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Miksi?
•
•
•
•

Kaupungilla on yli 1 000 digikanavaa ja yli 1 200 domainia ja alidomainia
Asiakkaat eivät tunne kaupungin digipalveluja ja kokemukset niiden laadusta vaihtelevat
Kanavakokonaisuuksia ei ole tarkasteltu asiakkaan näkökulmasta tai ohjattu systemaattisesti
Kaupungin domainien hankinta on hajallaan ja nimeämiskäytännöt kirjavia

Asiakas kokee

Organisaatio kokee

Kanavakokonaisuus on iso, sekava
ja organisaatiolähtöinen.

Kaikkien kanavien olemassa olosta ei tiedetä;
miksi ne on perustettu ja kuka niistä vastaa.

En tiedä palveluista, joista olen kiinnostunut.

Monia kanavia kehitetään yksittäin ja irrallaan
kokonaisuudesta, joka asiakas kuitenkin lopulta
käyttää.

Etsimäni tiedon tai palvelun äärelle on vaikea
löytää; harhaudun vääriin kanaviin.
Haluaisin käyttää digitaalisia palveluja mobiilisti,
mutta monesti ne eivät toimi.
Kanavien laatu vaihtelee.

Domaineja hankitaan itsenäisesti, yhteinen linja
puuttuu.
Kehittämisen resurssit ovat rajalliset; tueksi
tarvitaan keskitettyjä linjauksia ja rakenteita.
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Digikanavalinjaukset
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Toimiva digikanava on
Asiakkaalle suunniteltu
1. Kanavakehitys pohjaa asiakkaan tarpeiden ja toiminnan ymmärtämiseen
2. Kanavat muodostavat asiakkaille luontevia aihe- ja palvelukokonaisuuksia
3. Asiakkaalle toimiviin kanaviin panostetaan; toimimattomista kanavista luovutaan

Helposti löydettävä, käytettävä ja saavutettava
4. Asiakas tietää, mitä palveluja hänelle on tarjolla ja löytää ne helposti
5. Kanavat vastaavat asiakkaan tapaan käyttää palveluja
6. Asiakkaan käyttökokemus on yhdenmukainen kanavasta riippumatta

Sisällöllisesti toimiva
7. Kanavan sisältö vastaa asiakkaan tarpeisiin: turhaa ja päällekkäistä sisältöä ei ylläpidetä
8. Sisältö on ymmärrettävää ja sen laatutaso säilyy kanavasta toiseen

Hallittu osa kokonaisuutta
9. Kanavia seurataan ja kehitetään kokonaisuutena yli organisaatiorajojen
10. Kanavien avaamisessa, kehittämisessä ja sulkemisessa nojataan yhteisiin pelisääntöihin
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Lisäksi digijohtoryhmä on linjannut:
 Verkkokanavissa tulee olla kävijäseuranta
 Verkkopalvelut suunnitellaan mobiili edellä
 Lopetettavat kanavat ja palvelut listataan
 Domaineja hallitaan keskitetysti
 .helsinki-osoitteita kokeillaan, ja päätös jatkosta tehdään 2021
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Kanavakriteerit
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Digikanavissa tulee täyttyä
seuraavat kriteerit:
 Asiakastarve, kohderyhmä ja tavoite määritelty
 Sisältö ajan tasalla ja aktiivinen
 Toimii mobiililaitteilla
 Käytössä kävijäseurannan työkalu ja seurannan mittarit
 Saavutettavuus: WCAG 2.0, taso AA, hel.fi/saavutettavuus
 Tietosuojasta ja -turva kunnossa: hel.fi/tietosuoja
 Löytyy kanavahallinnan työkalusta ja kävijäseurannan dashboardilta
 Noudattaa kaupungin visuaalista ohjeistoa: Brand.hel.fi
Huomioi myös:
 Helsinki Design System
 Löydettävyys (SEO)
 Käytettävyys
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Asiakkaalle suunniteltu
1. Kanavakehitys pohjaa asiakkaan tarpeiden ja toiminnan ymmärtämiseen
2. Kanavat muodostavat asiakkaille luontevia aihe- ja palvelukokonaisuuksia
3. Asiakkaalle toimiviin kanaviin panostetaan; toimimattomista kanavista luovutaan

KRITEERIT

Näihin haasteisiin vastataan:



Asiakastarve ja kohderyhmä on määritelty
 Kanavan tavoite on selkeä
 Käytössä on kävijäseurannan työkalu ja seurannan
mittarit
•

Toteutuvatko asetetut tavoitteet Mitä hakusanoja asiakkaat
käyttävät? Millaisia käyttöpolkuja muodostuu?

