
tarpeidensa 
tunnistaminen

Tavoitteiden 
selkiyttäminen

Kohderyhmien  
priorisointi

Palvelukoko- 
naisuuden  
suunnittelu

Asiakas- 
profiilien  
luominen

Palvelu- 
prosessin 
kuvaaminen ja 
käyttöönotto

Palvelun 
seuranta ja 
jatkokehitys

Asteittaiset 
innovaatiot

Radikaalit  
innovaatiot

1.

2.

3.

4.
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Kun palvelutarve on tunnistettu, se on todettu oman strategian mukaiseksi ja 
palvelutarpeen omaavat asiakasryhmät on identifioitu, tulee miettiä miten palvelu 
kokonaisuudessaan toteutetaan. Tämä kappale keskittyy esittelemään palvelukoko-
naisuuden suunnittelun menetelmän ja työvälineen.

Palvelukokonaisuuden suunnittelussa voidaan hyödyntää Kuntakanvasta (kunta-
kanvas.fi), joka on strateginen työkalu toiminnan jäsentämiseen ja johtamiseen. 
Sen avulla voi hahmottaa toiminnan kokonaisuutta ja arvioida siinä tapahtuvia 
muutoksia asiakkuuksiin, kyvykkyyksiin ja talouteen nähden.

Kuntakanvas koostuu kahdesta päätasosta ja 11 osa-alueesta, joiden avulla palve-
lukokonaisuus voidaan kuvata strategiset tavoitteet ja asiakkaalle tuotettava 
arvolupaus huomioiden. Kuntakanvaksen avulla palvelutoiminnan voi suunnitella 
nykytilasta tavoitetilaan. 

Kuva: Palvelukonseptin kuvaaminen

• Toteuttaako palvelu organisaation strategiaa? 

• Täydentääkö palvelu organisaation nykyistä tarjoomaa tai vastaako se sitä? 

• Mitä osaamista ja resursseja palvelun toteuttaminen vaatii? Millaiset 
resurssit meillä on käytettävissämme?

• Millaisia riskejä palveluun liittyy? Millainen vaikutus palvelulla olisi 
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta? 

Asiakkaiden ja heidän tarpeidensa ymmärtäminen

Asiakasymmärryksellä tarkoitetaan asiakkaiden ja oman palvelun tuottaman lisä-
arvon ymmärtämistä. Asiakasymmärrys voidaan saavuttaa jalostamalla asiakas-
tietoa. Asiakastietoa voidaan myös hyödyntää liiketoiminnan päätösten tukena.

Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen edellyttää riittävää tietoa asiakkaan 
tarpeista ja haasteista. Asiakasymmärrystä tarvitaan kehitettäessä uutta tai jo 
olemassa olevaa palvelua. Tiedon avulla voidaan myös selvittää uuden tai kehitet-
tävän palvelun markkina. 

Palvelussa asiakas on itse osallisena arvon muodostumiseen, joten on tärkeää 
ymmärtää tarkemmin, miten asiakas haluaa palvelun toteutettavan. Asiakkaat 
tulisi ottaa mukaan palvelun kehittämiseen osallistamalla heidät kehitystyöpajoihin 
tai haastattelemalla heitä.

Palvelukokonaisuuden suunnittelu

Kohderyhmä Palvelukuvaus Hyödyt asiakkaalle Kustannusrakenne
Hyödyt kaupungille/ 

toimialalle/ 
vaikuttavuus

Palvelukokonaisuuden nimi

 
• Tavoiteltavat  
   segmentit, ryhmät

• Kohderyhmän koko:  
   hlömäärä, markkinan  
   koko (euroissa)

 
• Miten palvelu toimii

• Sisältyvät palvelut  
   ja tuotteet

 
• Arvolupaus

• Erottuvuus kilpailijoihin

 
• Tavoiteltu  
   vaikuttavuus

• Tavoiteltu  
   kustannustaso

 
• Tavoiteltava volyymi

• Liikevaihto ja kate

• Ristiinmyynti- 
   mahdollisuudet
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Kuntakanvaksen käytössä on tarkoitus osallistaa henkilöstöä ja sidosryhmiä kehit-
tämään toimintaa yhdessä. Kuntakanvas ohjaa ajattelemaan toimintaa asiakkuus-
keskeisesti ja herättää kysymään, kenelle kaikille palveluja ja lisäarvoa tuotetaan.

Kuntakanvas suositellaan täytettäväksi seuraavassa järjestyksessä:

Asiakkuudet ja arvolupaus
Ensimmäiseksi on tärkeää miettiä asiakastarpeet ja asiakkaat. Tämän perusteella 
Kuntakanvakseen voidaan täyttää kaupungin strategiaan pohjautuva arvolupaus. 
Arvolupaus on kuvaus palvelun tarjoamasta hyödystä määritellyn asiakkaan 
näkökulmasta. Arvolupauksen toteutuminen tulisi miettiä kunkin asiakasryhmän 
kohdalla erikseen.

Asiakkuuksien ja arvolupauksen osalta keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi: 

•	 Kenelle palvelu on tarkoitettu? 

•	 Mitä hyötyä asiakas palvelua ostaessaan tavoittelee? 

•	 Kuinka paljon potentiaalisia asiakkaita on? 

