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Tarina
Selvitimme Valtiokonttorin kanssa heidän nykytilaansa ja 
organisaation potentiaaleja tehdä palvelukehitystä. 

Heillä on jo takanaan erittäin hyviä onnistumisia palvelujen 
kehittämisessä, joten selvitimme mitä niistä voisi oppia ja miten 
varmistetaan parhaat tulokset myös tulevaisuudessa.

Tänään käydään läpi tuota matkaa, sen aikana tehtyjä havaintoja 
sekä oivalluksia mitä syntyi.

Matka on edelleen kesken, mutta tähän asti tehty työ on hyvin 
lupaavaa.



Kertojan esittely: Ville Availa
Olen asiakkaiden kanssa läheisessä yhteistyössä toimiva
muutosjohtaja ja erikoistunut digitalisaatioon sekä
kiertotalouteen.

25-vuotisen yrittäjäurani aloitin täyttäessäni 18 vuotta
• Perustaja & muutosjohtaja ja hallituksen jäsen: 

Ambientia Group Oy
• Perustaja & asiantuntija ja hallituksen puheenjohtaja:  

Double Round Oy

Lisäksi luottamustehtäviä eri hallituksissa ja mm. 
Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtajana
Kanta-Hämeessä



Miksi minä kerron tätä tarinaa?
Haluan jakaa oivalluksemme asiasta muiden 
valtionhallinnon toimijoiden kanssa. Valtiokonttorin oma 
tiimi on ollut hyvin innostunut ja motivoinut viemään 
kehittämistä eteenpäin ja heidän kanssaan on erittäin 
mukava työskennellä.

Valtiokonttorissa on myös halua jakaa hyviä tarinoita 
eteenpäin ja he ovat siksi valmiita avamaan
suunnitelmiaan. 





Vaivattomampaa asiointia 
julkishallinnon palveluihin

• Ambientia on teknologian ja liiketoiminnan muotoilun 
asiantuntijayritys

• Teemme helppokäyttöistä ja inhimillistä digitalisaatiota

• Yhdistämme ihmislähtöisen suunnittelun, datan ja teknologian 
tavalla, joka auttaa asiakkaitamme menestymään

• Haluamme luoda parempia palvelukokemuksia ja uudistamme 
prosesseja ja työkaluja, jotka tukevat toimintaa myös 
tulevaisuudessa 



20+ M€

Konsernin liikevaihto 
vuonna 2020

1996
Kannattavaa kasvua 

25 perättäistä vuotta!

>100
Julkista organisaatiota 

asiakkaana

220+
Asiantuntijaa

Ambientia: Hämeenlinna, Helsinki, Joensuu, Tampere, Turku, Tallinna

Arvo Partners
Helsinki

Shero Commerce
NY, USA



4. Arkkitehtuuria ymmärtäen

1. Kansalainen ensin 2. Tuottavuutta arvostaen

3. Läpinäkyvästi toimien

Luomme loppukäyttäjän tarpeita 
sekä julkishallinnon lakeja 
noudattavan tasapuolisen ja 
turvallisen asiointikokemuksen.

Projektiarjessamme toteutuva 
inhimillinen ketteryys suuntaa 
yhteistyötämme kohti strategisia 
tavoitteita.

Hyödynnämme automaatiota ja 
dataa, joiden avulla nostamme 
organisaation operatiivisen 
toiminnan tehot täysille.

Aito digitaalisuus on dynaamista
järjestelmäoopperaa. 
Ymmärrämme toimintaympäristön 
ekosysteemin.

Arvolupauksemme



Asiakkaitamme julkishallinnossa



Omat ajatukseni tähän tarinaan liittyen

Ymmärrä asiakkaitasi 
ja tarjoa heille 

palveluja, joista on 
iloa ja hyötyä (arvoa)

Hahmota horisontit 
joihin muutos 

vaikuttaa 
(vaikuttavuus)

Kehitetään palveluja 
ei järjestelmiä 

(mitattavat 
tavoitteet)

Varautuminen 
toimintaympäristön 

muutoksiin 
(skenaariot)



Keskeisenä tavoitteenamme on 
palveluiden suunnittelu siten, 
että ne vastaavat sekä 
käyttäjien tarpeita että 
organisaation tavoitteita. Kun 
ymmärrämme palveluihin 
liittyviä ihmisiä, 
toimintaympäristöä ja 
käyttötilanteita, pystymme 
suunnittelemaan ja 
toteuttamaan relevantteja 
palveluja, jotka luovat arvoa.

