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Raportti palvelulupauksista (07/2020) 
  
YritysDigi-hanke, Digitalisaation edistämisen ohjelma 
 

Tausta 

Pyyntö palvelulupausten antamisesta lähetettiin kuntaministeri Sirpa 
Paateron kirjeellä kaikille julkisen hallinnon organisaatioille maaliskuun 
2020 alussa. Palvelulupauksessa organisaatiot listaavat elinkeinotoimin-
taa harjoittaville tahoille tarjoamansa palvelut ja arvioivat niiden digitaa-
lisen kehittyneisyyden digiasteikon mukaisesti. Jos palvelun digitaalinen 
kehittyneisyys ei ole digiasteikon mukaisella tavoitetasolla, organisaatiot 
ilmoittavat ajankohdan, jolloin palvelu tulee saavuttamaan tavoitetason. 
Lisäksi palvelulupauksessa oli mahdollista kertoa havaitsemistaan di-
gipalvelujen kehittämisen esteistä. 

Vastausaika päättyi 15.06.2020, mutta muutamat organisaatiot pyysivät 
vastauksiinsa jatkoaikaa kesäkuun loppuun kevään poikkeuksellisten 
olosuhteiden vuoksi. Vastausaineiston analysointi aloitettiin heinäkuun 
2020 alussa. Analyysi päivitetään syyskuussa, kun saamme vastaamatta 
jättäneiden organisaatioiden palvelulupaukset. 
Palvelulupausten tarkoituksena on muodostaa palvelutarjonnan tilanne-
kuva, jonka avulla pyritään löytämään ja kohdentamaan jatkossa toteu-
tettavia toimenpiteitä tilanteen kehittämiseksi. Voimme valtiovarainmi-
nisteriön Digitalisaation edistämisen ohjelmassa, sen YritysDigi-hank-
keessa, toteuttaa organisaatioita hyödyttäviä yhteistoimenpiteitä loppu-
vuotena 2020 sekä vuosina 2021 ja 2022. 
Palvelulupaus on Digitalisaation edistämisen ohjelman YritysDigi-hank-
keen toimenpide. Hankkeen tavoitteena on lisätä kohderyhmälle tarjotta-
via palveluita digitaalisessa kanavassa ja siten vähentämään tarvetta 
käynti- ja puhelinasioinneille. 
Palvelulupauksien toteutumista, asiointipalvelujen kehittymistä ja asetet-
tujen tavoitteiden toteutumista seurataan jatkossa vuosittain. Vuosittai-
nen seuranta toteutetaan niiden asiointipalvelujen osalta, jotka eivät en-
simmäisellä kerralla, vuonna 2020, täyttäneet digiasteen tavoitetasoa. 
Organisaatiolla on siis mahdollista päivittää palvelulupaustaan myös jat-
kossa. 
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Lähtötiedoista ja niiden luotettavuudesta analysoinnin kannalta 

Asiakaslähtöinen palvelu -käsite ymmärretään eri tavoin. Palvelulupauk-
sesta annetuissa ohjeissa painotettiin järjestelmänäkökulman unohta-
mista sekä palvelun nimen ja kuvauksen tuottamista asiakkaan tarpeen 
mukaisesti. Pääosin ohjeistusta oli noudatettu. 

Palvelujen kohderyhmäksi oli määritelty elinkeinotoimintaa harjoittavat 
tahot. Raportoiduista palveluista ilmeni, että tämä oli ymmärretty oikein. 
Yksityishenkilöiden yksityisasioiden hoitamiseen tarkoitettuja palveluita 
ei raportoitu. 

Kuntien ja kaupunkien raportoimien palveluiden nimeämisessä oli pal-
jon eroavaisuutta, vaikka kyseessä olivat samat lakisääteiset palvelut. 
Tämä vaikeutti analysoinnin yhteydessä tehtyä palveluiden tyypittelyä, 
jota ei siten voida pitää kaikilta osin erityisen luotettavana.  

