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Suomi on vakaa ja kestävä yhteiskunta, jossa on hyvä 

hallinto ja toimivat julkiset palvelut. 

Kansalaisten luottamus hallinnon toimivuuteen, omaan 

osallisuutensa yhteiskunnan jäsenenä ja yhdenvertaiseen 

kohteluun on vakaan yhteiskunnan perusta.



Digitaalisista 
palveluista tehdään älykkäitä ja 
halutuimpia
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• Viranomaiset velvoitetaan tarjoamaan 

kansalaisille ja yrityksille saavutettavia ja 

laadukkaita digitaalisia palveluita 

ensisijaisena vaihtoehtona.

• Yritykset velvoitetaan digitaalisten 

palveluiden käyttöön ja kansalaisia ohjataan 

ja tuetaan palvelujen käytössä.

• Älykkäiden palvelujen verkosto järjestää 

ihmisille kokonaisvaltaisia palveluita 

elämäntilanteiden mukaan.

• Digitaalisen identiteetin hallinnan 

uudistamisella tuetaan kansalaisten 

liikkuvuutta, osallisuutta ja oman elämänsä 

hallintaa.

Miksi: 

Osallisuus

Luottamus

Läpinäkyvyys ja ymmärrettävyys

Hyvinvointi

Itsemääräämisoikeus

Eettisyys ja hyvän hallinnon 

arvojen toteutuminen

Ihmiset haluavat älykkäitä ja saatavilla olevia digitaalisia palveluja



Miten digitaaliset palvelut saadaan halutuimmiksi ja 

älykkäiksi

‒ Uudistamme julkisen hallinnon toimintaa ihmiskeskeisiksi 
AuroraAI-tekoälyohjelmalla. 

‒ Omien tietojen hallintaan kehitetään yhteiset periaatteet ja 
toimintatavat. Tietojen käsittelyä ihmisten tahdonilmaisuihin 
perustuen tuetaan uusilla palveluilla ja lainsäädännöllä.

‒ Varmistamme, että kaikilla on mahdollisuudet tasapuolisesti 
hyödyntää digitaalisia palveluita. Digituki on saatavilla koko 
Suomessa. 

‒ Luomme luotettavan, valtion takaaman digitaalisen identiteetin, 
jota voidaan hyödyntää kaikissa yhteiskunnan toiminnoissa ja 
palveluissa ja joka toimii kaikissa pohjoismaissa.

‒ Uudistamme henkilön yksilöivän tunnuksen.
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Tietopolitiikka näyttää suunnan 
tiedon arvon hyödyntämiselle
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• Tieto ja sen hyödyntäminen ovat avaimia 

kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Tätä 

voidaan tukea palvelukokonaisuuksilla ja 

lainsäädännöllä.

• Tiedon toissijainen käyttö palveluissa, 

johtamisessa ja ohjauksessa on 

toteutettava. 

• Tiedon hyödyntämisen on oltava 

eettisesti kestävällä pohjalla 

• Tiedon hyödyntämistä on tuettava 

yhteisin politiikkatoimin ja pelisäännöin.

Miksi: 

Luottamus lisääntyy

Hyvinvoinnin kasvattamisen edellytykset 

paranevat

Suomen kilpailukyky kehittyy

Julkisen hallinnon ja kokonaistuottavuus 

kasvaa

Tekoäly saadaan käyttöön

Tiedon kasvava määrä ja arvon hyödyntämisen odotukset 

edellyttää tietopolitiikkaa



Miten tiedon hyödyntämistä voidaan yhteisesti edistää

‒ Teemme linjauksia (policy making) tiedon käytöstä, hyödyntämisestä ja 
turvallisuudesta, eri osapuolten rooleista, vastuista ja oikeuksista, omien 
tietojen hallinnasta sekä tiedon avoimuudesta ja maksupolitiikasta myös 
kansainvälisestä näkökulmasta.

‒ Kytkemme tietopoliittiset linjaukset ja toimet hallitusohjelman strategisten 
tavoitteiden toteuttamiseen.

‒ Kehitämme tiedon käyttöön, hyödyntämiseen ja hallintaan vaikuttavaa 
yleistä ja sektorikohtaista lainsäädäntöä ja toimeenpanemme 
tiedonhallintalain.

‒ Sovimme tiedon hyödyntämisen eettisistä reunaehdoista.

‒ Otamme laajasti käyttöön yhteentoimivuuden alustan ja menetelmän 
tiedon käytön ja laadun tueksi. Tarjoamme menetelmän hyödynnettäväksi 
myös kansainvälisesti.
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Takaamme digitaalisten 
palvelujen turvallisuuden ja 
jatkuvuuden
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• Ylläpidetään luottamusta kaikissa tilanteissa 

toimivilla, turvallisilla palveluilla, varmistetulla 

infrastuktuurilla sekä tietosuojasta ja -

turvallisuudesta huolehtimalla.

• Linjataan kansallisesti yhteiskunnan 

elintärkeisiin toimintoihin liittyvien palvelujen 

ja palvelutuotannon järjestämisestä.

Miksi: 

Jatkuvuus

Tietoturvallisuus

Tietosuoja

Luottamus

Edellytys tiedon hyödyntämiselle 

ja toiminnan digitalisaatiolle

Toiminnan jatkuvuus on turvattava digitaalisessa yhteiskunnassa



Miten takaamme digitaalisten palvelujen turvallisuuden ja 

jatkuvuuden

‒ Laadimme julkista hallintoa ohjaavan suunnitelman digitaalisen 

turvallisuuden kehittämisestä.

‒ Korvaamme Virve-viranomaisradioverkon uudella 

laajakaistaisella mobiiliverkkopalvelulla 2025 mennessä.

‒ Selkiytämme julkisen hallinnon digitaalisen palvelutuotannon 

toimijoiden roolit ja vastuut vastataksemme yhteiskunnan 

erilaisiin toiminnan jatkuvuuden ja varautumisen tarpeisiin. 
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Uudistamme hallintoa 
kokonaisuutena ja johdamme 
muutosta 
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• Tiedolla johtaminen vakiinnutetaan 

julkisen hallinnon toimintatavaksi. 

• Strateginen investointiajattelu otetaan 

valtioneuvoston ohjaamisen ja 

poikkihallinnollisten hankkeiden 

perustaksi.

• Palvelujen käyttäjien roolia toiminnan 

kehittämisessä korostetaan.

• Johdetaan julkista hallintoa 

teknologioiden käyttöön ja lisätään niihin 

liittyvää osaamista

Miksi: 

Tehokkuus

Tuottavuus

Vaikuttavuus 

Osallisuus

Yhteistyö yli sektorirajojen

Poikkihallinnollisuus

Julkisen talouden kestävyys

Julkista hallintoa uudistetaan kokonaisuutena



Trouble is our

business



Kiitos!

Maria Nikkilä

Tietohallintoneuvos, yksikön 

päällikkö

Puh. 0295 530 514

Maria.nikkila@vm.fi

@VM_MariaNikkila