Lähestymistapamme 

Houkuttelevuus
Ihminen

Tavoitteellisuus
Toiminnan tehokkuus

Toteutettavuus
Teknologia

Tänne tähtäämme



Havainnot
keväällä 2020



Tavoitteet mitä lähdettiin aluksi 
saavuttamaan

• Halusimme parantaa ennakointia tekemisessä Ambientian ja 
Valtiokonttorin työskentelyssä, mutta myös tarjota eväitä 
laajentaa mallia kaikkeen Valtiokonttorin tekemiseen

• Koska asioiden vaikuttavuuden ja horisontin määrittely on 
tärkeää aloitettiin keskustelu siitä mitä tietoa hankkeista olisi 
tärkeää ymmärtää, jotta niitä voidaan resursoida oikealla 
tavalla







Nykyinen toiminta H1

Parannettu toiminta H2

Uusi toiminta H3

Aika

Toteuttamiskelpoisuus / Arvo

Kaavion alkuperäinen lähde: Orchestrating systems methods for three horizons based foresight (Hodgson & Midgley 2014) 

Kyvykkyyden rakentaminen
systemaattiseen suunnitteluun
huomioiden ajallisen ulottuvuuden

Tulevaisuuden mahdollisuuksien
kirkastaminen ja tunnistettujen
potentiaalien hyödyntäminen

Systemaattisen
toimintatavan ja
prosessin
jalkautus nykyiseen
kehittämiseen

Yksi valtionhallinto

Tapa rakentaa roadmappeja
sekä käsitys kehittämisen sisällöstä



Potentiaalin 
selvitys



Tavoitteet hieman tarkentuivat

• Ennakointityöstä haluttiin tehdä systemaattisempaa

• Lisäksi haluttiin selvittää toimintatapoja, kulttuuria ja 
työkaluja jotka helpottavat tai hidastavat muutosta 
siirryttäessä annakoivampaa toimintamalliin

• Pohdittiin myös miten voitaisiin siirtyä malliin jossa 
kehitettäisiin enemmän palveluja eikä tehtäisi projekteja



Yhteisen 
toimintakulttuurin 
kehittäminen
• Valtiokonttorin henkilöstöllä on vahva motivaatio 
kehitykseen ja hyvä yhteishenki. Organisaatiorakenne on 
matala, asiantuntijoita arvostetaan ja heillä on vapautta 
omassa työssään. 
• Kehitysprojekteja on runsaasti,  resurssivaje jatkuvaa ja 
tehtävien priorisointi toisinaan haastavaa. Organisaation sisällä 
on monipuolista osaamista, mutta organisaatiorakenne estää 
osaamisen jakautumista.
• Yhteiskehittämisen vahvistaminen nousee keskusteluissa 
keskeiseksi tavoitteeksi. 
• Kun tehdään organisaation läpileikkaavaa kehitystyötä 
toimintaan voi syntyä päällekkäisyyttä, pullonkauloja ja 
tietovajeita.
• Avoin ja läpinäkyvä tiedonkulku kaipaa säännöllisiä yhteisiä 
foorumeita, jotka toisivat yhteen näkemykset ja kokemukset 
eri puolilta organisaatiota.
• Vaikka pönötyskulttuuri on historiaa, päätöksentekoa voisi 
nopeuttaa ja uusille ideoille saada tukea varhaisemmassa 
vaiheessa.



Tarvittava muutos
Ketterästä kehittämisestä yli organisaatiorajojen on jo saatu hyviä 
kokemuksia (esim. kustannustuki) ja tämän toimintamallin 
systemaattinen tuonti organisaatioon ohjaisi kehittämään palveluita 
järjestelmien sijaan. 

Erityisesti digitaalisten palveluiden osalta haasteellista on se, että 
kehitystyö ei lopu projektin päättyessä vaan palvelut vaativat jatkuvaa 
pienkehittämistä sekä käyttäjäkokemuksiin ja asiakaspalautteisiin 
reagointia. 

Ymmärrys muiden toiminnasta ja kehitystyöstä suhteessa omaan työhön 
sujuvoittaa prosesseja ja auttaa priorisoinnissa. Mitä useammalle 
tekijälle saadaan kattavampi kokonaiskuva ja läpinäkyvyys tekemiseen, 
sitä paremmin yhteiskehittäminen mahdollistuu ja tuottaa tulosta.

• Yhteisten tavoitteiden 
kytkeminen tekemiseen

• Tehdään enemmän yhdessä 
yli siilorajojen

• Lisää rohkeutta 
kokeilukulttuuriin 

• Kehitetään palveluja, ei 
järjestelmiä



Miksi palveluorganisaatioksi?
Asiakastarpeet ja yhteiskunta muuttuvat nopeasti ja siksi tarvitaan jatkuvaa palvelukehitystä. 
Kehitystyö jatkuu yksittäisen projektin ketterän läpiviennin jälkeen. Jos projektit budjetoidaan 
ilman jatkuvan pienkehittämisen huomioimista, teknologiavelka kasvaa nopeasti.