Palvelutarjooma, asiointikanavat, lait ja kyvykkyydet
Seuraavaksi pohditaan, mitä palveluita tarjotaan ja millaisten asiointipisteiden sekä 
-kanavien kautta eri asiakkuusryhmille tuotetaan arvoa. Palvelun järjestämistä 
määrittävät lait ja muut keskeiset suositukset tulee myös huomioida.

Palvelun kuvaamisessa määritellään palvelun rakenne ja tuotteistaminen (ydin-, 
tuki-, lisäpalvelut ja modulaarit). Tässä vaiheessa kuvataan ne palvelun osat, jotka 
tuotetaan vakiona kaikille asiakkaille, ja ne, jotka räätälöidään asiakaskohtaisesti. 
Mikäli palvelun tuottamiseen osallistuu muitakin kuin oma organisaatio, määritte-
lyyn on hyvä ottaa mukaan mahdolliset kumppanit. 

Kyvykkyyksiä ovat kaikki ne tekijät, joita tarvitaan menestykselliseen ja asiakkaille 
arvoa tuovaan palveluun. Kyvykkyydet koostuvat toimintamalleista, prosesseista, 
tiedoista, kanavista, rahoituksesta, osaamisesta ja resursseista. Resursseja ovat 
henkilöt, materiaalit, tilat, tietojärjestelmät, tietovarannot, teknologia, työvälineet, 
luvat, oikeudet ja sopimukset.

Avainprosessit ja sidosryhmät
Palvelujen osalta kuvataan, kuinka palvelut tuotetaan, miten niitä hallitaan ja 
miten niitä seurataan. Mitä sidosryhmiä ja kumppaneita tarvitaan avuksi palvelun 
tuottamisessa ja kehittämisessä? Tällöin on tärkeää miettiä, järjestetäänkö palvelu 
yhdessä asiakkaan, kaupungin keskitetyn yksikön tai ulkoisten toimijoiden kanssa. 

Avainprosesseiksi tunnistetaan toiminnan ydinprosessit, kuten asiakkuuksien 
hallintaan, palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät prosessit. Avainpro-
sessit voivat olla tukiprosesseja, kuten henkilöstö- ja taloushallinto, tai ne voivat 
olla ohjausprosesseja, kuten strategiaohjaus tai tulosohjaus.

Kustannusrakenne ja tulovirrat
Kun toiminnan tai palvelun järjestämisen infrastruktuuri on jäsennelty, pohditaan, 
kuinka talous säilyy tasapainossa: mistä toiminnan tai palvelun kustannukset 
koostuvat ja kuinka ne rahoitetaan?

Tässä kohtaa on hyvä pyrkiä arvioimaan palvelun markkinapotentiaali ja tuleva 
myyntivolyymi. Markkinapotentiaali voidaan tunnistaa esimerkiksi väestöön 
liittyvän tiedon analysoinnin avulla.
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Vaikuttavuus
Vaikuttavuudessa on kyse jälleen asiakkuuksista: mitä vaikutuksia toiminnallamme 
on? Tässä kohtaa tulee miettiä eri näkökulmia, mutta erityisesti asiakasvaikutusta. 
Mitä ovat mitattavat tulokset ja millä mittareilla niitä mitataan? Palvelukokonai-
suus voidaan kuvata Kuntakanvaksella. 

Määritellään palveluiden prosessikuvaukset ja käyttöönotto

Kun palvelukokonaisuus on hahmotettu Kuntakanvaksen avulla, tehdään palvelusta 
prosessikuvaus eli kuvaus siitä, miten palvelu tuotetaan ja toteutetaan. 

Palvelussa asiakas on yleensä mukana palvelun tuotantoprosessissa. Palvelu-
prosessi käsittää sekä organisaation sisällä että asiakasrajapinnassa tapahtuvia 
palvelun tuottamiseen liittyviä toimintoja. Osa prosessista on asiakkaalle näkyvää 
ja osa ei.

Palvelun toteutusvaiheet kannattaa kuvata mahdollisimman tarkasti. Palvelupro-
sessin kuvaaminen auttaa määrittelemään, ketkä osallistuvat palvelun tuottami-
seen ja missä vaiheessa. 

Tämän lisäksi palvelun sisällön ja palveluprosessin koulutus tuotannosta vastaa-
valle henkilöstölle sekä muille sidosryhmille kuuluvat palvelun käyttöönottoon.

Palvelujen seuraaminen, arviointi ja kehittäminen 
Palveluiden osalta on tärkeää seurata, miten ne toteuttavat kaupungin ja palvelu-
yksikön tavoitteita. 

Kuva: Kuntakanvas-työkalu palvelukokonaisuuden kehittämiseen

ASIAKKUUDET

KUSTANNUS- 
RAKENNE

ARVOLUPAUS

LAIT

TULOVIRRAT

ASIOINTIKANAVAT

KYVYKKYYDET VAIKUTTAVUUS

SIDOSRYHMÄT

PALVELUTARJOOMA AVAINPROSESSIT
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Onnistumisen avainmittarit palveluiden johtamisessa ovat:

• vaikuttavuus

• kustannustehokkuus

• asiakaskokemus

Lisäksi palvelun laatua tulee seurata. Palvelulle tulee määritellä tavoiteltu laatu, 
jotta sitä voidaan seurata jatkuvasti. Palvelun laatu voidaan nähdä hyvänä silloin, 
kun asiakkaan kokemus palvelusta vastaa hänen odotuksiaan. Asiakkaan kokemuk-
seen vaikuttaa palvelun odotettu ja koettu laatu.

