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Hallitusohjelman tavoitteet ja kansainvälinen 

edelläkävijyys 
‒ Hallitusohjelmassa on vahva tahtotila uudistaa julkiset 

palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. 

‒ Digitalisaatio = toimintatapojen asiakaslähtöistä uudistamista 

teknologiaa hyödyntämällä.  

‒ Maailmalla on paljon toimivia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä 

digitalisaation edistämiseksi. Verkostomainen toiminta ja 

avoimuus uusille ideoille ovat avainsanoja.  

‒ Suomi ja Viro tiivistävät rajat ylittävää yhteistyötä, 

pääministerien yhteinen kannanotto tiekartasta, Suomi-Viro -

yhteistyö esimerkiksi koko EU:lle.   
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Toimintatapojen uudistaminen ja 

digitalisointi 
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Suomi on digitalisaation kärkimaita – silti varaa parantaa 
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Organi-

saatio 
Vuosi Tutkimus Maiden lkm Paras maa Suomen sijoitus 

Eurooppa Maailma 



Yhteenveto maittain 
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 Suomi on maailman neljän parhaan 

maan joukossa yhdessä 

Singaporen, Alankomaiden ja 

Ruotsin kanssa. 

 Lista esittää maailman 17 parasta 

maata. 

 Mukana Yhdistyneiden 

Kansakuntien, WEF:n (World 

Economic Forum) ja Flecherin 

tutkimukset. 

Maa Ka Ka = Keskiarvosijoitus tärkeimmissä maailman-

laajuisissa tutkimuksissa   

Sijoitus 



Viestejä maailmalta 

‒ Vahva poliittinen sitoutuminen: 

‒ Tanska, Britannia, Viro, USA 

‒ Tehty isoja lainsäädäntömuutoksia digitaalisuuden ensisijaisuudesta 

‒ Digitoiminnan johtaminen ja toteuttaminen on annettu yhdelle vahvan mandaatin 

toimijalle, jolla on riittävät resurssit: 

‒ Tanska (Digst), Britannia (GDS), Viro, USA (F18) 

‒ Tunnusomaista kehittämiselle: digitalisoinnin siiloton organisoituminen ja palvelujen 

kehittäminen moniammatillisissa tiimeissä (palvelumuotoilijat, koodaajat, sisällöntuottajat, 

juristit jne.) 

‒ Suora yhteys myös poliittiseen tasoon 

‒ Yhdenmukaiset toimintamallit kaikille palvelutuottajille (tekniset, tiedolliset ja toiminnalliset, 

lainsäädäntö) 
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Viestejä maailmalta 

‒ Digitaalinen asiointimalli on säädetty lailla ensisijaiseksi ja asiakkaita tuetaan / 

rohkaistaan tähän: 

‒ Tanska, Britannia, Viro 

‒ Palvelurajapintojen merkittävä rationalisointi: 

‒ Britannia: gov.uk  yli 300 erillispalvelua on ajettu alas 

‒ Viro, Tanska: palveluportaalit 

‒ Toimintauudistukset on priorisoitu suurimpiin säästöihin ja helpoimpiin toteutuksiin 

‒ Palvelutasoa ja  asiakastyytyväisyyttä mitataan jatkuvasti, ja se on avoimesti 

näkyvillä: 

‒ Britannia: Performance Platform kertoo reaaliaikaisesti kaikille käyttäjille eri palveluiden 

asiakastyytyväisyystuloksen, käyttäjämäärät, palvelun läpimenoajan ja käyttökatkosten 

määrän 
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Suomessa: 
‒ Julkisen hallinnon on näytettävä mallia. 

‒ Sähköinen viestinvälitys tulee vuoden 2017 alusta teknisesti mahdolliseksi. 

‒ Tavoitetilaksi, että julkinen hallinto lähettää ja vastaanottaa vain sähköisiä 
laskuja. 

‒ Palveluita johdetaan saadun tiedon perusteella ja turhia palveluita 
poistetaan. 

‒ Toimintaa ohjaa digitalisoinnin periaatteet ja niiden selkeät 
toimintaohjeet. 

‒ Palveluissa on avoimet rajapinnat, jolloin palvelun voi toteuttaa myös 
yksityinen toimija. 

