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Tiivistelmä 

 
Julkisen hallinnon palveluja kehitetään jatkuvasti teknologian kehityksen myötä. Tässä 

työssä selvitetään sähköistä hallintoa keskittyen julkisen hallinnon palveluissa 

käytettäviin kuntalaisille tarkoitettuihin sähköisiin palveluihin ja sähköiseen asiointiin. 

Sähköisistä palveluista perehdytään pääasiassa sähköisiin asiointipalveluihin. Sähköisen 

hallinnon käsitteitä on määritelty useilla eri sisällöillä ja sähköiseen asiointiin liittyviä 

asioita esitellään sähköisten asiointipalvelujen käyttäjille osaksi viranomaisten kielellä 

ammattisanoja käyttäen. Kuntalaiset käyttävät sähköisiä asiointipalveluja 

(hallinto)asioiden vireille laittamiseen. Sähköisten asiointipalvelujen suuret 

käyttömäärät tuovat kunnalle useita etuja ja lisäksi kuntalaiset hyötyvät niiden käytöstä. 

Kuntalaisilla on kuitenkin hyvin erilaiset valmiudet sähköiseen asiointiin. Sähköisen 

asiointipalvelun käyttömäärien ollessa pieniä, sen laatua on tarpeellista tarkastella 

käyttäjien näkökulmasta. Tämän työn tavoitteena on selvittää sähköistä hallintoa ja sen 

toteutumista kuntalaisten näkökulmasta. Työssä tutkitaan käyttäjien kokemuksia 

sähköisen asiointipalvelun ominaisuuksista, informaatiosta, käytöstä sekä kokemuksia 

siitä asioinnin kannalta. Tutkimusmenetelmänä käytetään tapaustutkimusta (case study) 

ja tarkasteltavana tapauksena on Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu, jonka käyttö 

vaatii henkilöllisyyden vahvan tunnistamisen. OmaAsiointia käyttämällä kuntalaiset 

voivat laittaa asioita vireille sekä seurata asioiden käsittelyn etenemistä. Tutkimuksen 

tiedonkeruumenetelmänä on sähköinen kysely, johon vastasi 36 henkilöä. Aineiston 

analyysi toteutettiin IBM SPSS Statistics 20 -sovellusta käyttämällä. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys pohjautuu DeLonen ja McLeanin (1992) onnistuneisuus-malliin 

(success model). Vastausten määrä jäi ennakoitua alhaisemmaksi ja tämän vuoksi 

analysoinnissa ei ole mahdollista käyttää edistyneimpiä analyysimenetelmiä. Alhainen 

vastausmäärä rajoittaa myös tutkimustulosten yleistettävyyttä.  

 

Tutkimustulosten mukaan käyttäjät kokevat OmaAsioinnin enemmän myönteisesti 

(36,7%) kuin kielteisesti (27,9%), kuitenkin OmaAsioinnin käytön he kokevat  

enemmän kielteisesti (40,7%) kuin myönteisesti (29,6%). Lisäksi käyttäjien 

kokemukseen järjestelmän laadusta, OmaAsioinnin käytöstä ja OmaAsioinnista 

asioinnin kannalta vaikuttaa huomattavasti OmaAsioinnin toimivuus suhteessa käyttäjän 

käyttöjärjestelmään ja selainohjelmaan. Näin OmaAsioinnin järjestelmän ja 

informaation laatua tulisi parantaa sekä nykyistä parempi toimivuus käyttäjien 

erilaisissa käyttöympäristöissä voisi lisätä käyttäjien myönteisiä käyttökokemuksia. 

Tutkimustulokset tukivat kohtuullisen hyvin onnistuneisuus-mallia.  Tutkimustulosten 

mukaan 1. OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laadun kehittäminen voivat 

parantaa käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin käytöstä, 2. käyttäjien hyvät kokemukset 

OmaAsioinnin käytöstä voivat lisätä OmaAsioinnin käyttöä ja parantaa kokemuksia 

OmaAsioinnista asioinnin kannalta, sekä 3. OmaAsioinnin käytön lisääntyminen voi 

parantaa kokemuksia sen käytöstä. 

 

Asiasanat: julkinen hallinto, palveluprosessi, asiointiprosessi, sähköinen hallinto, 

sähköiset palvelut, verkkopalvelut, sähköinen asiointipalvelu, sähköinen asiointi, 

käyttökokemus, asiakas, kuntalainen, käyttäjä, tietojärjestelmä, onnistuneisuus-malli 
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Määritelmiä 

 
OmaAsiointi-palvelu 

Tietojärjestelmä sekä sähköinen asiointipalvelu, jota käyttämällä kuntalaiset voivat 

laittaa (hallinto)asioita vireille Oulun kaupungin palveluihin.  

 

Sähköinen asiointi 

Sähköinen asiointi on yksi- ja kaksisuuntaista asiointia, joka on asiakkaan toteuttamaa 

asioiden hoitamista julkisen hallinnon sähköisillä palveluilla sekä tieto- ja 

viestintätekniikalla toteutetuilla vuorovaikutusvälineillä. Sähköinen asiointi on 

esimerkiksi tietojen hakua ja asioiden vireille laittamista. Sähköistä asiointia voidaan 

kuvata asiointiprosessilla muodostuen vaiheista, jotka asiakas käy läpi hoitaessaan 

sähköisellä palvelulla asiaansa. 

 

Sähköinen hallinto  

Sähköinen hallinto on sähköisen hallintotoiminnan, sähköisten palvelujen ja sähköisen 

asioinnin, sähköisen demokratian sekä sähköisen hallinnan käsitteiden aihealueisiin 

liittyvä kokonaisuus. Siihen liittyvien tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tietojärjestelmiä 

hyödyntävien toteutusten perustana ovat julkisten yhteisöjen lainsäädännölliset poliittis-

hallinnolliset prosessit. 

 

Sähköinen lomake  

Sähköinen tiedonsiirtomenetelmä, jossa tieto välittyy langatonta tietoliikenneverkkoa tai 

kaapelia pitkin. Sähköisillä lomakkeilla saatetaan asioita vireille. 
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1.  Johdanto 

 
Tässä luvussa esitellään tutkielman tarkoitus ja tutkimustarve. Lisäksi esitellään 

tutkimuksen kohteena oleva OmaAsiointi-palvelu Oulun kaupungin sähköisenä 

asiointipalveluna, tutkimusongelma, tutkimuksen rajaus sekä tutkielman rakenne.  

 

 

1.1 Tutkielman tarkoitus ja tutkimustarve 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää sähköistä hallintoa ja sen toteutumista 

kuntalaisten näkökulmasta.  Aiheeseen perehdytään yleisesti sekä tutkimalla käyttäjien 

kokemuksia sähköisestä OmaAsiointi-palvelusta. Sähköinen hallinto sisältää sähköisen 

hallintotoiminnan, sähköiset palvelut ja sähköisen asioinnin, sähköisen demokratian 

sekä sähköisen hallinnan (Anttiroiko, 2004). Tässä tutkielmassa keskitytään 

selvittämään sähköisiä palveluja ja sähköistä asiointia. Tutkimuksen kohteena oleva 

OmaAsiointi on sähköinen asiointipalvelu, joten tämä tutkielma käsittelee sähköisistä 

palveluista lähinnä sähköisiä asiointipalveluja. OmaAsioinnilla kuntalaiset voivat laittaa 

vireille Oulun kaupungin palveluihin liittyviä (hallinto)asioita. Laittaessaan asioita 

vireille OmaAsioinnilla, sen käyttäjät ovat hallintolain mukaan julkisen hallinnon 

asiakkaita (Suomen kuntaliitto, 2014a).  

 

Vuonna 2009 kunnat tuottivat julkisen hallinnon sähköisistä palveluista 26 prosenttia ja 

kuntayhtymät 13 prosenttia. Kaikkien julkisen hallinnon organisaatioiden sähköisistä 

palveluista 34 prosenttia oli tarkoitettu asioiden vireille laittamiseen.  

(Valtiovarainministeriö, 2009a) Vielä vuonna 2013 kuntien ja kuntayhtymien 

kuntalaisille sekä oikeushenkilöille, kuten yrityksille ja yhteisöille, tarjoamat 

asiointipalvelut toteutettiin enimmäkseen perinteisesti. Julkisen hallinnon 

organisaatioiden kannalta palvelujen sähköistämisen esteenä olivat yleisimmin 

taloudelliset resurssit. Asiointipalvelujen sähköistäminen luo kuitenkin merkittäviä etuja 

sähköisten asiointipalvelujen käyttömäärien ollessa suuret. (Voutilainen & Räsänen, 

2013; Voutilainen, 2014) Näitä etuja ovat esimerkiksi kustannussäästöt, rutiinien 

helpottuminen, palvelutuotannon ja jakelun tehostuminen, hyvän hallintokulttuurin 

luominen, tietojen keruun ja antamisen tehostuminen sekä asiakirjahallinnon ja imagon 

parantuminen (Taavila, 2001). Sähköisten asiointipalvelujen käyttömäärät 

vaikuttavatkin merkittävästi julkisen hallinnon organisaatioiden kiinnostukseen ja 

mahdollisuuksiin kehittää ja edistää sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä. 

(Voutilainen & Räsänen, 2013)  

 

Kuntalaisten kannalta sähköisten asiointipalvelujen käytön etuja ovat riippumattomuus 

aukioloajoista, paikkasidonnaisuuden väheneminen, vaivattomuus, säästö ajassa ja 

matkakuluissa sekä vuorovaikutuksen helpottuminen (Taavila, 2001). Kuntalaisilla on 

kuitenkin hyvin erilaiset valmiudet sähköiseen asiointiin eritasoisten tietoteknisten 

taitojen ja infrastruktuurin pohjalta. Esimerkiksi kaikilla kuntalaisilla ei ole tietokonetta 

ja internet–yhteyttä eikä taitoja sähköiseen asiointiin. (Saarenpää & Tiainen, 2004) 

Vuonna 2012 enemmistö suomalaisista käytti internettiä, mutta suuri osa suomalaisista 

ei kuitenkaan saattanut asioita vireille sähköisillä lomakkeilla. Tilastokeskuksen 
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suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan tutkimuksen mukaan 16-74 -vuotiaista 45 

prosenttia saattoi asioita vireille sähköisillä lomakkeilla 12 kuukauden aikana 

(Tilastokeskus, 2012).  Vireille laitettavat asiat liittyvät esimerkiksi kuntalaisten etuihin, 

oikeuksiin tai velvollisuuksiin (Voutilainen, 2006). Näin kuntalaiset laittavat asioita 

vireille elämäntilanteensa mukaisesti säännöllisesti sekä epäsäännöllisesti, mutta usein 

harvoin, esimerkiksi kerran puolessa vuodessa. Tavallisesti kuntalaisilla ei ole tarvetta 

käyttää sähköistä asiointipalvelua joka kuukausi, mikä on hyvä huomioida sähköisen 

asiointipalvelun käyttömäärän tavoitteessa.  

 

Ma, Wang, Xu, Liang ja Chen (2008) ovat tutkineet sähköisen hallinnon palvelujen 

laatua. He toteavat sähköisten palvelujen olevan sovellusalustoja, joilla voidaan 

toimittaa julkisen hallinnon palveluja asiakkaille. Näin sähköisten palvelujen laatu 

vaikuttaa suoraan mielikuvaan julkisesta hallinnosta sekä palvelulähtöisen julkisen 

hallinnon rakentamisen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Sähköisten palvelujen 

tulisikin olla käyttäjälle mahdollisimman selkeitä ja helppokäyttöisiä. Niiden huono 

toimivuus on yksi olennainen este niiden käytön yleistymiselle. (Taavila, 2001) Tältä 

pohjalta julkisen hallinnon sähköisen palvelun laatua on tarpeellista tarkastella 

kuntalaisten näkökulmasta sen käyttömäärän ollessa vähäinen. Tutkimuksen kohteena 

olevan OmaAsioinnin käyttömäärät ovat pieniä suhteessa Oulun kaupungin väkilukuun. 

Vuonna 2012 viiden kuukauden aikana OmaAsioinnilla laitettiin vireille noin 390 asiaa 

kuukaudessa, kun saman vuoden alussa 15-79 –vuotiaita kuntalaisia oli 114 458 

(Palveluhenkilö 2012d; Oulun kaupunki, 2012a). Tutkimuksessa selvitetään 

OmaAsioinnin kehittämisen tarvetta tarkastelemalla sen käyttäjille tarkoitetun kyselyn 

pohjalta OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laatua, OmaAsioinnin käyttöä, 

käyttäjien kokemusta OmaAsioinnin käytöstä ja OmaAsioinnista asioinnin kannalta eli 

kokemusta OmaAsioinnista asioinnin kohteena olevan asian hoitamisessa. Lisäksi 

kyselyn pohjalta pyritään selvittämään käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutusta 

käyttäjien OmaAsioinnin ja sen käytön kokemukseen. 

 

 

1.2 OmaAsiointi Oulun kaupungin sähköisenä asiointipalveluna 
 

Oulun kaupungin tietohallinnon tehtäviin kuuluu sen yhtenä tärkeimpänä 

tehtäväkokonaisuutena sähköisen hallinnon ja palvelujen kehittäminen (Nousiainen, 

2013). Voutilainen kuvailee seuraavasti tietohallintoa:  

”Viranomaisen tietohallinnon päätehtävänä on täyttää ne lainsäädännölliset 

vaatimukset, jotka kohdistuvat viranomaisten tietoaineistoihin ja 

tietojenkäsittelyyn. Tällaisia ovat muun muassa julkisuusperiaatteen toteutuminen, 

salassa pidettävien tietojen ja henkilötietojen suojaaminen sekä tietoturvallisuudesta 

ja muusta tiedonhallinnasta huolehtiminen.” (Voutilainen, 2006, s.10) 

Lainsäädännössä ei ole määritelty sähköistä asiointia, sähköistä asiointipalvelua tai 

sähköistä palvelua, mutta niiden toiminnallisista ja järjestämisen perusteista on säädetty 

laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) (Voutilainen, 2006). 

Siinä säädetään viranomaisten ja näiden asiakkaiden oikeuksista, velvollisuuksista ja 

vastuista sähköisessä asioinnissa (Oikeusministeriö, 2014). Valtiovarainministeriön 

vuoden 2001 määritelmän mukaan sähköinen asiointi on esimerkiksi asian sähköistä 

vireillepanoa (Voutilainen, 2006). Lisäksi valtiovarainministeriön vuoden 2009 

sähköisen palvelun ja monikanavaisuuden määritelmien mukaan sekä perinteinen että 

sähköinen palvelu ovat kanavia (Valtiovarainministeriö, 2009b).  
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Oulun kaupungin tietohallinnon tehtäväkokonaisuuteen kuuluva vuorovaikutteinen 

OmaOulu-portaali on toiminut vuodesta 2008 lähtien Oulun kaupungin kuntalaisille 

tarkoitettujen sähköisten asiointipalvelujen yhteen paikkaan kokoavana 

palvelutarjottimena. Oulun kaupungin kuntalaisille tarkoitetuista sähköisistä palveluista 

tunnisteellisia palveluja ovat OmaAsiointi, Omahoito sekä Päiväkotien sivut. Lisäksi 

Itellan Netposti-palvelu on integroitu käytettäväksi OmaOulun kautta. Myös 

OmaAsiointia käytetään OmaOulun kautta henkilöllisyyden vahvasti tunnistavan 

sisäänkirjautumisen jälkeen. (Nousiainen 2013; Tietohallintohenkilö, 2014; Oulun 

kaupunki, 2013d) OmaAsiointi on tietojärjestelmä sekä sähköisten palvelujen 

ryhmittelyn mukaan sähköinen asiointipalvelu (Valtiovarainministeriö, 2013; 

Anttiroiko, 2004) OmaOulua ja OmaAsiointia kuvaillaan asiakkaille kanavaksi (Oulun 

kaupunki, 2013d). Tässä tutkielmassa OmaAsiointia tarkastellaan sähköisenä 

asiointipalveluna sekä tietojärjestelmänä. OmaAsiointia käyttämällä asiakkaat voivat 

laittaa vireille Oulun palveluihin liittyviä asioita lähettämällä toimihenkilöille sähköisiä 

lomakkeita sekä seurata vireille laittamiensa asioiden käsittelyn etenemistä 

(Tietohallintohenkilö, 2014; Oulun kaupunki, 2013d). OmaAsioinnissa asioita voidaan 

saattaa vireille esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripalvelujen venepaikkahakemuksella ja 

kesätyöharjoitteluhakemuksella (Palveluhenkilö, 2012b). OmaAsiointi toteuttaa 

sähköisenä asiointipalveluna osaltaan Oulun kaupungin palveluja, joiden toiminnan 

perustana ovat palvelu- ja asiointiprosessit (Valtiovarainministeriö, 2013; Grönroos, 

2001; Oulasvirta, 2007). OmaAsiointi kuvataan tarkemmin luvussa 3.3.1, jossa on 

prosessikuvaus OmaAsioinnista ja sen käytöstä Grönroosin (2001) esittämän 

palveluprosessin ja Oulasvirran (2007) esittämän asiointiprosessin pohjalta. 

 

Valtiovarainministeriö (2009) on määritellyt sähköiseen asiointiin liittyen asiakkaat 

seuraavasti: 

”Asiakkaita ovat palvelun käyttäjät, joina julkishallinnon kohdalla nähdään 

kansalaiset, yritykset ja viranomaiset ja kaupallisessa toiminnassa kuluttajat ja 

yritysasiakkaat.” (Valtiovarainministeriö, 2009, s.24) 

OmaAsioinnin kohderyhmänä ovat Oulun kaupungin asiakkaista yleisimmin Oulun 

kuntalaiset, mutta myös Oulun ulkopuolella asuvat voivat tarvitessaan käyttää 

OmaAsiointia. Oulun kaupunki on Suomen viidenneksi suurin kunta ja sen väkiluku oli 

vuoden 2013 alussa 190 847 (Suomen kuntaliitto, 2014b).  Tuolloin tehdyn kuntajaon 

vuoksi vuoden 2012 alussa Oulun kaupungin väkiluku oli huomattavasti pienempi, 

143 909 asukasta (Oulun kaupunki, 2012a). Kuntajakoa muuttiin Oulun seudulla siten, 

että Haukiputaan, Kiimingin, Oulun, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat lakkasivat olemasta 

31.12.2012 ja ne yhdistettiin perustamalla uusi kunta 1.1.2013, Oulun kaupunki (Oulun 

kaupunki, 2012b).  

 

OmaOulun käyttäjämäärä vuonna 2011 oli 5 976 ja käyttäjät olivat alle 19 ja 19-79 –

vuotiaita (Palveluhenkilö, 2012b). Samana vuonna OmaAsioinnissa laitettiin vireille 

3 457 asiaa. Oulun kaupungin väestön ikärakenteen ja väkiluvun mukaan OmaAsiointia 

voitaisiin käyttää huomattavasti nykyistä enemmän. Vuoden 2012 alussa OmaAsioinnin 

kannalta merkittäviin ikäryhmiin kuului 114 458 asukasta:  

 

15-19 v: 9 078, 20-39 v: 48 046, 40-59 v: 35 136 ja 60-79 v: 22 198  

 

ja kuntaliitoksen myötä vuoden 2013 alussa 147 684 asukasta:  

 

15-19 v: 12 133, 20-39 v: 59 536, 40-59 v: 46 348 ja 60-79 v: 29 667  
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(Oulun kaupunki, 2012a, 2013b).  

 

OmaAsioinnissa oli käytössä 7 erilaista sähköistä lomaketta, kun vuonna 2012 

tammikuusta toukokuuhun OmaAsioinnissa laitettiin vireille yhteensä 1 949 asiaa, 

kuukautta kohden 347 – 433 asiaa. Vireille laitetuista asioista enemmistö koski ilmoitus 

terveysaseman vaihdosta -lomaketta. (Palveluhenkilö, 2012b, 2012d)  

 

 

1.3 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rajaus 
 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmänä on tapaustutkimus (case study) ja sen taustateoriana 

käytetään DeLonen ja MacLeanin (1992) onnistuneisuus-mallia (success model), jonka 

pohjalta laadittiin sähköinen kysely käyttäjien käyttökokemusten tarkastelemiseksi. 

Onnistuneisuus-malli koostuu 6 muuttujasta, joista käyttökokemusten tarkastelussa 

käytetään järjestelmän laatua, informaation laatua, palvelun käyttöä, käyttäjän 

tyytyväisyyttä ja yksilöllistä vaikutusta. Onnistuneisuus-malli kuvataan tarkemmin 

luvussa 3.1. Kyselyn vastausten ja niiden analysoinnin perusteella vastataan 

tutkimusongelmaan. Tutkimusongelma muodostuu neljästä kysymyksestä:  

1. Miten käyttäjät kokevat OmaAsioinnin ja sen käytön? 

2. Miten käyttäjäkohtaiset tekijät vaikuttavat käyttäjän kokemukseen 

OmaAsioinnin järjestelmän laadusta, OmaAsioinnin käytöstä ja OmaAsioinnista 

asioinnin kannalta? 

3. Miten OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laatu vaikuttavat 

OmaAsioinnin käyttöön sekä kokemukseen sen käytöstä? 

4. Miten OmaAsioinnin käyttö sekä kokemus sen käytöstä vaikuttavat 

kokemukseen OmaAsioinnista asioinnin kannalta? 

Ensimmäistä kysymystä selvitetään tarkastelemalla käyttäjien OmaAsioinnin 

kokemuksena käyttäjien kokemusta järjestelmän laadusta, informaation laadusta ja 

yksilöllisestä vaikutuksesta sekä tarkastelemalla OmaAsioinnin käytön kokemuksena 

käyttäjän tyytyväisyyttä. Toista kysymystä selvitetään lukumääräjakaumia 

tarkastelemalla käyttäjäkohtaisista tekijöistä käyttöjärjestelmän, selainohjelman, 

päätelaitteen sekä sähköisen lomakkeen vaikutusta käyttäjien kokemukseen 

OmaAsioinnin järjestelmän laadusta. Näiden tekijöiden sekä iän ja sukupuolen 

vaikutusta yksilölliseen vaikutukseen tarkastellaan selvitettäessä käyttäjäkohtaisten 

tekijöiden vaikutusta OmaAsiointiin asioinnin kannalta. Lisäksi käyttöjärjestelmän ja 

selaimen vaikutusta käyttäjän tyytyväisyyteen tarkastellaan selvitettäessä 

käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutusta kokemukseen OmaAsioinnin käytöstä. 

Kolmatta kysymystä selvitetään tarkastelemalla korrelaatioiden pohjalta järjestelmän 

laadun ja informaation laadun yhteyttä palvelun käyttöön sekä käyttäjän 

tyytyväisyyteen. Neljättä kysymystä selvitetään tarkastelemalla korrelaatioiden pohjalta 

palvelun käytön ja käyttäjän tyytyväisyyden yhteyttä yksilölliseen vaikutukseen.  

 

Sähköisessä kyselyssä kysyttiin käyttäjien taustatietoja OmaAsiointiin liittyen, 

OmaAsioinnin käyttöä, kokemuksia OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation 

laadusta, kokemuksia OmaAsioinnista asioinnin kannalta sekä kokemuksia 

OmaAsioinnin käytöstä.  Osa kysymyksistä koski OmaAsioinnin lisäksi OmaOulun, 

Kansalaisen tunnistus– ja maksupalvelu Vetuman sekä Oulun kaupungin sähköisen 

asioinnin tunnistuspalvelun käyttöä OmaAsioinnin käyttöön liittyen. Tutkimusaineisto 

koostuu kyselyn vastauksista, jotka analysoitiin IBM SPSS Statistics 20 –sovelluksella. 

Sähköiseen kyselyyn vastanneita oli 36. OmaAsiointia tarkastellaan vain siinä 
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tarjottavia sähköisiä lomakkeita käyttäneiden vastaajien kannalta, joten enimmäkseen 

analysoitiin vain 17 vastaajan vastauksia. Tämä rajoittaa analysointia siten, että 

tutkimusaineiston syvällisempi analysointi sisältää vain muutamia vastauksia. Lisäksi 

vähäisen vastausmäärän vuoksi tutkimuksessa ei voida soveltaa kehittyneimpiä 

analyysimenetelmiä ja onnistuneisuus-mallia voidaan tarkastella ainoastaan 

korrelaatioiden pohjalta, tarkastelemalla ovatko kyselyllä kerätyt vastaukset 

onnistuneisuus-mallin mukaisia. 

 

 

1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tutkielmassa selvitetään luvussa 2 sähköisen hallinnon toteutumista julkisen hallinnon 

palveluissa perehtymällä aluksi julkiseen hallintoon ja sähköisen hallinnon käsitteeseen.  

Lisäksi luvussa perehdytään palvelu- ja asiointiprosessin käsitteisiin, sähköisten 

palvelujen määrittelyyn ja ryhmittelyyn sekä sähköisen asioinnin käsitteeseen. Luvussa 

selvitetään myös julkisen hallinnon suunnitelmia liittyen perinteisiin ja sähköisiin 

palveluihin sekä taustoitetaan OmaAsiointiin kohdistuvan tutkimuksen aihealuetta 

esittelemällä aiempia tutkimuksia sähköisistä palveluista käyttäjien näkökulmasta. 

Luvussa 3 esitellään tutkimusteoria, tutkimusprosessi, tutkimusmenetelmä sekä 

tutkimustulokset. Luku 4 sisältää pohdinnan ja luku 5 johtopäätökset. Lähdeluettelon 

jälkeen ovat tutkielman liitteet. Liitteenä A on kuntalaisille tarjottu kyselylomake, joka 

toteutettiin sähköisenä kyselynä. Liitteenä B ovat ehdotukset OmaAsioinnin 

järjestelmän ja informaation laadun kehittämisestä. 
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2. Sähköisen hallinnon toteutuminen julkisen 

hallinnon palveluissa 

 
Julkisen hallinnon eri yksiköissä toteutetaan sähköistä hallintoa niille ominaisella 

tavalla soveltamalla tieto- ja viestintätekniikkaa sekä tietojärjestelmiä erilaisten 

toimintojen toteuttamisessa. Tässä luvussa selvitetään sähköisen hallinnon toteutumista 

julkisen hallinnon palveluissa perehtymällä aluksi julkiseen hallintoon sekä sähköisen 

hallinnon käsitteeseen. Sähköisen hallinnon käsitteen avulla voidaan hahmottaa 

sähköisen hallinnon aihealueen kokonaisuutta ja laajuutta. Sähköisen hallinnon 

käsitteestä ei ole kuitenkaan käytössä sen laajaa sisältöä kattavaa tiivistä määritelmää. 

Tässä luvussa sähköisen hallinnon käsitteestä muodostetaan sen sisällön kattava lyhyt 

määritelmä Anttiroikon (2004) ja Voutilaisen (2006) määritelmien pohjalta. 

 

Julkisessa hallinnossa sähköisesti asioidessaan kuntalaiset käyttävät sähköisiä palveluja. 

Sähköisiä palveluja ja sähköistä asiointia taustoitetaan tässä luvussa palvelu- ja 

asiointiprosessin käsitteillä. Näitä käsitteitä käyttäen esitetään OmaAsioinnista 

prosessikuvaus luvussa 3.3.1. Tässä luvussa sähköisten palvelujen aihealuetta 

selvitetään myös perehtymällä sähköisten palvelujen määrittelyyn ja ryhmittelyyn. 