Valtiohallinnon organisaatiot ovat vastanneet palvelulupauspyyntöön 
suhteellisen kattavasti. Vastaukset puuttuvat alle viideltä organisaatiolta. 
Vastaajien joukossa on organisaatioita, jotka tuottavat palveluita muille 
valtiohallinnon organisaatioille. Kuntien ja kaupunkien osalta (45 kpl = 
n. 15%) vastausotos on pieni, mutta suuntaa antava.  
Kuntien tehtävät ja palvelut ovat pääosin samoja kaikissa kunnissa ja 
kaupungeissa, mutta tunnistettujen ja raportoitujen palvelujen määrä 
vaihtelee huomattavasti organisaatioittain (max 94 kpl – min 1 kpl, me-
diaani 14 kpl, yhteensä 1078 kpl). 
Valtiohallinnon organisaatioiden osalta (38 kpl) palvelumäärät vaihtele-
vat organisaatioiden tehtävien mukaisesti. Raportoineista organisaa-
tioista viisi organisaatiota tarjoaa 67% (579 kpl) kaikista palveluista. On  
huomattava, että tässä on kyse eri palvelujen kappalemääristä, ei asioin-
timääristä. 

Palvelujen digiaste on tuotettu jokaisen organisaation itsearviointina ja 
annettuja ohjeistoja noudattaen. 

Palvelujen tyypittelystä 

Raportoidut palvelut tyypiteltiin analysointivaiheessa palvelun nimen ja 
kuvauksen perusteella neljään luokkaan. Luokittelun oikeellisuudessa 
voidaan olettaa olevan jonkin verran virheellisyyksiä palvelujen nimeä-
misen ja kuvaustekstien variaation ja moniselitteisyyden vuoksi. 

Asiointipalvelut – sisältävät palveluita, joissa asiakkaan kanssa on vuo-
rovaikutteista toimintaa, vaiheittainen asiointiprosessi (asioinnin aloitta-
minen, käsittely, päätös) tai ilmoitusvelvoitteen täyttäminen. Tämä 
luokka jaettiin edelleen avustusten ja tukien hakemispalveluihin, selvän 
käsittely- ja päätösprosessin sisältäviin lupapalveluihin sekä ilmoituspal-
veluihin.  
Tietopalvelut – sisältävät palveluita, joissa asiakkaille tarjotaan organi-
saation ylläpitämiä asiakkaaseen liittyviä tietoja, esim. rekisteriote. 
Avoimet verkkosivustot luokiteltiin Muut-alaluokkaan.  
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Neuvontapalvelut – Vuorovaikutteinen asiakkaalle annettava neuvonta-
palvelu, jonka avulla asiakas löytää tarvitsemansa palvelut tai saa lisätie-
toja ko. palvelusta. 
Muut palvelut – Palvelut, joita ei palvelun ominaisuuksien tai annettu-
jen puutteellisten tietojen vuoksi voitu luokitella edellisiin luokkiin tai 
ne ovat asiakkaiden omatoimiseen tietojen katseluun tarkoitettuja yksi-
suuntaisia avoimia verkkosivustoja. 
Annetuissa ohjeistuksissa pyydettiin organisaatioita raportoinnissa kes-
kittymään erityisesti asiointipalveluihin, jotka teknologisen kehittämisen 
kautta voidaan tarjota asiakkaille itsepalveluperiaatteella, ja jotka olisi-
vat asiakkaiden käytettävissä 24/7-periaatteella ajasta ja paikasta riippu-
matta. 

On huomattava, että varsinaisten asiointipalvelujen lisäksi julkisen hal-
linnon tulee tarjota asiakkailleen asiakkaita itseään koskevia tietoja. Pe-
rinteisesti asiakas on saanut nämä tiedot erikseen pyytämällä ko. organi-
saatiolta. Nykyisin yhä useampi organisaatio tarjoaa nämä tiedot tunnis-
tetulle käyttäjälle digitaalisen palvelun tai rajapinnan kautta. Tietosisäl-
töjen tulisi jatkossa olla myös muiden viranomaisprosessien käytettä-
vissä automaattisen tiedonsiirron välityksellä. 
Neuvontapalvelut kehittyvät kasvokkain tai puhelimitse tarjottavista pal-
veluista digitaalisen kanavan kautta tarjottaviksi chatbot-palveluiksi. 