‒ Asiakkaita tuetaan sähköisten palveluiden käyttämiseen. 

‒ Verkkopalveluiden tuki (chat), puhelinpalvelut (kansalaisneuvonta ja virastojen 
puhelinpalvelut), yhteispalvelupisteet (käyntiasiointi).  
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Kansallinen palveluarkkitehtuuri  (KaPA)  
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‒ Pohjautuu Viron X-road –ratkaisuun, 
jota on jalostettu Suomen tarpeisiin. 

‒ Tiedon liikkumista saumattomasti eri 
palveluntuottajien välillä helpotetaan 
avointen rajapintojen kautta. 
 

  

  

‒ Yhden luukun digitaalinen 

palvelunäkymä. 

‒ Kehitysversio beta.suomi.fi 

toiminnassa. Varsinainen suomi.fi 

avautuu syksyllä 2017. 

‒ Yhdellä tunnistautumisella pääsee 

käyttämään monia eri palveluita.  

 

 

 

‒ Rakennetaan maailmanlaajuisesti 

ainutlaatuinen kansallinen 

palvelutietovaranto.  

‒ Yhdenmukaistaa julkisten palvelujen 

kuvaamisen käyttäjäystävällisessä 

muodossa. 

Palveluväylä Suomi.fi ja tunnistaminen 

Toisen puolesta asiointi  

‒ Mahdollistetaan valtuutuksen avulla 

sähköinen asiointi esimerkiksi lasten 

huoltajille, ikäihmisten lähiomaisille ja 

yritysten edustajille.        

Palvelutietovaranto 

Sähköisen asioinnin tukipalvelut rakentavat pohjan hallitusohjelman digihankkeille. Rahoitusta yhteensä 100 miljoonaa 

euroa vuosille 2014 - 2017.  
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Digitalisoidaan julkiset palvelut  
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Kärkihankerahoituksella toteutettavat hankkeet 

13 

Tulorekisteri 
Sähköinen 

asuntorekisteri 
(ASREK) 

Omahoito (ODA) 
Ohjelmistorobotiikka 

taloushallinnossa 
Luvat ja valvonta 

Kemikaalivalvonta 
Yhden luukun 
palvelumalli 

Rakennetun 
ympäristön ja 
rakentamisen 
digitalisaatio  

(KIRADIGI) 

Virtuaalisairaala Kokeilujen digialusta 

Hankintatoimen 
kehittäminen 

Valtionavustusten 
digitalisointi 

Sähköisen 
allekirjoituksen käytön 

laajentaminen 

Taloushallinnon 
automaation ja 

raportoinnin 
kehittäminen 

… 

Rahoituksen saaneet hankkeet 

Valmistelussa 

Lisätalousarvio II / 2016  

Hankkeita 

 Kärkihankerahoitusta 

on käytössä 100 

miljoonaa euroa.  

 Rahoituksen jo 

saaneisiin ja 

lisätalousarvio II / 

2016:n sisällä oleviin 

hankkeisiin on 

varauduttu  

käyttämään noin 3/4 

kärkihankerahasta.  



Muita toimenpiteitä hallinnon prosessien digitalisoimiseksi  
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Digioffice 

 

 Tukee digihankkeiden toimeenpanoa 

 Avoin valmistelu parhaillaan käynnissä 

 Ehdotus sisältyi Valtiokonttorin digistartti – 

selvitykseen. 

 

 

 

 

 

Digikuntantakokeilu 
 

 Tavoitteena näyttöön perustuvien 

kustannussäästöjen saaminen ja 

asiakaskokemuksen parantaminen. 

 

 Notkea, kokeileva ja nopea toimintatapa. 

Verkostomainen toiminta, mentorointi, sparraus  ja 

ideoiden rikastaminen. 

 

 Kunnille haku kokeiluun käynnistyy ennen 

juhannusta 

 

 Digikuntakokeilun osana tehdään kuntien 

digikiriselvitys vuoden loppuun mennessä. 

 Arviointimalli kunnan digitaalisen 

kypsyysasteen määrittelemiseksi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

-  
 

Valtiokonttorin digistartti –selvitystyö 

 

 Virastotasolle ulottuneessa selvitystyössä 

tunnistettiin toimenpidekokonaisuuksia, 

joilla on saavutettavissa merkittäviä 

vaikuttavuus- ja tuottavuushyötyjä 

valtionhallinnossa. 

