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Taustaa
Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon
toimintaa, palvelurakenteita, yhteispalvelua,
puhelinpalveluja ja sähköistä asiointia
kehitetään voimakkaasti
Keskeisiä hallinnon kehittämishankkeita:
PARAS-hanke, ALKU-hanke,  yhteispalvelun
laajentamishanke, SADe-hanke, SADe-
ohjelma
Peruslinjauksena monikanavainen
palvelutarjonta



pp.kk.vvvvOsasto 3Osasto pp.kk.vvvv

Sähköisen asioinnin ja demokratian
vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemi asettanut ohjelman
14.4.2009
Toimikausi 14.4.2009 – 28.2.2014
Perustuu hallituksen 6.3.2009 kannanottoon ja
talouspoliittisen ministerivaliokunnan 16.6.2009
tekemiin linjauksiin

SADe-ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia
siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on
mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset
palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan
yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin
palveluihin.

SADe-ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia
siten, että kansalaisten ja yritysten sähköinen asiointi on
mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki keskeiset
palvelut. Kansalaisten ja yritysten palveluille luodaan
yhtenäisesti asiakasrajapinnat eri tahojen tuottamiin julkisiin
palveluihin.
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Ohjelman laajuus ja sisältö (talpol 16.6.2009)
1. Ohjelman piiriin otetaan 10 – 12 kriteereiden perusteella

hyväksyttyä palvelukokonaisuutta sekä niiden toteuttamisen
edellyttämiä tukipalveluja. Lisäksi ohjelman toimeksiannossa
mainitut sähköisen asioinnin tukipalvelut (mm. suomi.fi,
yrityssuomi.fi, asiointitili).

2. Palvelukokonaisuuksien valintakriteerit:
1. asiakaslähtöisyys ja laatu
2. merkittävyys
3. poikkihallinnollisuus
4. tuottavuuspotentiaali
5. toteutuksen kustannustehokkuus
6. käynnistysvalmius ja toteutuksen nopeus
7. käyttöönottovalmius ja –kelpoisuus
8. säädösmuutosten tarve ja valmius niiden toteuttamiseen
9. yhteensopivuus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kanssa
10. innovatiivisuus ja luovuus

3. Palvelukokonaisuuksien valinnassa painotetaan erityisesti
kuntien tuottavuutta edistäviä hankkeita
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Palvelukokonaisuuksien hyväksymismenettely
(talpol 16.6.2009)

3. Palvelukokonaisuudet hyväksytään kahdessa erässä: I
erä lokakuussa 2009 ja II erä helmikuussa 2010
Ehdotuksia pyydetään ministeriöiltä, kunnilta ja Kelalta
syyskuuhun mennessä
Ehdotukset arvioidaan kriteerien avulla ja muotoillaan
esitykseksi SADe-johtoryhmälle
Jory tekee alustavan päätöksen kehitettävistä
palvelukokonaisuuksista ja asettaa klusteriryhmät
Klusteriryhmät tekevät toteuttamissuunnitelman joryn
käsiteltäväksi
Jory puoltaa suunnitelman toteuttamista
VM tekee päätökset palvelukokonaisuuden
kehittämistyön käynnistämisestä ohjelman
määrärahojen rajoissa
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Valtion konserniohjaus
4. Valtion konserniohjausta tietohallinnon kehittämisessä tiivistetään

informaatio-ohjauksen, normiohjauksen ja budjettiohjauksen
keinoin
Konserniohjauksen vahvistaminen koskee tietohallinnon
kehittämisen yhteisiä osioita, kuten perustietotekniikkaa,
perustietovarantoja, valtiotason ja muita yhteisiä arkkitehtuureja,
yhteisiä tietojärjestelmiä ja palveluja, yhteentoimivuutta,
tietoturvaa ja varautumista sekä osaamisen kehittämistä

5. Luodaan tietojärjestelmähankkeille yhtenäinen arviointimenetelmä
ja perustetaan 1.1.2010 lukien arviointitoiminto, jonka tehtävänä
on arvioida hankkeiden toteuttamiskelpoisuutta,
kustannuslaskelmien realistisuutta ja strategian mukaisuutta.
Merkittävät hankkeet voivat edetä vain, jos arviointitoiminto
puoltaa hankkeen jatkamista. Lisäksi vahvistetaan ministeriöiden
roolia hallinnonalansa hankkeiden ohjauksessa.