Kulttuurinen muutos projektiorganisaatiosta palveluorganisaatioksi mahdollistaisi entistä 
vahvemmin asiakaslähtöisen kehittämisnäkökulman sekä minimoisi pullonkauloja ja tietovajetta 
organisaation sisällä.

Muutoksen ytimessä tulisi olla johdon tuki, yhteisen  luominen sekä yksilöiden tietoisuus 
kasvattaminen omasta roolistaan osana palveluorganisaatiota.

Resursoinnin näkökulmasta avainhenkilöiden ja mahdollisesti tarvittavien uusien roolien, kuten 
palveluista vastaavien, tunnistaminen olisi kulttuurimuutosta vahvasti eteenpäin vievä voima. 
Megatrendien ja muutosajureihin seuranta tavoitteita asetettaessa loisi pidemmän näkyvyyden ja 
suunnan kehitystyölle. Portfolion kytkeminen tavoitteisiin ja näkyvyys hankesalkkuihin helpottaisi 
kokonaiskuvan hahmottamista ja päivittäisen kehitystyön aikataulutusta ja priorisointia.



Mitä edellyttää



Tiivistettynä

• Ennakointi mahdolliseksi

• Projekteista palvelujen kehittämiseen

• Tehdään asioita enemmän yhdessä

• Viestitään avoimesti



Mutta miten edetä?









Tiivistelmä





Mitä seuraavaksi?



Seuraavaksi

• Viimeistellään prosessi ja integroidaan se muihin keskeisiin 
järjestelmiin

• Helpotetaan prosessien ajamista tuomalla sinne mukaan avuksi 
automaatiota (tehokkuus)

• Rakennetaan sisäiset pelikirjat ihmisten avuksi (ymmärrys)

• Mahdollistetaan raportointi ja selkeät näkymät informaatioon 
sekä suunnitellaan miten sisäinen viestintä toimii (viestintä)

• Ryhdytään rikastamaan prosessia asiakastiedolla ja 
rakentamaan asiakasymmärrystä (kyvykkyydet)



Asiakasymmärryksen 
muodostaminen

Asiakaslähtöinen kehittäminen perustuu loppukäyttäjien 
ymmärtämiseen: millaista tietoa he kaipaavat, missä 
tilanteissa ja olosuhteissa he tietoa etsivät, millaisia 
käyttäytymistapoja heillä on, mitä ongelmia he kohtaavat 
ja millaisia tunteita eri vuorovaikutustilanteet herättävät.

Tärkeää on kerätä tietoa myös jatkuvasti ja erilaisista 
lähteistä.

Määritelmän mukaan asiakasymmärryksen muodostaa vain 
sellainen tieto, jota käytetään päätöksenteossa. Muussa 
tapauksessa se saattaa olla merkityksetöntä.

. 



Oivallukset






Mahdollisuuksia

• Keräämällä monipuolisesti dataa organisaatio mahdollistaa 
tiedon syntymisen ja sitä kautta voi alkaa rakentaa ymmärrystä 
ja uusia kyvykkyyksiä

• Avoimen ja helposti saavutettavan tiedon avulla 
mahdollistetaan korkeatasoisemmat lopputulokset

• Kun pystytään rakentamaan yhteistä ymmärrystä on muutoksien 
tekeminen helpompaa ja nopeampaa  



Omat ajatukseni tähän tarinaan liittyen

Ymmärrä asiakkaitasi 
ja tarjoa heille 

palveluja, joista on 
iloa ja hyötyä (arvoa)

Hahmota horisontit 
joihin muutos 

vaikuttaa 
(vaikuttavuus)

Kehitetään palveluja 
ei järjestelmiä 

(mitattavat 
tavoitteet)

Varautuminen 
toimintaympäristön 

muutoksiin 
(skenaariot)



Miten voimme 
auttaa?



Tiiviisti mukana suunnittelun eri tasoilla

Visionaarinen Strateginen Taktinen Operatiivinen

Visio: pitkän aikavälin 
tavoitteet, asiakaskokemuksen 

strategia                              

2–10 vuoden horisontti

Kriittiset palvelupolut ja 
kohtaamispisteet, 
palvelukonseptit                 

1–2 vuoden horisontti

UX & UI, sisällöt, palvelun 
fyysiset elementit, tekninen 

toteutus 

Viikkojen ja kuukausien      
horisontti 

Palautteeseen, mittarointiin ja 
dataan perustuva jatkuva 

optimointi

Jatkuvasti tai toistuvin     
määräajoin
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