
V a l m i i n a  d i g i k i r i i n
Virastojen ehdotuksilla uutta tehoa tuottaVuuteen – digitalisaation siiVittämänä. 



digitalisaatio on tapa, 
jolla organisaatio 
tuottaa arvoa 
uusien, ketterien 
toimintatapojen 
sekä digitaalisten 
teknologioiden avulla.



mobiiliteknologia

Pilvipalvelut

Big data

analytiikka

teollinen internet

sosiaalinen media

digitalisa ation teknologiatren dit



1

digitalisoidaan 
julkiset palvelut

2

sujuvoitetaan 
säädöksiä

3

otetaan 
käyttöön 

kokeilukulttuuri

4

Parannetaan 
johtamista ja 

toimeenpanoa

hallitusohj elm an taVoitteet



selVitystyö

Valtiokonttorin 
tehtäväksi selvitys:
millä konkreettisilla 

toimenpiteillä 
valtion virastojen 

ja laitosten 
tuottavuutta ja 
vaikuttavuutta 
parannetaan.  

1 Päätökset 
toimeksi3

kehitysideaa
1024

Virastokohtaiset
haastattelut

48*4 h

2

kehitysideoiden: 
• arviointi

• analysointi
• Jatkojalostaminen

4

ryhmitelty

5

7
aihealueeseen

lopputulos:

konkreettista  
toimenpide-

kokonaisuutta

6

34



arvioinnissa 5 
kriittistä kyvykkyyttä

kehitysideat  
itse arvioinnista

tapaamista 
48 

virastossa

100
noin

kanslia- ja 
virasto-

päällikkö- 
tapaamista

60
lisäksi noin



innovaatio- 
ja kehitys-
toiminta

asiakas-
kokemus ja 

vuorovaikutus
teknologia

toiminta-
mallit ja 
prosessit

Viraston  
strategia ja  

lainsäädäntö

tieto ja 
tiedolla 

johtaminen

organisaatio 
ja osaaminen

tietoturva ja 
yksityisyyden-

suoja

digitalisa ation m ah dollistaVat
ky Vykkyydet



ideat suurimmista  
tuottavuus potentiaaleista

kehitysideaa/virasto
15-20



Benchm ark



”innovaatiot  
yli  

organisaatio-
rajojen”

”on siirryttävä  
tulevaisuuden  

ennus ta-
miseen”

”hyvien  
käytäntöjen  

jatkuva  
levittäminen”

”digitalisoinnin 
esteiden purka-
minen lainsää-
dännön kautta”

”kokeilu-
kulttuuri 

jatkuvaksi”

”innovoinnista 
palkitseminen”



keh itysi deoi den 
analysoi nti

Valtiokonttori arvioi, analysoi ja 
jatkojalosti kehitysehdotukset 

tuottavuusnäkökulmasta.



ValtaVa men estys! 

1024 kehitys ehdotusta

useiden virastojen 
ehdottamia

suuri tuottavuus -
potentiaali heti

+
skaalautuvia

+

7 aihealuetta
34 toimenpidekokonaisuutta



muutosta on joh dettaVa!
digitalisaatio osaksi valtionhallinnon arkea

Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä ja yhtenäistä toimintakulttuuria

kohti yhtenäistä johtamista



k e h i t y s e h d o t u s t e n  
7  a i h e a l u e t t a

Palveluketjut selkeämmiksi

Tieto saataville ja hyötykäyttöön

asioiden käsittely sujuvammaksi

Viranomaisten yhteistyö 
ja vastuut asiakkaan eduksi

Osaaminen ja resurssit joustavammin käyttöön

Hallinto ketterämmäksi

Tukea muutokseen yhteisistä hankkeista  
ja palveluista

1

2

3

4

5

6

7



1
PalVeluketjut 
selkeämmiksi



1
asiakkaan ehdoilla

”Tuottavuutta ja asiakastyytyväisyyttä syntyy uudistamalla 
toimintatapoja – ei vain vanhojen prosessien digitalisoinnilla. 
Toimintaprosessit on määriteltävä uudelleen, palveluita kehitettävä 
ja toimintaa sujuvoitettava uusien teknologioiden avulla. asiakkaan 
tulee nähdä palveluketju selkeänä ja yhtenäisenä. kehittämisen 
lähtökohta on, että palvelu toteutuu asiakkaan puolesta; ennakoi 
hänen tarpeensa hyödyntäen olemassa olevia tietoja.”

