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Tike hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksena 

Julkisuudessa puhutaan nyt valtionhallinnon toimialariippumattomien ICT-
tehtävien yhteen kokoamisesta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet toimiala-
riippuvia ICT-tehtäviä hoitavat palvelukeskukset, joihin Tike kuuluu. 

 
Tike on tietotekniikan palvelukeskus, mutta mikä on sen rooli? Tiken ICT-palvelut tu-
kevat maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastoja näiden ydintoimintaan 
liittyvien tietojärjestelmien toteuttamisessa ja turvaavat palveluiden jatkuvuuden. Hal-
linnonalan yhteinen palvelukeskus edistää virastojen tietojärjestelmäkokonaisuuden 
yhteentoimivuutta ja hallittavuutta sopivien teknologisten ratkaisujen sekä oikeanlai-
sen arkkitehtuurin avulla. 

 

Tavoitteena yhteentoimivuus 

Tietojärjestelmien yhteentoimivuus edellyttää yhteisiä teknologisia ratkaisuja, joita 
Tike kehittää ja tarjoaa hallinnonalan tietojärjestelmien käyttöön. Samantapaiseen 
tekniikkaan ja standardeihin rakentuvat sovellukset säästävät kustannuksia koko tie-
tojärjestelmän elinkaaren aikana. 
 
Yhteiskäyttöiseksi tietojärjestelmäratkaisuksi on tarkoitettu esimerkiksi Tiira-sovellus-
kehys, jota kaikki kehitettävät tietojärjestelmät voivat hyödyntää. Tiira tarjoaa sovel-
lusten käyttöön yhteiskäyttöisiä osia kuten esimerkiksi ratkaisuja tietojärjestelmien 
välisiin rajapintoihin. Valmiin sovelluskehyksen käyttöönotto nopeuttaa uuden tietojär-
jestelmän rakentamista. 
 
Yhteentoimivuudella tavoitellaan myös yhteisen tiedon käyttöä eri järjestelmien ja vi-
rastojen kesken. Yhteiskäyttöisyys tarkoittaa sitä, että eri tahojen tarvitsema tieto on 
yhdessä paikassa ja sitä pääsevät käyttämään kaikki tarvitsevat. Käytännössä yksi 
taho vastaa tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, mutta tieto on teknisten rat-
kaisujen ansiosta kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä. 
 
Kun tietoa käytetään yhdestä ja samasta lähteestä moneen tarkoitukseen, voidaan 
varmistaa tiedon pysyminen samana eri käyttötarkoituksissa ja näin tehostaa toimin-
taa ja vähentää kustannuksia. Hallinnonalan kokonaisarkkitehtuuri ohjaa toimintaa ja 
palveluiden kehittämistä. Arkkitehtuurityöhön osallistuvat hallinnonalan virastojen si-
sältöasiantuntijat sekä Tiken tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntijat. 

 

Hallinnonalan tietotekniikan palvelukeskuksen tausta ja tulevaisuus 

Tiken asema hallinnonalan ICT-palvelukeskuksena vahvistettiin vuoden 2011 tulos-
sopimuksessa. Palvelukeskuksen perustamisen lähtökohtina olivat maatalous- ja 
elintarvikehallinnon yhteisten ja yhteentoimivien tietojärjestelmien tuomat hyödyt. 
 
Tänä vuonna on tehty päätös, jonka mukaan Tiken tietotekniikkapalvelut samoin kuin 
Geodeettinen laitos (GL) siirtyvät vuoden 2015 alusta Maanmittauslaitokseen. Pää-
töksen taustalla ovat hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet, sektoritutki-
muslaitoksia koskevat linjaukset ja valtionhallinnon ICT-strategiaa koskevat linjauk-
set. 
 
Maanmittauslaitos (MML) on Tiken tietotekniikka-asiantuntemukselle vahva vastaan-
ottaja. Kun Tiken 130 tietotekniikan asiantuntijaa pannaan yhteen MML:n 150:n tieto-
tekniikan asiantuntijan kanssa, saadaan vaikuttava osaamiskeskittymä. 
 



Paikkatietotutkimuksen ja paikkatiedon suursoveltajan synergiat ovat ilmeiset - sekä 
MML että GL ovat alallaan maailman huippuja. 
 
Tiken ICT-palvelut siirtyvät Maanmittauslaitokseen sellaisinaan (as is) 1.1.2015, jol-
loin uusi hallinnonalan ICT-palvelukeskus aloittaa Maanmittauslaitoksen yhteydessä. 
Nykyinen palvelutuotanto ei siirrossa vaarannu, mutta tavoitteena on olla jatkossa yh-
dessä enemmän. 
 
Laajempaa toimintamallien kehittämistä jatketaan vuonna 2015 erillisessä maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan hankkeessa, jonka maa- ja metsätalousministe-
riö asettaa vuoden 2014 aikana. 
 
Jutun on kirjoittanut Tiken viestintäpäällikkö Amie Aalto. 

  



Oivallista elintarvikevalvontaa 

Tiken yksi perustehtävistä on lisätä tietoutta elintarvikeketjusta. Perinteisesti 
Tike on toteuttanut tehtävää tuottamalla ruoka- ja luonnonvaratilastoja. 
 