Sähköisen asioinnin käsitteestä ei ole käytössä selkeää määritelmää. Siitä muodostetaan 

sen sisällön kattava selkeä määritelmä aiempien määritelmien ja Oulasvirran (2007) 

esittämän asiointiprosessin pohjalta. Lisäksi perehdytään sähköisten palvelujen käyttöön 

osana Suomen julkisen hallinnon asiakaspalvelurakennetta ja lopuksi esitellään 

aiemmin tehtyjä tutkimuksia sähköisistä palveluista käyttäjien näkökulmasta. 

 

 

2.1 Julkinen hallinto 
 

Ihalainen (2010) kuvaa väitöskirjassaan hallinnon monisyisenä käsitteenä, joka pitää 

sisällään puhtaan ja yksinkertaisen palvelun, luotettavuuden ja demokratian.  Hän toteaa 

julkisen hallinnon olevan käsitteenä neutraalimpi, joka käsittää laaja-alaisesti 

hallinnointiin ja toimeenpanoon liittyvät asiat. Sähköinen hallinto vaikuttaa kaikkien 

julkisen hallinnon rakenteen osa-alueisiin kuuluviin yksikköihin. Julkisen hallinnon 

rakenteen osa-alueista valtion hallintojärjestelmä ja kuntien itsehallinto tarjoavat eri 

yksiköissään eniten kansalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluja. Taulukossa 1 on 

lueteltu Suomen julkisen hallinnon rakenteeseen kuuluvat osa-alueet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

Taulukko 1. Suomen julkisen hallinnon rakenne (Valtiokonttorin Suomi.fi-toimitus, 2013).  

 

Tässä tutkielmassa julkisen hallinnon tarkastelu kohdistuu kuntien kuntalaisilleen 

tarjoamiin sähköisiin palveluihin. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä, koska kunnat tuottavat 

suurimman osan kuntalaisten tarvitsemista palveluista ja kunnat ovat myös kansalaisia 

lähimpänä oleva hallintotaso. Kuntien eri hallinnon aloja ovat esimerkiksi koulutoimi, 

sosiaali- ja terveystoimi sekä kirjastotoimi. (Anttiroiko, 2004) Kuntien tuottamia tai 

muulla tavoin järjestämiä peruspalveluja ovat koulutuspalvelut, sosiaalipalvelut, 

terveydenhuollon ja perusterveydenhuollon palvelut, sekä kuntien elinympäristöön ja 

yhdyskuntatekniikkaan liittyvät toimet. Näiden lakisääteisten peruspalvelujen lisäksi 

kunnat tuottavat erilaisia vapaaehtoisia asuinympäristön viihtyvyyttä ja kunnan 

menestymistä edistäviä palveluja. (viitattu lähteessä Toivanen, 2006: Siitonen (toim.) 

2003)  

 

 

2.2 Sähköinen hallinto  

Hu, Pan, Lu ja Wang (2009) toteavat sähköisen hallinnon käsitteen liittyvän eri 

tieteenaloihin, kuten hallintotieteeseen, tietojenkäsittelytieteeseen, viestintätieteisiin ja 

informaatiotieteeseen. Anttiroiko (2004) toteaa raportissaan sähköistä hallintoa 

koskevien tutkimusalueiden ja –aiheiden kirjon olevan laaja. Sähköisen hallinnon 

tutkimukset ovat kuitenkin eriytyneet vain alateemoiksi ja sen tutkimusalan teoriapohja 

on vähäinen. Sähköiseen hallintoon liittyy useita tutkimusaiheita, joista erityisesti 

sähköisen hallinnon käsitteen sisällön selkeyttäminen on tarpeellista. Sähköisen 

hallinnon mahdollisuuksia ja vaikutuksia on vaikea hahmottaa, jos sähköisen hallinnon 

käsitteestä ei ole tarpeeksi selkeää ja analyyttista kuvaa. Suomessa ja kansainvälisesti 

sähköisen hallinnon käsitteen määrittely ei ole yhdenmukaista ja se on kuvattu usein 

kunkin tutkimuksen tai raportin aihealueen mukaisesti (Jouzbarkand, Khodadadi & 

Keyvani, 2011; Hu ja muut, 2009; Toivanen, 2006; Ihalainen, 2010). Sähköisen 

hallinnon käsite ei ole yksiselitteinen, koska sitä voidaan käyttää kuvaamaan hyvin 

erilaisia sisältöjä. Se on myös epätäsmällinen ja sen määrittelyä vaikeuttaa sähköisen 

hallinnon jatkuva kehittyminen. (Toivanen, 2006) Anttiroiko kuvailee sähköisen 

hallinnon (eGovernment) käsitettä seuraavasti:  

 

”Julkisyhteisöjen poliittis-hallinnollisten toimintojen ja prosessien kokonaisuus, 

jossa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.”  (Anttiroiko, 2004, s.9)  

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisellä julkisessa hallinnossa pyritään 

tehostamaan toimintatapoja ja –prosesseja, uudistamaan rakenteita sekä parantamaan  

palvelutuotannon tuottavuutta ja laatua. Anttiroiko esittää sähköisen hallinnon käsitteen 

sisältävän neljä käsitettä:  

 

Osa-alue Kuvaus 
1.     Valtion ylimmät toimielimet Eduskunta, tasavallan presidentti ja hallitus (valtioneuvosto) 

2. Valtion hallintojärjestelmä Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset sekä valtion liiketoiminta. 

3. Kuntien itsehallinto Vastaa lakisääteisten peruspalvelujen tarjoamisesta kansalaisille. Kuntien 
itsehallintoon sisältyvät kunnallishallinnon lisäksi kunnallinen aluehallinto 
ja kuntien alueellinen yhteistyö. 

4. Tuomioistuinlaitos Muusta hallinnosta riippumattomat tuomioistuimet.  

5. Muu itsehallinto Ahvenanmaan itsehallinto, kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen 
itsehallinto sekä yliopistojen itsehallinto. 

6. Välillinen valtionhallinto Täydentää ja tukee julkisen hallinnon viranomaisia hyvinvointiyhteiskunnan 
tehtävien hoitamisessa.  
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1. Sähköinen hallintotoiminta (eAdministration): sähköiset hallinnon sisäiset 

prosessit, tietojärjestelmät sekä julkisten yhteisöjen välinen tiedonsiirto 

2. Sähköiset palvelut ja sähköinen asiointi (eServices) 

3. Sähköinen demokratia (eDemocracy): sähköiset osallistumis- ja 

vaikuttamismuodot  

4. Sähköinen hallinta (eGovernance): hallintasuhteiden hoitaminen ja 

kehittämispolitiikka 

 

Kuhunkin osa-alueeseen kuuluu niille ominaiset käytännön ongelmat, tutkimustraditiot, 

teorianmuodostus ja näkökulmat. Lisäksi sähköisen hallinnon käsitteiden ja niiden eri 

sisältöalueiden ja alateemojen välinen rajanveto ei ole yksiselitteistä. Näkökulma ja 

käsittelytapa sähköisen hallinnon käsitteistön käyttöön onkin olennaista tunnistaa 

sähköiseen hallintoon liittyvissä aiheissa. Voutilainen on määritellyt tutkimuksessaan 

sähköisen hallinnon lainsäädännön näkökulmasta seuraavasti: 

”Tässä tutkimuksessa sähköinen hallinto ymmärretään toiminnalliseksi 

prosessikokonaisuudeksi, jossa hyödynnetään informaatio- ja viestintäteknologisia 

palveluita, joihin lainsäädännöllisten asiankäsittelyprosessien eri vaiheet ja niihin 

liittyvät viranomaistoiminnot tukeutuvat.” (Voutilainen, 2006, s. 2) 

Voutilaisen mukaan tyypillinen sähköinen asiankäsittelyprosessi on sähköinen 

hallintomenettelyprosessi eri vaiheineen sekä informaatio- ja viestintäteknologisia 

palveluja ovat mm. sähköiset asiointipalvelut, sähköposti, asianhallintajärjestelmät, 

muut tietojärjestelmät ja tietoverkot. Lisäksi viranomaistoiminnoilla tarkoitetaan 

yksittäisiä toimenpiteitä, kuten asian selvittämiseen, kuulemiseen ja selvityspyyntöjen 

lähettämiseen liittyviä toimintoja, joita viranomainen suorittaa prosessien eri vaiheissa. 

Anttiroiko (2004) on hahmottanut sähköisen hallinnon kokonaisuutta jäsentämällä 

sähköisen hallinnon toiminnot ja alan kehittämisen seitsemään aihealueeseen. Sähköistä 

hallintoa voi tarkastella kunkin aihealueen näkökulmasta. Taulukossa 2 on kuvattu 

sähköisen hallinnon toimintojen ja alan kehittämisen aihealueet Anttiroikon kuvausten 

mukaisesti. 
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Taulukko 2. Sähköisen hallinnon toimintojen ja alan kehittämisen aihealueet 
(Anttiroiko, 2004, s. 12). 

 

Sähköistä hallintoa tarkastellaan usein prosessien tai suhteiden kannalta. 

Prosessikorosteisessa lähestymistavassa sähköinen hallinto jäsennetään palvelu- ja 

asiointiprosesseina. Monet teknologiset kuvaukset perustuvat prosessinäkökulmaan, 

jossa sähköisiä palvelu- ja asiointiprosesseja tarkastellaan viranomaisten ja asiakkaan 

välisten vuorovaikutusprosessien kautta. Suhteita korostavassa lähestymistavassa 

sähköinen hallinto jäsennetään niiden suhteiden kautta, joita kullakin julkisella 

yhteisöllä on keskeisiin sidosryhmiinsä. Tämä näkökulma muodostaa lähtökohdan 

sidosryhmäpohjaiselle ja hallinta- tai verkostosuhteita korostavalle tarkastelulle. 

Julkinen hallinto koostuu julkisista yhteisöistä ja niiden sidosryhmiä ovat kansalaiset ja 

julkisten palvelujen käyttäjät, kolmas sektori, yritykset ja elinkeinonharjoittajat sekä 

muut julkiset yhteisöt. Anttiroiko (2004) kuvailee sähköisen hallinnon suhteisiin 

perustuvan näkökulman koostuvan seuraavista perusprosesseista:  

1. hallinnon suhde kansalaisiin (G2C)  

2. kansalaisen suhde hallintoon (C2G) 

3. hallinnon keskinäiset suhteet (G2G) 

4. hallinnon suhde yrityksiin (G2B) 

5. yritysten suhde hallintoon (B2G)  

 

Kansalaisen suhdetta julkiseen hallintoon voidaan tarkastella esimerkiksi tutkimalla 

millaisia julkisen hallinnon sähköisiä palveluja kansalaiset käyttävät.  Streibin ja 

Aihealue Sisältö 

1. e-Government-toiminnan 
strategiset lähtökohdat 

 

- Poliittiset ohjelmat ja arvoperusta  
- Sähköisen hallinnon kansallinen kehittäminen  
- Julkisen sektorin rooli ja tehtävät tietoyhteiskunnassa  
- Julkisten palvelujen järjestämistavat tietoyhteiskunnassa  

2. Perusrakenne ja 
institutionaaliset puitteet 

- Kehittämistoiminnan organisointi eri hallintotasoilla 
- Tietoliikenneinfrastruktuuri ja sen rakentamisperiaatteet  
- Oikeudellinen sääntely  

3. Kysyntäolot ja sosiaaliset 
tekijät 
 

- Kysyntäolot, tarvemuuttujat ja käyttömotiivit 
- Asiakkaiden verkko-osaaminen ja tietotekniikan käyttötaidot  
- Pääsy verkkoon ja verkkopalvelujen saavutettavuus 
- Digital divide –problematiikka 
- Erityisryhmiä koskeva problematiikka (mm. ikääntynyt väestönosa ja  

toimintarajoitteiset )  

4. Sähköisen hallinnon 
keskeiset sovellusalueet 
 

- Sähköiset hallinto- ja asianhallintaprosessit 
- Sähköiset asiointi- ja palveluprosessit  

- - Sähköinen demokratia 
- - Sähköiset verkostot, hallintasuhteet ja kehittämisaktiviteetit 

5. Julkiset verkkopalvelut ja 
kehittämiskonseptit 
 

- Verkkopalvelujen ja verkkopalvelukonseptien tyypittely 
- - Hyvän julkisen verkkopalvelun periaatteet 
- - Verkkopalvelujen laatu ja sen arviointi 

- Hallinnon- ja toimialakohtaisen kehittämisen erityispiirteet (mm. terveyspalvelut ja 
koulutoimi ) 

- Erityiset palvelu- ja kehittämiskonseptit: julkisyhteisöjen portaalit, 
virtuaalikaupungit sekä alue- ja seutuverkot, yhteispalvelupisteet jne. 

6. Johtaminen ja 
organisaation kehittäminen 
 

- - Osaamisen ja henkilöstövoimavarojen johtaminen ja tietojohtaminen 
- - Hallinto- ja palveluprosessien uudelleenorganisointi 

- Tietohallinto ja sen organisointi (mm. tietojärjestelmät ja –kannat ja niiden 
rajapinnat) 

- Johdon tietojärjestelmät, asiantuntijajärjestelmät, päätöksenteon tukijärjestelmät 
jne. 

7. Sähköisen hallinnon 
teknologiset perusratkaisut 

- - Sähköisen hallinnon arkkitehtuuri (mm. perusjärjestelmät ja käyttöliittymät) 
- - Asianhallintaprosessien ja tiedonsiirron teknologiset ratkaisut 
- - Päätelaitteiden kehitys, mobiilit ratkaisut, toimikortit jne. 
- - Henkilön sähköinen tunnistaminen, tietoturva ym. teemat 
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Thomasin (2005) tutkimuksen mukaan kansalaisten julkisen hallinnon sähköisten 

palvelujen käyttö voidaan jakaa kolmeen ryhmään: sähköiseen demokratiaan (e-

democracy), sähköiseen vuorovaikutukseen (e-commerce) ja sähköiseen tutkimukseen 

(e-research). Sähköinen demokratia käsittää kansalaisten mielipiteiden tai valitusten 

esittämisen tietoverkon välityksellä julkiselle hallinnolle sen toimintaan liittyen. 

Sähköinen vuorovaikutus sisältää kansalaisen ja viranomaisen välisen vuorovaikutuksen 

tietoverkon välityksellä esimerkiksi verotietoihin, sosiaaliturvaan ja terveyteen liittyvien 

asioiden käsittelyssä (Streib & Thomas, 2005; Sagheb-Tehrani, 2010). Sähköinen 

tutkimus sisältää kansalaisen tekemän tiedon haun julkisen hallinnon tarjoamista 

tiedoista tietoverkon välityksellä (Streib & Thomas, 2005). 

Voutilainen (2006) on sisällyttänyt esittämäänsä sähköisen hallinnon määritelmään 

julkisen hallinnon prosessit, lainsäädännön, viranomaistoiminnan sekä informaatio- ja 

viestintäteknologiset palvelut. Anttiroiko (2004) on kuvannut sähköistä hallintoa 

selvittäessään laajasti sähköisen hallinnon aihealueita. Tässä tutkielmassa muodostetaan 

sähköisen hallinnon määritelmä Anttiroikon ja Voutilaisen määritelmien sekä 

Anttiroikon sähköisen hallinnon selvityksen pohjalta. Näin sähköisen hallinnon käsitettä 

kuvaillaan tässä tutkielmassa seuraavasti: 

Sähköinen hallinto on sähköisen hallintotoiminnan, sähköisten palvelujen ja 

sähköisen asioinnin, sähköisen demokratian sekä sähköisen hallinnan käsitteiden 

aihealueisiin liittyvä kokonaisuus. Siihen liittyvien tieto- ja viestintätekniikkaa sekä 

tietojärjestelmiä hyödyntävien toteutusten perustana ovat julkisten yhteisöjen 

lainsäädännölliset poliittis-hallinnolliset prosessit. 

 

 

2.3 Palvelu- ja asiointiprosessi 
 

Julkisen hallinnon palvelujen toteutumista kuvataan erilaisilla prosesseilla 

(Valtiovarainministeriö, 2013). Tässä tutkielmassa käsitellään näistä prosesseista 

palvelua kuvaavaa palveluprosessia sekä palvelun käyttöä kuvaavaa asiointiprosessia. 

Palveluprosessia taustoitetaan aluksi palvelun käsitteellä. Oulasvirta (2007) toteaa 

palvelun käsitteen ja siihen liittyvien lähikäsitteiden, kuten ydin-, tuki- ja 

liitännäispalvelujen soveltamisen julkiseen sektoriin olevan erittäin ongelmallista ja 

vaikeaselkoista. Tämä johtuu pääosin siitä, että käsitteistö on peräisin yksityiseltä 

sektorilta. Lisäksi sanaa ”palvelu” käytetään puhuttaessa julkisen sektorin 

päätoiminnoista tai suoritteista riippumatta niiden sisällöstä, erilaisista pääpalveluihin 

liittyvistä vapaaehtoispohjaisista suoritteista, asiointiprosessista tai yhden tai useamman 

organisaation välisestä suoritteiden tuottamisesta osana päätoimintojen suorittamista. 

Julkisen hallinnon yhteydessä palvelun käsitteellä voidaan tarkoittaa kaikkien julkisten 

organisaatioiden päätoimintoja eli julkisia palveluja. Valtiovarainministeriö on 

määritellyt palvelun seuraavasti:   

”Hyödyn tuottaminen asiakkaalle yleensä aineettoman hyödykkeen välityksellä 

(esimerkiksi verkossa käytettävissä oleva palvelu).” (Valtiovarainministeriö, 2009, 

s.23) 

Grönroos toteaa palvelujen erottuvan toisistaan usein prosessiltaan. Hän on esittänyt 

seuraavan määritelmän palvelun käsitteestä:  

”Palvelu on ainakin jossain määrin aineettomien toimintojen sarjasta koostuva 

prosessi, jossa toiminnot tarjotaan ratkaisuina asiakkaan ongelmiin ja toimitetaan 
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yleensä, muttei välttämättä, asiakkaan, palvelutyöntekijöiden ja/tai fyysisten 

resurssien tai tuotteiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmien välisessä 

vuorovaikutuksessa.” (Grönroos, 2001, s.79) 

Grönroosin mukaan palveluun liittyvät järjestelmät perustuvat usein IT- ja 

verkkoratkaisuihin. Hän myös kuvaa useimmille palveluille löytyvän kolme 

peruspiirrettä: 

Palvelut ovat 1. prosesseja, jotka koostuvat toiminnoista tai toimintojen sarjoista 

eivätkä asioista. Ne myös 2. tuotetaan ja kulutetaan ainakin jossain määrin 

samanaikaisesti ja 3. asiakas osallistuu palveluprosessiin ainakin jossain määrin.  

Näiden peruspiirteiden lisäksi aineettomuus ja heterogeenisuus ovat palveluille 

ominaisia piirteitä. Palvelujen aineettomuus ilmenee esimerkiksi palvelujen 

kokemisesta yleensä subjektiivisesti, joten asiakkaat kuvatessaan palveluja käyttävät 

sanoja ”kokemus”, ”luottamus”, ”tunne” ja ”turvallisuus”. Palvelujen heterogeenisyyttä 

kuvastaa se, että jokaisen asiakkaan kohdalla sama palvelu on jollakin tavoin erilainen. 

Esimerkiksi pankkiautomaatin käytössä asiakkaan saamaan palveluun voi vaikuttaa se, 

että asiakas ei ymmärrä ruudussa näkyviä ohjeita.  

Asiakkaiden kuluttaessa palveluja, he kokevat jossain määrin palveluprosessin ja 

osallistuvat siihen. Grönroos hahmottaa palveluprosessin muodostuvan monesta 

toisistaan riippuvasta alaprosessista. Lisäksi hän jäsentää palveluprosessin jakaantuvan 

sisäisiin palvelutoimintoihin ja ulkoiseen palveluun. Organisaation henkilöstö toteuttaa 

palveluprosessiin kuuluvia sisäisiä palvelutoimintoja ja organisaation asiakas käyttää 

palveluprosessiin kuuluvaa ulkoista palvelua. Tässä tutkielmassa julkisen hallinnon 

sähköisen asiointipalvelun palveluprosessia kuvaillaan Grönroosin esittämän käsitteen 

pohjalta kuntalaisiin liittyen seuraavasti:  

Sähköisen asiointipalvelun palveluprosessin tekijöitä ovat prosessit, toimihenkilöt, 

sähköiset lomakkeet, tieto- ja viestintätekniikka sekä tietojärjestelmät, esimerkiksi 

toisiinsa liittyvät sähköiset palvelut.  

 

Tässä määritelmässä sähköiset lomakkeet vastaavat Grönroosin määritelmässä 

mainittuja tuotteita.  

 

Oulasvirran (2007) mukaan asiakkaan asiointia eli asioiden hoitamista palveluissa 

voidaan kuvata asiointiprosessilla. Palvelun laadun kehittämisessä on perinteisesti 

keskitytty palvelun kehittämiseen ja asiointiprosessin kehittäminen on pääsääntöisesti 

unohdettu. Lisäksi asiointiprosessin käsitettä ei ole kirjallisuudessa määritelty selkeästi. 

Valtiovarainministeriö on kuvaillut sähköistä asiointia esimerkiksi seuraavasti 

määrittelemällään asiointiprosessilla: 

”Sähköistä asiointia kehitettäessä kehitetään koko asiointiprosessia, joka 

muodostuu asiakkaan käyttöliittymästä palveluun sekä palvelun tuottamiseen 

liittyvistä prosesseista organisaatiossa (taustaprosessit).” (Valtiovarainministeriö, 

2009, s.24) 

Oulasvirta kuvailee asiointiprosessia eri näkökulmasta ja määrittelee asiointiprosessin 

palvelun käyttäjän eli asiakkaan yhteydessä:  

”Asiointiprosessilla ymmärretään kaikkia niitä vaiheita, jotka palvelun käyttäjä käy 

läpi hoitaessaan organisaatiossa asiaansa tai saadakseen sieltä palvelun. 
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Asiointiprosessiin kuuluu vain itse asiointi, ei yleensä varsinaisesti se palvelu tai 

asia, jota varten kansalainen asioi organisaatiossa.” (Oulasvirta, 2007, s.20) 

Asiointiprosessin lopputuloksena asiakas saa viranomaiselta palvelun tai muun 

suoritteen, kuten päätöksen. Oulasvirran mukaan asiointiprosessin käsite on hyödyllinen 

palvelun laadun tarkastelussa siksi, että siinä otetaan huomioon palvelun piirteet ennen 

sitä hetkeä, kun asiakas saa käyttöönsä palvelun (aika ennen aktiivista asiointia) sekä 

aika aktiivisen asioinnin jälkeen. Yleensä palvelun laadun tarkastelussa näitä vaiheita ei 

käsitellä ja keskitytään vain aktiivisen asioinnin vaiheisiin. Asiakas osallistuu palvelun 

tuottamiseen varsinkin aktiivisen asiointiajan aikana. Aktiivista asiointia edeltäviin ja 

sitä seuraaviin vaiheisiin liittyy ongelmia erityisesti julkisen hallinnon yhteydessä, joten 

näiden vaiheiden tarkastelu on perusteltua.  

Oulasvirta kuvailee terveyskeskuksessa asioinnin vaiheita eli asiointiprosessia 

seuraavasti: 

”Esimerkiksi terveyskeskuksen asiakas joutuu ehkä ottamaan selville, missä 

terveyskeskus sijaitsee, milloin se on auki, miten hän pääsee sinne ja mitä 

asiapapereita häneltä mahdollisesti edellytetään asioidessa. Terveyskeskukseen 

saapuessaan hän joutuu ehkä tutkimaan kyltitystä, jonottamaan, täyttämään erilaisia 

kaavakkeita jne. ennen kuin hän pääsee käyttämään sitä palvelua, esim. lääkärin tai 

terveydenhoitajan palvelua, jota varten hän on tullut. Tämän jälkeen hän joutuu 

ehkä odottamaan laboratoriokoetuloksia tms.” (Oulasvirta, 2007, s.82) 

Kuvassa 1 on havainnollistettu palveluprosessi Grönroosin mukaisesti jakautuneena 

sisäisiin palvelutoimintoihin ja ulkoiseen palveluun sekä palveluun liittyvä 

asiointiprosessi Oulasvirran esittämän kuvan pohjalta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 1.  Palveluprosessi muodostuen organisaation henkilöstön toteuttamista sisäisistä 

palvelutoiminnoista ja organisaation asiakkaan käyttämästä ulkoisesta palvelusta. 
Asiointiprosessi kuvaa asiakkaan osallistumista palveluprosessiin (Grönroos, 2001; 
Oulasvirta, 2007, s. 91). 

 

2.4 Sähköisten palvelujen määrittely ja ryhmittely 

Julkisen hallinnon sähköisiä palveluja on määritelty usealla eri tavalla. Lisäksi niitä on 

nimitetty myös verkkopalveluiksi. Sähköistä hallintoa käsitellessään esimerkiksi 

Taavila (2000), Anttiroiko (2004), Toivanen (2006) ja Ihalainen (2010) ovat käyttäneet 

sähköisestä palvelusta nimitystä verkkopalvelu. Valtiovarainministeriön (2009) 

Palveluprosessi 

Aika ennen 

aktiivista 

asiointia 

Aktiivinen 

asiointiaika 

Aika 

aktiivisen 

asioinnin 

jälkeen Asiointiprosessi 

Ulkoinen palvelu 

Sisäiset palvelutoiminnot 



17 

raportissa on myös määritelty sähköisen palvelun ja verkkopalvelun tarkoittavan eri 

asioita seuraavasti:  

Sähköinen palvelu on organisaation asiakkaalleen tarjoama sähköinen 

palvelurajapinta tai palvelun jakelukanava. Sähköisen palvelun edellytyksenä on, 

että palvelutapahtuma tai hyödykkeen siirto on jossain palveluprosessin käyttö- tai 

hallinnointivaiheessa digitaalisessa esitysmuodossa. Verkkopalvelu on laajasti 

ottaen digitaalisen sisällön ja sähköisten palvelujen avulla toteutettavaa 

palvelutuotantoa, jossa palvelujen tuottaja ja asiakas ovat vuorovaikutuksessa 

tietokoneen ja tietoverkon välityksellä.  

Valtiovarainministeriön (2009) mukaan yllä mainitun palvelutuotannon lisäksi myös 

verkkosivut ovat verkkopalveluja. Voutilainen (2006) toteaa verkkopalvelun käsitteen 

olevan juridisesti ongelmallinen, koska viestintämarkkinalaissa (393/2003) ja sähköisen 

viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) verkkopalvelu on verkkoyrityksen tarjoama 

palvelu (VML 2 § 18 kohta) tai palvelu, jonka teleyritys on toteuttanut viestintäverkon 

tarjoamiseksi käytettäväksi viestien siirtoon, jakeluun tai tarjollapitoon (SVTsL 2 § 5 

kohta). Näiden palvelujen tarjoajat ovat puhelin- ja verkko-operaattoreita. Voutilainen 

kuvailee sähköistä palvelua lainsäädännön yhteydessä seuraavasti: 

Sähköinen palvelu tarkoittaa sähköistä asiointia ja muita julkisyhteisöjen yleisölle 

tarjoamia sähköisiä palveluja, joita ovat mm. asiakasneuvonta, tiedotuspalvelut 

sekä viranomaisen ja asiakkaan välinen kommunikointi silloin, kun palvelun käyttö 

tapahtuu verkkoviestintänä. 