6. Käynnistetään konserniohjausta ja muutoin tietojärjestelmien
yhteentoimivuutta edistävän lainsäädännön valmistelu syksyllä
2009.
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Valtion ja kuntien tietojärjestelmäyhteistyön
menettelytavat

7. Valtion ja kuntien yhteisten ratkaisujen kehittäminen ja niiden
toteuttamiseksi tarvittavat hankinnat, käyttöönotto ja sen tuki sekä
ylläpito ovat julkisen hallinnon yhteistä tietohallinnon ja sen osa-alueiden
kehittämistä, JulkIT-toimintaa. Kela ja muu välillinen valtionhallinto
osallistuvat JulkIT-toimintaan tilanteen mukaan.

8. Yhteisten JulkIT-ratkaisujen operatiivinen tuottaminen ja hallinnointi
organisoidaan 1.1. 2011 lukien siten, että niiden hankinnoista,
käyttöönotosta ja ylläpidosta vastaa yksi perustettava organisaatio, joilla
on tähän lakisääteisesti määriteltävä toimivalta.

9. Keskitetty rahoitus tapahtuu VM:n momentille perustettavasta
määrärahasta, johon kootaan valtion ja kuntien rahoitusosuuksia varten
vuosittain ja kehyskausittain yhteisesti laadittavien suunnitelmien
perusteella tarvittavaksi arvioitu määräraha.
Valtion rahoitusosuus kootaan osaksi hallinnonalojen määrärahoista ja
osaksi mahdollisesti muista määrärahoista.
Kuntien rahoitusosuuden toteuttamiseksi jatketaan KuntaIT:n
rahoitusmallin toteuttamista niin, että tarvittava rahoitus siirretään
valtionosuuksiin varatuista määrärahoista.
Momentille tulevasta määrärahasta 50 % kootaan määrärahasiirroin
kuntien valtionosuuksista ja 50 % muilta valtion budjetin momenteilta.
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Pyyntö palvelukokonaisuusehdotuksista
Kirje toimitettu kunnille, kuntayhtymille, valtion
virastoille ja laitoksille, Kelalle sekä Sitralle ja
Tekesille 9.7.2009
Pyydetty ehdotuksia valtakunnallisesti
toteutettavista sähköisen asioinnin
palvelukokonaisuuksista
Määräaika ehdotuksille 7.9.2009
Ehdotusten arviointia varten laaditaan lomake
Ehdotuksista ja muusta käytettävissä olevasta
materiaalista muokataan esitykset ohjelmaa varten

Verkkolomake:
https://e-lomake.fi/lomakkeet/950/lomake.html

https://e-lomake.fi/lomakkeet/950/lomake.html
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1. Hanke-esityksen valmistelu

SADe / Hanke-ehdotusten valmisteluprosessi

1.2. Hanke-
esityksen arviointi

1.3. Hanke-
kuvauksen
valmistelu

1.1. Hanke-
esityksen kuvaus

0. Ehdotusten
arviointi

Tavoitteena olevan kehityksen kuvaus

Toteutussuunnitelma

Toteutuksen resurssit ja rahoitus

Hankkeen arviointi (SADe kriteerien arvioinnin täydentäminen)

Hanke-ehdotuksen rikastaminen

SADe kriteerien arviointi

Palvelukokonaisuus-
ehdotuksen kuvaus

Toteutuksen osapuolet
Palvelun hallinnoija

Toteutuksen, käyttöönoton ja
ylläpidon resurssit

Hyötyjen arviointi
(kannattavuuslaskelma)

Riskit

Palvelukokonaisuuden
palvelukartta

Palvelukokonaisuusehdotuksen kuvaus

Toimintamalli-
prosessit

Toteutuksen osapuolet / palvelun hallinnoijat

Hyötyjen arviointi (kannattavuuslaskelma)

Riskianalyysi

Palvelukokonaisuuden palvelukartta

Valmisteltavien
palvelukokonaisuuksien

valinta

Palvelukokonaisuuksien
valinta

Ehdotuksen
arviointi.doc

Hanke-
kuvaus.doc
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Kokonaisarkkitehtuuri

Yhteinen
perustieto-
tekniikka

Yhteiset
tietojärjestelmät Yhteentoimivuus Sähköiset palvelu-

kokonaisuudet Sähköinen asiointi

Yhteispalvelu

Asiantuntijapalvelut

Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden toimintamalli

Säädökset

JHS-suositukset VAHTI-ohjeet

Valtion konsernimainen IT-ohjaus

Toiminta-
arkkitehtuuri

Tunnistaminen

Järjestelmä-
arkkitehtuuri

Palvelustrategia

A
si

ak
as

ra
ja

pi
nt

a

Asiointitili

TietoarkkitehtuuriTeknologia-
arkkitehtuuri

Neuvontapalvelu

Suomi.fi YritysSuomi.fi

Palveluiden
sähköistämis-
suunnitelmat

Palvelurakenteiden
ja prosessien
suunnittelu

SADe-ohjelma osana julkisen hallinnon monikanavaista palvelutarjontaa

Asiointipalvelut