 Hankekohtainen arvio 17 

digihankkeesta. 

 

 

 



Digikuntakokeilun suhde hallituksen reformeihin ja 

kärkihankkeisiin 
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- Digitalisoidaan julkiset palvelut 

- Kokeilutoiminta 
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Digiperiaatteet 
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Julkistettu 2/2016 



Kolme kannanottoa  
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1. Kaikille oikeus sähköisiin tunnisteisiin  
‒ VM:n valmistelussa on lakiehdotus, jolla pankit velvoitetaan 

antamaan pankkitilin yhteydessä yleiskäyttöiset tunnukset 

(hallituksen esitys annetaan elokuussa 2016). 

‒ Sähköisiä tunnisteita ei voisi enää evätä keneltäkään esimerkiksi 

luottotietoihin vedoten.   

‒ Operaattoreiden kanssa haetaan vuoden loppuun mennessä ratkaisu, 

jolla mahdollistetaan myös prepaid-liittymiin mobiilivarmenne. Jos asia 

ei ratkea tyydyttävällä tavalla markkinaehtoisesti, käytetään sääntelyä. 

‒ Toimeentulotuen siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alusta asettaa takarajan 

sille, että kaikilla on oltava mahdollisuus sähköiseen tunnistautumiseen.  

‒ Niille, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään sähköisiä 

palveluja, pitää olla tukea tai vaihtoehtoinen asiointikanava. 



2. Sähköisen postilaatikon käyttövelvollisuus valmisteluun  

‒ 1. vaihe: Koko julkista sektoria velvoitetaan tukeutumaan yhteisiin sähköisiin 

tukipalveluihin (KaPA-lain tarkoitus tulla voimaan 1.7.2016).  

‒ 2. vaihe: Käynnistetään välittömästi valmistelu kansalaisten ja yritysten 

velvoittamiseksi sähköisten palveluiden käyttämiseen. 

‒ Käyttöön voisi tulla esimerkiksi suomi.fi -palvelunäkymän sähköisen ”postilaatikon” 

käyttövelvoite vuonna 2018. Lailla turvataan, että ne jotka eivät kykene käyttämään sähköistä 

viestintää, saavat jatkossakin viranomaisten viestit postitse.  

‒ Esimerkkejä säästöpotentiaalista: Kela  lähettää vuosittain noin 17-18 miljoonaa kirjettä, kustannukset 

yli 10 milj. euroa. Vero noin 20 miljoonaa kirjettä v. 2016, kustannus 14,4 miljoonaa euroa.  

‒ Tanskassa sähköinen postilaatikko on 15 vuotta täyttäneille asiakkaille pakollinen vuodesta 2014, jollei  ole kuulu 

velvoitteesta saaneisiin ryhmiin (esim. vammaiset). Vuoden 2015 lopussa jo 89,1 % tanskalaisista on avannut postilaatikon. 

‒ Suomalaisista 16 – 89 vuotiaista on viimeisen 3 kk:n aikana käyttänyt sähköpostia 81 % (Tilastokeskus).  

‒ Laajennetaan asteittain sellaisten palveluiden valikoimaa, joissa asiointi tapahtuu lähtökohtaisesti 

aina sähköisesti.  

‒ Samalla kun palveluiden käytettävyys ja saavutettavuus paranevat, saadaan merkittävät säästöt 

hallinnolle, ja kansalainen/yritys löytää helposti vanhatkin viranomaisen asiakirjat (vrt. eResepti).  
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3. Sähköinen äänestäminen 

‒ Tuki sähköisen äänestyksen eteenpäin viennille: 

‒ Yleisissä vaaleissa. 

‒ Kunnallisissa kansanäänestyksissä. Kustannustehokkaalla 
nettiäänestyksellä voitaisiin madaltaa kynnystä neuvoa 
antavien kansanäänestysten järjestämiseen. 

‒ Sähköisen äänestyksen eteenpäin vientiä johtaa 
oikeusministeriö.  

‒ Laadukkaan ja toimivan järjestelmän kehittämisessä 
voidaan hyödyntää yhteistyömahdollisuuksia 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten sekä Norjan, Ruotsin 
ja Viron valtioiden kanssa. 
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