Tuloksia 

Palvelulupauksia vastaanotettiin 89 organisaatiolta (valtiohallinto 41 kpl, 
Kunnat ja kaupungit 45 kpl ja elinkeinoyhtiöt 3 kpl).  

 
Raportoituja palveluita on yhteensä 1962 kpl, joista valtiohallinnon pal-
veluita 867 kpl ja kunnilta, kaupungeilta ja elinkeinoyhtiöiltä 1095 kpl. 
Elinkeinoyhtiöiden ilmoittamat palvelut on yhdistetty tässä raportissa 
kuntien ja kaupunkien lukuihin, niiden pienen määrän vuoksi (3 yhtiötä).  
Raportoiduista palveluista 1662 palvelua tunnistettiin asiointipalveluiksi, 
61 kpl tietopalveluiksi ja 94 kpl neuvontapalveluiksi. Muut-luokittelun 
sai 145 raportoitua palvelua.  

Asiointipalvelut-luokaan sijoittuneet palvelut jakautuivat seuraavasti: 
Tuet ja avustukset 181 kpl, luvat 957 kpl ja ilmoitukset 524 kpl.   
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Asiointipalveluiden digiasteista 

Laajapohjaisessa yhteistyössä valmisteltiin asiointipalveluille digias-
teikko kuvaamaan niiden kehittyneisyyttä lainsäädännön asettamien vaa-
timusten mukaisesti. Lainsäädännön asettamaa minimitasoa pidettiin 
kuitenkin liian alhaisena mahdollistamaan digitaalisten palveluiden ke-
hittyminen ja vastaamaan sekä asiakkaiden tarpeita, että viranomaisten 
toiminnan tehokkuudelle asettamia vaatimuksia. 

 
Digiasteikossa jokainen Digiaste täyttää myös alempien asteiden vaati-
mukset.  

− Digiaste 0.3: Asioinnin aloittava lomake asiakkaan saatavilla 
verkkopalvelusta. 

− Digiaste 0.5: Asiakas voi täyttää lomakkeen ja lähettää sen digi-
taalisena viranomaiselle. 

− Digiaste 0.9: Lainsäädännön edellyttämä taso. Vahva sähköinen 
tunnistaminen tarvittaessa käytettävissä, sähköinen tietoturvalli-
nen toimitustapa ja rekisteriperustainen toisen puolesta asiointi. 

− Digiaste 1.0: Työryhmän asettama tavoitetaso nykyisille palvelu-
toteutuksille. Asiointi käynnistetään digitaalisessa palvelussa. 

− Digiaste 1.1: Työryhmän asettama tavoitetaso uusille palveluto-
teutuksille. Asioinnissa tarvittavien asiakkaan (perus)tietojen 
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haku ja esitäyttö muista järjestelmistä, asiointitietojen tallentumi-
nen viranomaisen käyttöön rakenteisessa muodossa jatkotoimen-
piteiden käytettäväksi. 

On huomattava, että laadittu digiasteikko ei suoraan sovellu tieto- ja 
neuvontapalvelujen kehittyneisyyksien arviointiin. Tästä syystä analy-
soinnissa keskitytään asiointipalvelut-luokan palveluihin.   

Raportoitujen palvelujen osalta sekä valtiohallinnon että kuntien tuotta-
mista asiointipalveluista 30% täytti nykyisen lainsäädännön vaatimusta-
son. Asetetun 1.0-tavoitetason täytti valtiohallinnon palveluista 25% ja 
kuntien asiointipalveluista 22%.  

Vain valtiohallinnon Tuet ja avustukset -alaluokkaan kuuluvista palve-
luista suurin osa (51%) on jo lainsäädännön edellyttämällä tasolla. Toi-
saalta tämän palvelutyypin lukumäärä (37kpl / 5%) on pieni.  
 