Palveluita voidaan kehittää jatkuvasti ja systemaattisesti helpommin silloin, kun 
niiden seurantakin on jatkuvaa ja systemaattista. Asiakastieto on tärkeä osa 
seurantaa ja arviointia. Asiakastietoa tulisi seurata, arvioida ja ennakoida yli 
palveluyksikkörajojen.

Palveluiden tuotteistaminen ja räätälöinti

Palvelut voidaan tuottaa vakioituna, räätälöitynä tai modulaarisesti. Palvelun 
rakentaminen täysin vakioiduksi jättää vain vähän tilaa asiakkaiden yksilöllisille 
tarpeille. Toisaalta kaikkia palveluita ei ole kannattavaa rakentaa jokaisen asiak-
kaan osalta täysin alusta. 

Tuotteistamisen avulla palvelusta voidaan vakioida osa palvelusta. Tällöin palvelua ei 
tarvitse aina kehittää uudelleen, vaan se tarjotaan samanlaisena jokaiselle asiakkaalle. 
Tuotteistaminen vähentääkin räätälöinnin tarvetta tarkoituksenmukaiselle tasolle. 

Tämän lisäksi palvelun osia eli moduuleja voidaan räätälöidä asiakaskohtaisesti. 
Räätälöinti kuuluukin aina jossain määrin palvelun perusluonteeseen. Tuotteis-
taminen ja räätälöinti tukevat toisiaan ja muodostavat toimivan palvelukokonai-
suuden. Vakioidun ja räätälöidyn välimuoto on palvelun tarjoamista osittain tai 
kokonaan modulaarisesti. Tällöin asiakas voi valita haluamansa osat palvelusta.

Palveluiden lopullinen tarjonta tulisi miettiä kunkin asiakasryhmän osalta erikseen.

3.2.3

Kuva: Palvelujen tuotteistaminen ja räätälöinti - modulaarinen palvelurakenne, Sipilä 1995

Asiakasryhmä 1

Täysin 
tuotteistettu 
palvelu

Organisaation päätös kunkin 
palvelun tuotteistamisen 
tasosta

Täysin 
räätälöity 

palvelu

Organisaatio-
lähtöinen

Asiakas-
lähtöinen

Asiakasryhmä 2

Asiakasryhmä 3

Asiakasryhmä 4

Vakioitu osa 
palvelusta

Räätälöity osa 
palvelusta

Moduuli 1

Moduuli 3

Moduuli 5

Moduuli 2

Moduuli 4
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Toiminnan kehittämisen johtaminen

Palvelujen kehittämisen osalta kaupunki toimii mahdollistajana. Se tarjoaa palve-
luyksiköilleen ja sidosryhmilleen alustan palveluiden tehokkaalle ja jatkuvalle, 
asiakaslähtöiselle kehitykselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Alustan tarkoituksena on kerätä, jakaa ja tuottaa mahdollisimman paljon tietoa 
asiakkaisiin ja palveluihin liittyen. Sidosryhmiltä saatua tietoa voidaan analysoida 
yhdessä paikassa ja integroida toisiinsa. Sitten sitä voi tarjota eteenpäin sidosryh-
mien käyttöön. Tiedon avulla asiakkuuksia ja palveluja voidaan kehittää vastaa-
maan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Organisaation sekä sidosryhmien prosessien ja työvälineiden tulisi mahdollistaa 
tiedon integrointi ja hyödyntäminen.

3.2.4

Kuva: Toiminnan kehittämisen johtaminen

Palveluiden tarjoaminen

Palveluiden tarjoaminen voi perustua palvelun tarpeeseen tai sen ennakointiin. 
Asiakkuustiedon hyödyntämistä ja tarpeiden ennakointia kuvataan tarkemmin 
kappaleessa 1.3. 

Palvelun kehittämisessä asiakaspolun ja siihen liittyvien kohtauspisteiden merkitys 
on tärkeä. Asiakaspolun kartoittaminen on edellytyksenä asiakaskokemuksen 
kehittämiselle. Tarkoitus on selvittää asiakkaan tärkeitä kokemuksia ja kohtauspis-
teitä palvelun aikana. Kunkin kohtauspisteen osalta tulisi kerätä tietoa ja ymmär-
rystä siitä, miten ne vaikuttavat asiakkaaseen. Tätä tietoa voidaan käyttää, kun 
mietitään, miten palveluita voitaisiin tarjota paremmin. 

Asiakaspolun kautta saadaan selville myös tunnistetut asiakastarpeet ja kana-
vamieltymykset. Asiakaspolun aikana käydään läpi asiakkaan omaa toimintaa ja 
palveluntuottajan näkyvää sekä ei-näkyvää toimintaa.

Integroitu 
asiakastieto

Asiakkaat

Yritykset  
ja muut  

sidosryhmät

Palvelu-
keskukset 
(Monika)

Kumppanit

Kehitys- 
yksikkö,  

konserni- 
esikunta

Toimialat  
(palvelujen 

järjestäminen)

Yksiköt  
(palvelu- 
tuotanto)
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Palvelutuotanto3.3

Asiakastiedon hyödyntäminen

Asiakkuuksien hallinnalla ja asiakasdatan hyödyntämisellä voidaan palveluja 
kohdistaa asiakaskohtaamisessa paremmin eri asiakassegmenteille.

