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Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kuntien digitalisaation kannustin
Tavoitteet
‒ Kuntien toimintatapojen ja palveluprosessien uudistaminen sekä niiden laadun ja
vaikuttavuuden parantaminen
‒ Kuntien kannustaminen yhteistyöhön, tulosten levittäminen ja skaalaaminen

‒ Asiakaslähtöisyys
‒ Mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä
‒ Digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden toteuttaminen
kuntalähtöisesti

Määrärahat
‒ 30 miljoonaa euroa vuonna 2019
‒ Hallituksen talousarvioesityksessä 40 miljoonaa vuodelle 2020
‒ Myönnetään valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille
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Ensimmäiset avustuspäätökset tehty 11/2019
‒ Noin 10 miljoonaa euroa myönnetty 41 hankkeelle

‒ Hankkeissa mukana vähintään 78 kuntaa
‒ Painopisteenä talous- ja henkilöstöhallinnon hankkeet ja tiedolla
johtamisen hankkeet etenkin kuntien yleishallinnon näkökulmasta

‒ Avustuksen saaneilta edellytetään yhteistyöhön osallistumista
‒ Tavoitteena varmistaa projektien tuotosten yleistettävyys ja viestintä
‒ Yhteistyötä tehdään valtiovarainministeriön johdolla esimerkiksi
taloushallinnon raportoinnin kehittämiseksi
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Haku kuntien yhteisiin digihankkeisiin avoinna 19.12. asti
‒ Kohteena kunnissa tapahtuvat toiminnan, tehtävien ja sisäisten
prosessien muutokset, joissa:
‒ kehitetään entistä asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja hyödyntäen
kehitettyjä yhteisiä ratkaisuja
‒ kehitetään palveluille yhteisiä tietomäärityksiä ja toimintatapoja, jotka
mahdollistavat asiakkaan asioinnin digitaalisesti ja mahdollistavat tietojen
siirtoa kuntien järjestelmien välillä
‒ kehitetään yhteistyössä kuntien lakisääteisiä tehtäviä toteuttavia palveluja
sähköisiksi

‒ parannetaan kuntien tietojohtamista/tiedolla johtamista
‒ kehitetään kuntien strategisia prosesseja tai
‒ hyödynnetään uusien teknologioiden, kuten ohjelmistorobotiikan, tekoälyn ja
prosessiautomaation hyödyntämistä julkisessa hallinnossa
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Tavoitteena vaikuttavuus
‒ Kannustaminen verkostoyhteistyöhön
‒ Samoja prosesseja tai palveluja kehittävät kunnat yhteen
‒ Tavoitteena vertaisoppimista, tietojen jakamista innostamista

‒ Yhteistyövelvoite avustuksen ehdoissa
‒ Tukee yhteisten tietomääritysten ja mallinnusten tekoa

‒ Kansallisten yhteisten palvelujen ja tietovarantojen hyödyntäminen tai
käyttöön otto
‒ Hyödynnettävä soveltuvin osin yhteentoimiva.suomi.fi -yhteentoimivuusalustalta
löytyviä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja ja mahdolliset uudet tällaiset
julkaistava siellä
‒ Kehitetyt palvelut on kuvattava suomi.fi:n palvelutietovarantoon

‒ Kansallisen kehittämisen huomioiminen hakujen kohdentamisessa
‒ Toimeenpanon tukeminen ja siihen liittyvä toimintatapojen kehittäminen kunnissa
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