Lisäksi Voutilaisen mukaan sähköinen palvelu on yleiskäsite kaikille viranomaisen 

tarjoamille sähköisten tiedonsiirtomenetelmien avulla tarjotuille palveluille. Hän toteaa 

sähköisten palvelujen perustuvan sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttöön, joita 

ovat telekopio ja telepalvelu, kuten sähköinen lomake, sähköposti tai käyttöoikeus 

sähköiseen tietojärjestelmään taikka muu sähköiseen tekniikkaan perustuva menetelmä, 

jossa tieto välittyy langatonta tietoliikenneverkkoa tai kaapelia pitkin (SAVL 4 § 1 

kohta). Tässä tutkielmassa käsitetään sähköinen palvelu pääosin Voutilaisen kuvaamalla 

tavalla, mutta kuitenkin Grönroosin (2001) kuvaaman palveluprosessin ja Oulasvirran 

(2007) kuvaaman asiointiprosessin pohjalta käsitetään sähköisen asioinnin olevan oma 

kokonaisuutensa.  

Sähköisiä palveluja on ryhmitelty usealla eri tavalla riippuen näkökohdasta (Anttiroiko, 

2004). Toivanen (2006) toteaa verkkopalveluja voitavan ryhmitellä ainakin niiden 

tarkoituksen, tuotantotavan, sisällön ja kehitysasteen perusteella (Toivanen, 2006). 

Anttiroikon (2004) mukaan sähköisten palvelujen kehitysastetta tarkasteltaessa luonteen 

mukaisen ryhmittelyn pohjalta, sähköiset palvelut jäsennetään perinteisesti kuuluvaksi 

kolmeen ryhmään: 1. informaatio- eli tieto- tai tiedotuspalvelut, 2. vuorovaikutus- ja/tai 

viestintäpalvelut, sekä 3. transaktio- eli asiointipalvelut. Informaatiopalveluissa jaetaan 

kuntalaisille tietoa. Näiden palvelujen avulla kuntalaiset voivat käyttää kuntien 

tietokantoja, joista löytyvät esimerkiksi pöytäkirjat, taloustilastot, selvitykset, raportit ja 

tilastot. Esimerkiksi kuntien kotisivut ja kirjastopalvelut ovat informaatiopalveluja. 

(Taavila, 2000) Viestintäpalveluissa kansalainen voi tietoverkon välityksellä 

esimerkiksi tallentaa palvelujärjestelmästä sähköisiä lomakkeita omalle tietokoneelleen 

tai lähettää niitä palvelujärjestelmään. Viestintäpalveluja ovat myös esimerkiksi 

sähköpostipalvelut, postituslistat ja keskustelukanavat. (Anttiroiko, 2004; Taavila, 

2000) Asiointipalvelut koostuvat palvelun käytöstä ja tarvittaessa myös maksamisesta 

tai tietyn asiointiprosessin, esimerkiksi verkkoäänestyksen toteuttamisesta tietoverkon 

kautta. Asiointipalvelujen tarjoaminen on vaativinta teknologisesti ja organisatorisesti. 
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(Anttiroiko, 2004) Toivanen (2006) toteaa, että sähköistä asiointipalvelua voidaan 

tarkastella useasta eri näkökulmasta. Palvelujen tuotantoon liittyvissä näkökulmissa 

otetaan huomioon teknologia, palveluprosessit ja hallinnon rakenteet. Asiakkaaseen 

liittyvissä näkökulmissa otetaan huomioon tämän kokemukset ja näkemykset, jolloin 

käsitellään palvelun laatua sekä asiointipalvelun vastaavuutta asiakkaan toiveisiin ja 

tarpeisiin. Sähköistä asiointipalvelua voi tarkastella lisäksi useista muista näkökulmista 

organisaation ja sen tarpeen mukaisesti. Taavilan (2000) mukaan myös 

verkkolomakkeet ovat asiointipalveluja. Verkkolomakkeet mahdollistavat tiedon 

syötön, keruun ja tallennuksen sähköisessä muodossa. Lomakkeet voidaan siis siirtää 

tietoverkkojen avulla sähköisesti viranomaiselle ja edelleen eteenpäin viranomaisten 

sisäisessä käsittelyssä. Lisäksi ne voidaan arkistoida sähköisesti. Tällä tavoin 

käsiteltäviä lomakkeita voivat olla esimerkiksi päivähoitohakemus, 

toimeentulohakemus, kotihoidontukihakemus, rakennuslupahakemus, asuntohakemus ja 

kesätyöpaikkahakemus. Tässä tutkielmassa Taavilan kuvailemat verkkolomakkeet 

käsitetään sähköisiksi lomakkeiksi.  

 

2.5 Sähköinen asiointi  

Sähköisen asioinnin käsitteestä ei ole käytössä yhdenmukaista kuvausta.  Vuonna 2001 

valtiovarainministeriö on määritellyt sähköisen asioinnin seuraavasti:  

Sähköinen asiointi on hallintoasian sähköistä vireillepanoa ja sen täydentämistä 

sekä käsittelyn ja päätöksen tiedoksi antamista. (viitattu lähteessä Voutilainen, 

2006: Valtiovarainministeriö, 2001)  

Tämä määritelmä sisältää hallintoasian hoitamiseen liittyvät vaiheet vuorovaikutteisessa 

sähköisessä asioinnissa. Oulasvirran (2008) asiointiprosessin määritelmän mukaan 

määritelmän sisältöön ei kuitenkaan pitäisi kuulua viranomaisen tehtävät, kuten asian 

käsittelyn ja päätöksen tiedoksi antaminen. Vuonna 2009 valtiovarainministeriön 

sähköisen asioinnin määritelmän sisältönä oli siihen liittyviä tekijöitä (organisaatio, 

palvelu, vuorovaikutusvälineet, asiakas, käyttöliittymä) sekä yhä liian laajasti kuvailtu 

asiointiprosessi: 

”Sähköinen asiointi on organisaation palvelujen käyttämistä tieto- ja 

viestintätekniikalla toteutetuilla vuorovaikutusvälineillä. Sähköistä asiointia 

kehitettäessä kehitetään koko asiointiprosessia, joka muodostuu asiakkaan 

käyttöliittymästä palveluun sekä palvelun tuottamiseen liittyvistä prosesseista 

organisaatiossa (taustaprosessit).” (Valtiovarainministeriö, 2009, s. 24) 

Myös Taavilan määritelmä sähköisestä asioinnista sisältää siihen liittyviä tekijöitä 

(asiakas, tietoverkot, viranomaisorganisaatio, tietojärjestelmät, sähköposti, 

palautelomakkeet, sähköiset asiakirjat):  

”Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan asiointia, joka tapahtuu pääosin asiakkaan 

itsensä toimesta tietoverkkojen välityksellä viranomaisorganisaation 

tietojärjestelmiin sähköpostin, palautelomakkeiden tai sähköisten asiakirjojen 

avulla.” (Taavila, 2000, s. 29)  

Taari (2008) huomioi pro gradu –tutkielmassaan sähköiseen asiointiin kuuluvan 

vuorovaikutteisen asioinnin lisäksi yksisuuntaisen asioinnin, jossa tieto kulkee vain 

yhteen suuntaan eikä sisällä välitöntä vuorovaikutusta. Vuorovaikutteinen asiointi 

toteutuu esimerkiksi asiakkaan lähettäessä täytetyn sähköisen lomakkeen viranomaiselle 
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sähköisesti sekä viranomaisen lähettäessä sähköisesti päätöksen asiakkaalle (Taavila, 

2000). Sähköistä asiointia on myös eri yhteyksissä nimitetty eri tavoin, joten siitä 

käytettävien nimitysten perusteella ei välttämättä tule heti selväksi käsiteltävän aiheen 

yhteys sähköiseen asiointiin. Esimerkiksi valtioneuvoston eri toimijat ovat käyttäneet 

sähköistä asiointia tarkoittavina sähköisiä asiointipalveluja, sähköistä 

viranomaisasiointia ja julkista verkkoasiointia (Toivanen, 2006).  

Tässä tutkielmassa tarkastellaan julkisen hallinnon asiakkaista kuntalaisia. Sähköisen 

asioinnin käsite esitetään Taarin (2008), Taavilan (2000), Oulasvirran (2007) ja 

valtiovarainministeriön (2001, 2009) kuvausten pohjalta. Oulasvirran määrittelemän 

asiointiprosessin pohjalta viranomaisen tehtävien ei huomioida kuuluvan 

asiointiprosessiin. Näin sähköinen asiointi määritellään tässä tutkielmassa seuraavasti: 

 

Sähköinen asiointi on yksi- ja kaksisuuntaista asiointia, joka on asiakkaan 

toteuttamaa asioiden hoitamista julkisen hallinnon sähköisillä palveluilla sekä 

tieto- ja viestintätekniikalla toteutetuilla vuorovaikutusvälineillä. Sähköinen 

asiointi on esimerkiksi tietojen hakua ja hallintoasioiden vireille laittamista. 

Sähköistä asiointia voidaan kuvata asiointiprosessilla muodostuen vaiheista, jotka 

asiakas käy läpi hoitaessaan sähköisellä palvelulla asiaansa. 

 

2.6 Sähköiset palvelut osana julkisen hallinnon palveluja 

Suomessa vuorovaikutteisten sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen alkoi 

varsinaisesti 1990-luvun lopulla (Anttiroiko, 2004). Siitä lähtien ne ovat yleistyneet 

hitaanlaisesti (Toivanen, 2006). Valtionhallintoon kuuluvista organisaatioista ainakin 

verohallinto, työhallinto, kansaneläkelaitos, väestörekisterikeskus, eduskunta, 

opetushallitus, ajoneuvohallintokeskus, viestintävirasto, patentti- ja rekisterihallitus sekä 

tiehallinto tarjoavat sähköisiä asiointipalveluja. Kuntien tarjoamia sähköisiä 

asiointipalveluja ovat esimerkiksi verkkokirjasto, lomakepalvelu, verkkokeskustelu-

palvelu, verkkokoulu, verkkokirkko, kirjaston palvelut ja nettineuvola. (Heimala ja 

Vestama, 2003)  

Vuonna 2009 kaikilla valtion virastoilla oli omat internet-sivut tai virasto oli mukana 

hallinnonalan tai muiden viranomaisten yhteisportaaleissa. Verkossa olevia lomakkeita 

tarjosi 76 prosenttia virastoista. Myös kaikilla kunnilla oli käytössä omat internet-sivut 

ja lisäksi useat kunnat olivat mukana useamman kunnan yhteisissä seutu- tai 

alueportaaleissa. Sähköisiä lomakkeita tarjosi kuntalaisille noin 75 prosenttia kunnista 

ja lähes kaikki kunnat tarjosivat kirjastojen sähköisiä palveluja verkoissa. Julkisen 

hallinnon verkkopalveluista kuntien verkkosivuja käytettiin eniten ja seuraavaksi 

suosituimpia verkkopalveluja olivat työvoimatoimiston, kansaneläkelaitoksen, 

verohallinnon sekä opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut. (Valtiovarainministeriö, 

2009)  

Valtioneuvoston kanslian (2005) raportin mukaan julkisen hallinnon palvelujen 

kehittämisen tavoitteena on antaa asiakkaalle mahdollisuus saada julkisen hallinnon 

palvelut asiakaslähtöisesti asiakkaan valitsemaa asiointikanavaa käyttäen. Tällöin 

asiakas voi saada palvelun tai tehdä palvelupyynnön sähköisesti internetiä, puhelinta tai 

digi-televisiota käyttäen tai käymällä virastossa. Lisäksi tavoitteena on asiointikanavien 

rakentaminen siten, että palvelua käyttäessään asiakkaan ei välttämättä tarvitse tietää 

lopullisen palvelun tuottajaa ja periaatteessa kaikki palveluntuottajat voivat hyödyntää 

samaa palvelukanavaa.  
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Valtiovarainministeriön (2009) raportissa on määritelty julkisen hallinnon sähköiset 

informaatiopalvelut ja vuorovaikutteiset sähköiset palvelut osaksi julkisen hallinnon 

asiakaspalvelujen rakennetta. Tätä rakennetta kehitetään vuoteen 2015 asti siten, että 

nämä sähköiset palvelut jäsennetään osaksi julkisen hallinnon yhteisiä asiakaspalveluja 

tai asiantuntija- ja viranomaispalveluja. Tämän suunnitelman mukaan asiakkaalle 

tarjotaan pääsy kunnallisiin palveluihin sekä valtion alue- ja paikallishallinnon 

palveluihin yhteispalveluna silloin, kun asiakas ei tarvitse henkilökohtaista 

asiantuntijapalvelua. Palvelutilanteita on kolmenlaisia: 1. palvelu voidaan toteuttaa 

kokonaan yhteispalveluna, 2. palvelun saaminen edellyttää asiantuntijan tapaamista, 

sekä 3. palvelu voidaan toteuttaa kokonaan sähköisesti. Palvelut ryhmitellään kahteen 

ryhmään näiden erilaisten palvelutilanteiden mukaisesti seuraavasti:  

a) Yhteiset asiakaspalvelut eli yhteispalvelut ja sähköiset informaatiopalvelut (front 

office -palvelut). 

b) Asiantuntija- ja viranomaispalvelut sekä vuorovaikutteiset sähköiset palvelut 

(back office -palvelut).  

Kuvassa 2 on havainnollistettu valtiovarainministeriön (2009) raportin kuvauksen 

pohjalta julkisen hallinnon palvelujen jäsentäminen erilaisten palvelutilanteiden 

mukaisesti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Kuva 2.  Julkisen hallinnon palvelut jaettuna kahteen ryhmään kolmen erilaisen palvelutilanteen 

mukaisesti (Valtiovarainministeriö, 2009).  

 

Vuoden 2013 rakennepoliittisen ohjelman mukaan Suomen hallitus tulee edistämään 

kuntien tietohallintoratkaisujen yhtenäistämistä. Ohjelmassa todetaan Suomen 

pirstaloituneen tietojärjestelmäpohjan olevan tuottavuusongelma ja este uusien 

palvelujen kehittämiselle. Tarkoituksena on toteuttaa kansallinen sähköinen 

palveluväylä ja sähköinen tunnistautuminen kustannustehokkaasti. (Suomen hallitus, 

2013) Palveluväylä on osa kansallista palveluarkkitehtuuria, joka sisältää palveluväylän 

lisäksi sähköisen identiteetin, palvelukanavat, muut palvelut sekä palveluarkkitehtuurin 

hallinnan. Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja –väylä on tiedonvälityskokonaisuus, 

jonka päälle voidaan rakentaa esimerkiksi sähköiset kuntalaisten palvelut. 

(Valtiovarainministeriö, 2013) 
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2.7 Aiempi tutkimus sähköisistä palveluista käyttäjien näkökulmasta 

Tähän tutkielmaan etsittiin tutkimuksia sähköisistä palveluista käyttäjien näkökulmasta 

pääasiassa Melinda-tietokannasta, Scopus ja Web Of Science –viitetietokannoista sekä 

ProQuest –kokoteksti- ja viitetietokannasta. Suomalaisista tutkimuksista julkisen 

hallinnon sähköisistä palveluista käyttäjien kannalta löytyi Saarenpään ja Tiaisen (2004) 

julkisen hallinnon palvelupilotteihin kohdistuva tutkimus. Suomalaisista tutkimuksista 

sähköisistä palveluista käyttäjien kannalta löytyi Heinosen ja Strandvikin (2008) 

matkatoimiston sähköiseen palveluun kohdistuva tutkimus sekä Gummeruksen (2010) 

yksityisen terveyspalvelun tuottajan sähköiseen palveluun kohdistuva tutkimus. 

Kansainvälisistä tutkimuksista julkisen hallinnon sähköisistä palveluista käyttäjien 

näkökulmasta esitetään tässä Iranin ja muiden (2012) tutkimus käytetyistä 

tutkimusmenetelmistä sekä Wangin ja Liaon (2008) tutkimus kohdistuen Taiwanin 

kuuteen julkisen hallinnon sähköiseen palveluun. Kansainvälisiä sähköiseen hallintoon 

liittyviä tutkimuksia käyttäjien näkökulmasta on tehty tutkimalla käyttäjien 

tyytyväisyyttä sähköisistä palveluista. Näitä tutkimuksia on tehty vähän verrattuna 

muihin sähköisen hallinnon tutkimuksiin. (Irani & muut, 2012) 

Irani ja muut (2012) ovat tarkastelleet käytettyjä tutkimusmenetelmiä tutkimuksissa, 

joissa käsitellään kansalaisten tyytyväisyyttä sähköisestä hallinnosta liittyen sähköisiin 

palveluihin. He löysivät yhdeksästä sähköisen hallinnon tutkimusten julkaisuun 

tarkoitetuista lehdistä 114 artikkelia vuosilta 2000-2012, kun kaikkia sähköiseen 

hallintoon liittyneitä artikkeleita oli yhteensä 3 934. Julkisen hallinnon tutkimuksessa 

informaation toimittaminen kansalaisille on ollut merkittävä tutkimuksen aihepiiri. 

Tarkastelluissa tutkimuksissa määrällisiä tekniikoita ja survey-tutkimuksia oli käytetty 

selvästi enemmän kuin laadullisia tekniikoita ja haastattelumenetelmiä tai yhdistettyjä 

menetelmiä.  

 

Saarenpää ja Tiainen (2004) selvittivät haastattelemalla kuntalaisten käyttökokemuksia 

julkisen hallinnon palvelupiloteista, joita olivat Seinäjoen kaupungin sähköinen 

päivähoitohakemus, Etelä-Pohjanmaan viranomaisten verkkopalvelu sekä Nurmon 

kunnan vesimittarilukeman lähettäminen sähköisesti. Osa päivähoitohakemukseen 

kohdistuneista 16 henkilön haastatteluista tehtiin puhelimitse ja osa kasvotusten. 

Haastateltavista puolet oli täyttänyt ja lähettänyt päivähoitolomakkeen sähköisesti ja 

puolet oli tehnyt päivähoitohakemuksen perinteisellä tavalla. Haastattelujen runko 

muodostettiin sen mukaan oliko haastateltava lähettänyt päivähoitohakemuksen 

perinteisesti vai sähköisesti. Suurin osa kysymyksistä oli puoliavoimia. 

Tutkimustulosten mukaan sähköisesti päivähoitohakemuksen lähettäneet kokivat 

hakemuksen tekemisen ja lähettämisen yleisesti ottaen toimivaksi, vaikka hakemuksen 

tekemisessä oli erilaisia ongelmia. Näitä olivat esimerkiksi tietojen häviäminen 

lomakkeesta, täyttöohjeita ei löytynyt, paikallisen Osuuspankin tunnukset eivät 

kelvanneet sähköiseen tunnistukseen sekä se, että hakijat eivät saaneet kuittausta 

hakemuksen käsittelyyn ottamisesta. Hakemuksen perinteisesti jättäneistä suurin osa (5 

haastateltavaa) olisivat jättäneet hakemuksen sähköisesti, jos olisivat tienneet 

sähköisestä päivähoitohakemuksesta. Loput hakemuksen perinteisesti jättäneistä eivät 

olleet käyttäneet sähköistä päivähoitohakemusta teknisen ongelman, tietokoneen ja 

internet-yhteyden puutteen tai huonojen tietoteknisten taitojen vuoksi. Tutkimuksen 

mukaan uusista palveluista on tiedotettava monipuolisesti, jotta kuntalaiset tulisivat 

niistä tietoisiksi. 
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Saarenpää ja Tiainen haastattelivat 5 henkilöä haastateltavien kotona kohdistuen Etelä-

Pohjanmaan viranomaisten verkkopalveluun ja Nurmon kunnan palveluun 

vesimittarilukeman lähettämisestä sähköisesti. Haastateltavilta kysyttiin pääosin 

puoliavoimilla kysymyksillä yleisiä kysymyksiä liittyen heidän perustietoihin, 

tietokoneen ja internetin käyttöön sekä sähköiseen asiointiin. Lisäksi palvelupilotteja 

testattiin, jonka jälkeen haastateltavilta kysyttiin kokemuksia ja ajatuksia testatuista 

palvelupiloteista.  Haastateltavat pitivät verkkopalvelun pilotin käytettävyyttä 

suhteellisen helppona, ulkoasua hieman latteana ja osa haastatelluista ei löytänyt sillä 

vaivattomasti tietoa. Hakutoiminto ei aina toiminut johtuen vääristä hakusanoista tai 

pilotin teknisistä ongelmista. Yhtenä suurena ongelmana oli tietokoneen pieni näyttö, 

jolloin verkkopalvelun pilotin sivut eivät näkyneet kerralla kokonaan näytöllä. 

Tutkimustulosten mukaan Etelä-Pohjanmaan viranomaisten verkkopalvelun olisi oltava 

mahdollisimman helppokäyttöinen sekä sen tietojen tulisi olla kattavia ja ajantasaisia. 

Vesimittarilukeman lähettämistä tekstiviestillä haastatellut pitivät helppona ja kätevänä 

sekä kokivat saavansa siitä konkreettista hyötyä. 

Heinonen ja Strandvik (2009) ovat kehittäneet asiakkaan havaittu arvo –mallin (a 

customer perceived value model), jota käyttämällä voidaan tarkkailla asiakkaan 

perinteistä tai sähköistä palvelua käyttäessään kokemaa sähköisen palvelun käyttöarvoa 

(value-in-use). Malli on 4-ulotteinen koostuen teknisestä, toiminnallisesta, tilallisesta ja 

ajallisesta dimensiosta (dimension), joilla mitataan palvelun käyttöarvoa. Teknisellä 

dimensiolla mitataan palvelun vuorovaikutuksen lopputulosta, toiminnallisella 

dimensiolla asiakkaan vuorovaikutuksen kokemuksia. Tilallisella dimensiolla mitataan 

palvelun ominaisuuksia sekä asiakkaan havaintoja palvelun vuorovaikutuksen 

sijainneista. Ajallisella dimensiolla mitataan asiakkaan havaintoja aikaan liittyvästä 

palvelun saatavuudesta. Heinonen ja Strandvik testasivat kehittämäänsä mallia 

empiirisessä tutkimuksessaan, joka kohdistui matkatoimiston sähköiseen palveluun. Sitä 

käyttämällä asiakkaat voivat etsiä erilaisia lomia, tilata ja maksaa matkan sekä 

esimerkiksi etsiä tietoa matkakohteista. Mallin testaus sisälsi mallin käyttökelpoisuuden 

tarkastelun kyselyn luomisessa, datan keräämisessä sekä tulosten esittämisessä. Data 

kerättiin Suomessa sähköisellä kyselyllä matkatoimiston sähköisessä palvelussa. 

Kyselyssä oli 18 kysymystä, joihin vastattiin jollakin 3 vastausvaihtoehdolla: 1. tämä ei 

lisää haluani käyttää palvelua, 2. tämä lisää jonkin verran haluani käyttää palvelua sekä 

3. tämä lisää merkittävästi haluani käyttää palvelua. Vastaajista 76 prosenttia oli naisia 

ja 24 prosenttia miehiä. Vastaajista 80 prosenttia oli 20-49 -vuotiaita. Kyselyllä saatiin 

kolmessa viikossa 3 328 vastaajalta käyttökelpoiset vastaukset. Vastaajilla oli 

mahdollisuus osallistua palkinnon arvontaan. Tutkimuksessa jokaisen dimension arvo 

laskettiin ryhmiteltyjen kysymysten keskiarvon perusteella. Tutkimustulosten mukaan 

asiakkaat kokivat yleisimmin matkatoimiston sähköisen palvelun hyödylliseksi. 

Vastaajien sukupuolella oli merkittävä ero eri dimensioihin liitettyjen kysymysten 

vastauksissa siten, että naisten vastaukset olivat myönteisempiä kuin miesten 

vastaukset. Löydösten perusteella asiakkaan havaittu arvo -malli on osin 

käyttökelpoinen asiakkaan sähköisen palvelun käyttöarvon kokemuksen tarkastelussa. 

Koska vastaajilla oli huomattavan paljon myönteisiä kokemuksia palvelun tarjoajasta, 

osaa mallista ei voitu testata empiirisesti. 

 

Gummerus (2010) on tutkinut asiakkaan havaintoja sähköisen palvelun arvosta mallilla, 

jonka mukaan asiakkaiden havainnot sähköisen palvelun arvosta riippuu asiakkaan 

arvioista kohdistuen palvelun prosessiin, sisältöön ja asetuksiin (configuration). 

Gummerus testasi empiirisessä tutkimuksessaan mallin mukaisesti kolmea hypoteesia:  
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H1. Sähköisen palvelun prosessilla on myönteinen suhde toteutuneeseen (realised) 

arvoon. 

H2. Sähköisen palvelun sisällöllä on myönteinen suhde toteutuneeseen arvoon. 

H3. Asiakkaan käyttämillä sähköisen palvelun asetuksilla on myönteinen suhde 

       toteutuneeseen arvoon. 

 

Hypoteeseja testattiin tutkimalla suomalaisen yksityisen terveyspalvelun tuottajan 

sähköisen palvelun kolmea pääpalvelua: 1. keskustelufoorumit (sisältäen yli 50 

aihealuetta), 2. artikkelit (ajankohtaiset terveydenhoidon aiheet ja uutiset) sekä 3. 

tietokanta (sisältäen pääsyn asiakkaiden lääketieteellisiin kysymyksiin ja lääkäreiden 

vastauksiin). Asiakkaan havaintoja palvelun prosessista mitattiin palvelun tehokkuus, 

saatavuus, yksityisyys ja vastauskyky (kyky vastata asiakkaan palautteisiin) termeillä. 

Asiakkaan havaintoja palvelun sisällöstä mitattiin keskittyen sähköisen palvelun 

jokaisen kolmen pääpalvelun osalta eri termeihin. Asiakkaan havaintoja 

keskustelufoorumien sisällöstä mitattiin empatia, tuki ja informaation laatu termeillä. 

Asiakkaan havaintoja artikkelien sisällöstä mitattiin virheettömyys, asiaankuuluvuus, 

käyttökelpoisuus ja informaation ajantasaisuus termeillä sekä havaintoja tietokannan 

sisällöstä mitattiin hyödyllisyyden ja kokonaisvaltaisen arvioinnin termeillä. Asiakkaan 

havaintoja palvelun asetuksista mitattiin sähköisen palvelun jokaisen kolmen 

pääpalvelun osalta. Palvelun asetuksia tutkittiin mittaamalla eri tekijöiden yhdistelmien 

vaikutusta riippuvaan muuttujaan. Mittaus sisälsi palvelun käytön emotionaalisen, 

kognitiivisen sekä uhrauksen (onko ajan käyttö palvelussa hyvin käytettyä aikaa) 

näkökulmat. Data kerättiin sähköisellä kyselyllä tutkimuksen kohteena olevassa 

sähköisessä palvelussa ponnahdusikkuna-kutsua käyttäen. Kahdeksan päivän aikana 

kyselyllä saatiin 667 vastaajalta käyttökelpoiset vastaukset. Kyselyssä käytettiin 7-

portaista Likert-asteikkoa (1=”täysin erimieltä”; 7=”täysin samaa mieltä”). Vastaajat 

olivat enimmäkseen naisia (91 %) ja iältään 13-79 –vuotiaita. Hypoteesien testaus 

toteutettiin regressioanalyysilla. Tutkimustulokset vahvistivat hypoteeseja H1 ja H2 

sekä tukivat vain osittain hypoteesia H3. Löydösten mukaan sähköisen palvelun arvon 

havaitsemisessa palvelun prosessin osalta asiakkaille tärkeitä tekijöitä ovat palvelun 

turvallisuus, käytettävyys ja vastauskyky. Palvelun sisällön osalta sähköisen palvelun 

kolmesta pääpalvelusta keskustelufoorumilla on vahvin yhteys asiakkaan havaintoihin 

palvelun arvosta. Lisäksi palvelun asetukset vaikuttavat vain vähän asiakkaan 

havaintoihin palvelun arvosta. 