Asiakaskohtaamisessa käytettävissä oleva tieto käsittää:

• laajamittaista asiakastietoa, eli elämänkaaritietoa ja analyyseja

• palvelutarvetietoa, eli historiaan pohjautuvaa tietoa

• asiakaspalautetietoa

Asiakastiedon hyödyntämisen käyttökohteet palvelutuotannossa ovat:

• ennaltaehkäisevä ohjaus 

 – esimerkiksi Espoon kaupungin käyttämä lastensuojeluliputus 
(ilmoittaminen): voisiko yhdistää tietoon päihdepalveluiden 
asiakkaista

• asiakassegmenttiin, profiiliin ja palveluhistoriaan perustuva 
palveluiden suosittelu tai markkinointi, esimerkiksi kirjaston 
kirjasuositukset tai kulttuuriin ja urheiluun liittyvät suositukset

• palveluprosessin kehittäminen

• asiakkuuden kehittäminen

• asiakaspalautteen kerääminen

3.3.1

Palvelutasot

Systemaattisella asiakkuuksien hallinnalla sekä asiakasdataa hyödyntämällä 
voidaan toteuttaa segmenttikohtaiset palvelut ja määritellä niille palvelutasot, 
mittaristot ja tavoitteet.

Seuraava taulukko kuvaa, miten mittariston voi rakentaa asiakasryhmittäin.

3.3.2

Kuva: Palvelutuotanto

1.

2.

Palvelut valituille asiakkaille

Palvelutuotannon hallinta ja seuranta

• Asiakkuustiedon hyödyntäminen
• Palvelutasot asiakasryhmien mukaan

• Asiakkuustiedon hyödyntäminen
• Asiakkuustiedon tuottaminen
• Asiakaspolun seuraaminen



57Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Palvelutuotannon hallinta ja seuranta

Palvelutuotanto on asiakkaan kohtaamispiste, jossa hyödynnetään ja synnytetään 
asiakasdataa. Lähtökohtaisesti jokainen asiakaskohtaaminen tuottaa uutta tietoa. 

Palvelutuotannossa tuotettua tietoa ovat muun muassa:

• asiakkaiden palveluiden käyttöön liittyvä tieto

• asiakaspalautteeseen perustuva tieto

• asiakaskyselyihin liittyvä tieto

• asiakkaiden omilla laitteillaan tuottama tieto

Tieto palautuu järjestelmien kautta analyysiprosessiin ja mahdollistaa toimenpi-
teiden ja niiden kehittämisen, niiden vaikutuksen mittaamisen sekä jatkokehittä-
misen.

Palvelutuotannon läpi kulkevan asiakasdatan seuranta ja analysointi auttaa mittaa-
maan: 

• palveluiden välittömiä vaikutuksia

• palveluiden vaikuttavuutta pidemmällä tähtäimellä

• kehitystoimenpiteiden toimivuutta

• kolmannen osapuolen palvelutuotannon toimivuutta

• asiakastyytyväisyyttä

• asiakkuusstrategian toimivuutta

Palvelutuotannon läpi kulkeva data on toiminnan onnistumisen mittari sekä ”raaka-
aine” uusien kehityskohteiden suunnittelussa ja analysoinnissa.

3.3.3

Mittari 1

Mittari 2

Mittari 3

Mittari 4

Mittari 1

Mittari 2

Mittari 3

Mittari 4

Mittarit Tavoite Nykytila

Asiakasryhmä 1

Asiakasryhmä 2

Kuva: Palvelutasot
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Käsitteitä

Analyysi. Tiedon analysointiprosessin tuottama tulos tai johtopäätös

Asiakas. Aktiivinen toimija, joka voi olla yksilö, yritys, yhteisö, yhteiskunta tai 
ympäristö; joka voi olla potentiaalinen uusi asiakas tai nykyinen asiakas, jolla on 
oma ainutlaatuinen toiminnan logiikkansa

Asiakaskokemus. Asiakkaan subjektiivinen kokemus asiakkaana olemisesta 

Asiakaslähtöisyys/ -keskeisyys. Asiakkaan tarpeesta, edusta ja oikeuksista 
lähtevä ajattelu- ja toimintatapa organisaation arvoissa, strategiassa, laatupoli-
tiikassa ja arjen toiminnassa. Asiakaslähtöisessä palvelussa asiakkaan tarpeet, 
toiveet ja odotukset huomioidaan tulkitsematta ja sellaisina, kuin asiakas ne 
ilmaisee.

Asiakaspalvelu. Asiakkaan ja palveluorganisaation välinen kohtaaminen jossakin 
kanavassa.

Asiakasryhmä. Joukko asiakkaita, joita yhdistävät samankaltaiset tekijät (esim. 
ikä). Asiakasryhmät voidaan muodostaa monella eri tapaa riippuen tarpeesta ja 
tavoitellusta hyödystä.

Asiakasymmärrys. Asiakashaluaman tunnistamista, joka syntyy asiakaskohtaami-
sissa ja on tilannesidonnaista. Mahdollistaa palvelutarpeen tunnistamisen.