Valtiohallinnon asiointipalvelut digiasteen mukaisesti 

 
 

 
 

Kuntien ja kaupunkien asiointipalvelut digiasteen mukaisesti 

 
 

 
 

Alle tavoitetason olevien palvelujen osalta organisaatioita pyydettiin il-
moittamaan ajankohta, jolloin palvelu on kehitetty vastaamaan tavoiteta-
soa. Valtiohallinnon palveluista 354 kpl kehittyy tavoitetasolle vuoteen 
2023 mennessä. Tällöin tavoitetason saavuttaneiden palveluiden osuus 
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kasvaa nykyisestä 25 %:sta 48 %: iin. Kuntahallinnon palveluista 528 
kpl saavuttaa tavoitetason vuoteen 2023 mennessä jolloin prosenttiosuus 
nousee 22 %:sta 57 %: iin. 

Kehittämistoimista digiasteen kannalta 

Palvelujen toteuttamista 0.5-tasolle voidaan pitää kustannusten ja toteu-
tusajan osalta kevyenä ponnistuksena.  

0.9-tason saavuttaminen tunnistamisen ja rekisteriperusteisen toisen puo-
lesta asioinnin osalta kasvattaa kehittämishankeen kokoa ja kustannuksia 
maltillisesti. Näiden ominaisuuksien toteuttaminen palveluun tapahtuu 
valmiiden Suomi.fi-palveluiden käyttöönottojen kautta. 

1.0- ja 1.1 -tasojen saavuttaminen vaatii laajemman digitaalisen palvelun 
kehittämisen. Palveluiden pienten volyymien vuoksi palvelukohtaiset 
toteutukset eivät ole kustannustehokas vaihtoehto tavoitetilan saavutta-
miseksi. Kustannustehokkuuden saavuttamiseksi palvelualustan tulee 
mahdollistaa usean eri palvelun ja usean organisaation palvelujen tarjoa-
minen.    

Päätelmät 

Kuntien ja kaupunkien osalta (45 kpl = n. 15%) vastausotos on pieni, 
mutta suuntaa antava. Vastausmäärä ei myöskään mahdollista kuntien 
kokoluokkaan perustuvia päätelmiä ja kuntien vertailua vastaavanlaiseen 
kuntaryhmään. Kattavamman vastausaineiston saamiseksi organisaati-
oille, jotka eivät vastanneet, tullaan uudistamaan pyyntö palvelulupauk-
sen antamisesta 10.09.2020 mennessä, minkä jälkeen uudistamme tämän 
raportin.  
Tutkimuksen tässä vaiheessa ei ole huomioitu palveluita käyttävien asi-
akkaiden määrää eikä käyttövolyymejä. Näitä tietoja tarvitaan tulevien 
kehitystoimien priorisoimisessa.  

Tieto- ja neuvontapalveluihin kannattaa jatkossa kiinnittää tarkempaa 
huomiota. Näissä palvelutyypeissä käytetyt teknologiat kehittyvät nope-
asti ja niitä otetaan käyttöön yhä laajenevassa määrin. 
Palveluiden kehittyminen on jäänyt jälkeen lainsäädännön asettamista 
vaatimuksista. Vain 30% asiointipalveluista täyttää nykyisten lakien vaa-
timukset (lait digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja julkisen hallinnon 
yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista).  
Hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta digitaalisten palvelujen kattavasta 
tarjoamisesta yrityksille vuoteen 2023 mennessä ei tulla saavuttamaan 
organisaatioiden nykyisten palvelujen kehittämissuunnitelmien mukai-
silla toimenpiteillä. Annettujen palvelulupausten perusteella valtiohallin-
non palveluista 48% ja kuntien palveluista 57% saavuttaa tavoitetason.  