Toukokuussa 2013 käyttöönotetun Oivahymy-palvelun kautta Tike on mukana lisää-
mässä kansalaisten tietoutta ruokaturvallisuudesta ja elintarvikehygieniasta - tällä 
kertaa hieman toisesta näkökulmasta. 
 
Tike on tehnyt teknisen toteutuksen Eviran toukokuussa 2013 käyttöönotettuun Oi-
vahymy-palveluun, jonka kautta elintarvikevalvontatiedot ovat verkossa kenen ta-
hansa tarkasteltavissa. 
 
─ Ensimmäiseksi kansalaisille avautui pääsy ravintoloiden, kahviloiden, kioskien 
sekä vähittäiskauppojen elintarvikevalvontatietoihin. Mitä leveämpi Oivahymy, sitä 
paremmin ravintolan tai myymälän elintarvike- ja tuoteturvallisuusasiat ovat, projekti-
päällikkö Anna Toivonen Tikestä kertoo. 

 

Eviran valvomat laitokset saavat seuraavaksi Oivahymynsä 

─ Oiva laajenee vaiheittain kaikkiin elintarvikealan yrityksiin vuoteen 2015 mennessä. 
Toisessa vaiheessa Oivahymynsä saavat Eviran valvomat laitokset, joiden joukossa 
on muun muassa paljon teurastamoita, Toivonen kertoo. 
 
─ Ennen ravintola-annoksen päätymistä asiakkaan lautaselle raaka-aineet ovat kul-
keneet usein pitkänkin matkan. Elintarviketurvallisuuden on toteuduttava ketjun kai-
kissa vaiheissa. Nyt Oivaan mukaan tulevat teurastamoiden valvontatiedot, joista ra-
vintolat, ja mikseivät kuluttajatkin, voivat tarkistaa oman toimittajansa hygieniatason, 
Toivonen sanoo. 

 

Tieto liikkuu Oivan taustajärjestelmissä 

Elintarvikevalvontatiedot liikkuvat monen järjestelmän läpi, ennen kuin ne siirtyvät 
valvovalta viranomaiselta käyttäjän tarkasteltavaksi Oivahymy-sivustolle. Tiken to-
teuttamassa sovelluksessa eri tietovarannot on saatu toimimaan jouhevasti yhteen.  
 
─ Toimivan palvelun edellytys on, että tieto saadaan kulkemaan paikasta toiseen. Oi-
vassa toteutettiin myös ensimmäistä kertaa niin kutsuttu reaaliaikainen lataus opera-
tiivisesta tietokannasta tietovarastoon, Toivonen kertoo projektin onnistumisista. 
  



Jatkuva kehittäminen ja ylläpito ovat tietojärjestelmän selkäranka 

Uuden tietojärjestelmän luominen on asiakkaalle suuri panostus. 
Odotukset järjestelmää kohtaan ovat panostusten mukaisia. Laadu-
kas ja jatkuva kehittämis- ja ylläpitotyö takaavat asiakkaalle pitkiä työ-
vuosia järjestelmän parissa. 
 

Järjestelmän luomisvaihe on tietojärjestelmän elinkaaressa usein asiakkaan suun-
taan näkyvin ponnistus. Järjestelmän kehittämistyö kuitenkin jatkuu senkin jälkeen, 
kun järjestelmä on otettu käyttöön ja projekti on siirtynyt ylläpitovaiheeseen. Ylläpito 
ja jatkuva kehittäminen ovatkin elintärkeä osa jokaisen tietojärjestelmän elinkaarta. 

 

Tietojärjestelmät elävät ja muuttuvat ympäristönsä mukana 

─ Järjestelmän luomiseen liittyy aina tiettyä uutuudenviehätystä. Tietojärjestelmät 
vaativat kuitenkin jatkuvaa huoltamista ja suuri osa Tikessä tehtävästä työstä liittyy 
olemassa olevien järjestelmien ylläpitämiseen ja kehittämiseen, sanoo Tiia Ahola, 
yksi Tiken noin 20 IT-palveluvastaavasta (kuvassa vasemmalla). 
 
─ Tietojärjestelmä ei oikeastaan koskaan ole valmis. Tekniikka kehittyy ja vaatimuk-
set järjestelmälle voivat muuttua nopeastikin. Suuri osa järjestelmän ylläpidosta on 
kuitenkin sellaista, mikä ei näy asiakkaalle kuin korkeintaan aikaisempaa nopeammin 
toimivana järjestelmäversiona, IT-palveluvastaava Piia Virtanen kertoo. 

 

Jatkuvaa kehittämistä asiakasta kuunnellen 

Tietojärjestelmän ylläpito on paljon muutakin kuin järjestelmässä esiintyviä vika- ja 
virhekorjauksia: 
─ Kaikki tietokannassa olevan tiedon korjaaminen ja muu tietokannan huoltotyö kuu-
luu ylläpitoon. Teknologiamuutokset ovat jatkuvaa mutta asiakkaan suuntaan melko 
näkymätöntä ylläpitoa, joka takaa nopeamman ja tietoturvallisemman järjestelmän, 
Virtanen kertoo. 
 
─ Raja ylläpidon ja kehittämisen välillä on usein häilyvä ja ylläpitona alkaneet toimen-
piteet muuttuvat helposti jatkuvaksi kehittämiseksi. Esimerkiksi vikakorjausten yhtey-
dessä syntyy usein ajatuksia järjestelmän kehittämisestä, Ahola sanoo. 
 