Asiakkuuksien ja palvelujen johtaminen. Asiakaspainotteisuuden hallintaa ja 
hyödyntämistä, jonka tavoitteena on varmistaa asiakaspainotteisuuden toteutu-
minen käytännössä ja joka edellyttää systeemistä kyvykkyyksien johtamista. 

Asiakkuuksien hallinta. Asiakassuhteiden johtamista tavoitteellisesti ja suunnitel-
mallisesti. Asiakkuustiedon ja asiakasymmärryksen hallinta ja hyödyntäminen ovat 
keskeisessä roolissa.

Asiakkuus. Kumppanuuteen perustuva suhde, jonka osapuolia ovat asiakas ja 
palveluntarjoaja. Laajuus vaihtelee mahdollisesta uudesta suhteesta eri laajuisiin 
olemassa oleviin suhteisiin

Asiakas- ja asiakkuustieto. Tietoa asiakkuuskokemuksesta, palvelujen käytöstä 
ja asiakkuuden tavoitteista. Tieto voi olla järjestelmistä saatavaa ”raakadataa” tai 
jalostetumpaa tietoa. Tieto ohjaa toiminnan suunnittelua ja kehittämistä. 

Data. Tietovarastoissa tai muissa tietojärjestelmissä usein sähköisissä muodossa 
olevaa transaktiotason jalostamatonta ”raakadataa” 

Palvelujen johtaminen. Kyvykkyyksien asiakkuuspainotteista kohdentamista, 
jonka tavoitteena on resurssien vaikuttava ja kustannustehokas kohdentaminen 
jajonka lähtökohtana on systeeminen ja ketterä resurssien hallinta 

Palvelujen järjestäminen. Kunnan palvelujen määrittäminen ja järjestäminen sekä 
toimittajien valinta, mikäli palvelujen tuottaminen ulkoistetaan.

Palvelutuotanto. Kunnan palvelujen järjestämisestä vastaavan tahon tilaamien 
palvelujen tuottaminen laatutavoitteiden mukaisesti
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Tieto. Jalostettua raakadataa, joka syntyy, kun ymmärrystä datasta kasvatetaan 
sitä jalostamalla. Data muuttuu tiedoksi esimerkiksi silloin, kun raakadataa 
ryhmitellään. 

Tiedon jalostaminen. Prosessi, jonka myötä data jalostetaan tiedoksi 

Tiedon analysointi. Usein synonyymi tiedon jalostamiselle, mikäli jalostamisessa 
käytetään analyyttisiä menetelmiä. Tiedon jalostamista ja analysointia käytetään 
synonyymeinä tässä dokumentissa.
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1. Analyysin perustiedot

Analysointikohteen perustiedot

Analyysi

Analyysin nimi:

Analyysin kuvaus: (Lyhyt kuvaus analysoitavasta aiheesta)

Analyysin tilaaja: (Toimiala, vastuuhenkilö toimialalla)

Analyytikko: (Henkilö joka analysoi ja jalostaa dataa)

Datan hakija(t) (Henkilö(t) joka hakevat datan lähdejärjestelmistä ja tarvittaessa anonymisoi sen)

Analyysin käyttötarkoitus: Sisäinen / ulkoinen

Analyysin hyödyntäjät / käyttäjät

Analyysin julkaisutapa (Miten analyysin tuotoksia esitetään)

Analyysin jatkuvuus Jatkuva seuranta, harvoin päivitettävä, kertaluonteinen

Data

Data sisältö: Yleiskuvaus 

Asiakasdata: Sisältääkö asiakasdataa Kyllä / Ei

Datan aikajänne Analyyseissä käytettävä aikajänne

Datan lähde / lähteet: (Missä järjestelmissä data sijaitsee?)

Data tietosuojakäsittely: Datan anonymisointimenetelmät

Datan tietoturva Datan haku ja siirtomenetelmät

Datan käsittelyvälineet Tietojärjestelmät

Datan omistaja: (Toimiala, vastuuhenkilö toimialalla)
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Riskiarvio:    Pieni     Keskisuuri     Suuri

Hyöty:    Pieni     Keskisuuri     Suuri

Kustannus:    Pieni     Keskisuuri     Suuri

2. Yhteenveto Riski-/ Hyöty- / Kustannusarvioista

Alustava arvio

Analyysialoitteen tekijä: kuvaile lyhyesti näkemysesi analyysin 
riskeistä, hyödyistä ja kustannuksista

Tarkastusryhmän lausunto

Kirjoita tähän…

Kirjoita tähän…
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  Espoon kaupungin eri yksiköt

  Muut julkisen sektorin toimijat

  Kaupunkilaiset / kansalaiset

  Yritykset

  Järjestöt

  Tutkimuslaitokset tai tutkijat

  Media

  Muut tahot, mitkä?

Kuvaile mitkä tahot tulevat todennäköisesti hyödyntämään analyysejä ja 
niiden tuloksia?

Kuvaile lyhyesti miten analyyseillä tavoitellaan ja miten niitä tullaan hyödyntämään

Kirjoita tähän lyhyt kuvaus analyysien tavoitteista ja hyödyntämistavoista…

3. Analyysin potentiaalinen hyöty

– Analysoitavan datan osalta tulee tunnistaa sen potentiaalinen hyöty ja arvioida hyödyn 
määrää. 

– Monelta osin analysoitavan datan osalta tarkkaa kuvaa potentiaalisista hyödystä ei voida 
tehdä, mutta tämän osion tarkoitus on tehdä alustava arvio, jota voidaan täydentää 
myöhemmin.