 Kanava suoriutuu hyvin kaupunkiyhteisellä
kävijäseurannan dashboardilla
Huomioi myös:

 Laadullinen ymmärrys asiakkaan tarpeista
•
•
•
•

Pikapalautteet ja palautteet
Asiakaskyselyt
Käytettävyystutkimus
Laadullinen asiakastutkimus

 Kanavakokonaisuus
on iso, sekava ja
organisaatiolähtöinen
 Sama palvelu on
hajautunut useaan eri
kanavaan ja
palvelupolut katkeavat
 Toimimattomia,
vanhentuneita ja
keskenään
päällekkäisiä
kanavia
ylläpidetään
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Helposti löydettävä, käytettävä ja
saavutettava
4. Asiakas tietää, mitä palveluja hänelle on tarjolla ja löytää ne helposti
5. Kanavat vastaavat asiakkaan tapaan käyttää palveluja
6. Asiakkaan käyttökokemus on yhdenmukainen kanavasta riippumatta
 Verkkopalvelut suunnitellaan mobiili edellä

KRITEERIT:
 Toimii mobiililaitteilla
 Saavutettavuus (WCAG 2.0, taso AA): Hel.fi/saavutettavuus
 Tietosuoja: hel.fi/tietosuoja
Huomioi myös:

 Käytettävyys ja
 Helsinki Design Systemin mukainen toteutus

Näihin haasteisiin vastataan:

 Kaupungin digipalveluja ei
tunneta ja niitä on vaikea löytää
 Yhä useampi käyttää kännykkää,
mutta moni kaupungin
digikanavista ei toimi mobiilisti
 Kokemukset eri kanavien
toimivuudesta ovat ristiriitaisia
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Sisällöllisesti toimiva
7. Kanavan sisältö vastaa asiakkaan tarpeisiin: turhaa ja päällekkäistä sisältöä ei ylläpidetä
8. Sisältö on ymmärrettävää ja sen laatutaso säilyy kanavasta toiseen

KRITEERIT:
 Sisältö on ajan tasalla ja aktiivinen
 Kanava suoriutuu hyvin kaupunkiyhteisten
kävijäseurannan dashboardille asetettujen
tunnuslukujen pohjalta
•
•
•

Kanavan aktiivisuus: tuotettujen sisältöjen/postausten määrä
Käyttäjien sitoutuminen
Julkaisun kattavuus

 Noudattaa kaupungin visuaalisen ohjeistoa:
Brand.hel.fi

Näihin haasteisiin vastataan:

 Sisältöön hukkuu, kun sitä
on niin paljon: tarpeellinen
tieto ei löydy helposti
 Kanavissa on paljon
päällekkäistä,
vanhentunutta ja asiakkaille
turhaa sisältöä
 Sisällöntuottajien
ohjeet ja
tukimateriaali
kaipaavat päivitystä
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Hallittu osa kokonaisuutta
9. Kanavia seurataan ja kehitetään kokonaisuutena yli organisaatiorajojen
10. Kanavien avaamisessa, kehittämisessä ja sulkemisessa nojataan yhteisiin pelisääntöihin
 Domaineja hallitaan keskitetysti

KRITEERIT:
 Kanavan tulee löytyä kanavahallinnan työkalusta
 Kanavaa seurataan ja arvioidaan kaupunkiyhteisellä
kävijäseurannan dashboardilla (verkko ja some)
 Verkkosivuston tulee löytyä Hel.fiinformaatioarkkitehtuurista
 Domainit haetaan keskitetysti osoitteessa
verkkotunnukset.hel.fi
 Kanslian ja toimialojen viestinnät ohjaavat
viestinnällisten sekä sosiaalisen median kanavien
avaamista ja sulkemista – sekä päättävät avattavista
domaineista

Näihin haasteisiin vastataan:

 Kanavia kehitetään yksittäin,
ei kokonaisuutena
 Kokonaisnäkymä kanaviin on
puuttunut
 Yhteiset työkalut ja periaatteet
kanavien ja domainien
hallintaan ovat puuttuneet
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Kanavien muistilistat
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Ennen uuden kanavan perustamista
1.

Ole yhteydessä oman toimialan viestintään ja ilmoita tarpeesta uudelle kanavalle.

2.

Vastaa näihin kysymyksiin:
•

•
•
•
•
•
•
•

Miksi tarvitaan uusi kanava? Miksei nykyinen kanavavalikoima sovellu asiakkaan palvelemiseen?
• Uuden kanavan perustaminen vaatii paljon resursseja ja rahaa
• Yleisön tavoittaminen on helpompaa jo vakiintuneissa kanavissa
Miksi juuri tämä kanava? Esim. miksi Facebook-sivu, miksei ryhmä?
Mikä on kanavan tavoite?
Ketkä ovat kanavan asiakkaita? Mihin asiakkaan tarpeeseen kanava vastaa?
Millainen on kanavan kuuden kuukauden sisältösuunnitelma? Miten usein ja millaisia sisältöjä julkaiset?
Millä resursseilla kanavaa ylläpidetään ja kehitetään?
Miten kanavan käytettävyys ja saavutettavuus varmistetaan?
Miten kanavan toimivuutta seurataan; millä työkalulla ja tunnusluvuilla?