Aktiivinen yhteydenpito asiakkaan suuntaan on avain onnistuneeseen kehitystyöhön, 
Virtanen kertoo: 
─ Jatkuvaa kehittämistä on kaikki järjestelmän projektoimaton kehitystyö, kuten uu-
sien ominaisuuksien luominen, suunnittelu, toteutus ja testaus. Kehittäminen perus-
tuu asiakkaiden tarpeisiin ja Tike pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiinsa, jotta kehi-
tystarpeisiin voidaan reagoida nopeasti. 
  



Tukisovelluksen uudistamisprojektin puolivälikatsaus 

Tukisovelluksen uudistamisprojekti on edennyt puoliväliin. Tukiso-
vellus on Maaseutuviraston (Mavi) merkittävin ja laajin tietojärjes-
telmä. Maataloushallinnon viranomaiset laajalla rintamalla käyttävät 
Tukisovellusta maataloustukien käsittelemiseen ja maatilarekisterin 
hallinnoimiseen. 

 
Vuonna 2011 alkaneen tukisovelluksen uudistamisprojektin tavoitteena on kehittää 
sähköinen viljelijätukien hallinnointijärjestelmä, joka olisi helppokäyttöinen sekä tukia 
hakeville viljelijöille että tukia hallinnoiville viranomaisille. Uusi asiointipalvelu, joka si-
sältää sekä asiakas- että viranomaissovelluksen, on tarkoitus ottaa kokonaisuudes-
saan käyttöön vuonna 2015. 
 

Laajamittaista projektia toteutetaan hyvässä yhteistyössä 

Järjestelmän pääasiallisina käyttäjinä ovat kunnat, jotka vastaavat viljelijätukihake-
musten tallennuksesta, käsittelystä ja päätöksenteosta. Toinen merkittävä käyttäjä-
ryhmä ovat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) valvojat, jotka vastaavat 
viljelijätukien valvonnasta. Myös keskushallinto (Mavi) käyttää tukisovellusta ja sen 
tietovarastoja. Järjestelmän kautta tuotetaan myös huomattava osa maatalouden pe-
rustilastoista. 
 
Tukisovelluksen uudistamisprojektin parissa työskentelee suuri joukko tikeläisiä. 
─ Tukisovelluksen uudistaminen on sekä Mavin että Tiken kannalta tärkeä projekti. 
Yhteistyö projektin osapuolten välillä on sujunut hyvin. Kun projektin päämäärä on 
selkeä ja yhteinen, on yhteistyö helppoa, Tukisovelluksen uudistamisprojektin projek-
tipäällikkö Petteri Kivi Tikestä sanoo tyytyväisenä puoliväliin ehtineestä projektista. 
 
─ Paljon on tehty, mutta suuri työsarka on vielä edessäpäin. Tästä on erittäin hyvä 
jatkaa monien osapuolten työtä helpottavan asiointipalvelun edelleen kehittämistä, 
Kivi sanoo. 
 

  



Tiedon esittämisen ja analysoinnin uudet mahdollisuudet 
paikkatiedon avulla 

Kännykkämme ja muut mobiililaitteemme paikantavat jatkuvasti, 
missä kuljemme ja liikumme. Navigaattori ja reittiopas ovat jokaiselle 
tuttuja arjen apuvälineitä. Nykyään on jopa vaikea kuvitella sellaista 
sovellusta, jossa tietoja ei automaattisesti yhdistettäisi johonkin paik-
kaan. 

Myös viranomaiset ovat alkaneet hyödyntää paikkatietojärjestelmiä tiedonkäsittelyn 
ja analysoinnin tukena. Tiken ohjelmistokehityksen mallit mahdollistavat laadukkai-
den, paikkatietoja uudella tavalla hyödyntävien, viranomaissovellusten kehittämisen. 

Kalataloushallinnon tietojärjestelmä Kaveri on esimerkki uudentyyppisestä viran-
omaissovelluksesta, jossa paikkatiedot yhdistyvät uudenlaiseen visuaaliseen esittä-
miseen: 

─ Vesistöihin ja kalakantojen hoitoon liittyvä tieto on nyt entistä vaivattomammin saa-
tavilla Kaveri-tietojärjestelmässä. Yhdellä vilauksella voi nähdä suuren määrän tietoa 
joutumatta kahlaamaan läpi suurta tekstimäärää. Visuaaliset tiedonesittämistavat 
ovat olennainen paikkajärjestelmiin liittyvä etu, Tiken tietojärjestelmävastaava Eeva-
maria Härkönen (kuvassa vasemmalla) sanoo. 

Suunnittelija Jukka Rahkosen työnkuvaan kuuluu huolehtia, että Kaverilla ja muilla 
Tiken paikkatietoa hyödyntävillä järjestelmillä on käytössään tarvittavat taustatiedot ja 
-kartat. Rahkosen mukaan karttojen merkitys on muuttunut paikkatietojen myötä: 

─ Aikaisemmin kartta toimi tiedon esittämisen välineenä. Nykyään kartalla ennen 
kaikkea tehdään asioita. Tämä on merkittävä muutos, joka mahdollistaa asiakkaille 
uudenlaisia tapoja käsitellä ja analysoida tietoa, Rahkonen sanoo. 