 

Wang ja Liao (2008) ovat tutkineet julkisen hallinnon sähköisten palvelujen 

onnistuneisuutta kansalaisten näkökulmasta. He testasivat tutkimuksessaan DeLone ja 

McLeanin (2003) päivitetyn onnistuneisuus-mallin  (updated IS success model) pohjalta 

kehittämäänsä tutkimusmallia (a model of eGovernment systems success). 

Tutkimusmalli koostuu informaation laatu, järjestelmän laatu, palvelun laatu, palvelun 

käyttö, käyttäjän tyytyväisyys ja havaittu nettohyöty (perceived net benefit) muuttujista. 

Wang ja Liao testasivat mallia tutkimalla kuutta kansalaisten käyttöön tarkoitettua 

Taiwanilaista julkisen hallinnon sähköistä palvelua: Taiwanin rautatiet (Taiwan 

Railwys), elektroninen moottoriajoneuvo ja kuljettaja -tietojärjestelmä (an electronic 

motor vehicle and driver IS), verojen täyttö (tax filling), virtuaalinen 

työllistämispalvelujen keskus (virtual employment services center), julkisen hallinnon 

portaali (eGovernment portal) ja matkailutoimisto (a tourism bureau). Palvelujen 

käyttäjille tarjottiin kyselyä, jonka kohteena oli vastaajan ilmoittama hänen viimeksi 

käyttämänsä palvelu. Kyselyssä käytettiin 7-portaista Likert asteikkoa (1=”vahvasti eri 

mieltä”; 7=”vahvasti samaa mieltä”). Tutkimuksessa analysoitiin 119 vastaajan 
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vastaukset. Vastaajista 58 prosenttia oli miehiä ja 42 prosenttia naisia. Wang ja Liao 

testasivat kehittämäänsä mallia faktorianalyysillä käyttäen LISREL 8.3 -sovellusta. 

Testaus osoitti mallin olevan riittävän luotettava sekä suppeneva (convergent) ja 

diskriminantti (discriminant) validiteetiltaan. He testasivat tutkimuksessaan 9 

hypoteesia kehittämänsä mallin pohjalta tarkastelemalla kertoimia (standardized path 

coefficients), p-arvoja ja variansseja.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että mallin muuttujat ovat päteviä mittoja julkisen 

hallinnon sähköisen palvelun onnistuneisuuden tarkastelussa. Löydösten mukaan mallin 

muuttujista havaittu nettohyöty -muuttuja kuvastaa parhaiten julkisen hallinnon 

sähköisen palvelun onnistuneisuutta. Havaittuun nettohyötyyn vaikutti eniten palvelun 

käyttö, joten palvelun käyttämisen tärkeys tukee käyttäjän havaintoja nettohyödyistä. 

Tutkimustulosten mukaan 1. informaation laatu vaikuttaa merkitsevästi palvelun 

käyttöön ja käyttäjän tyytyväisyyteen, 2. järjestelmän laatu vaikuttaa merkitsevästi 

käyttäjän tyytyväisyyteen, 3. palvelun käyttö vaikuttaa merkitsevästi käyttäjän 

tyytyväisyyteen ja 4. palvelun käyttö ja käyttäjän tyytyväisyys vaikuttavat merkitsevästi 

havaittuun nettohyötyyn. Tutkimustulokset osoittivat selvästi, että informaation laatu 

vaikuttaa palvelun käyttöön, käyttäjän tyytyväisyyteen ja nettohyötyyn enemmän kuin 

järjestelmän laatu ja palvelun laatu. Näin Taiwanin viranomaisten olisi kiinnitettävä 

huomiota julkisen hallinnon sähköisten palvelujen informaation laadun edistämiseen. 

Löydösten mukaan järjestelmän laadun vaikutus palvelun käyttöön ei ollut merkitsevä. 

Tähän Wang ja Liao epäilevät syyksi käyttäjien hyvät tietokoneen käyttötaidot, jonka 

vuoksi järjestelmän laatu tai käytettävyys ei ole kriittisen tärkeää käyttäjille heidän 

valitessaan sähköisen palvelun käytön tai sen käyttämättömyyden välillä. Tulosten 

perusteella Taiwanin julkisen hallinnon sähköisiä palveluja olisi kehitettävä 

yksinkertaistamalla vuorovaikutusta, sekä tärkeintä olisi tarjota niissä korkeatasoista 

informaatiota ja palvelua sisältäen riittävän ja ajantasaisen informaation, turvallisuuden 

ja yksityisyyden suojan sekä personalisoidun palvelun. Wangin ja Liaon mukaan näihin 

palveluihin voitaisiin saada tällöin lisää käyttäjiä. 
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3. Tutkimus 

 
Tässä luvussa esitetään tutkimuksen teoreettinen tausta, tutkimusprosessi, 

tutkimusmenetelmä sekä tutkimustulokset. Tutkimuksen taustateoriana on DeLonen & 

MacLeanin (1992) onnistuneisuus-malli (success model) ja tutkimusmenetelmänä 

tapaustutkimus (case study). Taustateorian pohjalta tutkimuksessa laaditaan sähköinen 

kysely, muodostetaan empiirinen malli sekä verrataan empiiristä mallia onnistuneisuus-

malliin. 

 

 

3.1 Teoreettinen tausta 
 

DeLone ja McLean (1992) kehittivät onnistuneisuus–mallin tietojärjestelmien 

onnistuneisuuden selittämiseen ja ennustamiseen. Tietojärjestelmän onnistuneisuuden 

käsitteestä ei ole käytössä tutkijoiden keskuudessa yhtenäistä määritelmää ja sitä on 

arvioitu kyselyissä käytettävien useiden erilaisten muuttujien avulla (DeLone & 

McLean, 1992; Iivari, 2005; Khayn, Ractham & Firpo, 2012). Niitä ovat esimerkiksi 

käytön mielekkyys, käytön helppous, järjestelmän vastausaika ja järjestelmän 

luotettavuus. DeLone ja McLean toteavat, että tutkimuksissa on hyvä käyttää aiemmin 

kehitettyjä, luotettuja ja empiirisissä tutkimuksessa sovellettuja tietojärjestelmien 

onnistuneisuuden mittaamiseen tarkoitettuja kyselyjä tai niiden osioita. Näin erilaisten 

kyselyissä käytettävien muuttujien määrä vähenee ja tutkimustuloksia voidaan 

paremmin vertailla. DeLone ja McLean esittävät mallin, missä tietojärjestelmien 

onnistuneisuuden mittaaminen koostuu kuudesta eri muuttujasta. Mallin muuttujat on 

esitetty taulukossa 3.  

 
Taulukko 3. Onnistuneisuus-mallin muuttujat ja niiden mittauksen kohteet  

(DeLone & McLean, 1992). 

 

DeLone ja McLean ovat määrittäneet tietojärjestelmän onnistuneisuuden 

prosessimaisena käsitteenä eli onnistuneisuus-mallina, joka sisältää kuusi muuttujaa 

sekä niiden ajalliset ja syyperäiset riippuvuussuhteet. Mallin mukaan järjestelmän laatu 

ja informaation laatu vaikuttavat järjestelmän käyttöön ja käyttäjän tyytyväisyyteen. 

Lisäksi järjestelmän käyttö ja käyttäjän tyytyväisyys vaikuttavat toisiinsa. Järjestelmän 

käytön määrä voi vaikuttaa käyttäjän tyytyväisyyteen positiivisesti tai negatiivisesti. 

Samalla tavoin käyttäjän tyytyväisyys voi vaikuttaa järjestelmän käyttöön. DeLone ja 

MacLean ovat esittäneet järjestelmän laadun ja informaation laadun vaikuttavan 

käyttäjän tyytyväisyyteen epäsuorasti. Järjestelmän käyttö ja käyttäjän tyytyväisyys 

ennakoivat yksilöllistä vaikutusta. Tästä yksilöllisen suorituksen vaikutuksesta seuraa 

joitakin organisatorisia vaikutuksia. Esimerkiksi hyvän järjestelmän laadun odotetaan 

Muuttuja Mittauksen kohde 
1.  Järjestelmän laatu (System quality) Tietojärjestelmän ominaisuudet 
2.  Informaation laatu (Information quality) Tietojärjestelmän tuottama informaatio 
3.  Käyttö (Use) Tietojärjestelmän käyttö 
4.  Käyttäjän tyytyväisyys (User satisfaction) Käyttäjän reaktio tietojärjestelmän käytöstä 
5.  Yksilöllinen vaikutus (Individual impact) Tietojärjestelmän vaikutus yksilön tehtävien 

tekemiseen 
6.  Organisatorinen vaikutus (Organizational impact) Tietojärjestelmän vaikutus organisaation 

tehokkuuteen 
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johtavan hyvään käyttäjän tyytyväisyyteen ja lisääntyneeseen käyttöön. Tästä seuraa 

myönteiset vaikutukset yksilölliseen tuottavuuteen ja tulos näkyy organisaation 

tuottavuuden paranemisena. Kuvassa 3 on onnistuneisuus-malli sekä rajattuna tässä 

tutkimuksessa käytettävät muuttujat. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Kuva 3. Onnistuneisuus –malli sekä rajattuna tässä tutkimuksessa käytettävät muuttujat 

(Delone & McLean, 1992, s.87). 

 

Osa tutkijoista on arvioinut onnistuneisuus-mallin olevan osin puutteellinen (Delone & 

MacLean, 2003; Iivari, 2005). Erityisesti yksilöllisen vaikutuksen ja organisatorisen 

vaikutuksen yhteys käyttäjän tyytyväisyyteen ja käyttöön puuttuu mallista (Iivari, 

2005). DeLone ja McLean (2003) muuttivat alkuperäistä onnistuneisuus-mallia 

palautteisiin perustuen esimerkiksi lisäämällä uudeksi muuttujaksi palvelun laadun 

(service quality) sekä yhdistämällä yksilöllinen vaikutus ja organisatorinen vaikutus -

muuttujat nettohyöty (net benefits) -muuttujaksi, jolla on vaikutusta käyttäjän 

tyytyväisyyteen ja järjestelmän käyttöön. Nettohyöty-muuttuja kuvastaa käyttäjän 

ajankäytön näkökulmasta palvelun käytön myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia (Khayn 

& muut, 2012). Palvelun laatu -muuttujaan voidaan liittää järjestelmän laatu sekä 

palvelun laatu -muuttujaan liittyviä muuttujia (DeLone & McLean, 2003). Tässä 

tutkielmassa käytetään DeLonen ja McLeanin (1992) esittämää alkuperäistä mallia ja 

sen pohjalta tarkastellaan järjestelmän laatuun, informaation laatuun, järjestelmän 

käyttöön, käyttäjän tyytyväisyyteen sekä yksilölliseen vaikutukseen liittyviä muuttujia. 

 

 

3.1.1 Onnistuneisuus-mallin soveltaminen tutkimuksissa 

DeLonen ja McLeanin (1992, 2003) onnistuneisuus-malli on hyvin tunnettu malli 

tietojenkäsittelyn alan tutkijoiden keskuudessa (Khayn & muut). Sitä on sovellettu 

esimerkiksi julkisen hallinnon yrityksille tarkoitetun sähköisen palvelun, 

taloushallinnon tietojärjestelmän, potilaan turvallisuus -mobiilitietojärjestelmän, 

sähköisen yhteisöpalvelun sekä sähköisen eKaupan onnistuneisuuden tutkimisessa.  

Iivari (2005) testasi tutkimuksessaan alkuperäistä onnistuneisuus-mallia sen viiden 

muuttujan osalta. Testaus ei kohdistunut mallin organisatorinen vaikutus –muuttujaan. 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin Oulun kaupungin taloushallinnon 

tietojärjestelmään kohdistuvaa kyselyä. Siihen vastasi 78 tietojärjestelmää käyttävää 

työntekijää. Tutkimustulokset tukivat kohtuullisesti mallia. Kuitenkin Iivari toteaa 

mallia olevan vaikea tulkita syyperäiseksi ja selittäväksi johtuen pääosin käyttäjän 

tyytyväisyyden käsitteen monitulkintaisuudesta. Tutkimuksessa järjestelmän laadun 

tulokset ja informaation laadun tulokset ennustivat merkitsevästi käyttäjän 

tyytyväisyyttä, mutta eivät vaikuttaneet vastaavasti järjestelmän käyttöön. 

Tutkimustulokset järjestelmän laadusta ennustivat kuitenkin myös merkitsevästi 

järjestelmän käyttöä. Järjestelmän käytön yhteys yksilölliseen vaikutukseen ei ollut 

Käyttäjän 

tyytyväisyys 

Yksilöllinen 

vaikutus 

Organisatorinen 

vaikutus 
Informaation 

laatu 

Järjestelmän 

laatu 

Käyttö 
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merkitsevä, mutta käyttäjän tyytyväisyyden yhteys yksilölliseen vaikutukseen oli 

merkitsevä. Järjestelmän käytön yhteys käyttäjän tyytyväisyyteen ja käyttäjän 

tyytyväisyyden yhteys järjestelmän käyttöön eivät olleet merkitseviä. Tutkimuksen 

kohteena oleva tietojärjestelmä liittyi työtehtäviin, joten tietojärjestelmän käyttö oli 

luonteeltaan pakollista. Iivarin mukaan tämä saattoi vaikuttaa hänen tutkimustuloksiinsa 

järjestelmän käytön ja järjestelmän laadun tulosten osalta. Tutkimustulosten mukaan 

järjestelmän käyttö ilmeni muihin muuttujiin verrattuna suhteellisen merkityksettömänä 

ja järjestelmän laadun tulokset merkityksellisempänä kuin informaation laadun 

tulokset.  

Khayn ja muut (2012) ovat tutkineet Thaimaan julkisen hallinnon yritysten verojen 

maksuun tarkoitettua internetin kautta käytettävän eValmistevero-tietojärjestelmän (the 

e-excise system) laatua DeLonen ja McLeanin (2003) päivitettyyn onnistuneisuus-

malliin sekä luottamukseen ja yksilöllisiin ominaisuuksiin pohjautuen. Luottamus 

tarkoittaa käyttäjän luottamusta julkisen hallinnon verkkopalveluihin ja yksilölliset 

ominaisuudet käyttäjän tietojärjestelmien käyttöön liittyviä ominaisuuksia. Khayn ja 

muut toteuttivat kyselyn kohdistuen eValmistevero-tietojärjestelmään. Kyselyyn vastasi 

77 sen käyttäjää 26 yrityksestä. eValmistevero-tietojärjestelmän käyttö oli luonteeltaan 

vapaaehtoista. Khayn ja muut testasivat tutkimuksessaan 1. luottamuksen vaikutusta 

informaation laatuun, järjestelmän laatuun ja palvelun laatuun, 2. informaation laadun, 

järjestelmän laadun ja palvelun laadun vaikutusta järjestelmän käyttöön ja käyttäjän 

tyytyväisyyteen, 3. käyttäjän tyytyväisyyden vaikutusta järjestelmän käyttöön, 4. 

järjestelmän käytön vaikutusta käyttäjän tyytyväisyyteen, 5. järjestelmän käytön ja 

käyttäjän tyytyväisyyden vaikutusta nettohyötyyn sekä 6. yksilöllisten ominaisuuksien 

vaikutusta järjestelmän käyttöön. Khayn ja muiden (2012) tutkimus tuki enimmäkseen 

heidän testaamiaan hypoteeseja. Ainoastaan informaation laatu ei vaikuttanut 

merkitsevästi järjestelmän käyttöön, järjestelmän laatu ei vaikuttanut merkitsevästi 

käyttäjän tyytyväisyyteen ja järjestelmän käyttö ei vaikuttanut merkitsevästi 

nettohyötyyn. Käyttäjät mieltävät mahdollisesti järjestelmän laadun yleensä 

tietojärjestelmän tavallisena ja luotettavana toimintana. Tällöin järjestelmän laatu voi 

olla epäsopiva luomaan käyttäjän tyytyväisyyttä. (viitattu lähteessä Khayn ja muut, 

2012: Wu & Wang, 2006) Kuitenkin järjestelmän laadun jatkuva kehittäminen voi 

epäsuorasti lisätä käyttäjän tyytyväisyyttä (viitattu lähteessä Khayn ja muut, 2012: 

Rotchanakitumnuai, 2008). Käyttäjät kokivat eValmistevero-tietojärjestelmän 

luotettavaksi, hyödylliseksi, aina tarvittaessa saatavilla olevaksi, selkeäksi, 

ymmärrettäväksi, säännöllisesti päivitetyksi sekä verojen maksuun asianmukaiseksi.  

 

Wen-Yuan ja Chia-Cheng (2008) ovat tutkineet Taiwanilaisessa sairaalassa (W.F 

Hospital) käytettävän potilaan turvallisuus -mobiilitietojärjestelmän (The Health Risk 

Reminders and Surveillance (HRRS) mobile system) onnistuneisuutta DeLonen ja 

McLeanin alkuperäisen onnistuneisuus-mallin pohjalta. Lääkärit saivat 

tietojärjestelmästä 8 kuukauden ajan potilaita koskevaa kriittistä informaatiota viesteinä 

sähköpostiin ja matkapuhelimeen aina tarvittaessa 24 tuntia päivässä. Koska DeLonen 

ja McLeanin malli ei mittaa tietojärjestelmän käytön kuormittavaa vaikutusta, Wen-

Yuan ja Chia-Cheng lisäsivät malliin seitsemänneksi muuttujaksi mobiili 

terveydenhoidon huoli (mobile healthcare anxiety). He toteuttivat kyselyn näin 

laajennetun onnistuneisuus-mallin pohjalta. Kyselyyn saatiin käyttökelpoiset vastaukset 

72 lääkäriltä HRRS-mobiilitietojärjestelmän käyttökokemuksista. Tutkimustulokset 

tukivat merkittävästi mallia. Tutkimustulosten mukaan 1. informaation laatu assosioi 

positiivisesti järjestelmän käytön ja käyttäjän tyytyväisyyden kanssa, 2. järjestelmän 

käyttö assosioi positiivisesti käyttäjän tyytyväisyyden kanssa, 3. käyttäjän tyytyväisyys ja 

mobiili terveydenhoidon huoli assosioivat positiivisesti yksilöllisen vaikutuksen kanssa 



28 

ja 4. yksilöllinen vaikutus assosioi positiivisesti organisatorisen vaikutuksen kanssa. 

Tutkimustulokset eivät tukeneet mallia järjestelmän laadun osalta, koska järjestelmän 

laatu ei assosioinut merkitsevästi järjestelmän käytön eikä käyttäjän tyytyväisyyden 

kanssa. Wen-Yuan ja Chia-Cheng arvelevat, että vastaajat arvioivat järjestelmän laadun 

hyväksi järjestelmän ollessa toimintakunnossa ja huonoksi vasta sen ollessa toimimaton. 

Löydösten perusteella lääkärit kärsivät mobiilista terveydenhoidon huolesta, mutta 

kuitenkin he kokevat HRRS-mobiilitietojärjestelmän käytön myönteisesti, koska sen 

käyttö lisää heidän työnsä tehokkuutta auttamalla heitä tekemään oikea-aikaisesti 

lääketieteellisiä päätöksiä. 

 

Schaupp, Bélanger ja Weiguo (2009) ovat tutkineet kahden internetin kautta käytettävän 

sähköisen palvelun, yhteisöpalvelun (online community) ja eKaupan (e-commerce) 

onnistuneisuutta DeLonen ja McLeanin alkuperäisen mallin pohjalta. He lisäsivät 

malliin subjektiiviset säännöt (subjective norms) –muuttujan, jolla he mittasivat muiden 

henkilöiden vaikutusta käyttäjän sähköisen palvelun käyttöön. He myös jättivät 

käyttämättä tutkimusmallissaan onnistuneisuus-mallin palvelun käyttö ja organisatoriset 

vaikutukset –muuttujia, käyttivät käyttäjän tyytyväisyys –muuttujan sijasta tyytyväisyys 

sähköiseen palveluun (Website Satisfaction) –muuttujaa sekä valitsivat testattavat 

yhteydet osaksi eri tavalla kuin ne on esitetty onnistuneisuus-mallissa. Tutkimusmallin 

mukaan 1. subjektiiviset säännöt vaikuttavat informaation laatuun, järjestelmän laatuun 

ja yksilölliseen vaikutukseen, 2. informaation laatu ja järjestelmän laatu vaikuttavat 

yksilölliseen vaikutukseen sekä 3. informaation laatu, järjestelmän laatu ja yksilöllinen 

vaikutus vaikuttavat tyytyväisyyteen sähköisestä palvelusta. Tutkimuksen kohteena 

olevan yhteisöpalvelun tarkoituksena on tukea käyttäjiä eri aiheisiin kohdistuvien 

tietojen keräämisessä ja jakamisessa sekä toimia samoista aiheista kiinnostuneiden 

ihmisten keskustelupalstana. Yhteisöpalvelun käyttäjille tarjottiin sähköistä kyselyä, 

jolla saatiin 1 837 vastaajalta käyttökelpoiset vastaukset yhteisöpalvelun 

käyttökokemuksista. Tutkimuksen kohteena olevan eKaupan ensisijainen tarkoitus on 

helpottaa eri osapuolten, kuten tavarantoimittajien ja asiakkaiden välistä 

vuorovaikutusta. Sitä käytetään tyypillisesti tuotteen tai palvelun etsimiseen sekä sen 

jälkeen vuorovaikutukseen. eKaupan käyttäjille tarjottiin sähköistä kyselyä, jolla saatiin 

171 vastaajalta käyttökelpoiset vastaukset eKaupan käyttökokemuksista.  

 

Tutkimustulokset osoittivat, että onnistuneisuuden tekijät vaihtelevat merkittävästi 

sähköisten palvelujen asiayhteyden mukaisesti. Esimerkiksi yhteisöpalvelua koskevien 

tutkimustulosten mukaan järjestelmän laatu vaikuttaa merkitsevästi yksilölliseen 

vaikutukseen, mutta eKauppaa koskevien tutkimustulosten mukaan järjestelmän laatu ei 

vaikuta merkitsevästi yksilölliseen vaikutukseen. Schaupp ja muut olettavat eKaupan 

keskeisimmän tehtävän olevan vuorovaikutuksen toimitus, jolloin järjestelmän laatu eli 

eKaupan helppokäyttöisyys tai sen rakenne eivät ole käyttäjille tärkeitä. Molempien 

sähköisten palvelujen tutkimustulosten mukaan subjektiivisten sääntöjen vaikutus 

yksilölliseen vaikutukseen on merkitsevä. Tältä pohjalta Schaupp ja muut toteavat 

muiden henkilöiden mielipiteiden vaikuttavan käyttäjien olettamuksiin vapaaehtoisesti 

käytettävän sähköisen palvelun kyvystä suoriutua sille annetuista tehtävistä. 

Yhteisöpalvelua koskevat tutkimustulokset tukivat enimmäkseen tutkimusmallia. 

Tutkimustulokset erosivat mallista siinä, että informaation laatu ja järjestelmän laatu 

eivät vaikuttaneet merkitsevästi tyytyväisyyteen sähköisestä palvelusta. Merkitsevin 

yhteys oli yksilöllisen vaikutuksen yhteys tyytyväisyyteen sähköisestä palvelusta. 

eKauppaa koskevat tutkimustulokset tukivat vähemmän tutkimusmallia kuin 

yhteisöpalvelua koskevat tutkimustulokset. eKauppaa koskevat tutkimustulokset 

erosivat mallista siinä, että 1. subjektiiviset säännöt eivät vaikuttaneet merkitsevästi 

informaation laatuun ja järjestelmän laatuun, 2. järjestelmän laatu ei vaikuttanut 
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merkitsevästi yksilölliseen vaikutukseen ja 3. informaation laatu ei vaikuttanut 

merkitsevästi tyytyväisyyteen sähköisestä palvelusta. Merkitsevin yhteys oli 

informaation laadun yhteys yksilölliseen vaikutukseen. 

 

 

3.2 Tutkimusprosessi 

Tutkimusprosessiin sisältyi 7 vaihetta.  

1. Oulun kaupungin tietohallintohenkilöltä ehdotus OmaAsiointi-palvelun tutkimisesta.  

 

2. Aihetta kartoitettiin perehtymällä aiempaan tutkimukseen sähköisistä palveluista 

käyttäjien näkökulmasta sekä perehtymällä OmaAsiointiin, OmaOuluun, Kansalaisen 

tunnistus – ja maksupalvelu Vetumaan, Oulun kaupungin sähköisen asioinnin 

tunnistuspalveluun (Oulun kaupunki, 2013c, 2013d, 2013e) sekä seuraaviin 

taustatietoihin: 

 

a) OmaAsioinnin käyttäjämäärät vuosilta 2010-2012 (Palveluhenkilö, 2012d) 
b) Käyttäjien palautteita OmaAsioinnista vuosilta 2011- 2012 (Palveluhenkilö, 

2012e) 
c) Oulu10-asiakastyytyväisyyskyselyn sähköisesti tulleet OmaAsiointia koskevat 

vastaukset vuodelta 2011 (Palveluhenkilö, 2012f) 
 

3. Tutkimusaiheen pohjalta muodostettiin tutkimusongelma, joka sisälsi 4 kysymystä: 

 

a) Miten käyttäjät kokevat OmaAsioinnin ja sen käytön? 

b) Miten käyttäjäkohtaiset tekijät vaikuttavat käyttäjän kokemukseen 

OmaAsioinnin järjestelmän laadusta, OmaAsioinnin käytöstä ja OmaAsioinnista 

asioinnin kannalta? 

c) Miten OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laatu vaikuttavat 

OmaAsioinnin käyttöön ja kokemukseen sen käytöstä? 

d) Miten OmaAsioinnin käyttö sekä kokemus sen käytöstä vaikuttavat 

kokemukseen OmaAsioinnista asioinnin kannalta? 

 

4. Tutkimusmenetelmäksi valittiin tapaustutkimus (case study), josta kerrotaan 

tarkemmin luvussa 3.3. Tapaustutkimuksen tapauksena olevasta OmaAsioinnista on 

kuvaus luvussa 3.3.1 

 

5. Tietojen keruu toteutettiin sähköisellä kyselyllä. Sen suunnittelu, toteutus ja sisältö 

selostetaan luvussa 3.3.2. 

 

6. Sähköisen kyselyn vastaukset analysoitiin IBM SPSS 20 Statistics –sovelluksella. 

Tutkimustulokset esitellään luvussa 3.4. 

 

3.3 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa käytettiin tapaustutkimusta (case study). 

Tapaustutkimuksissa tarkastellaan yhtä tai useita tapauksia ja tiedonhankintatapoina 

ovat kyselyt, haastattelut, havainnointi ja arkistomateriaalin käyttö, joten kerättävä tieto 

voi olla sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista. Tapaustutkimus voi olla luonteeltaan 

kuvailevaa, teoriaa testaavaa tai teoriaa luovaa, ja siinä pyritään selittämään syy-
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seuraussuhteita tai tapahtumaketjuja. Tapaustutkimus sopii vastaamaan kysymyksiin 

”miten”, ”miksi” ja ”mitä”.  

