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• Asiakastutkimus toteutettiin yhteistyössä 
Tampereen, Turun, Porvoon ja Lahden 
kesken.

• Taustoittavia haastatteluja toteutui 19 kpl.
o Haastatteluja tehtiin kaikissa 4 kunnassa.

• Kyselyrunko suunniteltiin 
haastattelutulosten pohjalta lokakuun 
alussa.

• Verkkokysely oli auki 14.10.–6.11.2022
o Vastaajia yhteensä 1157 kpl
o Vastaajat kunnittain, ks. kuvaaja.

• Vastaajat edustavat laajasti erilaisia 
taustoja (koulutus, elämäntilanne, ikä).
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• Noin 23% kaikista vastaajista
käyttää sähköisiä palveluita selvästi
enemmän kuin 2–3 vuotta sitten.

• Porvoossa palveluiden käyttö
kasvanut keskimääräistä selkeästi
enemmän, 35 %.

• Naiset ovat lisänneet sähköistä
asiointia enemmän kuin miehet
(N 57% - M 44%).

• Vastaajat kokevat kunnan
sähköisen palvelutason pääosin
hyväksi tai kohtuulliseksi kaikissa
tarkastelluissa kunnissa.
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• Kaikkien vastaajien mielestä helppokäyttöisyys, 
käyttäjän ohjautuminen oikein ja ulkoasun
selkeys ovat tärkeimmät ominaisuudet

• Kunnittain ei ole suuria eroja, mutta Porvoossa
kielen selkeys ja aiemman käynnin
muistaminen erottuvat lievästi

• Sukupuoliryhmittäin ei ole löydettävissä
merkittäviä eroja
o Yhdenmukaisuus, yksinkertaisuus ja ulkoasun selkeys korostuvat

ryhmissä Muu ja En halua kertoa

o En halua kertoa –ryhmässä korostuu hyvien ohjeiden saatavilla
olo

o Muu-ryhmä pitää aiemman asioinnin tunnistusta erityisen
tärkeänä



• Lähes puolet vastaajista pitää tärkeimpänä asiana nykyisten kanavien kehittämistä 
helppokäyttöisemmäksi. Tampereella sen on valinnut jopa 51%

• Toisella sijalla on uudet mahdollisuudet asioida sähköisesti. Niitä toivotaan Porvoossa 
hiukan muita enemmän. 

• Poimintoja perusteluista:

o ”Palkatkaa käyttöliittymä/käytettävyyssuunnittelija, joka optimoi asiakkaan 
asiointiprosessin. Nythän monesti suunnittelu lähtee viranhaltijoiden työn 
helpottamisesta, eikä kukaan muista edes asiakasta.”

o ”Varhaiskasvatusasiointi sekä kirjastolainat yms. helpommaksi käyttää puhelimella. 
Ylipäätään sähköisen asioinnin selkeyttäminen puhelimelle sopivaksi”

o “Esim. ajanvarauksen peruminen sähköisesti on tärkeää silloinkin, kun ajanvaraus on 
tehty puhelimitse.”

o ”Jos jotain perusasioita kysytään, niin ne kun päivittyisi kaikkiin kunnan/kaupungin 
järjestelmiin, kuten nimi ja osoite ja puhelinnumero ja sähköpostiosoite.”

o ”Jos kaikki mahdolliset palvelut löytyisivät saman sivuston/sovelluksen alta, helpottaisi 
se kaikkea asiointia. Myös se, ettei tarvitsisi tehdä joka paikkaan uusia tunnuksia, vaan 
yhdellä tunnuksella pystyisi hoitamaan kaikki asioinnit.”

o ”Helppokäyttöisyys ja se, että sähköisten palvelujen avulla saa henkilön kiinni. Esim. 
chat (robotit pois chatistä!!)”

o ”Turhat kirjautumiset pois helpoista jutuista ja jotkut sivut voisi muistaa edellisen 
käynnin tekemät tiedot.”

o ”Toivon, että ei keskitytä tekemään mammuttijärjestelmää, vaan aloitettaisiin tekemällä 
nykyisistä palveluista asiakas- eikä virastolähtöisiä.”
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• Vastaajat kertoivat sähköisten palvelujen käytön lisääntyneet, 
koska yhä useamman asian pystyy helposti hoitamaan 
sähköisesti, mutta toisaalta vain sähköisesti. Eli käytön 
lisääntyminen on osalle pakon sanelemaa. Osa mainitsi 
käytön lisääntyneen, koska palveluja on helppo käyttää 
myös mobiililaitteella.

• Ne, joiden mielestä kunnan sähköisten palvelujen taso on 
hyvä kokivat, että palvelut ovat pääsääntöisesti helposti 
löydettävissä ja helppokäyttöisiä. Ne, joiden mielestä taso oli 
kohtuullinen, mainitsivat muun muassa, että: ”Terveyspalveluja 
varatessa joutuu omituisiiin noidanympyröihin, asia ei etene, vaan 
systeemi palauttaa jossain vaiheessa takaisin lähtöruutuun”. 
Hankalaksi koettiin myös se, että kaupungilla on ”Monta 
erilaista ja erilaisella käyttöliittymällä olevaa palvelua”.

• Valtaosan mielestä tärkeintä on kehittää olemassa
olevia palveluja helppokäyttöisemmiksi ja huolehtia siitä, 
että tarjolla on vaihtoehtoisia tapoja asioida. 
Myös digitukea ja koulutusta kaivataan. 

• Osa toivoi uusia mahdollisuuksia asioida sähköisesti,
esimerkiksi sähköisten ajanvarausmahdollisuuksien lisäämistä. 
Palautteenanto pitäisi vastaajien mukaan tehdä helpommaksi 
samoin kuin puolesta-asiointi.

• Onnistuneina kunnan sähköisinä palveluina useita mainintoja
saivat kirjaston Piki ja joukkoliikenteen Nella.

• Nysse ja terveyspalvelut jakoivat mielipiteitä:

• "Joukkoliikenteen sovellukset ei ole hyviä, ei anna luotettavia
tulokisa eikä ne löydy kaikki saman katon alta."

• "Nyssen reittiopas on erinomainen niin tietokoneella kuin puheli
mellakin.“

• Mobiilipuolella koettiin vielä olevan haasteita:

o ”Kirjaston verkkopalvelu on aika hyvä, mobiilisovellusta 
kannattaisi vielä kehittää.”

o "Wilma toimii minusta suht hyvin. Lomakkeita ei voi täyttää
puhelissovelluksella, mikä on mielestäni hieman hankalaa. 
Silloin pitää taas muistaa tunnukset ja mennä tietokoneen
selaimen kautta täyttämään jokin lapseen liittyvä lomake. Kaikki
pitäisi voida tehdä puhelinsovelluksella."

o ”eVaka pitäisi saada sovelluksena puhelimeen! Tosi kankeaa aina 
mennä selaimen kautta. Samoin sähköiset terveyspalvelut voisi 
olla sovelluksena. Kirjaston maksuja pitäisi voida tarkastella ja 
maksaa sovelluksella (ei vain selaimen kautta).”

• Muuta: “Tämä kysely oli erittäin tervetullut, ja 
on positiivista, että kaupunkilaisten mielipiteitä kysytään.”
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