Tiken sovelluskehityksen mallit tukevat paikkatietosovellusten luomista 

Tiken asiakkaille paikkatietojärjestelmät tuovat monia merkittäviä etuja: tiedonhallinta 
ja analysointi tulevat vaivattomammiksi, tiedonkäsittely tarkentuu ja nopeutuu ja ko-
konaisuuksien hahmottaminen ja hallinta helpottuvat. 

Projektipäällikkö Raili Heikkisen mukaan Tiken ohjelmistokehityksen mallit luovat hy-
vät edellytykset myös paikkatietosovellusten luomiselle: 

─ Tikessä on osaamista luoda paikkatietoratkaisuja, jotka nopeuttavat asiakkaan tie-
donhakuprosessia ja päätöksentekoa. Tiken sovelluskehityksen mallit mahdollistavat 
myös paikkatietosovellusten tuottamisen. Hyvin tehty pohjatyö luo edellytykset onnis-
tumisille myös tulevissa projekteissa, Heikkinen sanoo. 

Myös Rahkonen tuo esiin Tiken vahvuuden sovelluskehityksessä: 

─  Koska paikkatietojärjestelmien taustapalveluiden tuottaminen on Tikessä rutiinia, 
käy uusien sovellusten kehittäminen entistä helpommin samoja tausta-aineistoja hy-
väksi käyttäen.  



Mobiilisovelluksista tehokkaita viranomaisratkaisuja 

Tiken viranomaisasiakkaat ovat viime aikoina havahtuneet 
siihen, että kansalaisten aktiivisessa käytössä olevat mobiili-
ratkaisut voisivat tehostaa toimintaa myös omalla hallinnon-
alalla. 
 
Samaan aikaan Tikessä on alettu etsiä ratkaisuja, joilla asia-
kasvirastoille yhteisiä palveluja voitaisiin hyödyntää mobiili-
ratkaisujen kehittämisessä. 

 
Nämä tavoitteet yhdistyvät alkuvuodesta käynnistyneessä Tiken asiakasvirastojen 
sekä Maaseutuviraston (Mavi) yhteisessä pilottiprojektissa. Projektissa suunnitellaan 
mobiilisovellus peltovalvontojen tehostamiseksi. 
 
─ Peltovalvonnat tehdään ulkona haastavissa olosuhteissa. Nyt Mavin käyttöön ke-
hitteillä olevan Maastotallennin-mobiilisovelluksen tulee olla sellainen, että sitä voi-
daan käyttää pellolla myös ilman internetyhteyttä, mikäli tietoliikenneyhteydet ovat 
heikot, projektipäällikkö Pia Back sanoo. 
 
─ Käytettävyys on Tikessä aina kaikkien asiakassovellusten lähtökohta. Onkin kiin-
nostavaa kuulla, minkälaisia käyttökokemuksia Maastotallentimen käytöstä saadaan 
projektin edetessä erilaisissa olosuhteissa, kuten sateen sattuessa tai kirkkaassa au-
ringonpaisteessa, Back jatkaa. 
 

Pilotista pohjaa tulevaisuuden projekteihin 

Kysyntä erilaisille mobiilisovelluksille tulee jatkossa kasvamaan myös viranomaisten 
keskuudessa. 
 
─ Teknisestä näkökulmasta tämä pilottiprojekti on erinomainen mahdollisuus kehittää 
HTML5-tekniikoita hyväksi käyttäen sellainen mobiilisovellus, joka voi myöhemmin 
toimia myös Tiken muiden vastaavien asiakasratkaisujen pohjana, tekninen koordi-
naattori Lauri Saarinen toteaa. 
 

─ Me Tikessä uskomme, että tämän pilottiprojektin myötä osaamisemme vahvistuu 
entisestään ja voimme jatkossa tarjota entistäkin paremmin viranomaistyötä helpotta-
via välineitä. On tärkeää, että myös viranomaiset pysyvät kehityksessä mukana, 
Back sanoo. 

  



Ylläpitoryhmä tietojärjestelmän kipparina 

Kun tietojärjestelmä otetaan tuotantokäyttöön, siirrytään järjestelmä-
kehityksen näkökulmasta jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon vaihee-
seen. Tietojärjestelmä ei ole koskaan täysin valmis - toiminnalliset 
vaatimukset ja tietotarpeet muuttuvat ja tekniikka kehittyy huimalla 
nopeudella. Jatkuvan kehittämisen ja ylläpidon tehtävänä on rea-
goida näihin haasteisiin ja kehittää jatkuvasti entistäkin paremmin  
asiakkaiden tarpeita tukevia järjestelmäversioita. 

 
─ Asiakasvirastojen ja Tiken välillä on määrämuotoinen ylläpidon yhteistyömalli. Ra-
japinta kehityksen ja ylläpidon välillä jää helposti häilyväksi. Ylläpitoryhmän avulla 
tämä raja selkeytyy, ja asiakkaan kanssa sovitaan ylläpitoryhmässä monista jatku-
vaan kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvistä vastuista ja palvelusisällöistä, kertoo Tiken 
Jatkuva kehittäminen ja ylläpitopalvelut -yksikön päällikkö Markku Myllyluoma. 

