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Hallitusohjelmassa asetettiin 

tavoitteeksi uudistaa julkiset palvelut 

käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti 

digitaalisiksi.

• Kärkihankerahoitusta 100 miljoonaa €

• Kolmen vuoden hankkeet

• Toteutukset rohkeasti yhteistyössä yli 

hallinnon rajojen, yksityisen sektorin kanssa 

ja uudenlaisin kehittämismallein



Julkisten palvelujen digitalisoinnin tavoitteet

‒ Luoda julkisia palveluita koskevat digiperiaatteet

‒ Digitalisoida hallinnon prosessit ja purkaa entiset

‒ Kysyä samaa tietoa kansalaisilta ja yrityksiltä vain kerran 

‒ Vahvistaa kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään 
koskevien tietojen käytöstä ja varmistaa tietojen sujuva 
siirtyminen viranomaisten välillä

‒ Auttaa niitä kansalaisia, jotka eivät ole tottuneet tai eivät 
kykene käyttämään digitaalisia palveluita 

‒ Vahvistaa digitalisaation muutosjohtamisen organisointia 
valtioneuvostossa
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Tavoitteisiin vastattiin 17 digikärkihankkeessa

Tulorekisteri Sähköinen asuntorekisteri (ASREK) Omaolo (ODA) Ohjelmistorobotiikka taloushallinnossa 

Kemikaalivalvonta (KemiDigi) Luvat ja valvonta Tekoälyä ja tietopolitiikkaa koskeva selonteko, Auroran kehittäminen

Yhteinen tiedonhallinta (YTI) Rakennetun ympäristön  ja rakentamisen digitalisaatio (KIRA-digi) Kokeilujen digialusta

eOppiva – valtion digitaalinen oppimisympäristö Hankintatoimen kehittäminen Valtionavustusten digitalisointi 

Paikkatietojen hyödyntäminen Taloushallinnon automaation ja raportoinnin kehittäminen Virtuaalisairaala Digioffice, D9



Kuinka digikärkihankkeiden 

tulokset näkyvät meidän 

kaikkien arjessa?

Katso video!

https://www.youtube.com/watch?v=AjLshLmtWf0


Esimerkkejä toiminnallisista onnistumisista

‒ Kaksi uutta rekisteriä

‒ Tulorekisteri ja Asunto-osakerekisteri

‒ Kumpikin muodostaa yhteiskunnan kannalta merkittävän tietovarannon

‒ Digitaaliset palvelut osana hoitoketjua

‒ Virtuaalisairaala ja OMAOlo-palvelu

‒ Muutos kiinteistö- ja rakentamisalan toimintatapoihin

‒ KiraDigi

‒ Uusia toimintatapoja otettu käyttöön ja hyväksi havaittu

‒ Palvelumuotoilu, yksityisen ja julkisen sektorin aito yhteistyö, hallinnon 

rajojen ylittäminen

‒ Digiosaaminen on ottanut harppauksen
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”Digikärkihankkeissa onnistuttiin

muun muassa poikkihallinnollisuudessa, 

alustamaisuudessa sekä yhteistyössä 

ja yhteisissä päämäärissä.”

Gartner, kesäkuu 2018: Tutustu koko arvioon

https://vm.fi/documents/10623/6305487/Digitalisaation+k%C3%A4rkihankkeiden+arviointi/23ec25ed-a2ca-4ec4-b0a1-adaa90e5732b/Digitalisaation+k%C3%A4rkihankkeiden+arviointi.pdf


Esimerkkejä merkittävistä taloudellisista hyödyistä

KIRA-digi

Arviolta 5,5 miljardin euron 
kustannussäästöt koko sektorilla

Virtuaalisairaala

1 300 miljoonan euron kumulatiivinen 
leikkuri kulujen kasvuun

Palkeet-ohjelmistorobotiikka

6 miljoonan euron kustannussäästö, 
minkä verran asiakasmaksut 
alenevat

ODA/Oma Olo

Säästöä 17 euroa/vuosi jokaista 
kansalaista kohden

Hyödyt ovat joko toteutuneet jo tai vaativat jatkotoimia.



