Digikokeilun ajankohtaiskatsaus
4.11.2016 Digikuntakokeilun verkosto
Suvi Savolainen

Ohjelma
10.00

10.30

Tervetuloa ja
ajankohtaiskatsaus
digikuntakokeilun
etenemisestä

Valtakunnallisen
digikuntakokeilun
työstäminen
Kuntien tuen tarpeet, aiheet,
selvitykset, työskentely

12.45
Kuntakohtaisten kokeilujen
täsmentäminen ja työstäminen

Ennakoivan vaikuttavuusarvioinnin
menetelmä kokeilujen suunnittelun ja
toteutuksen tukena
Mikko Valtakari, Tempo Economics
Alustus, keskustelu ja kotitehtävä
kaikille

Työpaja
Kokeilujen muotoilu ja toteutus
11.45

Työpajan purku

Ville Mäkelä ja Jaana Utti, Tamora Oy
Livesparraus Pyhärannan caseesimerkin avulla

12.00

Lounas
Alakerran ravintolassa,
omakustanteinen

15.00

Tilaisuus päättyy.

Digikuntakokeilu ja hallitusohjelma
Tulevaisuuden
kunta

Tuloksia, aihioita,
syötteitä,
kokemuksia,
hyviä käytäntöjä

MUUTOSTUKI

Nopeus,
notkeus
tarvelähtöisyys,

Muut
kärkihankkeet

Maakuntauudistus

Kunta
B

Kunta
A
Kuntaryhmä
GH

Kunta
C

Digikuntakokeilu(t)
Kuntaryhmä
DEF

Kuntien, maakuntien ja koko
julkisen sektorin kustannusten
karsinta
-

Toimintatapojen muutos
Käynnistetään kuntien kokeilukulttuuria
edistäviä prosesseja

Digitalisaatio
- Digitalisoidaan julkiset
palvelut

Yhteistyö,
kumppanuudet,
muut verkostot ja
hankkeet,
kolmas sektori,
yhteissuunnittelu

Otetaan käyttöön
kokeilukulttuuri
- Innovatiiviset ratkaisut
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Kokeilut
‒

Kehittämisprosessi:
‒

‒

‒

‒

Palvelu tai toimintatapa muokkautuu vasta prosessin aikana kohti lopullista
muotonaan

Kokeilemisen piirteitä
‒

Uuden etsimistä, ei lopullisen palvelun tai tuotteen testaamista

‒

Edellyttää rohkeutta, kokeiluhalukkuutta

‒

Epäonnistumisen mahdollisuus

Kokeilemalla kehittäminen vs. perinteinen suunnittelemalla
kehittäminen
‒

Toimimalla ja tekemällä kehittämistä, vaikka lopputulokset ja olisivat auki

‒

Mennään kohti, kehitetään vs. ollaan jo perillä, toteutetaan

Miksi kokeilla?
‒

Koska monimutkaisia asioita ei voi suunnitella täysin etukäteen

‒

Mahdollistaa toimenpiteiden testauksen ennen laajempaa käyttöönottoa

‒

Loppukäyttäjät päättävät, onko palvelu tai tuote hyvä

‒

Nopeuttaa kehittämistä

‒

Auttaa idean konkretisoimisessa

Digikuntakokeiluun
ilmoittautuneet kunnat
Kokeilija
Maakunnallinen kokeilu (PohjoisSavo)
Vaikuttaja/sparraaja
Kokeilija ja vaikuttaja/sparraaja
Kokeilijat
Espoo
Hollola
Hämeenlinna
Ii
Kemiönsaari
Kirkkonummi
Kouvola
Kristiinankaupunki
Kuopio
Oulu
Pyhäranta
Rovaniemi
Seinäjoki
Sipoo
Turku
Tuusula
Viitasaari
Ylöjärvi