– Hyöty-arviota analysoidaan kokonaisarviossa suhteessa tunnistettuihin riskeihin sekä datan 
käsittelystä ja analysoinnista aiheutuviin kustannuksiin.

– Alhainen hyötypotentiaali ei tarkoita sitä, etteikö analyysiä voitaisi suorittaa.

– Hyöty-arvio auttaa analyyseistä vastaavia tahoja priorisoimaan analyysikohteiden 
käsittelyjärjestystä.
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Avoimen datan arvioitu potentiaalinen merkitys tunnistetuille käyttäjille

Erittäin suuri 

todennäköisyys
Pieni hyöty Kohtuullinen hyöty Suuri hyöty Erittäin suuri hyöty Erittäin suuri hyöty

Suuri todennäköisyys Pieni hyöty Kohtuullinen hyöty Kohtuullinen hyöty Suuri hyöty Erittäin suuri hyöty

Kohtuullinen 

todennäköisyys
Pieni hyöty Pieni hyöty Kohtuullinen hyöty Kohtuullinen hyöty Suuri hyöty

Alhainen 

todennäköisyys
Erittäin pieni hyöty Pieni hyöty Pieni hyöty Kohtuullinen hyöty Kohtuullinen hyöty

Erittäin alhainen 

todennäköisyys
Erittäin pieni hyöty Erittäin pieni hyöty Pieni hyöty Pieni hyöty Pieni hyöty

Erittäin pieni 

merkitys
Pieni merkitys Kohtuullinen merkitys Suuri merkitys

 Erittäin suuri 

merkitys

Käytä alla olevaa taulukkoa arvioidaksesi avattavaan dataan liittyvää 
kokonaishyötyä. Tee arviosi pohtimalla:

A. Analysoitavan datan hyötyä sen käyttäjille (x-akseli)

B. Analysoitavan datan hyödyntämisen/käytön todennäköisyyttä (y-akseli)

Anna kokonaisarviosi julkaistavan datan hyötypotentiaalista

Kokonaisarvio on: 

– Erittäin pieni hyöty  =  0 pistettä

– Pieni hyöty  =  2 pistettä

– Kohtuullinen hyöty  =  5 pistettä

– Suuri hyöty  =  8 pistettä

– Erittäin suuri hyöty  =  10 pistettä



65Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Henkilötieto

– Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön mukainen henkilötiedon määritelmä on henkilötietolain 3 §:n 1 kohdassa: 
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan 
kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa 
eläviä koskeviksi.

– Henkilötietoa on siis kaikki sellainen tieto, mistä luonnollinen henkilö eli ihminen voidaan tunnistaa. Tällaista tietoa on 
esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite ja valokuva.

– GDPR:n soveltamisen alettua 25.5.2018 noudatetaan GDPR:n mukaista henkilötiedon määritelmää.

– Henkilötiedon määritelmä on GDPR:n 4 artiklan 1 kohdassa: Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai 
tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jäljempänä ”rekisteröity”, liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana 
pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, 
henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, 
fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.

– Henkilötiedolla tarkoitetaan siis GDPR:n mukaisesti kaikkea tietoa, josta luonnollinen henkilö eli ihminen voidaan 
tunnistaa suoraan tai epäsuorasti. Tällaista tietoa on esimerkiksi henkilön nimi, puhelinnumero, henkilötunnus ja 
valokuva.

Arvioi sisältääkö ns ”raakadata”- henkilötietoa

  Kyllä 

  Ei

Arvioi sisältääkö analysoitava data henkilötietoa

  Kyllä 

  Ei

  En osaa arvioida (lisäarviointi välttämätön)

– Analysoitavan (ja yhdisteltävän) datan osalta tulee tunnistaa datan sisältöön ja sen julkaisuun liittyviä riskejä.

– Tällä lomakkeella pyritään arvioimaan riskejä kahdella eri tasolla. 

– Ensimmäisellä tasolla tunnistetut riskit liittyvät henkilötietoon sekä uuden GDPR-asetuksen tuottamiin vaatimuksiin.

– Toisella tasolla tunnistetaan muita mahdollisia riskejä, jotka voivat liittyä esimerkiksi raportoitavan datan luomaan 
mahdolliseen maineriskiin, kansalaisten reaktioon datan avaamiseen liittyen, juridisiin riskeihin, yleiseen turvallisuuteen 
tai muihin mahdollisiin datakohtaisiin riskeihin.

4. Datan analysointiin ja raportointiin liittyvä potentiaalinen riski

Arvioi sisältääkö analyysien lopputulokset (esim. Raportit) henkilötietoa

  Kyllä 

  Ei

  En osaa arvioida (lisäarviointi välttämätön)
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– Jos analysoitava data sisältää henkilötietoa mutta analyysien lopputuloksena ei tarvita henkilödataa, tulee analysoitava 
data anonymisoida parhaaksi katsotulla tavalla niin, että luonnollista henkilöä tai häntä koskevia tietoja ei voida 
tunnistaa suorasti tai epäsuorasti.