 

Ylläpitoryhmä tasalaatuisen palvelun takaajana 

─ Ohje ylläpitoryhmän perustamisesta on ollut Tikessä käytössä nykyisellään vuo-
desta 2009 lähtien. Luomalla yhtenäisiä toimintatapoja Tiken on mahdollista tarjota 
asiakkaille tasapuolista ja laadukasta palvelua. Siten kaikki asiakkaat voivat hyötyä 
parhaista mahdollisista toimintatavoista, Markku Myllyluoma toteaa. 
 
─ Ylläpitoryhmän toiminnalle on suunniteltu raamit, jotka takaavat että järjestelmän 
ylläpitoon on olemassa valmiit pitkän tähtäimen suunnitelmat ja aikataulut. Tämä ta-
kaa laadukkaan järjestelmäylläpidon, joka vähentää tietojärjestelmän elinkaarenhal-
linnasta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Tiken vahvuutena on vankka asiakkaan 
liiketoiminnallinen ymmärrys, minkä ansiosta asiakkaan tarpeet tulevat huomioiduksi 
myös järjestelmän ylläpitovaiheessa. 

 

Määrämuotoisesta työskentelystä voimaa haasteiden edessä 

─ Järjestelmän jatkuvan kehittämisen kannalta on tärkeää, että haasteet ja muutos-
tarpeet tulevat huomioiduksi ja kirjattua samoihin kansiin. Ylläpitoryhmän toiminta 
auttaa priorisoimaan tärkeimmät haasteet etusijalle. Ennalta sovituilla tiedotusvas-
tuilla voidaan ehkäistä tyypillisiä viestien kulkuun liittyviä kompastuskiviä ja sujuvoit-
taa viestintää virastojen välillä ja Tiken sisällä, Myllyluoma sanoo. 
 
─ Oman haasteensa eri tietojärjestelmien ylläpidolle asettaa se, että Tikessä on py-
ritty etsimään tapoja, joilla voitaisiin hyötyä entistä enemmän järjestelmien välisestä 
yhteiskäyttöisyydestä. Esimerkiksi maatiloja ja eläimiä koskevia tietoja hyödyntävät 
useat eri Tiken asiakasvirastot. 
 
─ Samoin jo tehtyjä teknisiä ratkaisuja hyödynnetään useiden asiakkaiden tahoilla. 
Tämän niin sanotun integraattoripalvelun huomioiminen jatkuvassa kehittämisessä 
tuo kustannustehokkuutta ja mahdollisuuden hyödyntää parhaita mahdollisia työta-
poja. 

 

Tike on sitoutunut myös omien prosessien jatkuvaan kehittämiseen 

Tike on sitoutunut kaikessa toiminnassaan prosessien jatkuvaan kehittämiseen. Pro-
sessien parantaminen perustuu aina viime kädessä asiakkailta säännöllisesti kerättä-
vään palautteeseen. 
 



─ Tähän saakka asiakkailta tullut epävirallinen palaute ylläpitoryhmien toiminnasta on 
ollut positiivista ja innostunutta. Tänä vuonna Tikessä tullaan arvioimaan tarkemmin 
ylläpitoryhmien toimintaa ja keräämään asiakaspalautetta myös niiden toiminnasta, 
Myllyluoma kertoo. 
 

  



Käytettävyys on tärkein tietojärjestelmän arviointikriteeri 

Kukapa ei olisi joskus tuskaillut epäkäytännöllisten elintarvikepak-
kausten, ruokakaupan sekavan tuotesijoittelun ja kodinkoneen 
epäselvän käyttöohjeen kanssa tai eksynyt taulutelevision valikko-
viidakkoon. Huonoa käytettävyyttä kohtaa päivittäin. Huonoon 
käytettävyyteen törmätessäni pohdin usein, miksi kyseinen käyttä-
mäni tuote tai palvelu on ylipäätään olemassa. Miksi tuoda niitä 
markkinoille, jos käyttäjä hylkää ne ensimmäisen käyttökerran jäl-
keen? 

Kuulin vuosia sitten tarinan alas ajetusta eli käytöstä poistetusta tietojärjestelmästä. 
Se oli maksanut tilaajalleen useita miljoonia markkoja. Järjestelmän toteutuksessa oli 
käytetty uusinta teknologiaa, järjestelmän toteuttajat olivat ammattitaitoisia ja heidän 
työnsä laatu oli hyvä. Perusta onnistuneelle käyttöönotolle oli siis olemassa. Epäon-
nistuminen johtui siitä, että järjestelmän määrittelijät ja suunnittelijat olivat unohtaneet 
käyttäjien tarpeet: käyttäjiltä ei kerätty palautetta eli käyttökokemuksia järjestelmästä 
ennen sen käyttöönottoa. Kun järjestelmä oli otettu käyttöön, sen toimintojen ja sen 
sisältämien tietojen löytäminen osoittautui erittäin hankalaksi. Sen seurauksena käyt-
täjät - muutaman kokeilun jälkeen - luopuivat järjestelmän käytöstä. Miljoonien inves-
tointi valui hukkaan. 

Edellä kuvattu esimerkki on vanha. Valitettavasti samanlaisia, huonoon käytettävyy-
teen kaatuneita palveluita tai tuotteita on toteutettu esimerkin jälkeenkin. Näitä epä-
onnistumisia yhdistää yhden tärkeän periaatteen unohtaminen: palvelun ja tuotteen 
tulee täyttää käyttäjiensä tarpeet ja odotukset. Epäonnistumiset olisivat olleet vältet-
tävissä panostamalla huolelliseen käyttöliittymäsuunnitteluun, jota olisi täydennetty 
käytettävyystestauksella ja käytettävyysasiantuntijan suorittamalla nk. heuristisella 
arvioinnilla. 

