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14:40 Asiointipalveluiden nykytila ja kehittyminen 2020-2022

• Palvelulupaus 2022 kyselyn tulokset

• Petteri Ohvo, hankepäällikkö VM

14:55 Hyvät esimerkit jakoon 
– Opeista ja onnistumista apua digipalvelujen kehittämiseen

• Tanna Rantanen, asiantuntija VM

• Case: Tukes:n digitaaliset palvelut. Jorma Rantanen, tietoryhmän 
päällikkö Tukes 
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• Petteri Ohvo, hankepäällikkö VM
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• Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö VM
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• Petteri Ohvo, hankepäällikkö VM

12:55 Mitä yrittäjät ajattelevat digitaalisesta 
viranomaisasioinnista?

• Joonas Mikkilä, Digi- ja koulutusasioiden päällikkö 
Suomen yrittäjät

13:15 Digituki yrityksille ja yhteisöille

• Mirva Gullman, erityisasiantuntija DVV

13:35 Digitalisaation säädöstilanne ja ehdotukset sen 
edistämiseksi

• Tiina Lokka-Lepistö, erityisasiantuntija VM

13:55 Yritysten ja yhteisöjen digitaalisten asiointipalvelujen 
kehittäminen

• Elina Sipola, päätuoteomistaja Kela
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Tilaisuuden avaus

Marjukka Saarijärvi
Ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö



YritysDigi-hankeryhmä 2020-2022

• Päivi Saalasto & Sirje Hanski, Turun kaupunki

• Mika Kataikko, Jyväskylän kaupunki

• Eveliina Keski-Koukkari, Porvoon kaupunki

• Hanna Kortström, THL

• Leila A. Koskela, Kela

• Jorma Rantanen, Tukes

• Joonas Mikkilä, Suomen Yrittäjät

• Jari Konttinen, Palta

• Mika Tuuliainen, EK

• Kimmo Kuusela, TEM

• Lotta Engdahl, LVM

• Juuso Kalliokoski, MMM

• Marjukka Saarijärvi, VM

• Tanna Rantanen, VM

• Katariina Rantala, VM 

• Petteri Ohvo, VM
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YritysDigi-hankkeen taustat ja tavoitteet

Petteri Ohvo
hankepäällikkö, valtiovarainministeriö



Asetettuja tavoitteita 2019-2020

Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite:

• Julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti 
saatavilla vuoteen 2023 mennessä

Digiohjelmaan kirjattu YritysDigin tavoite:

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on 
vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia 
yrityspalveluja



Hankesuunnitelmasta

Tavoite: Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on 
vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia 
yrityspalveluja.

• Tavoitekirjaus sisältää kaksi osatavoitetta:

1) Vähentynyt paperi- ja käyntiasiointi elinkeinotoimintaa harjoittavilta

2) Palvelujen tarjoaminen kohderyhmälle vain digitaalisina

• Hankkeen vaikuttavuus ja hyödyt realisoituvat, kun kohderyhmän 
asiointi siirtyy alemman kustannustason ja hallinnollisen taakan 
vähentämisen mahdollistavaan digitaaliseen palvelukanavaan ja 
toimintatapaan. 



Tavoite vähentyneestä paperi- ja käyntiasioinnista 
edellyttää asioinnin siirtymistä digitaaliseen 
palvelukanavaan. Asioinnin siirtyminen on mahdollista, kun:  

1) Digitaalisia palvelutoteutuksia tarjolla kattavasti

2) Asiakkaat ohjataan aktiivisesti digitaalisiin palveluihin

3) Digitaaliset palvelut ovat laadukkaita ja tarjoavat 
asiakkaille hyvän palvelulukokemuksen 

4) Asiakkailla riittävä osaaminen hyödyntää digipalveluita

5) Palveluiden kehittämistä haittaavat ja estävät seikat 
on muutettu toimintatavoissa tai lainsäädännössä

Hankesuunnitelmasta (v2020)



Peruutuspeili & Covid-19 vaikutukset

• Hankeen käynnistämisvaiheessa ideana oli kerätä havaintoja ja 
toiveita organisaatioilta alueellisilla työpajoilla 

• Tunnistettu oma huono tilannetietoisuus ja ymmärrys

• Nämä asiakaslähtöiset tarpeet olisivat olleet perusta hankkeessa toteutettaville 
kehittämistoimille.