– Anonymisoinnista huolimatta luonnollisiin henkilöihin tai heitä koskeviin tietoihin liittyy aina tunnistamisen riski. Tämä riski 
voi realisoitua tulevaisuudessa mm. siten, että eri datoja ja niiden sisältämiä tietoja yhdistämällä voidaan luoda keinoja, 
joilla alkuperäisessä datassa olevat tiedot ovat tunnistettavissa. Myös tulevaisuuden teknologinen kehitys (esimerkiksi 
tekoäly) voi mahdollistaa tehokkaampien tilastollisten algoritmien hyödyntämisen, jolloin tunnistamisen riski kasvaa.

– Mikäli analysoitava data on sisältää henkilödataa jota ei ole anonymisoitu saa analyysi aina korkean tai erittäin korkean 
riskinarvion.

Arvioi ja merkitse mitä vahinkoa datan sisältämän henkilötiedon tunnistaminen voi aiheuttaa

  Datan sisältämien henkilötietojen paljastuminen voi aiheuttaa luonnolliselle henkilölle merkittävää haittaa (esim. 
identiteettivarkaus, diskriminointi, hyväksikäyttö) 

  Datan sisältämien tietojen paljastuminen voi paljastaa sijaintitietoja, jotka voivat aiheuttaa luonnolliselle henkilölle 
haittaa (esim. asuntomurto, varkaus, omaisuusvahinko)

  Datan sisältämien tietojen paljastuminen voi aiheuttaa luonnolliselle henkilölle taloudellista haittaa tai tulojen 
menetystä.

  Datan sisältämien tietojen paljastuminen voi aiheuttaa luonnolliselle henkilölle psykologista haittaa (esim. 
maineenmenetys, mustamaalaus)

  Jokin muu haitta, mikä?

Arvioi ja merkitse mitä muuta vahinkoa datan sisältämän tiedon julkaisu voi aiheuttaa

  Datan julkaisu tai sen sisältämien tietojen paljastuminen voi aiheuttaa Espoon kaupungille merkittävää imagollista haittaa

  Datan julkaisu tai sen sisältämien tietojen paljastuminen voi heikentää Espoon kaupungin virastojen tai yksiköiden 
operatiivista toimintaa

  Data sisältää kolmannen osapuolen kaupungille luovuttamaa dataa, jonka julkaisuun ei ole erillistä lupaa

  Data sisältää yksityiskohtaisia tietoja, jotka voivat heikentää yleistä turvallisuutta (vrt. esimerkiksi liian yksityiskohtaiset 
rakennuspiirustukset julkisista rakennuksista)

  Datan julkaisu tai sen sisältämien tietojen paljastuminen voi aiheuttaa Espoon kaupungille merkittävää haittaa siten, 
että kaupunkilaiset eivät enää suostu luovuttamaan tai rajoittavat omien tietojensa julkaisua siten, että kaupungin 
tiedolla johtaminen heikentyy.

  Datan julkaisu voidaan todennäköisesti kokea sopimattomaksi kansalaisten toimesta

Muut tietosisältöön liittyvät riskitekijät

– Vaikka analyysiprosessissa oleva data ei sisältäisi henkilötiedoksi katsottua tietoa, saattaa sen julkaisemiseen liittyä 
myös muita riskejä.

– Esimerkiksi kaupungin pysäköintivalvonnan antamien sakkojen sijainnin ja ajankohdan liian yksityiskohtainen julkaisua 
voi aiheuttaa riskin, jossa yksittäisten pysäköinninvalvojien päivittäiset reitit ovat tunnistettavissa. Tämä puolestaan voi 
aiheuttaa esimerkiksi pysäköintivalvojiin kohdistuvan fyysisen tai psyykkisen väkivallan riskin lisääntymistä.

– Dataan sisältyvien tietojen avaamiseen tai paljastumiseen voi liittyä myös Espoon kaupungin mainetta, juridista asemaa 
tai operatiivista toimintaa heikentäviä riskejä.

– Vaikka julkaistava data olisi parhaalla mahdollisella tavalla anonymisoitu tai se ei alun perin sisällä mitään henkilötietoja, 
julkinen mielipide saattaa kuitenkin pitää datan julkaisua sopimattomana.
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Käytä alla olevaa taulukkoa arvioidaksesi tehtävään analyysiin liittyvää 
kokonaisriskiä. Tee arviosi pohtimalla:

A. Analysoitavan ja raportoitavan datan potentiaalista haittaa (x-akseli)

B. Analysoitavan ja raportoitavan datan haitan realisoitumisen todennäköisyyttä (y-akseli)

Kokonaisarvio analyysin kokonaisriskistä

Anna kokonaisarviosi julkaistavan datan kokonaisriskistä

Kokonaisarvio on: 

– Erittäin pieni riski  =  0 pistettä

– Pieni riski  =  2 pistettä

– Kohtuullinen riski  =  5 pistettä

– Suuri riski  =  8 pistettä

– Erittäin suuri riski  =  10 pistettä
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Avoimen datan sisältämän tiedon potentiaalinen haitta

Erittäin suuri 

todennäköisyys
Pieni riski Kohtuullinen riski Suuri riski Erittäin suuri riski Erittäin suuri riski

Suuri todennäköisyys Pieni riski Kohtuullinen riski Kohtuullinen riski Suuri riski Erittäin suuri riski

Kohtuullinen 

todennäköisyys
Pieni riski Pieni riski Kohtuullinen riski Kohtuullinen riski Suuri riski

Alhainen 

todennäköisyys
Erittäin pieni riski Pieni riski Pieni riski Kohtuullinen riski Kohtuullinen riski