Käyttöliittymä on käyttäjälle näkyvä osa käytön kohteesta, esim. tuotteesta, toisin sa-
noen käyttöliittymä mahdollistaa palvelun tai tuotteen käyttämisen. Käyttäjä ei 
yleensä näe käyttöliittymän takana olevaa tekniikkaa, kuten sähköjohtoja, kom-
ponentteja tai lähdekoodia. Niillä ei ole merkitystä enemmistölle käyttäjistä, koska he 
arvioivat yleensä helppokäyttöisyyden näkökulmasta palvelun tai tuotteen hyödylli-
syyttä. 

Käyttöliittymän suunnittelun kriteereitä ja periaatteita 

Käyttöliittymien suunnittelun tukena käytetään ohjeita ja suosituksia. Parhaimmat 
niistä perustuvat kokemuksiin käyttöliittymäratkaisuista, jotka vuosien aikana ovat 
osoittautuneet toimivimmiksi. Toimivimmat on valittu käyttäjien eri käyttöliittymäratkai-
suista antaman palautteen perusteella. Yksi tunnetuimmista suunnitteluohjeista on 
tanskalaisen Jakob Nielsenin laatimat käytettävyyden tavoitteet: 

 Opittavuus 

 Tehokkuus 

 Muistettavuus 

 Virheettömyys 

 Käyttäjätyytyväisyys. 



Nielsen syvensi näitä viittä kriteeriä määrittelemällä kymmenen periaatetta käytettä-
vyydestä (10 Usability Heuristics). Niiden mukaan käyttöliittymäsuunnittelussa tulee 
noudattaa seuraavia vaatimuksia: 

1. Järjestelmän tilan näkyvyys. Järjestelmän tulee ilmaista sopivalla palaut-
teella käyttäjälle, missä tilassa järjestelmä on. (Esimerkki: järjestelmä ilmoittaa, 
milloin tietojen tallennus on kesken.) 

2. Luonnollinen ilmaisu. Järjestelmän tulee näyttää käyttäjälle tuttuja käsitteitä 
ja kieltä. Tieto tulee esittää luonnollisessa ja loogisessa järjestyksessä. (Esi-
merkki: käyttöliittymän termit ovat yleiskieltä, eivätkä ammattisanastoa.) 

3. Kontrolli käyttäjän käsissä. Jos käyttäjä tekee väärän valinnan, hänelle on 
tarjottava selkeä poistumistie. Käyttäjälle on tarjottava perumismahdollisuus. 
(Esimerkki: järjestelmän Undo/Redo-toiminto.) 

4. Yhdenmukaisuus ja standardit. Käsitteiden ja termien tulee olla yhdenmu-
kaisia järjestelmän kaikissa osissa. Noudata toteutusympäristön standardeja. 
(Esimerkki: Tietojärjestelmän toteutuksessa tulee noudattaa sekä kansainväli-
siä että organisaation omia standardeja, kuten käyttöliittymäohjetta. Siinä ku-
vataan mm. käyttöliittymän rakennetta, fontteja eli kirjasintyyppejä, termistöä, 
logojen sijoittelua ja värejä. Ohjetta on noudatettava organisaation kaikkien 
järjestelmien toteutuksessa.) 

5. Virheiden estäminen. Suunnittele järjestelmä siten, että sen käyttö on sel-
keää ja loogista. Näin voidaan tehokkaasti estää virhetilanteita. (Esimerkki: 
usein käytetyt painikkeet, kuten "Tallenna" ja "Peruuta", sijaitsevat järjestel-
män kaikilla näytöillä samassa paikassa ja samassa järjestyksessä.) 

6. Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen. Tee kohteista näkyviä, 
äläkä kuormita käyttäjän muistia. (Esimerkki: käyttäjän kulloinkin tarvitsemat 
tiedot näytetään järjestelmässä yhdellä näytöllä, eikä useille näytöille jaet-
tuina.) 

7. Käytön joustavuus ja tehokkuus. Tarjoa kokeneille käyttäjille pikavalintoja 
(Shortcuts). Anna mahdollisuus usein käytettyjen toimintojen räätälöintiin. (Esi-
merkki: Käyttäjä voi valita käyttöliittymässä, mitä toimintoja hän käyttää eniten. 
Muut toiminnot piilotetaan.) 

8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu. Käyttöliittymissä ei pidä näyttää 
sisältöä, jota käyttäjä ei tarvitse. Muutoin olennainen tieto sekoittuu epäolen-
naiseen vaikeuttaen sekä hidastaen käyttäjän päätöksentekoa. (Esimerkki: 
käyttäjälle näytetään vain ne tiedot, joita hän kulloisessakin käyttötilanteessa 
ja päätöksiä tehdessään tarvitsee.) 

9. Virheistä toipuminen. Auta käyttäjiä tunnistamaan ja tulkitsemaan virhetilan-
teita ja toipumaan niistä. Virheilmoitusten tulee olla kieliasultaan selkeitä. Vir-
heilmoitusten tulisi sisältää ehdotus virhetilanteen ratkaisemiseksi. 