• Toimenpiteiden suunnittelun tietopohjana muuttuneessa tilanteessa: 

• Palvelulupausten anti

• Asiointialustan työpajat

• Hankeryhmä

• Aikaisemmat kokemukset & havainnot



Peruutuspeili 1/2

Hankkeen tavoite:

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on 
vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia 
yrityspalveluja

Havaittu:

• Huomion kiinnittäminen yritysten ja yhteisöjen digiasiointiin ja 
palveluihin edellytys kehittämistoiminnan suuntaamiseksi

• Luuloja ja havaintoja palvelutarjonnasta ja sen laadusta oli, mutta 
varmuutta havaintojen paikkansapitävyydestä ei ollut

• Täten kehittämistoimien suunnittelu haasteellista ilman vankkaa 
tietopohjaa



Peruutuspeili 2/2

Hankkeen tavoite:

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on 
vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia 
yrityspalveluja

Väite:

• Asioinnin ohjaamiseen hanke ei suoranaisesti vaikuttanut, mutta 
Covid-19 teki sen

• Julkishallinnon toiminnan laajemmat kehittämishankkeet vaativat 
aikaa toteutuakseen

• projektikäsittelyt, määrärahat, kilpailutus, toteutus, käyttöönotto, … 

• ’Vain digi’ vaatii selväsanaisen lain, säädöksen, määräyksen & 
esimerkin



Mitä yrittäjät ajattelevat digitaalisesta 
viranomaisasioinnista?

Joonas Mikkilä
Digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen yrittäjät



Mitä yrittäjät ajattelevat digitaalisesta 

viranomaisasioinnista?
YritysDigi-hankkeen päätöstilaisuus 28.11.2022

Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät

Twitter: @JoonasMikkila #yrittäjät



 Yrittäjägallupin selvittää pienten ja keskisuurten yritysten mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista

 Tutkimukseen vastasi yhteensä 1033 pk-yrityksen edustajaa

 Tiedonkeruu tehtiin 1.-11.4.2022 

 Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä

 Tutkimus toteutettiin tiedonkeruuna, jossa osa vastaajista osallistui kyselyyn Suomen Yrittäjien rekisteristä 

sähköpostikyselynä (517 vastausta) ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta (516 vastausta)

 Vastaukset tallentuivat yhteismitallisina samaan tietokantaan analysointia varten

Yrittäjägallup – kevät 2022

Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu 14



Digitaaliset julkiset palvelut



Mikä on yritykselle mieluisin tapa hoitaa viranomaisasiat

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu

Digitaa-
linen 

verkko-
palvelu

Sähköposti

Puhelin

Käynti 
asiakas-
palvelu-
pisteessä

Kirjeposti

En osaa 

sanoa

60
21

10

4 3 2

Mikä on yrityksellenne mieluisin tapa hoitaa 

viranomaisasiat? Valitse yksi.

%

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)

Digitaalisella viranomaisasioinnilla tarkoitetaan s itä, kun yritys hoitaa lakisääteisiä velvoitteitaan tai 

muita as ioitaan paikallisten, alueellisten tai valtiollisten viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa. 

V iranomaisia ovat es imerkiksi kunnat, aluehallintovirasto, verohallinto tai poliisi.
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Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ:

1 hlö (n=426)
2-4 hlöä (n=259)
5-9 hlöä (n=147)

10 hlöä tai enemmän (n=199)
YRITYKSEN TOIMIALA:

Teollisuus (n=111)
Kauppa (n=168)

Rakentaminen (n=151)
Palvelut (n=576)

ALUE (NUTS2, PKS ERIKSEEN):
Pääkaupunkiseutu (n=244)

Uusimaa (n=94)
Etelä-Suomi (n=240)
Länsi-Suomi (n=240)

Pohjois- ja Itä-Suomi (n=213)
IKÄ:

18-39 v (n=224)
40-49 v (n=200)
50-59 v (n=305)

60- v (n=303)
SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN:

Kyllä on (n=741)
Ei ole (n=280)

SUKUPUOLI:
Nainen (n=351)

Mies (n=675)

Digitaalinen verkkopalvelu Sähköposti Puhelin

Käynti asiakaspalvelupisteessä Kirjeposti En osaa sanoa

Mikä on yrityksellenne mieluisin tapa hoitaa viranomaisasiat? Valitse yksi.
Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)

Digitaalisella viranomaisasioinnilla tarkoitetaan sitä, kun yritys hoitaa lakisääteisiä velvoitteitaan tai muita asioitaan pa ikallisten, alueellisten tai 
valtiollisten viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa. Viranomaisia ovat esimerkiksi kunnat, aluehallintovirasto, verohallinto tai poliisi.
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Miten yritys suhtautuu julkisten palveluiden digitalisointiin

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu

Erittäin 
myöntei-

sesti

Melko 
myöntei-
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kielteisesti
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Miten yrityksenne suhtautuu julkisten palveluiden 
digitalisointiin?