Erittäin alhainen 

todennäköisyys
Erittäin pieni riski Erittäin pieni riski Pieni riski Pieni riski Pieni riski

Erittäin pieni haitta Pieni haitta Kohtuullinen haitta Suuri haitta  Erittäin suuri haitta
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5. Datan käsittelyyn ja analysointiin liittyvät kustannukset

Arvioi ja merkitse millaisia kustannuksia datan julkaisu ja ylläpito aiheuttaa

  Erittäin suuret kustannukset (Yli X htp) [kaupungit määrittelevät]

  Suuret kustannukset (X–X htp) [kaupungit määrittelevät]

  Pienet kustannukset (X–X htp) [kaupungit määrittelevät]

  Erittäin pienet kustannukset (Alle X htp) [kaupunkit määrittelevät]

  Ei kustannuksia

  Kustannuksia ei voida arvioida

Analysoitavan datan osalta tulee tunnistaa myös datan käsittelyyn (mahdollinen anonymisointi), analysointiin, raportointiin 
sekä ylläpitoon liittyviä kustannuksia.

Datan käsittelyyn ja analysointiin liittyvillä kustannuksilla tarkoitetaan lähinnä automaatio-/ anonymisointi- tai 
analysointiprosessiin liittyviä henkilötyöresursseja ja käytettyä työaikaa.

Datan raportointiin ja ylläpitoon liittyvillä kustannuksilla tarkoitetaan lähinnä automaatioon sekä julkaisun jälkeiseen 
ylläpitoon (esimerkiksi päivitysfrekvenssi) liittyviä kustannuksia.
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Avoimen datan julkaisun arvioitu riski

Erittäin suuri hyöty Avaa Avaa
Avaa, mutta harkitse 

käyttörajoituksia

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Suuri hyöty Avaa
Avaa, mutta harkitse 

käyttörajoituksia

Avaa, mutta harkitse 

käyttörajoituksia

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Kohtuullinen hyöty
Avaa, mutta harkitse 

käyttörajoituksia

Avaa, mutta harkitse 

käyttörajoituksia

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Älä avaa

Pieni hyöty
Avaa, mutta harkitse 

käyttörajoituksia

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Älä avaa Älä avaa

Erittäin pieni hyöty

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Pohdi tarkemmin 

(keskitetty 

tukifunktio)

Älä avaa Älä avaa Älä avaa

Erittäin pieni riski Pieni riski Kohtuullinen riski Suuri riski  Erittäin suuri riski

6. Kokonaisarvio

6 Siirrä tähän hyötyjä ja riskejä koskeva kokonaisarviosi kohdista kaksi (2) ja kolme (3).

7 Tee taulukon avulla kokonaisarvio datan julkaisuun liittyen.

Kokonaisarvio hyötyjen osalta on:  

Kokonaisarvio kustannusten osalta on:  

Kokonaisarvio riskien osalta on:

– Siirrä tähän kustannuksia koskeva kokonaisarviosi kohdasta neljä (4).

– Potentiaalisten hyötyjen ja riskien arviointi on keskeisintä avoimen datan julkaisuprosessissa.

– Erityisesti hyöty- ja riskiarvioiden rajatapauksissa (vrt. yllä olevat keltaisella merkityt alueet) on syytä pohtia avaamisen 
liittyvien kustannusten merkitystä.

– Kustannusarviota voidaan myös käyttää eri datojen julkaisujärjestysten priorisointiin.

X htp
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Kaupunki palvelunaKaupunki palveluna 

#MakeWithEspoo kokoaa Espoossa kokeillen kehitettyjä 

tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin 

työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti. Se on 

6Aika-projekteissa luotujen viitekehysten, käsikirjojen ja 

työkalujen yhteiskehittämisen sateenvarjo, joka uudistaa 

toimintaa sosiaalisesti, kulttuurillisesti, ekologisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla.

6Aika on Suomen kuuden suurimman kaupungin – Helsingin, 

Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun – yhteinen 

strategia, joka tähtää avoimempien ja älykkäämpien 

palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on synnyttää 

Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. 

6Aika-hankkeita oli käynnissä vuoden 2017 lopussa yli 30,  

ja niiden yhteenlaskettu budjetti oli yli 57 miljoonaa euroa.

#MakeWithEspoo-tuoteperhe

Espoossa kokeillen kehitettyjä tuotoksia kehittämisen, johtamisen ja konsultoinnin 

työkaluiksi City as a Service -tavoitteen mukaisesti.

• Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

• Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys

• Johtamisen viitearkkitehtuuri

kuvaavat kehittämisen taustan ja teoreettisen viitekehyksenViitekehykset

• Avoimen osallisuuden käsikirja

• Yhteiskehittämisen käsikirja

• Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

• Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

• Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

• Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

• Kuntakanvas

tarjoavat malleja ja esimerkkejä kaupunkikehittäjien käyttöönKäsikirjat

• Ison Omenan palvelutori innovaatio-alustana

• Innovaatioiden showroom 

• Datan tietosuoja ja tietoturvallinen avaaminen

• KYKY - koulujen ja yritysten kiihdytetty yhteiskehittäminen

• KIPINÄ Toimintojen ja tietojärjestelmien kytkentäkartta

esittelevät konkreettisia toteutuksia Espoosta
Sovellus-
esimerkit
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