10. Opastus ja käyttöohjeet. Vaikka on parempi, että käyttöohjeita ei tarvita, jois-
sakin tapauksissa on tarpeellista opastaa käyttäjää. Ohjeiden pitää olla hel-
posti löydettävissä. Käyttöohje ei saa olla liian laaja. (Esimerkki: käyttöliitty-
mässä on kenttien, valikoiden ym. käyttöliittymäelementtien vieressä kuvake, 
jota osoittamalla käyttäjälle avautuu kyseistä elementtiä koskeva ohje.) 

  



Käytettävyys on verkkokaupan a ja o 

Ohjelmistojen käytettävyydelle 1990-luku ja World Wide Webin (WWW) keksiminen 
tarkoittivat merkittävää käännekohtaa. Webin myötä kaupankäynti siirtyi laajasti tieto-
verkkoihin. Lyhyessä ajassa syntyi lukematon määrä sähköistä kaupankäyntiä har-
joittavia yrityksiä, kuten verkkokauppa Amazon.com ja huutokauppa eBay. 

Osa verkkokaupoista kuitenkin lopetti toimintansa nopeasti. Niiden yrittäjät tuskailivat 
heikon myynnin kanssa ja samanaikaisesti ihmettelivät, miksi jotkut samoja tuotteita 
myyvät kilpailijat menestyivät. Syy selvisi pian. Osa verkkokaupoista oli panostanut 
alusta pitäen käyttöliittymäsuunnitteluun ja hyvään käytettävyyteen. Näissä verkko-
kaupoissa tuotteiden etsiminen ja maksaminen oli helppoa. Siksi ne menestyivät. 
Verkkokaupat ovat käytettävyyden lisäksi tutkineet käyttäjiään. Tutkimusten mukaan 
käyttäjä päättää alle parissakymmenessä sekunnissa, jatkaako hän palvelun käyttöä 
vai ei. Siten sähköisessä kaupankäynnissä palvelun helppokäyttöisyys ei ole pelkkä 
kilpailuetu: se on hyvien tuotteiden ohella ehdoton edellytys liiketoiminnan menesty-
miselle. Samalla hyvän käytettävyyden merkitys on alettu tiedostaa muillakin toi-
mialoilla. 

Käytettävyys ei saa olla säästökohde 

Vanhan viisauden mukaan hyvää ei saa halvalla. Tietotekniikan historiassa käytettä-
vyyden arviointi ja testaus olivat pitkään kohteita, joissa säästettiin IT-projektien bud-
jetissa. Heikko käytettävyys on tullut kalliiksi tietojärjestelmien tilaajille. Maailmanlaa-
juisesti työpaikoilla tuhlataan joka päivä valtavasti työaikaa monimutkaisten, sekavien 
ja epäloogisten käyttöliittymien vuoksi. Tietojärjestelmien huono käytettävyys näkyy 
mm. yritysten asiakaspalvelun hitautena, virheinä palveluiden käytössä sekä tulon-
menetyksinä. Nämä tilanteet johtavat paitsi asiakkaiden tyytymättömyyteen, myös 
heitä palvelevan henkilöstön väsymiseen. 

Käytettävyys on tärkein käyttäjätyytyväisyyden kriteeri. Käytettävyyden tulisi olla 
myös tärkein investoinnin hyötyä kuvaava mittari, koska se vaikuttaa sekä tietojärjes-
telmän tilanneen organisaation että järjestelmän loppukäyttäjien työtehokkuuteen. 
Onkin aiheellista todeta, että käytettävyyden arviointi ei saa olla säästökohde: hyvä 
käytettävyys on edellytys jonkin ohjelmiston tai tietojärjestelmän olemassaololle. 

Kirjoittaja Pekka Saarinen työskentelee Tikessä laadunvarmistuksen asiantuntijana. 
Hän on työskennellyt pitkään käyttöliittymäsuunnittelijana ja käytettävyysasiantunti-
jana. 

  



Testaaminen luovan tietojärjestelmäkehityksen kulmakivenä 
 

Yksi merkittävimmistä globaaleista työn muutoksista sekä julkisella että yksi-
tyisellä sektorilla on viime vuosikymmeninä jatkuvasti lisääntynyt palveluiden 
sähköistäminen. Yhä suurempi osa ihmisten tekemästä työstä siirtyy tietoko-

neiden tehtäväksi. Muutoksen myötä ihmiset voivat keskittyä siihen, mitä koneet eivät 
voi koskaan heidän puolestaan tehdä: uusien innovatiivisten työtapojen kehittämi-
seen. 
 
Lisääntyvä tiedon määrä edellyttää entistäkin tehokkaampia tapoja hallita tietoa. 
– Informaatioyhteiskunnassamme tarpeet tiedon hallitsemiselle kasvavat. Siten myös 
tietojärjestelmät muuttuvat entistä monimutkaisemmiksi ja laajemmiksi. Sekä tietojär-
jestelmien kehittäjiltä että niiden käyttäjiltä vaaditaan yhä enemmän osaamista ja voi-
mavaroja, Tiken järjestelmäsuunnittelija Pekka Saarinen sanoo. 
 