%

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) 41

38

40

43

47

40

37

35

44

48

36

37

39

42

37

45

44

38

45

32

41

41

44

49

45

38

38

42

47

45

43

39

47

46

43

47

40

45

45

45

42

50

44

44

4

5

4

3

3

4

6

4

4

5

5

4

6

2

5

6

2

5

4

5

6

4

8

5

7

12

10

12

5

9

7

6

9

9

10

4

12

3

6

10

7

8

6

9

3

3

3

4

2

2

4

7

2

2

4

3

3

4

6

1

3

2

2

5

3

3

3,29

3,29
3,27
3,24
3,34

3,24
3,25
3,13
3,35

3,40
3,20
3,23
3,25
3,30

3,14
3,41
3,34
3,26

3,34
3,16

3,30
3,28

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ:

1 hlö (n=426)
2-4 hlöä (n=259)
5-9 hlöä (n=147)

10 hlöä tai enemmän (n=199)
YRITYKSEN TOIMIALA:

Teollisuus (n=111)
Kauppa (n=168)

Rakentaminen (n=151)
Palvelut (n=576)

ALUE (NUTS2, PKS ERIKSEEN):
Pääkaupunkiseutu (n=244)

Uusimaa (n=94)
Etelä-Suomi (n=240)
Länsi-Suomi (n=240)

Pohjois- ja Itä-Suomi (n=213)
IKÄ:

18-39 v (n=224)
40-49 v (n=200)
50-59 v (n=305)

60- v (n=303)
SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN:

Kyllä on (n=741)
Ei ole (n=280)

SUKUPUOLI:
Nainen (n=351)

Mies (n=675)

Erittäin myönteisesti (4) Melko myönteisesti (3) En osaa sanoa

Melko kielteisesti (2) Erittäin kielteisesti (1)

Miten yrityksenne suhtautuu julkisten palveluiden digitalisointiin?

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) ka.
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Asiointi viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa verrattuna muihin 

asiointitapoihin

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Asiointiin kuluu verkkopalveluissa vähemmän

rahaa

Asiointi verkkopalveluissa  aiheuttaa vähemmän

vaivaa

Asiointiin kuluu verkkopalveluissa vähemmän

aikaa

Asioinnissa tarvittavat yritys- ja henkilötiedot

ovat verkkopalveluissa nopeammin saatavilla

Asioinnissa tarvittavat lomakkeet ja dokumentit

löytyvät verkkopalveluissa helpommin

Asian hoitamiseen tarvittavat muut julkiset

palvelut löytyvät verkkopalveluissa helpommin

Asioinnissa tapahtuu verkkopalveluissa

vähemmän virheitä

Asiointiin saa verkkopalveluissa helpommin

neuvontaa

Täysin samaa mieltä (4) Jokseenkin samaa mieltä (3) En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä (2) Täysin eri mieltä (1)

ka.Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)

Jos vertaatte viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa tapahtuvaa asiointia muihin tapoihin hoitaa yrityksenne 

viranomaisasiat (puhelin-, käynti-, sähköposti- ja kirjeasiointi), niin miten vastaisitte seuraaviin väittämiin?
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Asiointi viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa verrattuna muihin 

asiointitapoihin 1/2

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Asiointiin kuluu verkkopalveluissa vähemmän rahaa

Asiointi verkkopalveluissa  aiheuttaa vähemmän
vaivaa

Asiointiin kuluu verkkopalveluissa vähemmän aikaa

Asioinnissa tarvittavat yritys- ja henkilötiedot ovat

verkkopalveluissa nopeammin saatavilla

Asioinnissa tarvittavat lomakkeet ja dokumentit

löytyvät verkkopalveluissa helpommin

Asian hoitamiseen tarvittavat muut julkiset palvelut
löytyvät verkkopalveluissa helpommin

Asioinnissa tapahtuu verkkopalveluissa vähemmän

virheitä

Asiointiin saa verkkopalveluissa helpommin

neuvontaa

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) 1 hlö (n=426)

2-4 hlöä (n=259) 5-9 hlöä (n=147)

10 hlöä tai enemmän (n=199)

Jos vertaatte viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa tapahtuvaa asiointia muihin tapoihin hoitaa yrityksenne 

viranomaisasiat (puhelin-, käynti-, sähköposti- ja kirjeasiointi), niin miten vastaisitte seuraaviin väittämiin?

TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ:

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) Täysin samaa mieltä (4), %
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Asiointi viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa verrattuna muihin 

asiointitapoihin 2/2

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Asiointiin kuluu verkkopalveluissa vähemmän rahaa

Asiointi verkkopalveluissa  aiheuttaa vähemmän
vaivaa

Asiointiin kuluu verkkopalveluissa vähemmän aikaa

Asioinnissa tarvittavat yritys- ja henkilötiedot ovat

verkkopalveluissa nopeammin saatavilla

Asioinnissa tarvittavat lomakkeet ja dokumentit

löytyvät verkkopalveluissa helpommin

Asian hoitamiseen tarvittavat muut julkiset palvelut
löytyvät verkkopalveluissa helpommin

Asioinnissa tapahtuu verkkopalveluissa vähemmän

virheitä

Asiointiin saa verkkopalveluissa helpommin

neuvontaa

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) Teollisuus (n=111)

Kauppa (n=168) Rakentaminen (n=151)

Palvelut (n=576)

Jos vertaatte viranomaisten digitaalisissa verkkopalveluissa tapahtuvaa asiointia muihin tapoihin hoitaa yrityksenne 

viranomaisasiat (puhelin-, käynti-, sähköposti- ja kirjeasiointi), niin miten vastaisitte seuraaviin väittämiin?

YRITYKSEN TOIMIALA:

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) Täysin samaa mieltä (4), %
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Kuinka suuren osan viranomaisasioista yritys voi hoitaa digitaalisissa 

verkkopalveluissa

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Kuinka suuren osan viranomaisasioista yrityksenne 
voi hoitaa digitaalisissa verkkopalveluissa?

%

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)

52

58

51

46

45

50

48

45

56

52

58

50

56

47

41

58

59

49

53

49

58

49

30

26

34

35

33

31

36

34

28

29

29

31

27

36

35

28

30

29

31

27

25

33

8

6

6

11

13

8

7

10

8

9

5

8

7

10

15

4

5

8

7

10

6

9

4

4

4

3

5

3

3

8

3

6

4

3

4

3

5

2

3

6

3

5

5

3

6

7

6

4

5

8

7

2

6

5

5

8

7

5

5

8

3

9

5

8

6

6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ:

1 hlö (n=426)
2-4 hlöä (n=259)
5-9 hlöä (n=147)

10 hlöä tai enemmän (n=199)
YRITYKSEN TOIMIALA:

Teollisuus (n=111)
Kauppa (n=168)

Rakentaminen (n=151)
Palvelut (n=576)

ALUE (NUTS2, PKS ERIKSEEN):
Pääkaupunkiseutu (n=244)

Uusimaa (n=94)
Etelä-Suomi (n=240)
Länsi-Suomi (n=240)

Pohjois- ja Itä-Suomi (n=213)
IKÄ:

18-39 v (n=224)
40-49 v (n=200)
50-59 v (n=305)

60- v (n=303)
SUOMEN YRITTÄJIEN JÄSEN:

Kyllä on (n=741)
Ei ole (n=280)

SUKUPUOLI:
Nainen (n=351)

Mies (n=675)

Kaikki tai lähes kaikki Yli puolet Alle puolet Vain vähän tai ei lainkaan En osaa sanoa

Kuinka suuren osan viranomaisasioista yrityksenne voi hoitaa digitaalisissa 
verkkopalveluissa?
Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
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Mitkä asiat vaativat kehittämistä viranomaisten digitaalisissa 

verkkopalveluissa

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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En osaa sanoa

Mitkä asiat vaativat yrityksenne näkökulmasta kehittämistä viranomaisten 
digitaalisissa verkkopalveluissa? Voit valita useita

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
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Mitkä asiat vaativat kehittämistä viranomaisten digitaalisissa 

verkkopalveluissa 1/2

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) 1 hlö (n=426)

2-4 hlöä (n=259) 5-9 hlöä (n=147)

10 hlöä tai enemmän (n=199)