 

Tietojen keruu tapaustutkimuksessa on samanaikaista tietojen tulkintaa 

tutkimustehtävän kannalta ja siten perusteltujen löydösten keräämistä. 

Tapaustutkimuksessa tutkijan on tunnettava tutkimusaiheena oleva tapaus (case) 

mahdollisimman hyvin, koska hänen on kyettävä esittämään hyviä kysymyksiä ja 

tulkitsemaan vastauksia. Tietoja ja näyttöä (evidence) löydösten tueksi voidaan kerätä 

useista eri lähteistä, joita ovat esimerkiksi dokumentit, arkistot, haastattelut, vapaa 

havainnointi, osallistuva havainnointi ja fyysiset luomukset (artefact).  

Tapaustutkimuksessa perustelujen tuottaminen tuloksille on vaikeaa, eikä sitä varten ole 

olemassa vakiintuneita menetelmiä. Esimerkiksi aineiston käsittelyllä tilastollisesti 

voidaan kuitenkin löytää aineiston perusrakenteet. 

 

Tapaustutkimuksen keskeisiä analyysimuotoja ovat mallin sovitus (pattern-matching), 

selitysten rakentaminen (explanation-building) ja aikasarja-analyysi (viitattu lähteessä 

Järvinen & Järvinen, 2004: Yin, (1989)). Tässä tutkimuksessa tapauksena on Oulun 

kaupungin OmaAsiointi-palvelu ja analyysimuotoina ovat mallin sovitus ja selitysten 

rakentaminen. Mallin sovituksessa verrataan empiirisesti saatua mallia teorettiseen 

malliin ja selitysten rakentamisen voi toteuttaa mm. sanallisesti kuvaamalla syy-

seurausketjut (viitattu lähteessä Järvinen & Järvinen, 2004: Yin, (1989)). Tässä 

tutkimuksessa testataan onnistuneisuus-mallia vertaamalla empiiristä mallia 

onnistuneisuus-malliin.  Onnistuneisuus-mallin pohjalta tarkastellaan OmaAsioinnin 

käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laadusta 

mahdollisina syinä käyttäjien OmaAsioinnin käytölle ja OmaAsioinnin käytön 

kokemuksille. Lisäksi tarkastellaan OmaAsioinnin käyttöä ja OmaAsioinnin käytön 

kokemuksia mahdollisina syinä kokemukselle OmaAsioinnista asioinnin kannalta. 

Myös taustalla vaikuttavina syinä kokemukselle OmaAsioinnin järjestelmän laadusta, 

OmaAsioinnin käytöstä sekä OmaAsioinnista asioinnin kannalta tarkastellaan 

käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutusta. 

 

 

3.3.1 OmaAsiointi-palvelu 

Tässä luvussa esitetään tapaustutkimuksen tapauksena olevan OmaAsioinnin 

palveluprosessi ja asiointiprosessi Grönroosin (2001) ja Oulasvirran (2007) 

määritelmien pohjalta. Prosessikuvauksen tarkoituksena on esittää kokonaiskuva 

OmaAsioinnin ympäristöstä sekä sähköisen asioinnin vaiheista. Oulun kaupungin 

palvelujen sähköisten lomakkeiden tarjoamista OmaAsioinnissa selvitetään 

perehtymällä OmaAsioinnissa tarjottavien sähköisten lomakkeiden ryhmittelyyn 

palvelualuekohtaisesti. Lisäksi käydään läpi OmaAsioinnin toiminnot ja rakenne. Tässä 

luvussa OmaAsioinnin käyttäjistä käytetään asiakas-termiä.  

 

 

Prosessikuvaus 
 

OmaAsiointia tarkasteltaessa Grönroosin (2001) esittämän palveluprosessin pohjalta, 

palveluprosessiin kuuluvia sisäisiä palvelutoimintoja ei tarkastella, koska ne eivät kuulu 

tämän tutkielman aihealueeseen. Toimihenkilöiden huomioidaan kuitenkin käyttävän 

asiakkaiden OmaAsioinnilla lähettämien sähköisten lomakkeiden käsittelyyn 

järjestelmää, jota nimitetään tässä tutkielmassa asianhallintajärjestelmäksi. 

OmaAsioinnin palveluprosessia tarkastellaan sen ulkoisen palvelun osalta, johon 
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tulkitaan liittyvän OmaAsioinnissa tarjottavat sähköiset lomakkeet, OmaAsiointi, 

OmaOulu, Kansalaisen tunnistus– ja maksupalvelu Vetuma sekä Oulun kaupungin 

sähköisen asioinnin tunnistuspalvelu. Lisäksi OmaAsioinnissa asiointia tarkastellaan 

Oulasvirran (2007) esittämän asiointiprosessin pohjalta. OmaAsioinnin 

asiointiprosessiin tulkitaan liittyvän asiakkaat, asiakkaiden OmaAsioinnin yhteydessä 

käyttämät tiedonsiirtoyhteydet, päätelaitteet, käyttöjärjestelmät ja selainohjelmat. 

OmaAsioinnin käyttöön huomioidaan voivan vaikuttaa asiakaskohtaiset tekijät, kuten 

asiakkaiden henkilökohtaiset ominaisuudet, asioinnit sekä käyttöympäristö. 

OmaAsiointiin kohdistuva sähköinen asiointi esitetään asiointiprosessin pohjalta 

keskittyen pääasiassa sisään- ja uloskirjautumiseen. 

 

OmaOulussa tehtävän OmaAsioinnin käyttöön kuuluvan henkilöllisyyden vahvasti 

tunnistavan sisäänkirjautumisen jälkeen asiakas voi käyttää OmaAsiointi, Omahoito ja 

Päiväkotien sivut -palveluja. Sisäänkirjautumisen pääsee tekemään valitsemalla 

OmaOulussa yhden sisäänkirjautumiseen johtavista toiminnoista, esimerkiksi 

OmaOulussa OmaAsiointi-välilehden tai palveluluettelosta OmaAsioinnissa 

tarjottavaan sähköiseen lomakkeeseen liittyvän linkin. OmaOulussa valittavan 

OmaAsiointi-välilehden kautta sisäänkirjautuminen päätyy OmaAsioinnin Etusivulle. 

OmaOulussa tehtävän sähköisen lomakkeen valinnan ja sisäänkirjautumisen jälkeen 

käyttäjä päätyy OmaAsioinnin Asiointipalvelut-verkkosivulle, jossa valittu sähköinen 

lomake on täytettävissä. 

  

Kuvassa 4 on jäsennetty OmaAsioinnin palveluprosessin muodostuvan sisäisistä 

palvelutoiminnoista ja ulkoisesta palvelusta. Ulkoisen palvelun osalta rajoitutaan 

lähinnä sisään – ja uloskirjautumiseen, joita tarkastellaan vain osan niihin liittyvien 

toimintojen osalta. Sähköiseen asiointiin liittyvänä aktiivisena asiointiaikana asiakas 

esimerkiksi voi lähettää sähköisen lomakkeen toimihenkilölle OmaAsioinnista. 

Toimihenkilö käsittelee sähköisen lomakkeen asianhallintajärjestelmällä ja lähettää 

asian käsittelystä tietoja asiakkaalle OmaAsiointiin. OmaOulu kuvataan luettelemalla 

vain osa sen Etusivulla olevista toiminnoista sekä välisivut, jotka sen Etusivulla ovat 

valittavissa. Oulun kaupungin sähköisen asioinnin tunnistuspalvelusta käytetään 

kuvassa lyhennettä Oukatu.  
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Kuva 4. OmaAsiointi-palvelun palvelu- ja asiointiprosessi.  
 

Asiakkaan käyttämän päätelaitteen ja sen käyttöjärjestelmän tulkitaan vaikuttavan 

sähköiseen asiointiin koko asiointiprosessin ajan. Lisäksi asiakkaan käyttämän 

selainohjelman ja tietoliikenneyhteyden tulkitaan vaikuttavan sähköiseen asiointiin 

osana asiointiprosessia sen jokaisessa vaiheessa aktiivisen asioinnin ajan sekä osaksi 

aikaan ennen aktiivista asiointia ja osaksi aikaan aktiivisen asioinnin jälkeen.  

 

 

 

 

 

 

 

Aktiivinen asiointiaika 

Sisäiset palvelutoiminnot 

Asiointiprosessi 

Asianhallintajärjestelmä 

Oukatu 
Toimintoja 
- Ohje selaimen   
  välimuistin   
  tyhjentämiseen – 
  linkki 
- Palaa  
  OmaOuluun – 
  linkki 

Palveluprosessi 

Aika ennen 

aktiivista asiointia 

Aika aktiivisen 
asiointiajan 
jälkeen 

OmaOulu 

Välisivut 
- Etusivu  
- OmaAsiointi 
- Omahoito 
- Päiväkotien sivut 
Toimintoja (Etusivu) 
- Palveluluettelo:  
  Lomake-linkit 
-Tunnistaudu-painike 
- Rekisteröidy-painike 

 

käsittely-

tapahtumat 

sähköinen 

lomake 

Ulkoinen palvelu 

OmaAsiointi 
 Etusivu 
- Asiointipalvelut 
- Dokumenttipankki 
- Omat tiedot 
- Ohjeet 
 
Toimintoja  
- Kirjaudu ulos –linkki 

OmaOulu 
Toimintoja 
- Kirjaudu ulos  
  -painike 
- Toimintojen  
   oikopolut -painike 

Vetuma  
Toimintoja 
-Mobiilivarmenne-linkki 
-Pankkitunnistus-linkki 
- Jatka palveluun – 
  painike 

Oukatu 
Toimintoja 
- Siirry tunnistautumaan 
  - painike  
- Älä tunnistaudu nyt  
  –painike 

tai 
- Tunnistaudu palveluun    
  vahvasti -painike 
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Sähköisten lomakkeiden ryhmittely 

OmaAsioinnissa tarjottavat sähköiset lomakkeet liittyvät Oulun kaupungin 

palvelualueisiin ja ne ovat pääsääntöisesti saatavilla myös paperisina. Ulkopuoliset 

palveluntuottajat eivät tarjoa sähköisiä lomakkeita OmaAsioinnissa. Kuitenkin 

tulevaisuudessa palvelujen saatavuutta sähköisesti määrittelevät myös tulevat 

lainsäädännöt. Valtiovarainministeriön 12.1.2012 asettama ”Julkisen hallinnon 

asiakaspalvelun kehittämishankkeen” (Asiakaspalvelu 2014) ohjelma ja strategia 

ohjeistavat valtion keskeisten asiointipalvelujen tarjoamista kuntien 

yhteispalvelupisteiden kautta. (Tietohallintohenkilö, 2012; Valtiovarainministeriö, 

2012) Oulun kaupungin yksiköiden ja liikelaitosten tarjoamat palvelut on koottu 

palveluluetteloksi, joka koostuu palvelualueista ”JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja 

osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa” -

suosituksen pohjalta (Tietohallintohenkilö, 2012).  

OmaAsioinnissa sähköiset lomakkeet tarjotaan palveluluettelon palvelualueiden 

yhteydessä. Useat yksiköt ja liikelaitokset voivat tarjota sähköisiä lomakkeita 

yksittäisen palvelualueen yhteydessä. Taulukossa 4 on yhteenveto Oulun kaupungin 

palvelualueista, OmaAsioinnissa kuntalaisille tarjottavista sähköisistä lomakkeista ja 

organisaatioista. Tässä yhteydessä organisaatioilla tarkoitetaan OmaAsioinnissa 

sähköisiä lomakkeita tarjonneita Oulun kaupungin yksiköitä ja liikelaitoksia. (Oulun 

kaupunki, 2013b, 2013c, 2013d, 2013f; Palveluhenkilö, 2012a, 2012c). 

 
Taulukko 4. OmaAsiointi-palvelussa tarjottavat sähköiset lomakkeet palvelualueiden mukaisesti 

lueteltuna sekä kunkin sähköisen lomakkeen käsittelystä vastaavat organisaatiot. 
Organisaatioista Oulun konttori on liikelaitos ja muut ovat Oulun kaupungin 
yksikköjä. 

 

 

 

Toimintojen ja rakenteen kuvaus 
 

OmaAsioinnilla asiakkaat voivat hakea ja täyttää sähköisiä lomakkeita sekä lähettää 

niitä Oulun kaupungin yksiköihin ja liikelaitoksiin. Lisäksi OmaAsioinnilla voi seurata 

sillä vireille laittujen asioiden käsittelyn etenemistä, säilyttää sähköisiä lomakkeita ja 

päivittää omia tavoitettavuustietojaan. Asioiden ratkaisusta annetaan asiakkaalle tieto 

asian luonteen mukaisesti. Tieto asioiden ratkaisusta ilmoitetaan asiakkaalle eri tavoin 

hakkuutähteiden keräysluvan, venepaikkahakemuksen, oikaisuvaatimus 

pysäköintivirhemaksun, kesätyöharjoitteluhakemuksen ja ilmoitus terveysaseman 

valinnan osalta. Varsinainen päätös asiasta näkyy OmaAsioinnissa ainoastaan 

Palvelualue Sähköinen lomake Organisaatio 

Asiointi ja neuvonta Kuntalaispalaute Oulun konttori  

Asuminen ja 

rakentaminen 

- - 

Kadut, kartat ja liikenne Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 

Kaupunkisuunnittelu - - 

Koulutus ja opiskelu - - 

Kulttuuri ja kirjastot - - 

Hyvinvointipalvelut - - 

Liikunta ja ulkoilu Venepaikkahakemus Sivistys- ja kulttuuripalvelut 

Päätöksenteko ja hallinto - - 

Sosiaali- ja perhepalvelut Päivähoidon palvelusetelihakemus Hyvinvointipalvelut 

Terveyspalvelut OTA (OmanTerveydenAvaintekijät) Hyvinvointipalvelut 

 Ilmoitus terveysaseman valinnasta Hyvinvointipalvelut 

Turvallisuus - - 

Työ ja elinkeinot Kesätyöharjoitteluhakemus Sivistys- ja kulttuuripalvelut 

Ympäristö ja luonto Hakkuutähteiden keräyslupa –hakemus Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
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hakkuutähteiden keräysluvan osalta. Venepaikkahakemuksen osalta asiakkaaseen 

otetaan yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse, kun hänen hakemansa sopiva 

venepaikka on saatavilla. Tällöin asiakkaaseen otetaan yleensä ensin yhteyttä ja vasta 

sitten ilmoitetaan OmaAsioinnissa asia ratkaistuksi. Oikaisuvaatimus 

pysäköintivirhemaksusta osalta päätös postitetaan paperisena asiakkaalle samana 

päivänä, kun asia on ratkaistu. Kesätyöharjoitteluhakemuksen osalta harjoittelupaikan 

saaneille ilmoitetaan päätös puhelimella, sähköpostilla tai kirjeellä. Päätöksestä ei 

ilmoiteta heille, jotka jäävät ilman harjoittelupaikkaa. Ilmoitus terveysaseman valinnasta 

kohdalla asiakkaalle ei toimiteta päätöstä, koska asiakkaan ilmoittama terveysaseman 

valinta kirjautuu suoraan potilastietojärjestelmään. Tällöin OmaAsioinnissa ei myös 

ilmoiteta päätöksestä, vaan ainoastaan asian vastaanottamisesta. (Palveluhenkilö, 2014) 

OmaAsiointi on suomenkielinen ja se sisältää Etusivu, Asiointipalvelut, 

Dokumenttipankki, Omat tiedot, Ohjeet ja Kirjaudu sisään -verkkosivut. Kuvassa 5 on 

OmaAsioinnin Etusivu.  
 

 
 

Kuva 5. OmaAsioinnin Etusivu. 

 

OmaAsioinnin verkkosivut sisältävät pysyviä ja aiheen mukaisia osioita. Pysyvinä 

osiona verkkosivuilla ovat yleensä Päävalikko ja Yhteystiedot. Vain Kirjaudu sisään –

verkkosivulla, ja Asiointipalvelut-verkkosivulla sähköistä lomaketta täytettäessä ja 

lähetettäessä pysyviä osioita ei ole näkyvissä. Päävalikosta otsikon valinnalla näytölle 

tulevat esiin otsikon aiheen mukaiset osiot. Etusivulla niitä ovat 

Asiakastyytyväisyyskysely, Omat palvelupyynnöt, Asiointipalvelut ja Ilmoitukset. 

Omat palvelupyynnöt –osiossa asiakkaalle ilmoitetaan vireille laitettujen asioiden 

käsittelytiedot siten, että Palvelupyyntö-kohtaan tulostuu asiaa koskevan sähköisen 
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lomakkeen nimi, Tila-kohtaan ”Vastaanotettu” tai ”Ratkaistu” –tieto ja Päivämäärä-

kohtaan käsittelyn ajankohta (pp.kk.vvvv). Hakkuutähteiden keräyslupaa koskevassa 

asiassa ”Ratkaistu”–tiedon tilalta tulostuu ”Keruulupa myönnetty” tai ”Keruulupaa ei 

myönnetty”. Ilmoitukset-osioon tulostuvat nämä samat tiedot sekä käsittelytunnus. 

(Palveluhenkilö, 2014) Kuvassa 6 on esimerkki asiakkaalle OmaAsioinnissa 

ilmoitettavista sähköisillä lomakkeilla vireille saatettujen asioiden käsittelyn tiedoista 

Omat palvelupyynnöt ja Ilmoitukset -osioissa.  
 

 

Kuva 6. Sähköisillä lomakkeilla vireille saatettujen asioiden käsittelyn tiedot OmaAsioinnin 
              Etusivulla Omat palvelupyynnöt ja Ilmoitukset –osioissa. 

 

Asiointipalvelut ja Etusivu -verkkosivut ovat melkein samanlaisia, koska 

Asiointipalvelut-verkkosivulla sen aiheen mukaisia osioita ovat samat Asiointipalvelut 

ja Ilmoitukset -osiot kuten Etusivulla. Sähköisen lomakkeen valinnan jälkeen 

Asiointipalvelut-verkkosivulla kuitenkin näkyy vain Asiointipalvelut-osio sisältäen 

täytettävän sähköisen lomakkeen.  Asiointipalvelut-osioon sisältyy Hae asiointipalvelua 

–haku, jolla voi etsiä sähköisiä lomakkeita. Lisäksi osioon kuuluu palveluluettelo, jossa 

kunkin palvelualueen yhteydessä ilmoitetaan, onko sähköisiä lomakkeita käytettävissä. 

Tästä tiedotteina käytetään esimerkiksi ”Tämä palveluryhmä on tyhjä” tai ”Palveluja: 2” 

ilmoituksia. Valittaessa palveluryhmän otsikko –linkki (esimerkiksi Terveyspalvelut), 

Asiointipalvelut–osioon vaihtuu haun tulos. Siitä sähköisen lomakkeen linkin 

(esimerkiksi OTA-lomake) valinnalla siirrytään täyttämään sähköistä lomaketta. 

Kuvassa 7 on OmaAsioinnin Asiointipalvelut-osio Terveyspalvelut-linkin valinnan 

jälkeen Asiointipalvelut-verkkosivulla. 
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Kuva 7. OmaAsioinnin Asiointipalvelut-osio Terveyspalvelut-linkin valinnan jälkeen  
              Asiointipalvelut-verkkosivulla. 

 

Dokumenttipankki-verkkosivulla sen aiheen mukainen osio on Henkilökohtainen 

dokumenttipankki. Dokumenttipankkiin tallentuu osa asiakkaan lähettämistä sähköisistä 

lomakkeista pdf-muodossa, esimerkiksi venepaikkahakemus (Palveluhenkilö, 2013). 

Omat tiedot -verkkosivulla sen aiheen mukaiset osiot ovat Omat tiedot ja Ilmoitukset –

osiot sekä Ohjeet-verkkosivulla Ohjeet-osio. Kirjaudu ulos –linkin valinnan jälkeen 

tulee näkyviin Kirjaudu sisään –verkkosivu.  

 

 

3.3.2 Sähköinen kysely 
 

Tässä tutkimuksessa tiedonkeruumenetelmänä käytetty OmaAsioinnin käyttäjille 

suunnattu sähköinen kysely toteutettiin Webropol 1.0 –sovelluksella. Sillä voidaan 

sähköisten kyselyjen luomisen lisäksi esimerkiksi kerätä vastauksia sekä tehdä niistä 

raportteja ja analyyseja. Tutkimuksessa käytetyn kyselyn vastaukset analysoitiin IBM 

SPSS Statistics 20 –sovelluksella. Ennen julkaisua kysely tarkistettiin Oulun yliopiston 

ja Oulun kaupungin IT-asiantuntijoilla. Kysely julkaistiin OmaOulun Etusivulla, sen 

tiedotteissa sekä Oulun kaupungin verkkosivuilla. Vastaajat saivat halutessaan osallistua 

arvontaan, jonka palkintona oli iPodNano-musiikkisoitin. Kysely oli kuntalaisten 

käytettävissä syksyllä 2012 noin kuukauden, jolloin OmaAsiointi oli vaihtelevasti 

käytettävissä. Tuolloin OmaAsiointi oli välillä toimintakunnossa, välillä käytössä 

osittain toimivana ja välillä poissa käytöstä teknisten ongelmien vuoksi. Tämä 

todennäköisesti vaikutti osaltaan vastauksiin ja kyselyn vastaajien määrään. Tavallisesti 

OmaAsioinnista on lähetetty Oulun kaupungin liikelaitoksiin ja yksiköihin noin 400 
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sähköistä lomaketta kuukautta kohden. Sähköiseen kyselyyn vastauksia kertyi 

kuukauden aikana kuitenkin vain 36. Alhainen vastausten määrä rajoittaa analysointia 

siten, että tutkimusaineiston syvällisempi analysointi sisältää vain muutamia vastauksia.  

Kyselyllä (Liite A) kartoitettiin vastaajien OmaAsioinnin käyttökokemuksia. Kysely 

koostuu pääasiassa onnistuneisuus-malliin liittyvistä kysymyksistä, joiden aiheina ovat 

järjestelmän laatu, informaation laatu, käyttäjän tyytyväisyys ja palvelun käyttö. 

Kaikkien vastaajien vastaukset sukupuolesta, ikäryhmästä, tietokoneen käyttötaidoista 

ja mieluisimmasta Oulun kaupungin palvelusta analysoitiin. Lisäksi analysoitiin 17 

vastaajan vastaukset sähköisistä lomakkeista, päätelaitteista, palvelun käytöstä, 

käyttöohjeen tuntemuksesta, OmaAsioinnin tuttuudesta, käyttäjän tyytyväisyydestä, 

järjestelmän ja informaation laadusta sekä yksilöllisestä vaikutuksesta.  

Kysymykset on jaettu kyselyssä (Liite A) pääosin neljään osioon: 1. Taustatiedot, 2. 

OmaAsioinnin käyttötiedot, 3. OmaAsioinnin järjestelmän laatu (OmaAsioinnin 

toimivuus) ja 4. OmaAsioinnin informaation laatu (OmaAsioinnin tiedon laatu). 

Kyselyn lopussa selvitettiin 2 avoimella kysymyksellä vastaajien mielipidettä 

OmaAsioinnin kehittämisen tarpeista sen toimintaan ja sisältöön liittyen sekä 1 

kysymyksellä kyselyn selkeyttä ja ymmärrettävyyttä.  

Iivari (2005) on mitannut Oulun kaupungin taloushallinnon tietojärjestelmän käyttäjien 

käyttökokemuksia onnistuneisuus-malliin pohjautuvalla kyselyllä.  Tämän tutkimuksen 

kyselyssä sovelletaan Iivarin käyttämiä kysymyksiä kyselyn osioissa 2, 3 ja 4. Näin 

tämän tutkimuksen kysely pohjautuu myös onnistuneisuus-malliin, jonka osalta 

kysymysten perustana ovat Iivarin käyttämät Baileyn ja Pearsonin (1983) laatimat 

kysymykset sekä Chinin ja muiden (1988) käyttämät kysymykset. Ne ovat 

enimmäkseen semanttisia kysymyksiä, joista kukin sisältää muuttujan ja 3-6 

kysymysvaihtoehtoa. Kyselyssä on yhteensä 26 kysymystä ja niistä 15 perustuu 

onnistuneisuus-malliin, johon liittyvistä kysymyksistä 13 on Likert-tyyppisiä. Käytetyn 

mittarin asteikko oli 5-portainen vaihdellen 1-5. Iivarin kysymykseen perustuen 

kysytään myös OmaAsioinnin toimivuutta suhteessa käyttäjän omaan 

käyttöympäristöön, joka tarkoittaa käyttäjän käyttöjärjestelmää ja selainohjelmaa. 

Tämän kysymyksen avulla tutkimuksessa tarkastellaan käyttäjän oman 

käyttöympäristön vaikutusta onnistuneisuus-mallin pohjalta saatuihin tuloksiin 

järjestelmän laadusta, käyttäjän tyytyväisyydestä ja yksilöllisestä vaikutuksesta. 

Taulukossa 5 ovat sähköisen kyselyn kysymysten laatimisessa käytetyt lähteet. 
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Taulukko 5. Sähköisen kyselyn kysymysten laatimisessa käytetyt lähteet. 
 

Kysymysosio Kysymys  Lähde 

1. Taustatiedot  1a,1c OmaAsiointi (Oulun kaupunki, 2013e)  

 1b OmaOulun käyttäjämäärät ja ikäryhmät 
(Palveluhenkilö, 2012b) 

2. OmaAsiointi-palvelun  
    käyttötiedot  

2a OmaAsioinnin asiakaspalautteet vuodelta 2011 
(11 kpl) ja vuodelta 2012 (4 kpl) (Palveluhenkilö, 
2012e)  

 2b, 2c Chin & muut, 1988; Iivari, 2005; OmaAsiointi 
(Oulun kaupunki, 2013e) 

 2d OmaAsiointi (Oulun kaupunki, 2013e) 

 2e Oulu10-asiakastyytyväisyyskysely, sähköiset 
vastaukset vuodelta 2011 (Palveluhenkilö, 2012f) 

 2f OmaAsiointi (Oulun kaupunki, 2013e), 
(Palveluhenkilö 2012b,c) 

 2g Chin & muut, 1988; Iivari, 2005 

3. OmaAsiointi-palvelun  
    järjestelmän laatu (OmaAsiointi- 
    palvelun toimivuus) 

3a-3h Bailey & Pearson, 1983; Iivari, 2005 

4. OmaAsiointi-palvelun  
    informaation laatu (OmaAsiointi- 
    palvelun tiedon laatu) 

4a OmaAsiointi (Oulun kaupunki, 2013e) 

 4b-4f Bailey & Pearson, 1983; Iivari, 2005  

 

 

3.4 Tutkimustulokset 
 

Sähköisen kyselyn vastauksista koostuva tutkimusaineisto tallennettiin Webropol 1.0 –

sovelluksessa excel-tiedostoksi. Tutkimusaineiston varsinainen käsittely suoritettiin 

IBM SPSS Statistics 20 – sovelluksella. Sähköisen kyselyn palautti täytettynä 36 

vastaajaa. Kyselyn neljä osiota ovat: 1. Taustatiedot, 2. OmaAsioinnin käyttötiedot, 3. 

OmaAsioinnin järjestelmän laatu (OmaAsioinnin toimivuus) ja 4. OmaAsioinnin 

informaation laatu (OmaAsioinnin tiedon laatu) (katso Liite A). Vastaajista kaikki 

vastasivat kyselyn ensimmäisen osion kysymyksiin sekä osaan toisen osion 

kysymyksistä. Kaikkiin muihin kyselyn kysymyksiin osa vastaajista jätti vastaamatta.  