hyötyjä

kansalaiset 
saavat palvelut 

yhdeltä 
luukulta

tehtäviä kootaan 
harvempiin 

organisaatioihin

tehokkaammat 
prosessit kuluttavat 

vähemmän 
resursseja



”minun käräjäoikeuteni”  
asiakkaan sähköiset itsePalVelut   

1
PalVeluketjut 
selkeämmiksiNykytila

Virkailija käsittelee
EHdOTus 
sähköiset itsepalvelut

Paperia

Puheluita

Postia

kalenterisovittelua

materiaalien  
lähetyksiä

Vahva  
tunnistautuminen

tiedot ja aineistot  
sähköisessä muodossa

Verkkomaksu

ajanvaraus

sähköiset portaalit 
esim. kansalaisen pal-
veluväylä tai suomi.fi



lausuntoPyyntömenettely

1
PalVeluketjut 
selkeämmiksiNykytila

manuaalisia ja  
päällekkäisiä toimia

EHdOTus 
digitaalinen lausunto- ja 
kuulemisprosessi

tuhansia lausunta-
pyyntöjä

tuhansia vastauksia

tuhansia päällekkäisiä 
kirjauksia

Paperilla ja sähköisesti ei lainkaan paperia 
eikä sähköpostia

automaattinen kirjaus 
ja arkistointi

yhteinen asioiden  
käsittely

lausuntopalvelu.fi-
portaali ainoa kanava



moderni työnVälitys 

1
PalVeluketjut 
selkeämmiksi

Nykytila
F2F-tapaamisia ja paperitöitä

EHdOTus 
digitalisointi ja robotiikka

työttömäksi  
ilmoittautuminen  
vaatii tapaamisen

Virkailija tarkastaa 
tietoja

työnhausta  
raportointi

korvaukset virkailijan 
lausunnon perusteella

työpaikkojen 
kohdentaminen 
robotiikalla

työpaikkojen  
tarjoaminen

soveltuvuustestit  
on-line

asiakas täydentää  
automaattiset  
viranomaistiedot

seurannan ja 
neuvonnan 
automatisointi

rajapinta välitys-
toimistoille ja 
yrityksille



2
tieto saataVille ja 
hyötykäyttöön



hyötyjä

käyttäjät ja 
viranomaiset 
hyödyntävät 

tietoa helposti

Viranomaiset 
eivät tee 

päällekkäistä 
työtä

liiketoiminnan 
kehittämiselle 

syntyy 
edellytyksiä

sähköisesti jaettaVaksi

”digitalisaation edellytys on, että olemassa oleva tieto on 
sähköisessä muodossa palvelun käyttäjien ja tuottajien 
hyödynnettävissä. lain mukaan valtionhallinnon 
viranomaistoiminta on julkista. siksi viranomaisten tuottama 
julkinen tieto pitäisi olla sähköisessä muodossa avoimena datana. 
lisäksi ei-julkinen tieto tulisi olla jaettavissa ja hyödynnettävissä 
julkishallinnon sisällä joustavasti yli organisaatiorajojen. ”