Mitkä asiat vaativat yrityksenne näkökulmasta kehittämistä viranomaisten digitaalisissa 
verkkopalveluissa? Voit valita useita

TYÖNTEKIJÖIDEN MÄÄRÄ:

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
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Mitkä asiat vaativat kehittämistä viranomaisten digitaalisissa 

verkkopalveluissa 2/2

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033) Teollisuus (n=111)

Kauppa (n=168) Rakentaminen (n=151)

Palvelut (n=576)

Mitkä asiat vaativat yrityksenne näkökulmasta kehittämistä viranomaisten digitaalisissa 
verkkopalveluissa? Voit valita useita

YRITYKSEN TOIMIALA:

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
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Suomi.fi



Mitä Suomi.fi-palveluja yritys on ottanut käyttöön

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)
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Suomi.fi-valtuudet

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Mies (n=675)

Kyllä En osaa sanoa Ei

Huhtikuu 1.-11./2022 (n=1033)

Suomi.fi-valtuudet

Onko yrityksenne ottanut käyttöön seuraavat Suomi.fi-palvelut?
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Suomi.fi-viestit

Yrittäjägallup, kierros 2/2022 huhtikuu
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Kotiinviemiset



1. Yrittäjien selvä enemmistö suhtautuu myönteisesti 
viranomaisasioinnin digitalisointiin, koska verkossa 
asiointiin kuluu vähemmän rahaa, vaivaa ja aikaa

2. Vain puolet yrityksistä voi hoitaa kaikki tai lähes kaikki 
viranomaisasiansa verkossa, eli digitalisoitavaa riittää

3. Tärkeimmät kehittämiskohteet digipalveluja tarjoaville 
viranomaisille ovat: käytettävyys, neuvonta, löydettävyys 
ja viranomaisten välinen tiedonkulku

4. Yrittäjät ovat löytäneet kohtuullisen hyvin Suomi.fi-
palvelut, mutta erityisesti Suomi.fi-viestien 
käyttöönottoasteessa on nostamisen varaa 

Neljä keskeistä havaintoa



1. Varmistetaan, että yritykset voivat hoitaa keskeiset 
viranomaisasiansa verkkopalveluiden kautta ja että 
palvelut muodostavat yhteen toimivan kokonaisuuden, 
jossa tietoa kysytään vain kerran ja tukea ja neuvontaa on 
riittävästi tarjolla

2. Poistetaan esteet viranomaisten automaattiselta 
päätöksenteolta, mutta pitämällä kuitenkin kiinni 
virkavastuusta ja oikeusturvasta

3. Osoitetaan yrittäjien digituen järjestämiselle ja 
koordinoinnille riittävät resurssit valtakunnallisesti ja 
alueellisesti

Kolme painopistettä seuraavalle 

hallituskaudelle



Kiitos työstänne yrittäjyyden puolesta 🙏

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö

Twitter: @JoonasMikkila

p. 045 129 6791

joonas.mikkila@yrittajat.fi

www.yrittajat.fi





Digituki yrityksille ja yhteisöille

Mirva Gullman
erityisasiantuntija, DVV



Digituki yrityksille ja 

yhteisöille

YritysDigi-hankkeen päätöstilaisuus 

28.11.2022

digituki@dvv.fi 



Yritysten ja yhteisöjen 

digituen kehittäminen 

• Digi- ja väestötietovirasto on vuodesta 2020 alkaen 

kehittänyt yritysten ja yhteisöjen digitukea osana 

Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

• Yhteistyö YritysDigi-hankkeen kanssa 

‒ mm. palvelulupauskysely tuottanut digituen 

kehittämiselle tärkeää tietoa

• Kehittämistyötä on toteutettu erilaisten kokeilujen 

kautta sekä verkostojen tuella.

• Työ jatkuu osana valtakunnallista digituen 

kehittämistä sekä yleisesti että kohdennetusti.

• Työ kohdentuu yritysten ja yhteisöjen parissa 

toimiviin tahoihin.

36



Suosituksia yritysten ja 

yhteisöjen digituen 

järjestämisestä 1/2

37



Suosituksia yritysten ja yhteisöjen digituen 

järjestämisestä 2/2

1. Käyttäjälähtöinen kehittäminen varmistaa tukiresurssien oikeaa 

kohdentamista.

