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Mikä	ATOMI-hanke	on?
Hankkeiden hanke, joka kokoaa kaikki AVIen asiakaslähtöisen toiminnan
kehittämistoimenpiteet, hankkeet ja projektit yhden sateenvarjon alle.
Hankkeessa toteutetaan periaatteet, toimintamallit ja ratkaisut, joilla
mahdollistetaan AVIen digiloikka.
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Periaatteet AVIen asiakaslähtöiselle kehittämiselle

Asiakaspalvelun ja palvelukanavien kehittäminen

Sähköisen asioinnin ratkaisut ja toiminnan digitalisointi

Toiminnan sähköistämisen peruspilarit

Tavoitteena
AVIen

palvelutuotannon
muodonmuutos ja

toiminnan
digitalisointi



Työ	tehdään	osakokonaisuuksissa,	
kaikki	AVIt	yhdessä
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• Sähköisen asioinnin ja käsittelyn
toimintamallit ja ratkaisut

• Palvelujohtamisen toimintamalli
• Uudet digitaaliset palvelut

• AVIen asiakkaat ja asiakassegmentit
• AVI-palvelut ja palvelukanavat
• Asiakaslähtöiset osallistamiskeinot
• Asiakaspalautejärjestelmä
• Asiakkuuksien hallintamalli

• Asiakastiedon hallintamalli osaksi
tietojohtamista

• Priorisoitu suunnitelma tietojohtamisen
kehittämisestä

• Toiminnan kustannukset ja tehokkuus
(prosessimittarit, tiedon käsittelyn kustannukset ja
toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset)

• HAVI –selvityshankeen
(hallitusohjelman toimeenpano aluehallintovirastoissa)
ehdotusten toteuttaminen ja
jatkokehittäminen

• Uudet työn tekemisen toimintamallit
• Digiosaamisen kehittäminen

C. Tieto johtamisen ja kehittämisen
tueksi

C. Tieto johtamisen ja kehittämisen
tueksi

D. Uudistetaan aluehallinnon
toimintatapoja

D. Uudistetaan aluehallinnon
toimintatapoja

A. Asiakkuudet, palvelukanavat ja
palvelumuotoilu

A. Asiakkuudet, palvelukanavat ja
palvelumuotoilu B. Palvelujen ja toiminnan digitalisointiB. Palvelujen ja toiminnan digitalisointi



Asiakkuudet,
palvelukanavat
ja
palvelumuotoilu

Palvelujen ja
toiminnan
digitalisointi

Tieto johtamisen
ja kehittämisen
tueksi

Uudistetaan
aluehallinnon
toimintatapoja
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ATOMI-hankkeen	tiekartta

Linjaukset
palvelujen

sähköistämiseksi
ja priorisointi

Linjaukset
palvelujen

sähköistämiseksi
ja priorisointi

Valmius sähköiseen
asianhallintaan

Valmius sähköiseen
asianhallintaan

HAVI jatkotoimenpiteetHAVI jatkotoimenpiteet

Asiakkuus-
strategian

vahvistaminen

Asiakkuus-
strategian

vahvistaminen

Asiakastiedon
hallintamalli

Asiakastiedon
hallintamalli

Toisen vaiheen
sähköiset palvelut

Toisen vaiheen
sähköiset palvelut

Yhteiset
toimintamallit ja

prosessit

Yhteiset
toimintamallit ja

prosessit

AVI-palvelut ja palvelukanavat
tavoitetilassa

AVI-palvelut ja palvelukanavat
tavoitetilassa

Palvelutuotannon
organisointi

Palvelutuotannon
organisointi

Asiakas saa
asiointitarpeitaan

vastaavat tehokkaasti
tuotetut palvelut
hänelle parhaiten

sopivan kanavan kautta

Asiakas saa
asiointitarpeitaan

vastaavat tehokkaasti
tuotetut palvelut
hänelle parhaiten

sopivan kanavan kautta

Tehokkaasti ja
digitalisesti toimiva
aluehallintovirasto

Tehokkaasti ja
digitalisesti toimiva
aluehallintovirasto

Uudet innovatiiviset sähköiset
palvelut

Uudet innovatiiviset sähköiset
palvelut

Kolmannen vaiheen
sähköiset palvelut

Kolmannen vaiheen
sähköiset palvelut

Suunnitelma
tieto-

johtamisen
kehittämisestä

Suunnitelma
tieto-

johtamisen
kehittämisestä

Tietojohtamisen
jatkokehittäminen
Tietojohtamisen

jatkokehittäminen
Johtaminen ja
kehittäminen

perustuvat
ajantasaiseen

laadukkaasti tuotettuun
tietoon

Johtaminen ja
kehittäminen

perustuvat
ajantasaiseen

laadukkaasti tuotettuun
tietoon

Asiakas saa sujuvat
palvelut

Asiakas saa sujuvat
palvelutVahva viestintä ja muutosjohtaminen

Digivalmiuksien kehittäminenDigivalmiuksien kehittäminen

2016 2017 2018 2019



Konsultti	Kärmesaho ja	#digiloikka	vuonna 2016
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Yammerin ketterä	käyttöönotto	AVI:issa	
osana	ATOMI-hanketta

Selkeä tarve uudelle toimintatavalle, joka mahdollistaa keskustelun, ajatusten
jakamisen ja joukkoistamisen

– Ei korvaamaan jo käytössä olevia, toimivia välineitä vaan mahdollistamaan
uusia työtapoja.

– Käyttöönotto päätettiin tehdä ketterästi ja joustavasti kokeilemalla.

Tavoitteet:
§ Verkostomaiselle, paikkariippumattomalle työyhteisölle yhteinen

foorumi keskustella epämuodollisesti
§ Tiedon jakaminen tavalla, joka ei kuormita
§ Madalletaan vastuualue- ja yksikkörajoja, rikotaan siiloja, tukemaan

ATOMI-hankkeen tavoitteita
§ Yhteisöllisyys synnyttää luottamusta, luottamus herättää innostusta
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Kokeilu	kannattaa	J
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Yammerin ketterä	käyttöönotto	AVI:issa	
osana	ATOMI-hanketta

§ ATOMI-hankkeen valmistelua on tehty avoimemmaksi Yammerin
avulla.
§ Ensimmäisenä konkreettisena kokeiluna toiminnan kehittämisen

osalta on vastavalmistuneen AVIen asiakkuusstrategian
kommenttien keruu kaikilta AVIlaisilta Yammerissa.

Huomioita käyttöönotosta ja uudesta toimintatavasta:
§ Keskeneräisyys sallittua, jopa toivottua,

mutta edellyttää hyvää fasilitaattoria.

§ Turvallinen ympäristö kokeilla, kyseenalaistaa, kerätä mielipiteitä,
joukkoistaa.
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Kiitos!

Hankekoordinaattori Virva Hakamäki
virva.hakamaki@avi.fi

Hankeassistentti Helena Pulkkinen
helena.pulkkinen@avi.fi