Vaikuttajat/sparraajat
Espoo
Imatra
Pori
Sipoo
Ylöjärvi
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Ilmoittautuneiden aiheet
0
Kunnan tulevaan rooliin
valmistautuminen
(maakuntauudistuksen jälkeen)
Sähköisen päätöksenteon ja
johtamisen kokeileminen
Sähköisen asioinnin kehittäminen
kuntapalveluissa
Kuntalaislähtöinen palveluiden
kehittäminen
Osallistuminen ja vaikuttaminen
Uudet palveluinnovaatiot
Muu, mikä?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Poimintoja ilmoittautujien toiveista:
‒ palvelumuotoilu/-konseptointi/-design 4
mainintaa
‒ osallistava suunnittelu, kehittäminen,
joukkoistamisen menetelmät 3 mainintaa
‒ hyvät käytännöt, kannustavat esimerkit
(tarkentamatta mistä) 3 mainintaa
‒ tietotekninen osaaminen, yhteentoimivuus
kuntien järjestelmiin, tekninen arkkitehtuuri 3
‒ yksittäisiä toiveita: KaPA hyödyntäminen,
sähköisen demokratian kehittäminen,
lainsäädäntö (julkisuus, hallinto, arkistointi), rahaa
jotta ostaa maakunnallista osaamista
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Miten osaamista tarjotaan kokeilijoille?
Omat tilaisuudet ja alusta

‒
‒

‒

4.11. ja 13.12.
Säännöllisesti vuonna 2017
‒
Mahdollisuus myös muualla kuin
Helsingissä
Yhteinen alusta (ei vielä käytössä)
mahdollistaa osaamisen lisääntymistä ja
hyvien käytäntöjen ym. tiedon jakoa

Hankittavat asiantuntijat
‒

‒

Samat asiantuntijat sekä
menevät kuntiin että ovat
yhteisissä tilaisuuksissa
Työparit: toinen kokeilujen
menetelmäosaaja, toinen esim.
kuntadigitalisoinnin

Kokeileva Suomi, VNK
‒
‒
‒
‒

Kokeilukulttuurin edistäminen
Kokeiluklinikat, -aamukahvit ja muut
tilaisuudet
Kokeilun Paikka -alusta
Asiantuntijat ja konsepti, mitä täydennystä
vaatii digikuntien tarpeisiin?

Selvitykset
‒
‒
‒

Säästö- ja tuottavuusselvitys
ensimmäinen
Sähköinen päätöksenteko, Kunnan
digitalisaation mittarit ja kypsyys,
Muutosjohtaminen
Kunnat soveltaa välineitä ja
tuloksia

Yhteistyö lukuisien eri hankkeiden ja verkostojen kanssa
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Valtakunnallinen
tuki kunnille
11/16

12/16

Kokeilujen
suunnittelu,
ideointi ja oletukset

1/17

2/17

Arviointi ja
oppiminen

Kokeilujen esitestaus,
käynnistyminen ja
toteuttaminen

3/17

4/17

5/15

6/17

7/17

8/17

9/17

Tulosten
levittäminen

10/17

11/17

12/17

Aiheet
Digikuntaverkosto
Säästö- ja tuottavuus
Sähköinen
päätöksenteko
Osallistuminen ja
vaikuttaminen
Kokeileminen
Tilaratkaisut?
Tulevaisuuden kunta

?

Sähköinen asiointi?

VNK:n Kokeilun paikka
Työtila

USO-verkosto
Selvitys ja
tulosten
hyödyntäm
inen
Yhdessä koordinoitu
kokeilu/tekeminen

VM
Kokeileva Suomi
Uskalla kokeilla
Kuntademokratiaverkosto
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Valtakunnallinen
projektityö
11/16

Kokeilujen
suunnittelu,
ideointi ja oletukset

12/16

1/17

2/17

Arviointi ja
oppiminen

Kokeilujen esitestaus,
käynnistyminen ja
toteuttaminen

3/17

4/17

5/15

6/17

7/17

8/17

9/17

Tulosten
levittäminen

10/17

11/17

12/17

Aiheet
Digikuntaverkosto
Tukiryhmän kokoukset
Säästö- ja
tuottavuusselvitys
Sähköinen
päätöksenteko
Digitalisaation mittarit ja
kypsyystaso

??