2. Digituen malleja yhtenäistämällä saadaan sujuvuutta tuen tarjoajille ja 

tarvitsijoille

3. Oikein kohdennettu tuki kannustaa digiasiointiin ja osaamisen 

kehittämiseen

4. Digituki tuodaan palveluiden osaksi

38#digituki



Kysymys yleisölle:

Mihin yritysten ja yhteisöjen digiosaamisen 

kehittämisessä tulisi tähdätä?



Digituen kehitysteemat vuodelle 2022

Digituen verkoston toiminta
• Digituen kehittämisen yhteiset tarpeet ja ratkaisut, mm. 

digituen tarjoamiseen liittyvä osaaminen
• Verkoston laajentaminen, työvälineiden kehittäminen

Digituen, palvelujen ja palveluohjauksen asiakaslähtöisyys
• Asiakaslähtöisyyttä kehittämällä voidaan kehittää myös 

digituen toimijoiden välistä palveluohjausta. 
• Tärkeää tunnistaa palvelujen laatuun liittyvä tieto ja jakaa 

sitä

Digiosaamisen muutoksen ja digituen tarpeen tilannekuva
• Kehittämisen tueksi tarvitaan kohdennettua tietoa 

digiosaamisen muutoksesta ja digituen tarpeesta. 
• Tiedon hyödyntämisen suunnitelman tavoitteena jatkuvan 

mittaamisen ja digituen tilannekuvan käyttöönotto. 
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• Toiminnassa keväästä 2021

• 2022 kaksi tavoitetta:
‒ Ratkoa yritysten ja yhteisöjen asioinnin digitukeen liittyviä 

haasteita
‒ Kehittää ja laajentaa verkoston toimintaa

• Verkostossa tuotettu konkreettisia ratkaisuja, kuten
‒ Työkirja digiasioinnin ulkopuolelle jääneiden 

osallistamiseksi palvelukehitykseen (julkaisu 2022 lopussa) 
‒ Digituen osaamisen kysely jäsenorganisaatioille

• Verkosto tukee Digi- ja väestötietoviraston Digituki-
palvelun toimintamallia
‒ Tuottamalla kohderyhmätietoa tutkimuskysymysten 

asettelun tueksi
‒ Kuvaamalla yritysten ja yhteisöjen digituen ekosysteemiä 

ja tunnistamalla potentiaalisia kehittämiskumppaneita
‒ Yhteiskehittämiskumppanina toimenpiteiden käytäntöön 

viennissä ja jalkauttamisessa

Yritysten ja yhteisöjen digituen verkosto



Case sote-järjestöjen digiosaaminen

• Järjestöbarometri (julkaistu 10/22) selvitti sosiaali- ja terveysalan 
järjestöjen digiosaamista, digituen tarjontaa ja tarvetta.

• Kysymykset laadittiin yhteistyössä SOSTE & DVV:n digituki.

• Myös nuorisoalan järjestöjen keskuudessa selvitetty digitaitoja.

• Yhteistyössä sote- ja nuorisoalan järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa toteutetaan digituen ja digiturvan osaamista kehittävä 
oppimispiiri.

• Tavoitteena, että järjestöt hyödyntävät osaamistaan
‒ Paikallisyhdistyksen sisällä tai 
‒ Valtakunnallisen kattojärjestön kohdalla osaamisen jakaminen 

paikallisyhdistyksille

• Järjestöbarometrin tuloksia hyödynnetty myös 
Digitaitoraportissa. 
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Digitaitoraportti 2022: Digirohkeus on 

itseluottamusta digitalisoituvassa arjessa 
• Ensimmäistä kertaa muodostettu Digitaitoraportti julkaistaan 2.12.2022 

järjestettävässä hybriditilaisuudessa.

• Digitaitoraportin taustalla on 45 yhteiskunnan digitalisoitumista ja yksilöiden 

digiosaamista sekä digitalisaatiokokemusta käsittelevää mittaria. Pysyvien 

mittareiden avulla kokonaisuutta tullaan jatkossa seuraamaan vuosittain.

• Vuoden 2022 keskeiseksi havainnoksi on noussut digirohkeus.

• Digitaalisella rohkeudella tarkoitetaan itseluottamusta, jonka avulla ihminen 

uskaltaa kokeilla ja ottaa käyttöön uusia tai päivittyneitä digitaalisia laitteita ja 

palveluita tai kehittyä niiden käytössä. Pohjimmiltaan digirohkeudessa on 

siten kyse uskalluksesta kohdata digitalisoituva arki.