 

Kyselyn neljän osion kysymysten lisäksi vastaajilta kysyttiin 2 avoimella kysymyksellä 

mielipidettä OmaAsioinnin kehittämisestä sekä 1 kysymyksellä kyselyn selkeyttä ja 

ymmärrettävyyttä. Kyselyn sisällön omaksumista selvitettiin kysymyksellä kyselyn 

selkeydestä ja ymmärrettävyydestä. Vastaajista 17,1 prosenttia valitsi hyvä –

vaihtoehdon, 42,9 prosenttia melko hyvä, 20 prosenttia en osaa sanoa ja 20 prosenttia 

melko huono –vaihtoehdon (N=35). Yksikään vastaajista ei valinnut huono -

vaihtoehtoa. Vastausten perusteella kyselyn ymmärrettävyys ja selkeys olisi voinut olla 

parempi vastaajien enemmistön mielestä. Tällä on saattanut olla jossain määrin 

vaikutusta annettuihin vastauksiin. 

 

OmaAsiointi on tarkoitettu vain OmaAsioinnissa tarjottavien sähköisten lomakkeiden 

käsittelyyn. Kyselyssä lueteltiin kaikki OmaAsioinnissa tarjotut sähköiset lomakkeet. 

Kuitenkaan kyselyn vastaajista yli puolet ei valinnut sähköisiä lomakkeita 

vastauksiinsa. Vastaajista sähköisiä lomakkeita valinneita vastaajia on 47,2 prosenttia ja 

valitsemattomia 52,8 prosenttia vastaajista (N=36). Lomakkeita valinneista vastaajista 

enimmillään 94,1 prosenttia vastasi järjestelmän laadun kysymyksiin (Liite A, 3a,b,d-g) 

ja käyttäjän tyytyväisyyden kysymykseen (N=17) (Liite A, 2g). Enimmillään 88,2 

prosenttia vastasi informaation laadun kysymyksiin (Liite A, 4b-f) ja yksilöllisen 

vaikutuksen kysymykseen (N=17) (Liite A, 3h). Kaikista lomakkeita valinneista 
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vastaajista OmaAsiointi ei ollut ennestään tuttu 11,8 prosentille vastaajista (N=17) 

Lomakkeita valitsemattomista vastaajista enimmillään 84,2 prosenttia vastasi 

järjestelmän laadun kysymyksiin ja enimmillään 79 prosenttia informaation laadun 

kysymyksiin (N=19). Suurin osa (57,9%) vastaajista jätti vastaamatta kysymykseen 

käyttäjän tyytyväisyydestä ja enimmillään 79 prosenttia vastaajista vastasi kysymykseen 

yksilöllisestä vaikutuksesta (N=19). Lomakkeita valitsemattomista vastaajista 26,3 

prosentille OmaAsiointi ei ollut ennestään tuttu ja vain 10,5 prosenttia vastaajista 

vastasi, että ei käytä ollenkaan OmaAsiointia (N=19). 

Kyselyssä onnistuneisuus-mallin pohjalta toteutettuihin kuhunkin kysymykseen liittyy 

3-6 kysymysvaihtoehtoa. Näiden kysymysten mukaisesti toteutettu kysymys 

OmaAsioinnin toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön sisältää 4 

kysymysvaihtoehtoa (Liite A, 3c). Tulkinnan yksinkertaistamiseksi analyysissa 

tulkitaan kyselylomakkeen vastausvaihtoehdot siten, että käytetyn Likert-asteikon 

vastausvaihtoehto 1 edustaa vahvasti negatiivista, 2 negatiivista, 3 neutraalia, 4 

positiivista ja 5 vahvasti positiivista arviota. Neutraali tarkoittaa, että vastaajien 

suhtautuminen ei ole myönteistä eikä kielteistä. Summamuuttujan reliabiliteetti 

arvioitiin mittaamalla kyseisen muuttujan Cronbachin alfakertoimen arvo. Cronbachin 

alfakertoimen (Cr) arvoksi saatiin järjestelmän laadulle Cr=0,988, informaation laadulle 

Cr=0,982, käyttäjän tyytyväisyydelle Cr=0,973, palvelun käytölle Cr=0,586 ja 

yksilölliselle vaikutukselle Cr=0,961.  Näiden arvojen mukaan palvelun käyttö ei mittaa 

aivan luotettavasti samaa asiaa, mutta muut muuttujat mittaavat hyvin samaa asiaa 

summamuuttujakohtaisesti. Cronbachin alfakertoimen arvoa pidetään luotettavana kun 

se on suurempi kuin 0,7. (Karhunen, Rasi & Kanniainen, 2011)  

 

Kyselyn vastausten analysointi keskittyy lähinnä lomakkeita valinneiden vastaajien 

vastauksiin, koska järjestelmän ja informaation laatuun, käyttäjän tyytyväisyyteen ja 

yksilölliseen vaikutukseen liittyvien kysymysten tarkoitus on selvittää sähköisiä 

lomakkeita käyttävien käyttökokemuksia OmaAsioinnista. Vastausten vähäisestä 

määrästä johtuen analyysi perustuu vastausten tarkasteluun summamuuttujien 

lukumääräjakaumien ja summamuuttujien välisten korrelaatioiden pohjalta, eikä 

kehittyneimpiä tilastollisia menetelmiä ole sovellettu tässä tutkimuksessa.  
 

 

3.4.1 Käyttäjien ominaisuudet 

Tulokset käyttäjien ominaisuuksista kohdistuvat sukupuoleen, ikään ja tietokoneen 

käyttötaitoon huomioiden lomakkeita valinneet ja valitsemattomat vastaajat. Miesten ja 

naisten lukumäärää sekä tietokoneen käyttötaitoa on tarkasteltu ikäryhmittäin.  

 

 

Sukupuoli ja ikäryhmiin kuuluvuus 

Kysymykseen sukupuolesta (Liite A, 1a) vastanneista 38,9 prosenttia oli miehiä ja 61,1 

prosenttia naisia (N=36). Kysymykseen iästä (Liite A, 1b) vastanneista 36,1 prosenttia 

oli 31-40 –vuotiaita. Ainoastaan alle 19-vuotiaat -ikäryhmään ei kuulunut yhtään 

vastaajaa. Kaikissa vastaajien ikäryhmissä oli vastaajina sekä miehiä että naisia. 

Kuvassa 8 on vastaajien ikäryhmiin kuuluvuus sekä miesten ja naisten määrä 

ikäryhmissä. 

 

Lomakkeita valinneista vastaajista 47,1 prosenttia oli miehiä ja 52,9 prosenttia naisia 

(N=17). Enemmistö lomakkeita valinneista vastaajista (58,8%) oli 19-40 -vuotiaita. 
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Yksikään vastaajista ei ollut yli 70-vuotias. Lomakkeita valitsemattomista vastaajista 

31,6 prosenttia oli miehiä ja 68,4 prosenttia naisia (N=19). Lomakkeita 

valitsemattomista vastaajista 42,1 prosenttia kuului ikäryhmään 31-40 –vuotiaat. 

Kuvassa 9 on yhteenveto lomakkeita valinneiden ja valitsemattomien ikäryhmiin 

kuuluvuudesta sekä miesten ja naisten määrästä ikäryhmissä.  
 

         
 

                  

 

 

 

 

Tietokoneen käyttötaito 
 

Kysymykseen tietokoneen käyttötaidoista (Liite A, 1c) vastanneista lomakkeita 

valinneista vastaajista 58,8 prosenttia osasi käyttää oman arvionsa mukaan tietokonetta 

erittäin hyvin (N=17).  Ikäryhmiin 19-30, 31-40 ja 51-60 kuuluvat vastaajat osasivat 

käyttää tietokonetta kohtalaisen hyvin (42,9%) ja erittäin hyvin (57,1%) (N=14). 

Lomakkeita valitsemattomista ikäryhmiin 19-30, 31-40 ja 61-70 –vuotiaat kuuluvat 

vastaajat osasivat käyttää tietokonetta keskinkertaisesti (28,6%), kohtalaisen hyvin 

(42,9%) ja erittäin hyvin (28,6%) (N=14). Näiden luokkien mukaan vastaajien 

tietokoneen käyttötaito oli yleisesti vähintään keskinkertainen ja valtaosalla hyvä. 

Kuvassa 10 ovat lomakkeita valinneiden ja valitsemattomien arviot omista tietokoneen 

käyttötaidoista ikäryhmittäin. 
 

                                  
 

Kuva 10. Lomakkeita valinneiden ja valitsemattomien vastaajien arviot omista tietokoneen 
                käyttötaidoista ikäryhmittäin. 

 

 

3.4.2 Palvelun käyttö ja taustatiedot palvelun käytöstä 

Lomakkeita valinneiden vastaajien palvelun käyttöä mitattiin tutkimalla OmaAsioinnin 

käyttökertoja ja käyttöaikaa. Taustatietoina palvelun käytöstä tarkasteltiin lomakkeita 

valinneiden vastaajien käyttämiä lomakkeita ja päätelaitteita, OmaAsioinnin tuttuutta ja 

Kuva 8. Kyselyyn vastanneiden  
              ikäryhmiin kuuluvuus sekä  
              miesten ja naisten määrä  
              ikäryhmissä. 

Kuva 9. Lomakkeita valinneiden ja  
              valitsemattomien vastaajien ikäryhmiin  
              kuuluvuus sekä miesten ja naisten määrä     
              ikäryhmissä. 
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käyttöohjeen tuntemusta. Lisäksi tarkasteltiin lomakkeita valinneiden ja 

valitsemattomien vastaajien mieluisinta palvelua.  

 

 

Käyttökerrat, käyttöaika ja päätelaite 
 

Kysymykseen OmaAsioinnin käyttökerroista (Liite A, 2b) vastanneista vastaajista 75 

prosenttia käytti OmaAsiointia yleisimmin vähemmän kuin kerran kuukaudessa (N=16). 

Kuvassa 11 on yhteenveto OmaAsioinnin käyttökerroista kuukaudessa sukupuolen ja 

ikäryhmän mukaisesti. 
 

                              
 

Kuva 11. Lomakkeita valinneiden vastaajien OmaAsioinnin käyttökerrat kuukaudessa  
                sukupuolen ja ikäryhmän mukaisesti. 

 

Kysymykseen OmaAsioinnin käyttöajasta (Liite A, 2c) vastanneista lomakkeita 

valinneista vastaajista 75 prosenttia käytti OmaAsiointia alle 30 minuuttia kuukaudessa 

ja 25 prosenttia alle tunnin kuukaudessa (16). Kysymykseen vastaajan käyttämästä 

päätelaitteesta (Liite A, 2d) OmaAsiointia käytettäessä, vastasivat kaikki 17 lomakkeita 

valinneet vastaajat. He valitsivat yhden tai useamman käyttämänsä päätelaitteen 

vastaukseensa, joten kaikkien kyselyssä esitettyjen päätelaitteiden laitekohtaisesti 

yhteenlaskettu käyttäjien lukumäärä on 23. Vastaajien päätelaitteen käyttö koski 52,2 

prosenttia kannettavaa tietokonetta, 4,4 prosenttia matkapuhelinta, 39,1 prosenttia 

pöytätietokonetta ja 4,4 prosenttia taulutietokonetta (N=23). Tässä on mielenkiintoista 

se, että kannettavat tietokoneet sivuuttivat pöytätietokoneet OmaAsioinnin käytössä 

sekä se, että mobiililaitteita ei juurikaan käytetty. 

 

 

Sähköiset lomakkeet 

Kysymykseen sähköisten lomakkeiden käytöstä (Liite A, 2f) vastasi 17 vastaajaa. He 

olivat käyttäneet yhtä tai useampaa OmaAsioinnissa tarjottavaa sähköistä lomaketta, 

joten kaikkien kyselyssä lueteltujen lomakkeiden lomakekohtaisesti yhteenlaskettu 

käyttäjien lukumäärä on 31. Vastaajien sähköisten lomakkeiden käyttö koski 35,5 

prosenttia ilmoitusta terveysaseman valinnasta ja vain 3,2 prosenttia päivähoidon 

palvelusetelihakemusta (N=31). Kuvassa 12 on yhteenveto lomakekohtaisista käyttäjien 

lukumääristä. 
 

                     
 

Kuva 12. OmaAsioinnissa tarjottavien sähköisten lomakkeiden lomakekohtaiset käyttäjien 
                lukumäärät. 
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OmaAsiointi-palvelun tuttuus ja käyttöohjeen tuntemus 

Kysymykseen OmaAsioinnin tuttuudesta (Liite A, 2a) vastanneista vastaajista 87,5 

prosentille OmaAsiointi oli ennestään tuttu (N=16). Järjestelmän laadun osalta otosten 

koot OmaAsioinnin tuttuuden sisältäviin vastauksiin kohdistuen ovat OmaAsiointia 

ennestään käyttäneillä 13-14 ja ennestään käyttämättömillä 1-2. Informaation laadun 

osalta otosten koot OmaAsiointia ennestään käyttäneillä ovat 12-14 ja ennestään 

käyttämättömillä otosten koko on 1.  

 

Kysymykseen käyttöohjeen tutustumisesta (Liite A, 4a) vastanneista vastaajista 68,8 

prosenttia oli tutustunut käyttöohjeeseen ja 31,3 prosenttia vastaajista ei ollut tutustunut 

(N=16). OmaAsioinnin käyttöohjeessa neuvotaan OmaAsioinnin käyttöä järjestelmän 

laadun kysymysten osalta vain sähköisten lomakkeiden käyttöön liittyen. Tämän vuoksi 

järjestelmän laadun osalta huomioitiin vastaukset vain liittyen kysymyksiin lomakkeen 

haku, lomakkeen täyttö ja lähetys sekä lomakkeen seuranta. Kaikki vastaukset 

informaation laadun kysymyksiin huomioitiin. Järjestelmän laadun osalta otosten koot 

ovat käyttöohjeisiin tutustuneilla 11 ja tutustumattomilla 4. Informaation laadun osalta 

otosten koot käyttöohjeisiin tutustuneilla ovat 9-11 ja tutustumattomilla 4. 

OmaAsioinnin tuttuuden ja käyttöohjeen tuntemuksen tarkastelusta ei tehty 

johtopäätöksiä pienten otosten vuoksi.  

 

 

Mieluisin Oulun kaupungin palvelu lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitamisessa 
 

Kysyttäessä mieluisinta Oulun kaupungin palvelua lomakkeisiin liittyvien asioiden 

hoitamisessa (Liite A, 2e) kaikista vastaajista 38,9 prosenttia valitsi OmaAsioinnin, 5,6 

prosenttia Oulu10-palvelun ja 50 prosenttia vastaajista muun palvelun, joka oli 

kyselyssä määritelty terveysasemaksi, työvoimatoimistoksi, ympäristö- ja 

yhdyskuntapalveluiksi tai päiväkodiksi (N=36). Vastaajista 5,6 prosenttia ei vastannut 

kysymykseen. Lomakkeita valinneista vastaajista 47,1 prosenttia käytti mieluiten 

OmaAsiointia, 11,8 prosenttia Oulu10-palvelua ja 41,2 prosenttia vastaajista muuta 

palvelua (N=17). Lomakkeita valitsemattomista vastaajista 31,6 prosenttia käytti 

mieluiten OmaAsiointia ja 57,9 prosenttia vastaajista muuta palvelua (N=19). Kuvassa 

13 ovat vastaajien mieluisimmat palvelut lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitamisessa. 
 

                                             
 

Kuva 13. Lomakkeita valinneiden ja valitsemattomien vastaajien mieluisimmat palvelut  
                lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitamisessa.   

 

Yhden lomakkeen valinneita vastaajia oli 76,5 prosenttia ja useamman kuin yhden 

lomakkeen valinneita 23,5 prosenttia (N=17). Useaa lomaketta käyttäneistä 75 

prosenttia valitsi OmaAsioinnin mieluisimmaksi palveluksi lomakkeisiin liittyvien 

asioiden hoitamisessa ja 25 prosenttia muun palvelun (N=4). Yhtä lomaketta 

käyttäneistä vastaajista 38,5 prosenttia valitsi OmaAsioinnin mieluisimmaksi 

palveluksi, 15,4 prosenttia Oulu10-palvelun ja 46,2 prosenttia vastaajista muun palvelun 

(N=13). Kuvassa 14 on yhteenveto yhtä lomaketta käyttäneiden vastaajien 
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mieluisimmasta palvelusta lomakkeisiin liittyvien asioiden hoitamisessa sekä useampaa 

kuin yhtä lomaketta käyttäneiden vastaajien mieluisimmasta palvelusta 

lomakekohtaisesti. 
 

                 
 

Kuva 14. Yhtä lomaketta käyttäneiden vastaajien mieluisimmat palvelut lomakkeisiin liittyvien 
                asioiden hoitamisessa sekä lomakekohtaisen käyttäjien lukumäärän pohjalta   
                useampaa kuin yhtä lomaketta käyttäneiden vastaajien mieluisimmat palvelut    
                lomakekohtaisesti. 
 

 

3.4.3 Järjestelmän laatu  
 

OmaAsioinnin järjestelmän laadulla tarkoitetaan OmaAsioinnin toimivuutta OmaOulun 

yhteydessä, sisään- ja uloskirjautumisen toimivuutta OmaAsioinnissa, OmaAsioinnin 

kykyä palautua virhetilanteista sekä OmaAsioinnin toimivuutta lomakkeen etsimisessä, 

lomaketta täytettäessä ja lähetettäessä sekä lomakkeen seurannassa. OmaAsioinnin 

toimivuudella lomakkeen seurannassa tarkoitetaan OmaAsioinnin toimivuutta 

sähköisillä lomakkeilla vireille saatettujen asioiden käsittelyn seuraamisessa. Tulokset 

on esitetty kuvissa 15-30. Järjestelmän laatua tarkasteltaessa käyttäjäkohtaisten 

tekijöiden näkökulmasta tutkitaan vastaajien OmaAsioinnissa asioidessaan käyttämien 

käyttöjärjestelmien, selainohjelmien, päätelaitteiden ja lomakkeiden mahdollisia 

vaikutuksia vastauksiin.  Summamuuttujilla laskettujen vastausten pohjalta järjestelmän 

laadun vastauksista myönteisiä on 39,1 prosenttia ja kielteisiä 34,8 prosenttia (N=92). 

Vahvasti positiivisia vastauksia oli 9,8 prosenttia, positiivisia 29,4, negatiivisia 14,1 ja 

vahvasti negatiivisia 20,7 prosenttia (N=92). 

 

Järjestelmän laatua tarkastellaan oman käyttöympäristön näkökulmasta huomioimalla 

käyttäjän käyttöjärjestelmä ja selainohjelma kysymyksessä OmaAsioinnin 

toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön (Liite A, 3c). Vastaajista 53,3 

prosenttia koki OmaAsioinnin toimivuuden myönteisesti suhteessa omaan 

käyttöympäristöön ja 40 prosenttia kielteisesti (N=15). Kuvassa 15 on esitetty vastaajien 

arviot OmaAsioinnin toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön.  
 

                                   
 

Kuva 15. Vastaajien arviot OmaAsioinnin toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön. 
 

Tarkasteltaessa OmaAsioinnin järjestelmän laatua oman käyttöympäristön 

näkökulmasta OmaAsioinnin toimivuus suhteessa omaan käyttöympäristöön on tässä 

tulkittu hyväksi, kun vastaaja on kokenut sen neutraalisti, positiivisesti tai vahvasti 
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positiivisesti. OmaAsioinnin toimivuus suhteessa omaan käyttöympäristöön tulkitaan 

puutteelliseksi, kun vastaaja on kokenut sen negatiivisesti tai vahvasti negatiivisesti. 

Vastaajien arviot OmaAsioinnin järjestelmän laadusta olivat kaikkien järjestelmän 

laadun kysymysten osalta yleisimmin myönteisiä tai neutraaleja OmaAsioinnin 

toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan käyttöympäristöön ja kielteisiä tai 

neutraaleja sen ollessa puutteellinen. 

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun 

yhteydessä (Liite A, 3a), sen koki myönteisesti 43,8 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 

37,5 prosenttia (N=16). Vastaaja, joka ei vastannut kysymykseen OmaAsioinnin 

toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön, koki OmaAsioinnin toimivuuden 

OmaOulun yhteydessä positiivisesti.  Kuvassa 16 on esitetty vastaajien arviot 

OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun yhteydessä ja kuvassa 17 arviot siitä oman 

käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                  
 

 

                       

 

Sisään- ja uloskirjautumisen toimivuuden OmaAsioinnissa (Liite A, 3b) koki 

myönteisesti 62,5 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 37,5 prosenttia (N=16). 

Vastaajista 6,3 prosenttia koki sen kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä 

suhteessa omaan käyttöympäristöön ja sama määrä vastaajia koki sen myönteisesti 

OmaAsioinnin toimivuuden ollessa puutteellinen (N=16). Vastaaja, joka ei vastannut 

kysymykseen OmaAsioinnin toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön, koki 

sisään- ja uloskirjautumisen toimivuuden OmaAsioinnissa vahvasti positiivisesti. 

Kukaan vastaajista ei kokenut sisään- ja uloskirjautumisen toimivuutta OmaAsioinnissa 

neutraalisti. Kuvassa 18 on esitetty vastaajien arviot sisään- ja uloskirjautumisen 

toimivuudesta OmaAsioinnissa, sekä kuvassa 19 arviot oman käyttöympäristön 

näkökulmasta.  
             

                    

    

 

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin kyvystä palautua 

virhetilanteista (Liite A, 3d), sen koki myönteisesti 6,7 prosenttia vastaajista ja 

kielteisesti 46,7 prosenttia (N=15). Kukaan vastaajista ei kokenut sitä positiivisesti.  

Kuva 16. Vastaajien arviot OmaAsioinnin 
                toimivuudesta OmaOulun 
                yhteydessä. 

Kuva 17. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                toimivuudesta OmaOulun yhteydessä  
                oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

Kuva 18. Vastaajien arviot sisään- ja  
                uloskirjautumisen toimivuudesta  
                OmaAsioinnissa. 

Kuva 19. Vastaajien arviot sisään- ja  
                uloskirjautumisen toimivuudesta 
                OmaAsioinnissa oman käyttöympäristön                     
                näkökulmasta. 



45 

Kuvassa 20 on esitetty vastaajien arviot OmaAsioinnin kyvystä palautua virhetilanteista 

oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin toimivuuden lomakkeen etsimisessä (Liite A, 3e) koki myönteisesti 20 

prosenttia vastaajista ja kielteisesti 26,7 prosenttia (N=15). Vastaajista 6,7 prosenttia 

koki sen kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan 

käyttöympäristöön ja sama määrä vastaajia koki sen myönteisesti OmaAsioinnin 

toimivuuden ollessa puutteellinen (N=15). Kukaan vastaajista ei kokenut OmaAsioinnin 

toimivuutta lomakkeen etsimisessä negatiivisesti.  Kuvassa 21 on esitetty vastaajien 

arviot OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen etsimisessä oman käyttöympäristön 

näkökulmasta. 
 

              
 

                

 

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin toimivuudesta lomaketta 

täytettäessä ja lähetettäessä (Liite A, 3f), sen koki myönteisesti 46,7 prosenttia 

vastaajista ja kielteisesti 26,7 prosenttia (N=15). Vastaajista 6,7 prosenttia koki sen 

kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan 

käyttöympäristöön ja sama määrä vastaajia koki sen myönteisesti OmaAsioinnin 

toimivuuden ollessa puutteellinen. Kuvassa 22 on esitetty vastaajien arviot 

OmaAsioinnin toimivuudesta lomaketta täytettäessä ja lähetettäessä oman 

käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin toimivuuden lomakkeen seurannassa (Liite A, 3g) koki myönteisesti 

53,3 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 33,3 prosenttia (N=15). Vastaajista 6,7 

prosenttia koki sen kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa 

omaan käyttöympäristöön ja sama määrä vastaajia koki sen myönteisesti OmaAsioinnin 

toimivuuden ollessa puutteellinen (N=15). Kuvassa 23 on esitetty vastaajien arviot 

OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen seurannassa oman käyttöympäristön 

näkökulmasta. 
 

            
        

 

 

 

 

Kuva 23. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                toimivuudesta lomakkeen seurannasta  
                oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

Kuva 22. Vastaajien arviot OmaAsioinnin 
                toimivuudesta lomaketta 
                täytettäessä ja lähetettäessä oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta. 

Kuva 20. Vastaajien arviot OmaAsioinnin 
                kyvystä palautua virhetilanteista 
                oman käyttöympäristön  
                näkökulmasta. 

Kuva 21. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                toimivuudesta lomakkeen  
                etsimisessä oman käyttöympäristön    
                näkökulmasta. 
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Käytettävän päätelaitteen merkitys 
 

Päätelaitteiden mahdollista vaikutusta vastauksiin tarkastellaan kysymysten 

OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun yhteydessä, sisään- ja uloskirjautumisen 

toimivuudesta OmaAsioinnissa sekä OmaAsioinnin kyvystä palautua virhetilanteista 

osalta (kuvat 24-26). Tässä tarkastelussa huomioidaan vain yhden päätelaitteen 

sisältävät vastaukset, jotta tarkastelu pysyisi laitekohtaisena. Tarkastelussa käytettyihin 

kysymyksiin vastanneista yhtä päätelaitetta käyttäneistä 7 vastaajaa käytti kannettavaa 

tietokonetta, 4 vastaajaa pöytätietokonetta ja 1 vastaaja taulutietokonetta.  

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun 

yhteydessä, sen koki myönteisesti 14,3 prosenttia kannettavaa tietokonetta käyttäneistä 

vastaajista ja 42,9 prosenttia kielteisesti (N=7). OmaAsioinnin toimivuuden OmaOulun 

yhteydessä koki myönteisesti 50 prosenttia pöytätietokonetta käyttäneistä vastaajista ja 

kielteisesti sama määrä vastaajista (N=4). Taulutietokonetta käyttänyt vastaaja koki 

OmaAsioinnin toimivuuden OmaOulun yhteydessä myönteisesti ja yksikään yhtä 

päätelaitetta käyttänyt vastaaja ei kokenut sitä vahvasti positiivisesti. Kuvassa 24 ovat 

vastaajien arviot OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun yhteydessä käytettävän 

päätelaitteen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                             
 

Kuva 24. Vastaajien arviot OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun yhteydessä käytettävän  
                päätelaitteen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Sisään- ja uloskirjautumisen toimivuuden OmaAsioinnissa koki kannettavaa 

tietokonetta käyttäneistä vastaajista myönteisesti 42,9 prosenttia ja kielteisesti 57,1 

prosenttia (N=7), pöytätietokonetta käyttäneistä vastaajista sen koki myönteisesti 75 

prosenttia ja kielteisesti 25 prosenttia (N=4) sekä taulutietokonetta käyttänyt vastaaja 

koki sen myönteisesti. Kannettavaa tietokonetta käyttäneistä vastaajista 14,3 prosenttia 

(N=7) koki sisään- ja uloskirjautumisen toimivuuden OmaAsioinnissa kielteisesti 

OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan käyttöympäristöön ja 

pöytätietokonetta käyttäneistä vastaajista 25 prosenttia (N=4) koki sen myönteisesti 

OmaAsioinnin toimivuuden ollessa puutteellinen. Yksikään yhtä päätelaitetta käyttänyt 

vastaaja ei kokenut sisään- ja uloskirjautumisen toimivuutta OmaAsioinnissa 

neutraalisti. Kuvassa 25 on esitetty vastaajien arviot sisään- ja uloskirjautumisen 

toimivuudesta OmaAsioinnissa käytettävän päätelaitteen ja oman käyttöympäristön 

näkökulmasta. 
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Kuva 25. Vastaajien arviot sisään- ja uloskirjautumisen toimivuudesta OmaAsioinnissa  
                käytettävän päätelaitteen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin kyvystä palautua 

virhetilanteista, sen koki kielteisesti 71,4 prosenttia kannettavaa tietokonetta 

käyttäneistä vastaajista (N=7) ja 25 prosenttia pöytätietokonetta käyttäneistä vastaajista 

(N=4) sekä taulutietokonetta käyttänyt vastaaja koki sen neutraalisti. Kannettavaa 

tietokonetta käyttäneistä vastaajista 28,6 prosenttia koki OmaAsioinnin kyvyn palautua 

virhetilanteista kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan 

käyttöympäristöön (N=7). Yksikään yhtä päätelaitetta käyttänyt vastaaja ei kokenut 

OmaAsioinnin kykyä palautua virhetilanteista positiivisesti eikä vahvasti positiivisesti. 