KIRA-digi: kokeilurahoituksen vaikuttavuus

5,5 Mrd. €

Hyötypotentiaali*
Suomessa

21,6 milj. €

KIRA-digin jälkeen
jatkorahoitusta

4,7 milj. €

Kokeiluille 
myönnetty rahoitus

7,8 milj. €

Kokeiluhankkeiden 
yksityinen rahoitus

Työ jatkuu KIRAHubissa

Hakukierroksilla 
otettiin vastaan 

yhteensä 
377 hakemusta

Rahoitusta
haettiin kaikilla
kierroksilla yhteensä
16,6 miljoonaa euroa

Rahoitusta 
myönnettiin
139 hankkeelle

Jatkorahoituksesta
44 % julkista 
56 % yksityistä

Rahoitushakuja 
järjestettiin
KIRA-digissä yhteensä 
6 kertaa

4.2.2019

* vuosittainen 
säästö, jos jatkoa 
saaneiden 
hankkeiden 
kehitystyön tulokset 
otettaisiin käyttöön 
koko maassa.

KIRA-digin  
rahoitus

yhteensä
8 milj. euroa

• 44 % jatkaa, näiden varmistunut 
jatkorahoitus on 20,9 milj. euroa

• 4 % keskeytyi
• 32 % ei jatka
• 20 % tilanne jatkon suhteen auki

Rahoitetuista hankkeista



Virtuaalisairaala: säästöjä ja uusia kuluja
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Palkeet – työn tuottavuuden kehitys

100

111,6

119,02

Perusvuosi
2016

Vuosi 2017 Vuosi 2018

Työn tuottavuus

Työn tuottavuus Lin. (Työn tuottavuus)

Työn tuottavuuskehityksen taustalla 

ovat palvelumäärien kasvu ja 

automaation kehitys.  

Ohjelmistorobotit ovat palvelu-

tuotannossa osana päivittäisiä 

työprosesseja, ja niiden tekemä työ 

manuaalityön korvaajana oli vuonna 

2018 laskennallisesti jo yli 60 

henkilötyövuotta.

Työn tuottavuus

+19 %



Asunto-osakerekisteri



Hankekuvaukset

ja -tulokset
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Valtionavustusten digitalisoinnin 

esiselvityksessä visioitiin 

asiakaslähtöistä toimintatapaa 

valtionavustusten käsittelylle ja 

pohdittiin muun muassa, voidaanko 

valtionavustusten vaikuttavuutta 

parantaa data-analytiikan avulla.

TULOKSIA
• Aloitettiin valtionavustustoiminnan uudistamishanke, 

jonka tavoite on tehdä valtionavustustoiminnasta 

läpinäkyvämpää, parantaa valtionavustusten 

vaikuttavuutta sekä yhtenäistää ja tehostaa toiminnan 

prosesseja.

• Valtionavustusviranomaisten yhteistyötä ja 

vertaisoppimista sekä yhdenmukaisia menettelytapoja 

ja uusien innovatiivisten avustusmuotojen kokeilua 

kehitetään.

• Yhteinen tietoarkkitehtuuri määritettiin.

• Toimijat saatiin saman pöydän ääreen keskustelemaan 

yhteisistä tavoitteista.

Valtionavustusten digitalisointi
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Kemikaalitiedolle on rakennettu 

yksi palvelu, jota sekä yritykset 

että viranomaiset käyttävät. 

KemiDigin ytimen muodostavat

• kemikaalirekisteri, joka sisältää 

markkinoilla olevat vaaralliset 

kemikaalit

• ainerekisteri, jossa on tietoja 

aineista ja niistä koostetuista 

ryhmistä.

Ensimmäinen vaihe otettiin 

käyttöön helmikuun alussa 2019.

TULOKSIA
• Yritykset säästävät aikaa ja hallitsevat 

itse omia tietojaan palvelussa.
• Viranomaiset hyötyvät siitä, että käytettävissä 

olevat kemikaalitiedot ovat ajan tasalla. 
• Viranomaiset voivat suunnata valvontaansa 

entistä paremmin riskiperusteisesti.

Kemikaalivalvonta (KemiDigi)