Saarinen nostaa yhdeksi tämän päivän tietojärjestelmäkehityksen tärkeimmistä teki-
jöistä luovuuden: 
– Tikessä työskentelee huippuluokan asiantuntijatiimejä, jotka kehittävät käyttäjäystä-
vällisiä tietojärjestelmiä asiakkaiden monimutkaistuviin tarpeisiin. Jotta voimme vas-
tata kasvaviin vaatimuksiin ja tarjota jatkossakin asiakkaillemme huippuluokan tieto-
järjestelmiä, tarvitaan järjestelmien rakentamisessa jatkuvasti uusia, luovia työtapoja 
sekä uusia työvälineitä. Näihin välineisiin lukeutuvat Tikessä vuonna 2008 käyttöön 
otetut testauksen automatisointityökalut, Saarinen kertoo. 
 
Onnistuneen tietojärjestelmän resepti 
 
Luovaa kirjoittamista harrastava Saarinen vertaa järjestelmäsuunnittelua kokkikirjan 
kirjoittamiseen: 
– Tietojärjestelmän määrittelydokumentteja voi verrata kokkikirjojen resepteihin. Ku-
ten reseptit, myös määrittely- ja suunnitteludokumentit sisältävät vaihe vaiheelta ete-
nevät ohjeet siitä, miten työ tehdään. Ennen kuin tietojärjestelmän reseptit ovat val-
miita, on sopan hämmentämiseen osallistunut suuri joukko asiantuntijoita. Painavin 
lusikka on tietenkin asiakkaalla, joka määrittelee järjestelmävaatimukset ja hyväksyy 
valmiin järjestelmän, Saarinen kertoo. 
 
Saarisen mukaan tietojärjestelmiin pätee sama kuin kokkaamiseen: yhden työvai-
heen onnistuminen vaikuttaa moninkertaisesti kaikkiin seuraaviin. Jos taikina ei ko-
hoa, kakusta tulee pannukakku. 
– Perinteisessä IT-projektissa järjestelmän heikkoudet havaittiin usein vasta kun jär-
jestelmä oli lähes valmis. Pannukakkujen välttämiseksi järjestelmäkehityksessä on 
alettu hyödyntää ketteriä ohjelmistokehitysmenetelmiä. Tällöin avainasemassa on 
järjestelmän jatkuva testaaminen: sen sijaan, että odotettaisiin koko järjestelmän val-
mistumista, suoritetaan testausta sitä mukaa, kun yksittäiset järjestelmäosat valmis-
tuvat. Mitä aiemmin ohjelmistovirheet löydetään, sitä halvempaa on niiden korjaami-
nen, Saarinen kertoo. 
 
Automatisointivälineet ovat muuttaneet tietojärjestelmien testaamista ja mahdollista-
neet entistäkin joustavamman tavan kehittää tietojärjestelmiä. Juuri testauksen auto-
matisointityökalut ovat olennainen ainesosa tietojärjestelmän reseptiä, Saarinen ker-
too: 
– Perinteinen ohjelmistotestaus on käsityötä, jolloin testaaja suorittaa testit manuaali-
sesti yksi kerrallaan. Automatisointityökalut antavat testaajalle enemmän mahdolli-
suuksia käyttää niin kutsuttua tutkivaa testausta perinteisen testauksen rinnalla, mikä 
auttaa ohjelmistovirheiden löytämisessä. Automatisointityökalujen avulla testaajan 



työ tulee nopeammaksi ja joustavammaksi: työkalut suorittavat parissa minuutissa 
testit, joiden manuaaliseen tekemiseen kuluisi vähintään kymmenkertainen aika. 
Näin virheet löydetään nopeammin ja projektitiimin lisäksi myös asiakas saa nopeam-
min palautetta järjestelmän laadusta, Saarinen kertoo. 
 
Automatisointivälineiden käyttö on yleistymässä ja niitä hyödynnetään varsinkin ket-
terissä ohjelmistokehitysmenetelmissä. Niihin lukeutuu Scrum, joka on käytössä Ti-
kessä. 
 
Työmenetelmillä ja -välineillä tukea työssä jaksamiseen 
 
Testauksen automatisointityökalujen käyttöönotto on vahvistanut Tiken edelläkävijän 
roolia julkishallinnossa tietojärjestelmien toteuttajana. Saarinen tuo esiin, että tes-
tauksen automatisoinnin hyödyt ulottuvat entistä laadukkaampien ja paremmin toimi-
vien järjestelmien lisäksi laajemmin koko työprosessiin. 
 
– Tänä päivänä Tikessä yksittäisen testaajan vastuulla on useita tietojärjestelmiä.  
Tiken ylläpitämien tietojärjestelmien koko ja järjestelmien määrä ovat kasvaneet ja tu-
levat kasvamaan edelleen. Se tarkoittaa testaajillemme suurempaa työkuormaa. En-
tistä suurempi työmäärä tulee hoitaa henkilöstömäärällä, joka ei juuri kasva nykyi-
sestä. Kasvavan työtaakan hallitsemisessa testauksen automatisoinnin kaltaiset työ-
välineet nousevat merkittäviksi työssä jaksamista edistäviksi tekijöiksi. Käyttämällä 
uusimpia välineitä ja kehittämällä työmenetelmiä voidaan vahvistaa työviihtyvyyttä, 
työhyvinvoinnin kehittämisen parissakin työskentelevä Saarinen sanoo. 