Toimintakulttuurin
muutosjohtaminen?
Kuntalaisen
palvelukokemus?
Haasteet, kilpailut,
hackathonit?
Työtila

Asiantuntijapooli kuntien
käyttöön
Viestintätuki

Selvitys

Tilaisuus

Yhteisesti
koordinoitu
tekeminen/kokeilu

Hankittavaa
osaamista
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Kuntien digitalisaation ja digikokeilujen
säästö- ja tuottavuusselvitys
Ø Mitä säästöjä ja tuottavuusvaikutuksia on osoitettavissa tähän
mennessä kuntien digitalisaatiosta eli prosessien,
toimintatapojen ja palvelujen uudistamisesta digitalisaatiota
hyödyntäen? (10-15)
Ø Missä kuntien prosesseissa ja palveluissa olisi jatkossa
merkittävää säästöpotentiaalia ja tuottavuuden kasvua, ja
miten tämä olisi saavutettavissa? (5)
Ø Miten käynnistyvissä digikuntakokeiluissa voidaan asettaa
tavoitteksi, laskea ja analysoida säästö- ja
tuottavuusvaikutuksia?
‒
‒

Tuloksia, joita kunnat voivat konkreettisesti hyödyntää
kustannussäästöjen aikaansaamisessa, tuottavuuden lisäämisessä,
toimintansa arvioinnissa ja tulevaisuussuuntaisessa uudistamisessa.
Tulosten on oltava hyödynnettävissä laajasti koko kuntakentässä à
monistettavuus

‒ Valmistuu joulukuun alussa 2016, käsitellään 13.12.2016
digikuntakokeilun verkostossa
‒ Kuntapro Oy ja Perlacon Oy
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Sähköisen päätöksentekomenettely
toimielimissä kokeilu -caseksi?
‒

‒

‒
‒
‒

[pvm]

Mahdollista 1.6.2017 alkaen, uuden kuntalain 100 §
‒

Aihe kiinnostaa monia kuntia digikuntakokeilun kuntia että Kuntaliiton
kyselytutkimukseen vastanneita

‒

Teemasta kiinnostuneilla kunnilla monenlaisia intressejä, suunnitelmat vielä osin
selkiintymättömiä

Valmistelu
‒

Mitä aiheesta kiinnostuneet kunnat tarkalleen ottaen ovat tarkoittaneet/haluaisivat
kokeilla sähköiseen päätöksentekoon liittyen,

‒

Mitä se edellyttäisi

‒

Millaisesta toimintakulttuurin muutoksesta on kyse

‒

Samalla kartoitettaisiin mahdollisia mentorikuntia

Muodostetaan varsinainen kokeiluryhmä/-ryhmiä mahdollisesti
yhtenevien intressien mukaan
Tuetaan kokeiluja, mentoroidaan, sparrataan, dokumentoidaan,
edistetään tulosten leviämistä jne. digikuntakokeilussa käytössä
olevien keinojen kautta
Tavoiteaikatauluna uusi valtuustokausi 1.6.2017 alkaen.

Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma
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Digikuntakokeilun syksyn 2016 tilaisuudet
‒ Yhteissuunnittelu 10.8.2016
‒ Millainen on hyvä kokeilu?

‒ Starttiseminaari 23.9.2016
‒ Verkostotilaisuus 4.11.2016
‒ Verkostoituminen
‒ Oman kokeilun idean ja rajausten täsmentäminen
‒ Valtakunnallisen kokeilun tuki

‒ Verkostotilaisuus 13.12.2016
‒ Säästö- ja tuottavuusselvitys
http://vm.fi/kokeilun-tilaisuudet
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Ylitarkastaja Suvi Savolainen
Puh. 0295 16001 (vaihde)
Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi
www.vm.fi
http://vm.fi/digikuntakokeilu

Valtiovarainministeriön viestintä
vm-viestinta@vm.fi
Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500