2



maanmittauslaitos ja  
VarainsiirtoVeron ValVonta 

2
tieto  

saataVille ja 
hyöty käyttöönNykytila

asiakas hoitaa
EHdOTus 
datasiirto hoitaa

tiedon yhteiskäyttö

tieto maksusta 
sähköisesti verottajalta 
maanmittauslaitokselle

tieto varain siirtoveron 
maksusta salaista

asiakas toimittaa  
itse kuitin



kauPParekisteriotteet hallinnon  
sisäisinä tiedonhakuina 

2
tieto  

saataVille ja 
hyöty käyttöönNykytila

yrityksiä ja viranomaisia 
kuormittava

EHdOTus 
Viranomaisille pääsy 
tietojärjestelmään

yritys tilaa ja toimittaa 
kaupparekisteriotteet

noin 50 velvoittavaa 
säädöstä

kielto vaatimasta 
kaupparekisteriotetta

Viranomaisille 
rajapinta Patentti- ja 
rekisterihallituksen 
järjestelmään



3
asioiden käsittely 
sujuVammaksi



hyötyjä

nopeuttaa ja  
sujuvoittaa  

asiointia

tiedot ovat  
kerralla  
oikein

automaatio aVuksi

”manuaalinen tietojen kerääminen eri lähteistä sitoo paljon 
työvoimaa, viivästyttää päätöksiä ja huonontaa asiakaskokemusta. 
Tietoja voitaisiin kerätä automaattisesti eri järjestelmistä ja 
käsitellä niitä robotiikan avulla. asiointia helpottaisivat myös 
älykkäät lomakkeet, jotka tarkistavat tietojen oikeellisuuden, kun 
asiakas täyttää lomaketta.” 

3

resursseja vapautuu 
tietojen keräämisestä 

ja tarkastamisesta 
ydintoimintaan



Nykytila
manuaalinen tietojen tarkistus

EHdOTus 
älykäs lomake tarkistaa on-line

suomi.fi -kautta 
hakemukset postilla 
tai sähköpostilla

30 hakemusta 
päivässä / käräjäsihteeri

tarkistuksiin 
3 – 7 h / päivä 

älykäs lomake sisältää 
oikeat tiedot heti

aVioeron hakuProsessi  
helsingin käräjäoikeudessa

3
asioiden  
käsittely  

sujuVammaksi

Vahva 
tunnistautuminen

hakemus heti 
käsittelyyn



4
Viranomaisten yhteistyö ja 
Vastuut asiakkaan eduksi



hyötyjä

asiakkaan on 
helppo asioida 

valtionhallinnon 
kanssa. hänen ei 

tarvitse tietää, kuka 
palvelun tuottaa.

selkeät vastuut 
ja yhteiset 

tavoitteet auttavat 
kehittämään 

palveluketjuja 
kokonaisuutena

Valtionhallinto 
toimii 

tehokkaasti ja 
yhtenäisesti

asiakaslähtöisesti 

”Hallinnolliset vastuut tulee määritellä asiakkaan tarpeen 
ja palveluprosessin ehdoilla, ei organisaatiolähtöisesti. 
myös tiedonkulkua pitää merkittävästi parantaa sekä 
organisaatioiden sisällä että niiden välillä. Toimintaa tulee 
merkittävästi parantaa asiakkaan eduksi, jotta palvelut voidaan 
digitalisoida eikä palvelu näyttäydy sekavana asiakkaalle.”

4



asiakasPalVeluPisteiden organisointi 

4
Viranomaisten 

yhteistyö ja  
Vastuut  

asiakkaan 
eduksi

lähtökohta
kansalaisten 
yhdenvertaisuus

EHdOTus 
digin rinnalle f2f ja 
puhelinneuvonta

lainsäädäntö 
velvoittaa

kaikki kansalaiset 
eivät pysty 
sähköiseen asiointiin

yhteiset asiakas-
palvelupisteet ja  
kansalaisneuvonta

lainsäädäntö  
tukemaan

joustavasti myös  
asiamiesperiaatteella

kunnallinen  
lähipalvelu



5
osaaminen ja resurssit 
joustaVammin käyttöön



hyötyjä

asiakkaat saavat 
tasa-arvoista 

palvelua 
kaikkialla 
suomessa 

osaaminen  
edistää 

 vaikuttavuutta 
ja tuottavuutta

hyvät 
käytännöt 

hyödynnetään

resurssit  
kohdennetaan  

oikeisiin  
asioihin

joustaVuutta toimintaan

”Valtionhallinnon rakenteet eivät saa estää ammattitaidon ja 
osaamisen hyödyntämistä yli organisaatiorajojen. Joustavuutta 
ja ketterää kehittämistä tulee lisätä uudistamalla määrärahojen 
käyttöä ja henkilöstön liikkuvuutta. resursointi tulee tehdä 
tarpeen mukaan, ei virastolähtöisesti. Tarvitsemme uudistuksia 
työsopimus- ja työaikalainsäädäntöön, osaamiseen, toiminnan 
avoimuuteen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen.
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liikenneViraston keskitetty  
tutkimus- ja kehitystoiminta 