Kuvassa 26 on esitetty vastaajien arviot OmaAsioinnin kyvystä palautua virhetilanteista 

laitekohtaisesti käytettävän päätelaitteen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                           
 

Kuva 26. Vastaajien arviot OmaAsioinnin kyvystä palautua virhetilanteista käytettävän  
                päätelaitteen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

 

Käytettävän lomakkeen merkitys  

Sähköisten lomakkeiden mahdollista vaikutusta vastauksiin tarkastellaan kysymyksien 

OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen etsimisessä, lomaketta täytettäessä ja 

lähetettäessä, sekä lomakkeen seurannassa osalta (kuvat 27-30). Tässä tarkastelussa 

huomioidaan vain yhden lomakkeen sisältävät vastaukset, jotta tarkastelu pysyisi 

lomakekohtaisena. Tarkastelussa käytettyihin kysymyksiin vastanneet yhtä lomaketta 

käyttäneet vastaajat käyttivät hakkuutähteiden keräyslupa (1), ilmoitus terveysaseman 

valinnasta (6), kuntalaispalaute (3) ja OTA (1) -lomakkeita.  

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen 

etsimisessä, sen koki kielteisesti 16,7 prosenttia ilmoitusta terveysaseman valinnasta 

käyttäneistä vastaajista (N=6) ja 66,7 prosenttia kuntalaispalautetta käyttäneistä 

vastaajista (N=3). Hakkuutähteiden keräyslupaa käyttänyt vastaaja koki sen neutraalisti 

ja OTA-lomaketta käyttänyt vastaaja myönteisesti. Kuntalaispalautetta käyttäneistä 

vastaajista 33,3 prosenttia koki OmaAsioinnin toimivuuden lomakkeen etsimisessä 
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kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan 

käyttöympäristöön (N=3). Kukaan yhtä lomaketta käyttäneistä vastaajista ei kokenut 

sitä vahvasti positiivisesti eikä negatiivisesti. Kuvassa 27 on esitetty vastaajien arviot 

OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen etsimisessä oman käyttöympäristön ja 

lomakkeen näkökulmasta. 
 

                   
 

Kuva 27. Vastaajien arviot OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen etsimisessä oman  
                käyttöympäristön ja lomakkeen näkökulmasta. 
 

OmaAsioinnin toimivuuden lomaketta täytettäessä ja lähetettäessä koki ilmoitusta 

terveysaseman valinnasta käyttäneistä vastaajista myönteisesti 33,3 prosenttia ja 

kielteisesti 16,7 prosenttia (N=6), kuntalaispalautetta käyttäneistä vastaajista sen koki 

myönteisesti 66,7 prosenttia ja kielteisesti 33,3 prosenttia (N=3), hakkuutähteiden 

keräyslupaa käyttänyt vastaaja koki sen neutraalisti ja OTA-lomaketta käyttänyt 

vastaaja myönteisesti. Kukaan yhtä lomaketta käyttäneistä vastaajista ei kokenut sitä 

vahvasti positiivisesti eikä negatiivisesti. Kuvassa 28 ovat vastaajien arviot 

OmaAsioinnin toimivuudesta lomaketta täytettäessä ja lähetettäessä lomakkeen ja oman 

käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

 
 

Kuva 28. Vastaajien arviot OmaAsioinnin toimivuudesta lomaketta täytettäessä ja lähetettäessä  
                lomakkeen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Tarkasteltaessa vastauksia kysymykseen OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen 

seurannassa, sen koki ilmoitusta terveysaseman valinnasta käyttäneistä vastaajista 

myönteisesti 50 prosenttia ja kielteisesti 33,3 prosenttia (N=6), kuntalaispalautetta 

käyttäneistä vastaajista sen koki myönteisesti 66,7 prosenttia ja kielteisesti 33,3 

prosenttia (N=3), hakkuutähteiden keräyslupaa käyttänyt vastaaja koki sen kielteisesti ja 

OTA-lomaketta käyttänyt vastaaja myönteisesti. Ilmoitusta terveysaseman valinnasta 

käyttäneistä 16,7 prosenttia vastaajista koki OmaAsioinnin toimivuuden lomakkeen 

seurannassa kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan 

käyttöjärjestelmään ja sama määrä vastaajista koki sen myönteisesti OmaAsioinnin 

toimivuuden ollessa puutteellinen (N=6). Kukaan yhtä lomaketta käyttäneistä vastaajista 

ei kokenut sitä vahvasti positiivisesti. Kuvassa 29 on esitetty vastaajien arviot 

OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen seurannassa oman käyttöympäristön ja 

lomakkeen näkökulmasta. 
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Kuva 29. Vastaajien arviot OmaAsioinnin toimivuudesta lomakkeen seurannassa lomakkeen ja  
                oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Yhtä sähköistä lomaketta sekä yhtä päätelaitetta käyttäneistä vastaajista 70 prosenttia 

käytti OmaAsiointia kannettavalla tietokoneella, 20 prosenttia pöytätietokoneella ja 10 

prosenttia taulutietokoneella (N=10). Useampaa kuin yhtä sähköistä lomaketta ja yhtä 

päätelaitetta käyttäneitä vastaajia oli 33,3 prosenttia yhtä päätelaitetta käyttäneistä 

vastaajista (N=12). He käyttivät OmaAsiointia pöytämallisella tietokoneella. Kuvassa 

30 ovat yhtä päätelaitetta käyttäneiden vastaajien käyttämät päätelaitteet 

lomakekohtaisesti.  
 

 
 

Kuva 30. Yhtä päätelaitetta käyttäneiden vastaajien käyttämät päätelaitteet lomakekohtaisesti. 

 

 

3.4.4 Informaation laatu 

OmaAsioinnin informaation laadulla tarkoitetaan OmaAsioinnin tiedon sisältöä, 

määrää, täsmällisyyttä, ajantasaisuutta sekä sanavalintoja ja esitystapaa. Tulokset on 

esitetty kuvissa 31-35. Jokaiseen kysymykseen vastasi 15 vastaajaa. He kokivat 

OmaAsioinnin tiedon sisällön, määrän, täsmällisyyden, ajantasaisuuden sekä 

sanavalinnat ja esitystavan samankaltaisesti, eli enimmäkseen neutraalisti ja 

myönteisesti, sekä hieman kielteisesti. Summamuuttujilla laskettujen vastausten 

pohjalta informaation laadun vastauksista myönteisiä on 36 prosenttia ja kielteisiä 12 

prosenttia (N=75). Vahvasti positiivisia vastauksia oli 9,3 prosenttia, positiivisia 26,7, 

negatiivisia 5,3 ja vahvasti negatiivisia 6,7 prosenttia.  

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin tiedon sisällöstä (Liite A, 

4b), sen koki myönteisesti 33,3 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 13,3 prosenttia 

(N=15). Vastaajien arviot OmaAsioinnin tiedon sisällöstä ovat kuvassa 31. Kysymyksen 

OmaAsioinnin tiedon määrästä (Liite A, 4c) koki myönteisesti 26,7 prosenttia 

vastaajista ja kielteisesti 6,7 prosenttia (N=15) sekä kukaan vastaajista ei kokenut sitä 

negatiivisesti. Vastaajien arviot OmaAsioinnin tiedon määrästä on esitetty kuvassa 32. 
 



50 

                        
 

 

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin tiedon täsmällisyydestä 

(Liite A, 4d) ja ajantasaisuudesta (Liite A, 4e), ne koki myönteisesti 40 prosenttia 

vastaajista ja kielteisesti 13,3 prosenttia (N=15). Vastaajien arviot OmaAsioinnin tiedon 

täsmällisyydestä on esitetty kuvassa 33 ja OmaAsioinnin tiedon ajantasaisuudesta 

kuvassa 34. 
 

                     
            

 

OmaAsioinnin tiedon sanavalinnat ja esitystavan (Liite A, 4f) koki myönteisesti 40 

prosenttia vastaajista ja kielteisesti 13,3 prosenttia (N=15). Vastaajien arviot 

OmaAsioinnin tiedon sanavalinnoista ja esitystavasta on esitetty kuvassa 35. 
 

                                
 

Kuva 35.  Vastaajien arviot OmaAsioinnin tiedon sanavalinnoista ja esitystavasta. 
 

       

3.4.5 Käyttäjän tyytyväisyys 
 

Käyttäjän tyytyväisyydellä tarkoitetaan käyttäjien kokemusta OmaAsioinnin käytön 

nopeudesta, vaativuudesta, sujuvuudesta, mielekkyydestä, innostavuudesta ja 

joustavuudesta. Tulokset perustuvat kysymykseen OmaAsioinnin käytön kokemuksesta 

(Liite A, 2g), jonka kysymysvaihtoehtoihin vastasi 13-15 vastaajaa. Tulokset on esitetty 

kuvissa 36-42. Summamuuttujilla laskettujen vastausten pohjalta käyttäjän 

tyytyväisyyden vastauksista myönteisiä on 29,6 prosenttia ja kielteisiä 40,7 prosenttia 

(N=81). Vahvasti positiivisia vastauksia oli 9,9 prosenttia, positiivisia 19,8, negatiivisia 

11,1 ja vahvasti negatiivisia 29,6 prosenttia. Vastaajien kokemus OmaAsioinnin 

käytöstä kaikkien kysymysvaihtoehtojen osalta oli yleisimmin myönteinen tai neutraali 

OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan käyttöympäristöön ja 

kielteinen tai neutraali sen ollessa puutteellinen. 

  

Kuva 31.  Vastaajien arviot OmaAsioinnin 
                 tiedon sisällöstä. 
 

Kuva 32. Vastaajien arviot OmaAsioinnin   
                tiedon määrästä. 
 

Kuva 33.  Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                 tiedon täsmällisyydestä. 
 

Kuva 34.  Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                 tiedon ajantasaisuudesta. 
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Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin käytön nopeudesta, sen 

koki myönteisesti 23,1 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 53,8 prosenttia (N=13). 

Vastaajista 15,4 prosenttia koki sen kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä 

suhteessa omaan käyttöympäristöön (N=13). Kuvassa 36 ovat vastaajien arviot 

OmaAsioinnin käytön nopeudesta oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                                                     
 

Kuva 36. Vastaajien arviot OmaAsioinnin käytön nopeudesta oman käyttöympäristön  
                näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin vaativuuden koki myönteisesti 33,3 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 

sen koki sama määrä vastaajia (N=15). Vastaaja, joka ei vastannut kysymykseen 

OmaAsioinnin toimivuudesta suhteessa omaan käyttöympäristöön, koki OmaAsioinnin 

vaativuuden neutraalisti. Kuvassa 37 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnin käytön 

vaativuudesta ja kuvassa 38 arviot OmaAsioinnin käytön vaativuudesta oman 

käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

          
     

 

 

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin käytön sujuvuudesta, sen 

koki myönteisesti 21,4 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 42,9 prosenttia (N=14). 

Vastaajista 14,3 prosenttia koki sen kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä 

suhteessa omaan käyttöympäristöön (N=14). Kuvassa 39 ovat vastaajien arviot 

OmaAsioinnin käytön sujuvuudesta oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin käytön mielekkyyden koki myönteisesti 30,8 prosenttia vastaajista ja 

kielteisesti 38,5 prosenttia (N=13). Kuvassa 40 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnin 

käytön mielekkyydestä oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuva 37. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön vaativuudesta. 
 

Kuva 38. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön vaativuudesta oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta. 
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Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin käytön innostavuudesta, sen 

koki myönteisesti 38,5 prosenttia vastaajista ja kielteisesti sen koki sama määrä 

vastaajista (N=13). Kuvassa 41 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnin käytön 

innostavuudesta oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin käytön joustavuuden koki myönteisesti 30,8 prosenttia vastaajista ja 

kielteisesti 38,5 prosenttia (N=13). Kuvassa 42 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnin 

käytön joustavuudesta oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

           
    

 
 

 

 

3.4.6 Yksilöllinen vaikutus 
 

Yksilöllisellä vaikutuksella tarkoitetaan OmaAsioinnin kätevyyttä, tarpeellisuutta, 

vaativuutta ja tehokkuutta käyttäjän asioinnin kohteena olevan asian hoitamisen 

kannalta. Tulokset yksilöllisestä vaikutuksesta perustuvat kysymykseen OmaAsioinnista  

asioinnin kannalta (Liite A, 3h), jonka kysymysvaihtoehtoihin vastasi 14-15 vastaajaa. 

Tulokset on esitetty kuvissa 43-50 ja ne koostuvat sähköisiä lomakkeita valinneiden 

vastaajien vastauksista. Tuloksissa otettiin huomioon ikä, sukupuoli, päätelaite, lomake, 

käyttöjärjestelmä ja selainohjelma. Summamuuttujilla laskettujen vastausten pohjalta 

yksilöllisen vaikutuksen vastauksista myönteisiä on 35,1 prosenttia ja kielteisiä 38,6 

prosenttia (N=57). Vahvasti positiivisia vastauksia on 8,8 prosenttia, positiivisia 26,3, 

negatiivisia 8,8 ja vahvasti negatiivisia 29,8 prosenttia (N=57). Vastaajien kokemus 

OmaAsioinnista asioinnin kannalta kaikkien kysymysvaihtoehtojen osalta oli 

yleisimmin myönteinen tai neutraali OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa 

omaan käyttöympäristöön ja kielteinen tai neutraali sen ollessa puutteellinen.  

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin kätevyydestä asioinnin 

kannalta, sen koki myönteisesti 46,7 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 40 prosenttia 

(N=15). Vastaajista 6,7 prosenttia koki sen kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden 

Kuva 39. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön sujuvuudesta oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Kuva 40. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön mielekkyydestä oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Kuva 41. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön innostavuudesta oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Kuva 42. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön joustavuudesta oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta.  
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ollessa hyvä suhteessa omaan käyttöympäristöön (N=15). Kuvassa 43 ovat vastaajien 

arviot OmaAsioinnin kätevyydestä asiointien kannalta oman käyttöympäristön 

näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin tarpeellisuuden koki myönteisesti 35,7 prosenttia vastaajista ja 

kielteisesti sen koki sama määrä vastaajia (N=14). Kuvassa 44 ovat vastaajien arviot 

OmaAsioinnin tarpeellisuudesta asiointien kannalta oman käyttöympäristön 

näkökulmasta. 
 

      
 

 

 

 

 

Kysyttäessä palvelun käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin vaativuudesta asioinnin 

kannalta, sen koki myönteisesti 42,9 prosenttia vastaajista ja kielteisesti 35,7 prosenttia 

(N=14). Kuvassa 45 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnin vaativuudesta asioinnin 

kannalta oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

OmaAsioinnin tehokkuuden asioinnin kannalta koki myönteisesti 14,3 prosenttia 

vastaajista ja kielteisesti 42,9 prosenttia (N=14). Vastaajista 14,3 prosenttia koki sen 

kielteisesti OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan 

käyttöympäristöön (N=14). Kuvassa 46 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnin 

tehokkuudesta asioinnin kannalta oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

         
 

 

 

 

                            

Käyttäjien mielipiteitä OmaAsioinnista asioinnin kannalta tarkastellaan sukupuolen ja 

oman käyttöympäristön näkökulmasta.  OmaAsioinnin asioinnin kannalta myönteisesti 

koki 42,9 prosenttia miehistä ja kielteisesti sen koki sama määrä miehistä (N=7). Sen 

kielteisesti kokeneet miehet kokivat sen vahvasti negatiivisesti ja vahvasti positiivisesti 

kokevia miehiä oli 14,3 prosenttia (N=7). Yksikään miehistä ei kokenut sitä 

negatiivisesti. OmaAsioinnin asioinnin kannalta myönteisesti koki 50 prosenttia naisista 

ja kielteisesti 25 prosenttia (N=8). Yksikään naisista ei kokenut sitä vahvasti 

Kuva 43. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                kätevyydestä asioinnin kannalta  
                oman käyttöympäristön  
                näkökulmasta. 

 

Kuva 44. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                tarpeellisuudesta asioinnin kannalta              
                oman käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

Kuva 45. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön vaativuudesta asioinnin  
                kannalta oman käyttöympäristön  
                näkökulmasta. 

 

Kuva 46. Vastaajien arviot OmaAsioinnin  
                käytön tehokkuudesta asioinnin  
                kannalta oman käyttöympäristön                  
                toimivuuden näkökulmasta. 
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positiivisesti. Kuvassa 47 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin kannalta 

sukupuolen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                                
    

Kuva 47. Vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin kannalta sukupuolen ja oman  
                käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Käyttäjien mielipiteitä OmaAsioinnista asioinnin kannalta tarkastellaan iän ja oman 

käyttöympäristön näkökulmasta. OmaAsioinnin asioinnin kannalta koki myönteisesti 40 

prosenttia 19-30 –vuotiaista vastaajista ja kielteisesti sama määrä vastaajia (N=5). 

OmaAsioinnin asioinnin kannalta koki myönteisesti 25 prosenttia 31-40 –vuotiaista 

vastaajista ja kielteisesti 50 prosenttia (N=4), sekä  myönteisesti sen koki molemmat 41-

50 –vuotiaista vastaajista. OmaAsioinnin asioinnin kannalta koki myönteisesti 66,7 

prosenttia 51-60 –vuotiaista ja kielteisesti 33,3 prosenttia (N=3). 61-70 -vuotias vastaaja 

koki sen neutraalisti. Kuvassa 48 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin 

kannalta iän ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                       
 

Kuva 48. Vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin kannalta iän ja oman käyttöympäristön  
                näkökulmasta. 

 

Käyttäjien mielipiteitä OmaAsioinnista asioinnin kannalta tarkastellaan päätelaitteen ja 

oman käyttöympäristön näkökulmasta. OmaAsioinnin asioinnin kannalta koki 

myönteisesti 28,6 prosenttia kannettavaa tietokonetta käyttäneistä vastaajista ja 

kielteisesti 42,9 prosenttia (N=7). Sen koki myönteisesti 50 prosenttia pöytätietokonetta 

käyttäneistä vastaajista ja kielteisesti 25 prosenttia (N=4). Taulutietokonetta käyttänyt 

vastaaja koki sen myönteisesti. Kukaan yhtä päätelaitetta käyttäneistä vastaajista ei 

kokenut sitä vahvasti positiivisesti. Kuvassa 49 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnista 

asioinnin kannalta käytettävän päätelaitteen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
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Kuva 49. Vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin kannalta käytettävän päätelaitteen ja  
                oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

Käyttäjien mielipiteitä OmaAsioinnista asioinnin kannalta tarkastellaan lomakkeen ja 

oman käyttöympäristön näkökulmasta. OmaAsioinnin asioinnin kannalta koki 

myönteisesti 33,3 prosenttia ilmoitusta terveysaseman valinnasta käyttäneistä vastaajista 

ja kielteisesti sen koki sama määrä vastaajista (N=6). Sen koki myönteisesti 66,7 

prosenttia kuntalaispalautetta käyttäneistä vastaajista (N=3). Yksikään 

kuntalaispalautetta käyttäneistä vastaajista ei kokenut sitä kielteisesti. Hakkuutähteiden 

keräyslupaa käyttänyt vastaaja koki sen kielteisesti ja OTA-lomaketta käyttänyt vastaaja 

myönteisesti. Kukaan yhtä lomaketta käyttäneistä vastaajista ei kokenut sitä vahvasti 

positiivisesti. Kuvassa 50 ovat vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin kannalta 

lomakkeen ja oman käyttöympäristön näkökulmasta. 
 

                     
 

Kuva 50. Vastaajien arviot OmaAsioinnista asioinnin kannalta lomakkeen ja oman      
                käyttöympäristön näkökulmasta. 

 

Yhteenveto järjestelmän laadun, informaation laadun, käyttäjän tyytyväisyyden ja 

yksilöllisen vaikutuksen tuloksista on taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Yhteenveto järjestelmän laadun, informaation laadun, käyttäjän tyytyväisyyden ja  
                     yksilöllisen vaikutuksen tuloksista 
 

Muuttuja Myönteisiä 
kokemuksia (%) 

Kielteisiä 
kokemuksia (%) 

Lukumäärä 
(k=kokemuksia, 
v=vastaajia) 

Järjestelmän laatu 39,1 34,8 92 (k) 
OmaAsioinnin toimivuus OmaOulun 
yhteydessä 

43,8 37,5 16 (v) 

Sisään- ja uloskirjautumisen 
toimivuus OmaAsioinnissa 

62,5 37,5 16 (v) 

OmaAsioinnin kyky palautua 
virhetilanteista 

6,7 46,7 15 (v) 

OmaAsioinnin toimivuus lomakkeen 
etsimisessä 

20 26,7 15 (v) 

OmaAsioinnin toimivuus lomaketta 
täytettäessä ja lähettäessä 

46,7 26,7 15 (v) 

OmaAsioinnin toimivuus lomakkeen 
seurannassa 

53,3 33,3 15 (v) 

Informaation laatu 36 12 75 (k) 
OmaAsioinnin tiedon sisältö 33,3 13,3 15 (v) 

OmaAsioinnin tiedon määrä 26,7 6,7 15 (v) 

OmaAsioinnin tiedon täsmällisyys 40 13,3 15 (v) 

OmaAsioinnin tiedon ajantasaisuus 40 13,3 15 (v) 

OmaAsioinnin tiedon sanavalinnat ja 
esitystapa 

40 13,3 15 (v) 

Käyttäjän tyytyväisyys 29,6 40,7 81 (k) 
OmaAsioinnin käytön nopeus 23,1 53,8 13 (v) 

OmaAsioinnin käytön vaativuus 33,3 33,3 15 (v) 

OmaAsioinnin käytön sujuvuus 21,4 42,9 14 (v) 

OmaAsioinnin käytön mielekkyys 30,8 38,5 13 (v) 

OmaAsioinnin käytön innostavuus 38,5 38,5 13 (v) 

OmaAsioinnin käytön joustavuus 30,8 38,5 13 (v) 

Yksilöllinen vaikutus 35,1 38,6 57 (k) 
OmaAsioinnin kätevyys asioinnin 
kannalta 

46,7 40 15 (v) 

OmaAsioinnin tarpeellisuus 
asioinnin kannalta 

35,7 35,7 14 (v) 

OmaAsioinnin vaativuus asioinnin 
kannalta 

42,9 35,7 14 (v) 

OmaAsioinnin tehokkuus asioinnin 
kannalta 

14,3 42,9 14 (v) 

 

 

 

3.4.7 Onnistuneisuus-mallin pohjalta tarkastelu 
 

Järjestelmän laadun, informaation laadun, palvelun käytön, käyttäjän tyytyväisyyden ja 

yksilöllisen vaikutuksen suhteita tarkastellaan Pearsonin korrelaatiokertoimen arvon ja 

p-arvon perusteella. Tältä pohjalta järjestelmän laatu (p < 0.01) ja informaation laatu (p 

< 0.01) korreloivat käyttäjän tyytyväisyyden kanssa, mutta ne eivät korreloi 

tilastollisesti merkitsevästi palvelun käytön kanssa. Käyttäjän tyytyväisyys (p < 0.05) 

korreloi palvelun käytön kanssa sekä palvelun käyttö (p<0.05) korreloi käyttäjän 

tyytyväisyyden kanssa. Palvelun käyttö ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi 

yksilöllisen vaikutuksen kanssa, kuitenkin käyttäjän tyytyväisyys (p < 0.01) korreloi 

yksilöllisen vaikutuksen kanssa. Taulukossa 7 ovat järjestelmän laadun, informaation 

laadun, palvelun käytön sekä yksilöllisen vaikutuksen Pearsonin korrelaatiokertoimien 

arvot ja p-arvot.  
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Taulukko 7. Järjestelmän laadun, informaation laadun, palvelun käytön ja yksilöllisen  
                     vaikutuksen Pearsonin korrelatiokertoimien arvot ja p-arvot. Tarkastelussa                        
                     huomioitujen korrelaatiokertoimien arvot on alleviivattu. 
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4. Pohdinta 

 
Tutkimusongelmaan vastattiin tässä tutkimuksessa onnistuneisuus-mallin ja sähköisen 

kyselyn vastausten analyysin pohjalta. Kysymykseen OmaAsioinnin ja sen käytön 

kokemuksesta haettiin vastausta tarkastelemalla onnistuneisuus-mallin muuttujista 

järjestelmän laadun, informaation laadun, yksilöllisen vaikutuksen sekä käyttäjän 

tyytyväisyyden lukumääräjakaumia.  

 

Käyttäjien OmaAsioinnin kokemuksina tarkasteltiin tutkimustuloksia järjestelmän 

laadusta, informaation laadusta ja yksilöllisestä vaikutuksesta. Järjestelmän laadun 

tulokset koostuivat käyttäjien kokemuksista OmaAsioinnin toimivuudesta OmaOulun 

yhteydessä, OmaAsioinnin kyvystä palautua virhetilanteista, sisään- ja 

uloskirjautumisen toimivuudesta OmaAsioinnissa, OmaAsioinnin toimivuudesta 

lomakkeen etsimisessä, lomakkeen seurannassa sekä lomaketta täytettäessä ja 

lähetettäessä (Kuvat 16-23). Käyttäjien kokemukset järjestelmän laadusta olivat hieman 

enemmän myönteisiä (39,1%) kuin kielteisiä (34,8%). Vähiten myönteisesti koettiin 

OmaAsioinnin kyky palautua virhetilanteista ja OmaAsioinnin toimivuus lomakkeen 

etsimisessä (ks. Taulukko 6). Näin käyttäjät eivät mahdollisesti pysty jatkamaan 

OmaAsioinnin käyttöä vaivattomasti virhetilanteen sattuessa. Myös lomakkeen 

etsiminen voi olla käyttäjille hankalaa, koska lomakkeen haku ei ole ollut täysin toimiva 

ja sähköisestä lomakkeesta käytettävä asiointipalvelu-termi voi olla harhauttava. 