3.

Luo uusi kanavaehdotus Digikanavat Teams-ryhmän Suunnitteilla -välilehdellä, ja täydennä kanavasta pyydetyt tiedot.

4.

Toimialasi viestintä antaa luvan kanavan avaamiseen: Varaa tarvittaessa palaveri toimialasi viestinnästä asian läpikäymiseksi.

5.

Mikäli kanava tarvitsee domainin tai alidomainin, hae sitä osoitteessa verkkotunnukset.hel.fi.

6.

Huolehdi, että uusi kanava noudattaa kaupungin yhteisiä linjauksia ja toimintatapoja:
•
•
•
•
•
•

Helsinki Design System: hds.hel.fi
Visuaalisen ilmeen ohje: brand.hel.fi
Saavutettavuus (WCAG 2.0, taso AA): Hel.fi/saavutetavuus
Käytettävyys (linkki lisätään myöhemmin)
Löydettävyys (linkki lisätään myöhemmin)
Tietosuoja: hel.fi/tietosuoja
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Kanavan julkaisun jälkeen
1.

Kun kanava on julkaistu, päivitä digikanavien hallintatyökalussa kanavan tilaksi ”Aktiivinen”.

2.

Jos kyseessä on verkkosivusto tai somekanava, sen tulee löytyä kaupunkiyhteiseltä verkkokanavien dashboardilta.
•

3.

Seuraa kanavan toimivuutta:
•
•

4.

Kanavan kävijäseurannassa asetettujen tunnuslukujen pohjalta
Verkkokanavien dashboardilla kaupunkiyhteisten tunnuslukujen pohjalta

Kehitä kanavaa asiakaskeskeisesti ja asiakastiedon pohjalta hyödyntämällä seuraavia:
•
•
•
•
•
•

5.

Toimialasi viestintä neuvoo, miten kanava lisätään dashboardille

Digitaalisen asiakaskokemuksen pelikirja (linkki lisätään myöhemmin)
Kävijäseuranta (kanavan analytiikkatyökalu)
Asiakaskyselyt
Pikapalautteet ja palautteet
Käytettävyystutkimus
Laadullinen asiakastutkimus

Varmista aina, että kanava täyttää aina seuraavat yleiset kriteerit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimivuus mobiililaitteilla
Kävijäseurannan työkalu
Saavutettavuus (WCAG 2.0, taso AA): Hel.fi/saavutetavuus
Käytettävyys (linkki lisätään myöhemmin)
Löydettävyys (linkki lisätään myöhemmin)
Tietosuoja: hel.fi/tietosuoja
Asiakastarve, kohderyhmä ja tavoite määritetty
Sisältö ajan tasalla ja aktiivinen
Löytyy kanavahallinnan työkalusta ja kävijäseurannan dashboardilta
Kaupungin visuaalisen ohjeistuksen mukainen
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Kanavan sulkeminen
Asiakkaille toimimattomat tai vanhentuneet kanavat tulee sulkea.
•

Niitä ei saa jättää roikkumaan, koska ne harhauttavat asiakasta ja luovat väärää mielikuvaa kaupungista

Kanavan sulkeminen on aiheellista, jos kanava ei suoriudu verkkokanavien dashboardilla – tai jos:
•
•
•
•
•
•
•

kanava ei ole aktiivinen
kanavalla ei ole kävijöitä tai seuraajia
sisältö on vanhentunutta
kanavan ylläpitämiseen ja parantamiseen ei ole resursseja
kanavalla ei ole kävijäseurantaa, eikä sen suoriutumista seurata mitenkään
mobiilikäyttöä ei ole varmistettu
kanava ei täytä saavutettavuuden ja tietosuojan minimikriteerejä

1.

Ilmoita tarpeesta sulkea kanava toimialasi viestintään.

2.

Jos suljettavassa kanavassa on tärkeää sisältöä asiakkaille, siirrä sisällöntuotanto toimimattomasta kanavasta aktiiviseen kanavaan.

3.

Ennen kanavan sulkemista tiedota siitä asiakkaille ja kanavan ylläpitäjille, ja ohjaa tarvittaessa toiseen kanavaan.

4.

Arkistoi kanavan sellainen sisältö, johon voi olla tarpeen palata kanavan sulkemisen jälkeen.

5.

Jos kyseessä on verkkosivusto, muista hakea domainin sulkemista osoitteessa verkkotunnukset.hel.fi.

6.

Kun kanava on suljettu, päivitä digikanavien hallintatyökalussa sen tilaksi ”lopetettu”.

7.

Huolehdi kanavan poistamisesta verkkokanavien dashboardilta ilmoittamalla siitä toimialasi viestintään.
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