5
osaaminen 

ja resurssit 
joustaVammin 

käyttöön

nykyinen hyVä käytäntö 
Benchmarkkina

tutkimus- ja  
kehitys toiminnalla 
oma määräraha

helppo ja 
nopea rahoitus 
ja käynnistys

ketterä ja 
nopea projektin 
aloitus

mahdollistaa 
kokeilut



6
hallinto 
ketterämmäksi



hyötyjä

kustannus-
säästöt luopumalla 
paperiprosesseista 

nopealla 
aikataululla

resurssit  
vapautuvat  

ydintoiminnan  
kehittämiseen

kustannus-
säästöt 

karsimalla  
päällekkäisiä  
tukitehtäviä 

sähköinen asiointi edellä

”lainsäädännön tulee tukea vahvemmin sähköistä asiointia. 
Poikkihallinnollisten kehittämishankkeiden vastuut on määriteltävä 
selkeästi ja tiedonkulkua parannettava. resurssien optimaalista 
hyödyntämistä helpottaa, jos valtionhallinnon organisaatiot ovat 
nykyistä suurempia: tukitoiminnot ja virastojen välinen laskutus 
sitovat liikaa resursseja. Yhteistyön tiivistämisellä vältetään 
päällekkäiset hankinnat ja lisätään hankintaosaamista.”

6

lainsäädäntö 
tukee 

digitalisointia



suostumus sähköiseen asiointiin

6
Viranomaisten 

yhteistyö ja  
Vastuut  

asiakkaan 
eduksi

Nykytila
tehoton sähköinen käytäntö 

EHdOTus 
tukea lainsäädännöstä 

yksi suostumus 
riittää, vrt. asiointitili

asiakohtaisuus, 
moninkertainen 
suostumus

7 päivän 
määräaika7

Peruutus-
mahdollisuus

Viestinvälityspalvelu 
kaikille



Virastojen Välisen laskutuksen 
Vähentäminen

6
Viranomaisten 

yhteistyö ja  
Vastuut  

asiakkaan 
eduksi

Nykytila
Paljon työtä ja  
kustannuksia 

EHdOTus 
maksuttomuus ja  
virtaviivaistaminen

2014 palvelu toiminnan  
kustannusten korvauksia 

228 000 000 E

15 000 
myyntilaskua 
virastojen välillä

laskujen käsittelyn kulut 
715 000 E
n. 50 E / lasku

alaraja 
veloitettaville 
palveluille ja 
suoritteille

ensin

määritellään 
sisäiset 
maksuttomat 
palvelut ja 
suoritteet

Palkeiden perus palvelut 
maksuttomiksi, niin että

määräraha  
budjetoidaan  
palvelu-
keskukselle

Huomioidaan  
asiakas- ja  
palvelukohtaiset 
kustannukset

seuraaVaksi



7
tukea muutokseen yhteisistä 
hankkeista ja PalVeluista



hyötyjä

kehittäminen  
on koordinoitua  

ja tehokasta

kustannussäästöjä 
saadaan koko  

valtionhallintoon

Palvelut tukevat 
ydintoimintaa  
– eivät ole sille  

esteenä

laadun takeeksi

”Tehokkaan toiminnan edellytys on yhteisten hankkeiden 
ja palveluiden hyödyntäminen. Hankkeiden ohjausta on 
selkiytettävä ja niiden etenemisestä viestittävä tehokkaammin 
organisaatioiden välillä. Yhteisten palveluntuottajien 
toimintaa on kehitettävä parhaan mahdollisen hyödyn 
saamiseksi. laatu- ja kustannusongelmat on ratkaistava.”
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sta rt t i  o n n i st u i

nYT On Vain TEHTäVä HYVä JuOksu 