Informaation laadun kokemuksina tarkasteltiin käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin 

tiedon sisällöstä, määrästä, täsmällisyydestä, ajantasaisuudesta sekä sanavalinnoista ja 

esitystavasta (Kuvat 31-35). Käyttäjien kokemukset informaation laadusta olivat 

enemmän myönteisiä (36%) kuin kielteisiä (12%). Vähiten myönteisesti koettiin 

OmaAsioinnin tiedon sisältö ja määrä (ks. Taulukko 6). Tiedon sisällön kokemuksen 

taustalla voi olla sen osittainen vaikeaselkoisuus, johtuen viranomaisten kieleen 

kuuluvan ammattisanaston käytöstä. OmaAsioinnissa käytettyjä ammattisanoja ovat 

esimerkiksi kanava, asiointiprosessi ja palveluryhmä. Tiedon määrän kokemuksen 

taustalla voi olla sen osittain suppea määrä. Esimerkiksi OmaAsioinnissa vireille 

laitetun asian ratkaisun tiedottamistavasta ja asian ratkaisuun kuluvan ajan aikarajasta ei 

ilmoiteta käyttäjälle, vaikka ratkaisujen tiedottamistavat vaihtelevat asian mukaisesti. 

Yksilöllisen vaikutuksen kokemuksina tarkasteltiin kokemuksia OmaAsioinnin 

kätevyydestä, tarpeellisuudesta, vaativuudesta ja tehokkuudesta asioinnin kannalta 

(Kuvat 43-46). Käyttäjien kokemukset yksilöllisestä vaikutuksesta olivat hieman 

enemmän kielteisiä (38,6%) kuin myönteisiä (35,1%). OmaAsioinnin tehokkuus 

koettiin vähiten myönteisesti (ks. Taulukko 6). Näin käyttäjät mahdollisesti kokevat, 

että OmaAsioinnilla asian vireille laittaminen ja asian käsittelyn seuraaminen ei ole 

tarpeeksi vaivatonta. 

 

Käyttäjien OmaAsioinnin käytön kokemuksina tarkasteltiin tutkimustuloksia käyttäjän 

tyytyväisyydestä. Käyttäjän tyytyväisyyden kokemuksina tarkasteltiin kokemuksia 

OmaAsioinnin käytön nopeudesta, vaativuudesta, sujuvuudesta, mielekkyydestä, 

innostavuudesta ja joustavuudesta (Kuvat 36-42). Käyttäjien kokemukset käyttäjän 

tyytyväisyydestä olivat enemmän kielteisiä (40,7%) kuin myönteisiä (29,6%).  

OmaAsioinnin käytön nopeus ja sujuvuus koettiin kielteisimmin (ks. Taulukko 6). 
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Näiden kokemusten taustalla voivat vaikuttaa esimerkiksi OmaAsioinnin käyttöön 

kuuluvaan sisäänkirjautumiseen sisältyvät useat toiminnot. 

 

Löydösten perusteella käyttäjät kokevat OmaAsioinnin enemmän myönteisesti (36,7%) 

kuin kielteisesti (27,9%). OmaAsioinnin käytön he kuitenkin kokevat enemmän 

kielteisesti (40,7%) kuin myönteisesti (29,6%). Lisäksi käyttäjien kokemukset 

OmaAsioinnista ja sen käytöstä olivat vain hieman vahvasti positiivisia. Näin 

OmaAsioinnin käyttökokemuksen parantamiseksi OmaAsiointia olisi tarpeellista 

kehittää huomioiden kaikki OmaAsioinnin järjestelmän laatuun ja informaation laatuun 

vaikuttavat kyselyssä esiin tulleet seikat. OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation 

laadun kehittämiseen on lueteltu ehdotuksia liitteessä B. 

 

Grönroos (2001) on todennut asiakkaiden kokevan palvelut subjektiivisesti ja palvelujen 

olevan heterogeenisiä siten, että jokaisen asiakkaan kohdalla sama palvelu on jollakin 

tavoin erilainen. Näin asiakkaille tuotetun ja tarjotun palvelun koettu laatu on vaikeaa 

pitää tasaisena. Sähköisen palvelun yhteydessä tähän voidaan pyrkiä huomioimalla 

niiden kehittämisessä riittävästi käyttäjäkohtaisia tekijöitä. Kysymykseen 

käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutuksesta käyttäjän kokemukseen OmaAsioinnin 

järjestelmän laadusta, OmaAsioinnista asioinnin kannalta ja OmaAsioinnin käytöstä 

haettiin vastausta tarkastelemalla lukumääräjakaumia järjestelmän laadusta, 

yksilöllisestä vaikutuksesta ja käyttäjän tyytyväisyydestä. Käyttäjien kokemukset näistä 

muuttujista olivat kaikkien kysymysten osalta yleisimmin myönteisiä tai neutraaleja 

OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä suhteessa omaan käyttöympäristöön ja 

kielteisiä tai neutraaleja sen ollessa puutteellinen.  

 

Käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutusta OmaAsioinnin järjestelmän laatuun selvitettiin 

tarkastelemalla lukumääräjakaumia järjestelmän laadusta oman käyttöympäristön 

(käyttöjärjestelmä ja selainohjelma), päätelaitteen sekä sähköisen lomakkeen 

näkökulmasta. Päätelaitteen vaikutusta järjestelmän laadun kokemuksiin tarkasteltiin 

OmaAsioinnin toimivuus OmaOulun yhteydessä, sisään- ja uloskirjautumisen toimivuus 

OmaAsioinnissa sekä OmaAsioinnin kyky palautua virhetilanteista osalta. 

Tutkimustulosten mukaan kannettavaa tietokonetta käyttävät käyttäjät kokevat 

OmaAsioinnin toimivuuden OmaOulun yhteydessä vähiten myönteisesti, sekä sisään- ja 

uloskirjautumisen toimivuuden OmaAsioinnissa ja OmaAsioinnin kyvyn palautua 

virhetilanteista kielteisimmin verrattuna pöytätietokonetta ja taulutietokonetta käyttäviin 

käyttäjiin. Sähköisen lomakkeen vaikutusta järjestelmän laadun kokemuksiin 

tarkasteltiin OmaAsioinnin toimivuus lomakkeen etsimisessä, lomaketta täytettäessä ja 

lähetettäessä sekä lomakkeen seurannassa osalta. Tutkimustulosten mukaan ilmoitusta 

terveysaseman valinnasta sekä kuntalaispalautetta käyttävät käyttäjät voivat kokea 

OmaAsioinnin toimivuuden lomakkeen etsimisessä sekä lomaketta täytettäessä ja 

lähetettäessä kielteisemmin kuin hakkuutähteiden keräyslupaa tai OTA-lomaketta 

käyttävät käyttäjät. OmaAsioinnin toimivuuden lomakkeen seurannassa kokivat vähiten 

myönteisesti ilmoitusta terveysaseman valinnasta ja hakkuutähteiden keräyslupaa 

käyttäneet käyttäjät. Järjestelmän laadun kokemuksia tarkasteltiin oman 

käyttöympäristön näkökulmasta kaikkien järjestelmän laadun muuttujien osalta. 

Löydösten perusteella käyttäjien OmaAsioinnin järjestelmän laadun kokemuksiin 

vaikuttaa tarkastelluista käyttäjäkohtaisista tekijöistä merkittävimmin oma 

käyttöympäristö. Vaikka käyttäjien enemmistö (53,3%) kokee OmaAsioinnin 

toimivuuden myönteisesti suhteessa omaan käyttöympäristöön, jopa 40 prosenttia kokee 

sen kielteisesti. Näin OmaAsiointia kehitettäessä nykyistä toimivammaksi suhteessa 

käyttäjien käyttöympäristöön, käyttäjien kokemus OmaAsioinnin järjestelmän laadusta 

voisi parantua.  
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Käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutusta käyttäjien kokemukseen OmaAsioinnista 

asioinnin kannalta selvitettiin tarkastelemalla lukumääräjakaumia yksilöllisestä 

vaikutuksesta sukupuolen, iän, päätelaitteen, sähköisen lomakkeen ja oman 

käyttöympäristön näkökulmasta. Yksilöllistä vaikutusta tarkasteltiin kokonaisuutena, 

sisältäen kokemukset OmaAsioinnin kätevyydestä, tarpeellisuudesta, vaativuudesta ja 

tehokkuudesta asioinnin kannalta. Tutkimustulosten mukaan miehet kokevat 

OmaAsioinnin asioinnin kannalta kielteisemmin kuin naiset ja myös osaksi kielteisiä 

kokemuksia siitä oli 19-30, 31-40 ja 51-60 –ikäryhmiin kuuluvilla käyttäjillä.  

Kannettavaa tietokonetta käyttävät käyttäjät kokevat OmaAsioinnin asioinnin kannalta 

kielteisemmin kuin pöytätietokonetta ja taulutietokonetta käyttävät käyttäjät. Ilmoitusta 

terveysaseman valinnasta ja hakkuutähteiden keräyslupaa käyttävät käyttäjät kokevat 

OmaAsioinnin asioinnin kannalta kielteisemmin kuin kuntalaispalautetta ja OTA-

lomaketta käyttävät käyttäjät. Löydösten perusteella kokemuksiin OmaAsioinnista 

asioinnin kannalta vaikuttaa käyttäjäkohtaisista tekijöistä eniten käyttäjän oma 

käyttöympäristö. Käyttäjäkohtaisten tekijöiden vaikutusta kokemukseen OmaAsioinnin 

käyttöön selvitettiin tarkastelemalla lukumääräjakaumia käyttäjän tyytyväisyydestä 

pelkästään oman käyttöympäristön näkökulmasta. Kokemukset OmaAsioinnin käytöstä 

ovat yleisimmin myönteisiä tai neutraaleja OmaAsioinnin toimivuuden ollessa hyvä 

suhteessa omaan käyttöympäristöön, ja sen ollessa puutteellinen kokemukset ovat 

yleisimmin kielteisiä tai neutraaleja. Kuitenkin osa käyttäjistä, jotka kokivat 

OmaAsioinnin toimivuuden hyväksi suhteessa omaan käyttöympäristöön, kokivat 

OmaAsioinnin käytön nopeuden ja sujuvuuden kielteisesti. Näin OmaAsioinnin 

toimivuus suhteessa omaan käyttöympäristöön sekä siitä riippumattomat tekijät voivat 

vaikuttaa kokemukseen OmaAsioinnin nopeudesta ja sujuvuudesta. 

 

Kysymykseen OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laadun vaikutuksesta 

OmaAsioinnin käyttöön ja käyttäjien kokemukseen sen käytöstä sekä kysymykseen 

OmaAsioinnin käytön ja kokemuksen OmaAsioinnin käytöstä vaikutuksesta 

kokemukseen OmaAsioinnista asioinnin kannalta haettiin vastausta tarkastelemalla niitä 

onnistuneisuus-mallin pohjalta. Tutkimuksen empiirinen malli koostuu onnistuneisuus-

mallin järjestelmän laatu, informaation laatu, palvelun käyttö, käyttäjän tyytyväisyys ja 

yksilöllinen vaikutus –muuttujista. Niiden vaikutusta toisiinsa tarkasteltiin Pearsonin 

korrelaatiokertoimen perusteella korrelaatioita tarkastelemalla. Empiirisen mallin 

mukaan 1. järjestelmän ja informaation laatu korreloivat käyttäjän tyytyväisyyden 

kanssa, 2. palvelun käyttö korreloi käyttäjän tyytyväisyyden kanssa ja 3. käyttäjän 

tyytyväisyys korreloi palvelun käytön ja yksilöllisen vaikutuksen kanssa. Empiirisessä 

mallissa palvelun käyttö saattaa näkyä merkityksettömänä suhteessa järjestelmän ja 

informaation laatuun sekä yksilölliseen vaikutukseen, koska OmaAsiointia käytetään 

harvoin, yleisimmin vähemmän kuin kerran kuukaudessa. Kuvassa 51 on esitetty 

onnistuneisuus-malliin tässä tutkimuksessa verrattu empiirinen malli. 
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Kuva 51. Empiirinen malli. 

 

Empiiristä mallia verrattaessa onnistuneisuus-malliin, tulokset tukevat kohtuullisen 

hyvin onnistuneisuus-mallia. Tutkimustulokset eroavat siitä siinä, että järjestelmän ja 

informaation laatu eivät korreloi tilastollisesti merkitsevästi palvelun käytön kanssa, 

sekä palvelun käyttö ei korreloi tilastollisesti merkitsevästi yksilöllisen vaikutuksen 

kanssa. Aiemmista tutkimuksista löytyy tämän tutkimuksen kanssa samankaltaisia 

tutkimustuloksia. Iivarin (2005) tutkimustulosten mukaan järjestelmän laadun ja 

informaation laadun yhteys käyttäjän tyytyväisyyteen sekä käyttäjän tyytyväisyyden 

yhteys yksilölliseen vaikutukseen olivat merkitseviä. Lisäksi Iivarin tutkimustulosten 

mukaan informaation laadun yhteys käyttöön sekä käytön yhteys yksilölliseen 

vaikutukseen eivät olleet merkitseviä. Khayn ja muiden (2012) tutkimustulosten 

mukaan käytön yhteys käyttäjän tyytyväisyyteen sekä käyttäjän tyytyväisyyden yhteys 

käyttöön olivat merkitseviä. Lisäksi Wen-Yuanin ja Chia-Chengin (2008) 

tutkimustulosten mukaan järjestelmän laadun yhteys käyttöön ei ollut merkitsevä. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustulosten perusteella 1. OmaAsioinnin järjestelmän ja 

informaation laadun kehittäminen voivat parantaa käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin 

käytöstä, 2. käyttäjien hyvät kokemukset OmaAsioinnin käytöstä voivat lisätä käyttäjien 

OmaAsioinnin käyttöä sekä parantaa kokemuksia OmaAsioinnista asioinnin kannalta, 

sekä 3. OmaAsioinnin käytön lisääntyminen voi parantaa OmaAsioinnin käytön 

kokemuksia. Lisäksi hyvä järjestelmän ja informaation laatu voivat lisätä käyttäjien 

OmaAsioinnin käyttömääriä OmaAsioinnin käytön hyvien kokemusten välityksellä. On 

kuitenkin huomioitava, että tutkimustulokset voivat olla jonkin verran virheellisiä 

palvelun käyttö –muuttujan osalta, koska reliabiliteettitestin mukaan se ei mittaa aivan 

luotettavasti samaa asiaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järjestelmän 

laatu 
Käyttö 

Käyttäjän 
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p < 0.01 

 

p < 0.01 

 

p < 0.05 

 

p < 0.05 

 

p < 0.01 
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5.   Johtopäätökset 

 
Sähköinen hallinto on julkiselle hallinnolle monin tavoin tärkeä. Käsitteenä se on 

kuitenkin määritelty epätarkasti ja useilla eri sisällöillä. Oulun kaupunki toteuttaa 

sähköistä hallintoa esimerkiksi tarjoamalla sähköisen OmaAsiointi-palvelun 

kuntalaisten käytettäväksi. OmaAsiointia tutkittiin käyttäjien näkökulmasta DeLonen ja 

McLeanin (1992) onnistuneisuus-mallin pohjalta. Tutkimus perustuu sähköiseen 

kyselyyn, jolla kysyttiin käyttäjien taustatietoja OmaAsiointiin liittyen, OmaAsioinnin 

käyttöä, kokemuksia OmaAsioinnin järjestelmän ja informaation laadusta, kokemuksia 

OmaAsioinnista asioinnin kannalta eli asioinnin kohteena olevan asian hoitamisen 

kannalta sekä kokemuksia OmaAsioinnin käytöstä. 

 

Tutkimustulosten mukaan käyttäjät kokevat OmaAsioinnin enemmän myönteisesti 

(36,7%) kuin kielteisesti (27,9%), kuitenkin OmaAsioinnin käytön he kokevat 

enemmän kielteisesti (40,7%) kuin myönteisesti (29,6%). OmaAsioinnin järjestelmän ja 

informaation laatua on tarpeellista kehittää huomioiden tässä tutkimuksessa esitetyt niitä 

mittaavat seikat. Niistä järjestelmän laadun osalta olisi tarpeellisinta huomioida 

OmaAsioinnin kyky palautua virhetilanteista ja OmaAsioinnin toimivuus lomakkeen 

etsimisessä sekä informaation laadun osalta OmaAsioinnin tiedon sisältö ja määrä. 

Käyttäjät kokevat OmaAsioinnin asioinnin kannalta vähiten myönteisesti OmaAsioinnin 

tehokkuuden osalta. Lisäksi käyttäjät kokevat OmaAsioinnin käytön kielteisimmin 

OmaAsioinnin nopeuden ja sujuvuuden osalta.  

 

Löydösten perusteella käyttäjien kokemuksiin OmaAsioinnin järjestelmän laadusta, 

OmaAsioinnista asioinnin kannalta ja OmaAsioinnin käytöstä vaikuttaa tarkastelluista 

käyttäjäkohtaisista tekijöistä merkittävimmin oma käyttöympäristö. OmaAsioinnin 

toimivuuden suhteessa omaan käyttöympäristöön kokee myönteisesti 53,3 prosenttia 

OmaAsioinnin käyttäjistä ja kielteisesti 40 prosenttia. Näin OmaAsiointia olisi 

tarpeellista kehittää nykyistä toimivammaksi käyttäjien erilaisissa käyttöympäristöissä. 

Tällöin käyttäjien kokemus OmaAsioinnista ja sen käytöstä voisi parantua. 

Tutkimustulosten mukaan myös käytettävä päätelaite ja sähköinen lomake voivat 

vaikuttaa kokemuksiin OmaAsioinnin järjestelmän laadusta sekä sukupuoli, ikä, 

käytettävä päätelaite ja sähköinen lomake voivat vaikuttaa kokemuksiin 

OmaAsioinnista asioinnin kannalta. 
 

Tutkimuksessa onnistuneisuus-mallia tarkasteltiin tutkimusaineiston pienuuden vuoksi 

korrelaatioilla. Tämän tarkastelun mukaan 1. OmaAsioinnin järjestelmän ja 

informaation laadun kehittäminen voivat parantaa käyttäjien kokemuksia OmaAsioinnin 

käytöstä, 2. käyttäjien hyvät kokemukset OmaAsioinnin käytöstä voivat lisätä käyttäjien 

OmaAsioinnin käyttöä sekä parantaa kokemuksia OmaAsioinnista asioinnin kannalta, 3.  

OmaAsioinnin käytön lisääntyminen voi parantaa kokemuksia OmaAsioinnin käytöstä. 

Lisäksi hyvä järjestelmän ja informaation laatu voivat lisätä käyttäjien OmaAsioinnin 

käyttömääriä OmaAsioinnin käytön hyvien kokemusten välityksellä. Korrelaatioiden 

tarkastelun tulokset tukivat kohtuullisen hyvin onnistuneisuus-mallia. Tulokset erosivat 

siitä siinä, että järjestelmän ja informaation laatu eivät korreloineet tilastollisesti 
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merkitsevästi palvelun käytön kanssa, sekä palvelun käyttö ei korreloinut tilastollisesti 

merkitsevästi yksilöllisen vaikutuksen kanssa.  

 

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä OmaAsiointia sen 

käyttäjien näkökulmasta. Tutkimuksessa löytyi useita konkreettisia OmaAsioinnin 

järjestelmän ja informaation laadun kehittämisen kohteita. Niitä koskevia 

tutkimustuloksia voidaan käyttää päätettäessä OmaAsioinnin kehittämisestä. 

Tutkimuksen puutteena on pieni tutkimusaineisto ja siitä aiheutuen tutkimuksen huono 

yleistettävyys. Lisäksi palvelun käyttö –muuttuja ei ollut reliabiliteettitestin mukaan 

aivan luotettava. Tämä saattoi vaikuttaa jonkin verran palvelun käyttö –muuttujaa 

koskeviin tutkimustuloksiin. Onnistuneisuus-mallin pohjalta OmaAsiointia voitiin 

kuitenkin tarkastella laajasti ja tarkastelun tulosten pohjalta saatiin tuntuma 

OmaAsioinnin käyttökokemuksista. Tämän tutkimuksen pohjalta selvitettiin 

OmaAsioinnin laadun vaikutusta OmaAsioinnin käyttöön ja OmaAsioinnin käytön 

kokemukseen. Jatkotutkimuksena voisi olla mielenkiintoista selvittää OmaAsiointia 

käyttämättömien kuntalaisten osalta, miksi he eivät käytä OmaAsiointia. Tällaisen 

tutkimuksen pohjalta voitaisiin kartoittaa laajemmin kuntalaisten OmaAsioinnin käytön 

tarvetta sekä myös löytää keinoja OmaAsioinnin käyttömäärän kasvattamiseksi. 
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Liite B. Ehdotukset OmaAsioinnin järjestelmän ja 
informaation laadun kehittämisestä 

 
Taulukko 1. Ehdotukset OmaAsioinnin järjestelmän laadun kehittämisestä.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kysymys Ehdotus Lisätieto 
OmaAsioinnin toimivuus 
OmaOulun yhteydessä  
(Liite A, 3a) 

1. Opastavan tiedon 
lisääminen toimintojen 
yhteyteen 

1.1 OmaOulusta valittavissa olevan, OmaAsioinnissa 
tarjottavan sähköisen lomakkeen linkin yhteyteen 
tieto OmaAsiointiin siirtymisestä. 

Sisään- ja 
uloskirjautuminen 
toimivuus 
OmaAsioinnissa  
(Liite A, 3b) 

1. Toimintojen 
vähentäminen: 
sisäänkirjautumisen 
toteuttaminen vain 
Tunnistaudu-painikkeen 
yhteyteen 

2. OmaAsioinnin Kirjaudu 
ulos –otsikon ja Kirjaudu 
sisään -verkkosivun  
poistaminen 

 

1.1 OmaOulun Tunnistaudu ja Rekisteröidy 
painikkeiden kautta tehtävät sisäänkirjautumiset 
OmaOuluun eivät eroa toisistaan. 

1.2 Sisäänkirjautumisen pääsee tekemään 
OmaOulusta valitsemalla OmaAsiointi, Omahoito 
tai Päiväkotien sivut –välisivun tai jonkin 
palveluluettelon OmaAsioinnissa tarjottavan 
sähköisen lomakkeen linkeistä.  

2.1 OmaOulun Kirjaudu ulos –linkki on käytettävissä. 
Lisäksi OmaAsioinnin päävalikon Kirjaudu ulos –
otsikon valinnan jälkeen käyttäjä ohjataan 
Kirjaudu sisään –verkkosivulle.  

OmaAsioinnin kyky 
palautua virhetilanteista  
(Liite A, 3d) 

1. Informaation lisääminen 
virhetilanteiden 
yhteyteen 

2. OmaAsioinnin 
toimintavarmuuden 
kehittäminen 

1.1 Avoimeen kysymykseen vastannut vastaaja toivoi 
opastavaa palautetta virhetilanteiden 
yhteydessä. 

2.1 Toimintavarmuutta kehitettäessä virhetilanteiden 
määrä vähenee. 

OmaAsioinnin toimivuus 
lomakkeen etsimisessä  
(Liite A, 3e) 

1. Tiedon selkiyttäminen 
2. Asiointipalvelut-osio 

yhdelle verkkosivulle, 
esimerkiksi 
Asiointipalvelut-
verkkosivulle  

3. Toimivuuden tarkistus 

1.1 Haun yhteydessä sähköinen lomake nimitys 
asiointipalvelun sijasta voisi ymmärrettävämmin 
kuvata lomakkeita ja hakemuksia  

2.1 Asiointipalvelut-osio sijaitsee Etusivu ja 
Asiointipalvelut verkkosivuilla. 

3.1 Hakupainikkeella tehtävä lomakkeen haku ei ole 
välillä toiminut. 

OmaAsioinnin toimivuus 
lomaketta lähetettäessä 
ja täytettäessä  
(Liite A, 3f)  

1. Toimivuuden tarkistus 1.1 Avoimeen kysymykseen vastannut 
hakkuutähteiden keräyslupa- ja 
venepaikkahakemusta käyttänyt vastaaja ilmoitti, 
että tiedonsiirto ei ollut onnistunut hakemuksen 
lähettämisessä. 

1.2 Ilmoitusta terveysaseman valinnasta käyttänyt 
vastaaja ilmoitti sähköisistä lomakkeista 
puuttuvan toisinaan Lähetä-painike 

OmaAsioinnin toimivuus 
lomakkeen seurannassa  
(Liite A, 3g) 

1. Ilmoitukset-osion sijainti 
yhdelle verkkosivulle, 
esimerkiksi Etusivulle 

2. Helppokäyttöisen 
sisäänkirjautumisen 
toteutus 

1.1 Ilmoitukset-osio sijaitsee 3 verkkosivulla (Etusivu, 
Asiointipalvelut, Omat tiedot) 

2.1 Nykyistä yksinkertaisempi sisäänkirjautuminen 
nopeuttaisi asian käsittelyn seurantaa 
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Taulukko 2. Ehdotukset OmaAsioinnin informaation laadun kehittämisestä.  
 

Kysymys Ehdotus Lisätieto 
OmaAsioinnin tiedon 
sisältö 
(Liite A, 4b) 

1.Ilmoitukset-osion nykyisen sisällön 
muuttaminen ja tiedon päällekkäisyyden 
poistaminen. 

2. Asiointipalvelu-nimityksen sijasta käyttöön 
sähköinen lomake 

3. OmaAsiointi-kanavan sijasta käyttöön nimitys  
    OmaAsiointi-palvelu  

1.1 Omat palvelupyynnöt –osiossa  
       on samoja tietoja, kuin  
       Ilmoitukset-osiossa. 
1.2 Ilmoitukset-osioon tieto asian  
      ratkaisun tiedottamistavasta. 
2.1, 3.1 Tiedon sisällön sanoma  
              nykyistä selkeämmäksi. 

OmaAsioinnin tiedon 
määrä  
(Liite A, 4c) 

1. Käyttöohjeeseen  
- nykyistä laajempi kuvaus OmaAsioinnin 

toiminnoista  
- Dokumenttipankki ja Asiointipalvelut  
–verkkosivujen tarkoitus   

2. Sisään- ja uloskirjautumisen tietoja voisi 
tarkentaa esimerkiksi Oulun kaupungin 
sähköisen asioinnin tunnistuspalvelun osalta. 

1.1, 2.1 Tiedon määrän lisääminen 
 
 

OmaAsioinnin tiedon 
täsmällisyys (Liite A, 
4d) 

1. OmaAsiointi-nimen muuttaminen esimerkiksi 
OmaLomake-nimeksi 

2. OmaOulun Tunnistaudu-painikeen 
muuttaminen Kirjaudu sisään –painikkeeksi 

1.1 Sähköiseksi asioinniksi  
      käsitettäessä vuorovaikutteisen  
      asioinnin lisäksi myös  
      yksisuuntainen asiointi,  
      kuntalaisten omaa asiointia on   
      myös esimerkiksi OmaOulun,  
      Omahoito ja Päiväkotien sivut  
      palvelujen käyttö. 
2.1 OmaOulussa on käytössä  
       Kirjaudu ulos –painike 

OmaAsioinnin tiedon 
ajantasaisuus (Liite A, 
4e) 

1. Sähköisellä lomakkeella vireille saatetun asian 
käsittelyn seurantatietojen lähettäminen 
ajantasaisesti.  

1.1 Seurantatietojen lähettäminen  
      OmaAsioinnissa mainitun  
      käsittelyajan aikana. 

OmaAsioinnin tiedon 
esitystapa ja 
sanavalinnat  
(Liite A, 4f) 

1. Ammattimaisten sanojen, kuten kanavan, 
asiointiprosessin ja palveluryhmän käytöstä 
luopuminen OmaAsioinnin tiedoissa. 

1.1 OmaAsioinnissa käytettävien  
      ammattimaisten sanojen  
      merkitys ei ole välttämättä selvä  
      kaikille käyttäjille. 

 

 

 