Organisaatioille, jotka eivät palvelulupausta nyt antaneet, lähetämme 
pyynnön antaa palvelulupaus syyskuun alkupäiviin mennessä. Tällöin 
päivitetään ja syvennetään tämän analyysiraportin sisältö. 
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Analyysia tulee jatkaa ja tarkentaa eri palveluluokkien sisällä palveluta-
solle, jolloin on mahdollisuus löytää vaikuttavimmat kehityskohteet yh-
teiskehittämishankkeille. Samoin raportoitujen kehittämisen esteiden 
analysointia tulee syventää. (Raportoidut kehittämisen esteet oheisai-
neistona YritysDigin-sivustolla)  

Lisätiedot 

Petteri Ohvo, YritysDigi hankepäällikkö, valtiovarainministeriö 
http://vm.fi/yritysdigi 

 

Liitteet: 

1.Palvelulupauksen antaneet organisaatiot 

 
Vastanneita organisaatioita 89 

 Valtiohallinto 41 
 Kunnat/kaupungit 45 

 Elinkeinoyhtiöt 3 
 

Valtiohallinto 
 

LVM Ilmatieteen laitos  
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)  

MMM Maanmittauslaitos  
Ruokavirasto 

OM Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit / Oikeusaputoimistot  
Oikeusrekisterikeskus  
Rikosseuraamuslaitos  
Syyttäjälaitos  
Tasa-arvovaltuutettu  
Tietosuojavaltuutetun toimisto  
Tuomioistuinlaitos  
Ulosottolaitos  
Vakuutusoikeus 

OKM Kansallinen audiovisuaalinen instituutti  
Kansallisarkisto  
Museovirasto  
Suomenlinnan hoitokunta 

PLM Puolustusministeriö  
Puolustusvoimat 

SM Hätäkeskuslaitos  
Maahanmuuttovirasto  
Poliisihallitus  
Sisäministeriö 

STM Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira 
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Sosiaali- ja terveysministeriö  
Säteilyturvakeskus  
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

TEM Business Finland  
Finnvera Oyj  
KEHA-keskus  
Kilpailu- ja kuluttajavirasto  
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)  
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

UM Ulkoministeriö 
VM Aluehallintovirastot 

 

 Digi- ja väestötietovirasto  
Tilastokeskus  
Tulli 

 
 

Verohallinto 
YM   

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus  
Suomen ympäristökeskus 

 
 
 

Kunnat ja Kaupun-
git  
Uusimaa Helsingin kaupunki 

 Järvenpään kaupunki 
 Lapinlahden kunta 

 Porvoon kaupunki 
 Raaseporin kaupunki 

 Sipoon kunta 
 Tuusulan kaupunki 
Varsinais-Suomi Paimion kaupunki 

 Raision kaupunki 
 Turun kaupunki 
Satakunta Huittisten kaupunki 
 Karvian kunta 
Kanta-Häme - 
Pirkanmaa Ylöjärven kaupunki 
Päijät-Häme Hollolan kunta 

 Lahden kaupunki 
Kymenlaakso - 
Etelä-Karjala - 
Etelä-Savo Joroisten kunta 
 Pieksämäen kaupunki 
Pohjois-Savo Iisalmen kaupunki 
 Keiteleen kunta 

 Kiuruveden kaupunki 
 Kuopion kaupunki 
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 Leppävirran kunta 

 Pielaveden kunta 
 Rautavaaran kunta 
 Siilinjärvi 

 Suonenjoen kaupunki 
 Tervon kunta 

 Vesannon kunta 
 Vieremän kunta 
Pohjois-Karjala Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI 

 Kitee 
 Kontionloikka Oy 

 Lieksan kaupunki 
 Lipertek Oy 
Keski-Suomi Jyväskylän kaupunki 
 Keuruun kaupunki 
 Kivijärven kunta 

 Äänekosken kaupunki 
Etelä-Pohjanmaa Kurikan kaupunki 
Pohjanmaa Vaasan kaupunki 
Keski-Pohjanmaa Lestijärven kunta 
Pohjois-Pohjanmaa Kempeleen kunta 

 Kuusamon kaupunki/Naturpolis Oy 
 Oulun kaupunki 

 Utajärven kunta 
Kainuu Paltamon kunta 

 Sotkamon kunta 
Lappi Tervolan kunta 
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