• Digirohkeutta tarvitaan, sillä joka kerta, kun ihminen kohtaa itselleen vieraan 

tai päivittyneen palvelun, häneltä vaaditaan kykyä sietää epävarmuutta.

• Jos ihmisen digirohkeus on saanut kolauksia tai ei ole päässyt vahvistumaan, 

voi yhä digitaalisemmasta ympäristöstä kasvaa ahdistuksen lähde, jota on 

jatkuvasti vaikeampi vältellä.

Tulevaisuudessa digitaitojen eroja ei 

määritä enää vain se, minkälaiset 

digitaidot meillä on, vaan yhä 

enemmän se, minkälaiset valmiudet 

meillä on oppia uusia digitaitoja.
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Digitalisaation säädöstilanne ja ehdotukset 
sen edistämiseksi 

Elina Takamäki
erityisasiantuntija, DVV



Digitalisaation 
säädöstilanne ja 
ehdotukset sen 
edistämiseksi

28.11.2022

#DigiLainsäädäntö

Digiohjelma



Työryhmän tehtävät
1. Varmistaa ja edesauttaa Digitalisaation edistämisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanoa 

selvittämällä hankkeen toteutuksen aikana nousseita juridisia kysymyksiä;

• Loppuraportti toimenpiteistä ja kehitysehdotuksista lausuntokierroksella 7.12.2022 saakka

• Linkki lausuntopalveluun 

2. Valmistella ja muodostaa digitaalista asiointia ja palvelujen kehittämistä ja käyttöä koskevia 

lainsäädännön soveltamissuosituksia;

• Käsikirja käytännön ratkaisuista

3. Tunnistaa mahdolliset sääntelyn kehittämistarpeet digitaalisen asioinnin edistämiseksi ja tehdä 

aloitteita sääntelyn kehittämiseksi

• Loppuraportti toimenpiteistä ja kehitysehdotuksista

4. Seurata ja tukea digitalisaation edistämiseksi säädettyjen säädösten toimeenpanoa ja 

toteutumista

• Digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön tilannekuvan laatiminen

• Linkki Digipalvelulain tilannekuvaan

• Digipalvelulakia koskeva koulutussarja

• Linkki Digipalvelulakia koskevan koulutussarjan materiaaleihin

• Digipalvelulain toimeenpanokyselyn uudistaminen 
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Työryhmän näkemyksiä 

• Tulisi varmistaa uuden lainsäädännön valmistelussa digitalisaation ja soveltajien käytännön 

kokemusten huomiointi sekä soveltajien tukeminen uuden lainsäädännön toimeenpanossa 

riittävällä tavalla

• Tulisi varmistaa soveltajien tukeminen tietosuojalainsäädännön ja digipalvelulain 

soveltamisessa sekä keskinäisen yhteistyön lisääminen näkemysten sekä hyvien ja huonojen 

käytäntöjen jakamiseksi 

• Käsiteltyjä teemoja: Säädösmuutostarpeet digiasioinnin edistämiseksi, sähköisen 

tiedoksiannon säätäminen ensisijaiseksi vastaanottotavaksi, puolesta asiointi, ennakoivan 

toiminnan mahdollistaminen, tiedonsaantioikeuksien arviointi, digitalisaatiota koskevan 

lainsäädännön yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen, digituen järjestämisen varmistaminen 

sekä yksittäisiä muutostarpeita muun muassa tietojen hyödyntämiseen ja asiakirjojen muotoon 

liittyen
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Ennakoinnin mahdollistaminen  

• Nykytilanteessa paljon sääntelyä hakijan velvoitteesta toimittaa hakemus.

• Tavoite olisi saada perusteet viranomaisille hoitaa asioita ennakoiden. 

• Pohdittavaksi myös, tulisiko ennakoivaan toimintaan perustuvalle menettelylle olla nykyistä 

selkeämpi tuki myös yleislainsäädännössä. 

• Tämä merkitsisi esimerkiksi sen arviointia, tulisiko hallintolaissa olla velvollisuus antaa 

palvelua ennakoivasti aina, kun se olisi mahdollista, tai tulisiko ennakoivan toiminnan 

mahdolliset vaikutukset huomioida vireillepanoa ja selvittämistä koskevissa säännöksissä.

• Yksi vaihtoehto ennakoinnin välttämiseksi asiakaskohtaisesti on, että asiakas voisi kieltää 

viranomaisia toimimasta asiassaan ennakoiden esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalvelussa.
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Ennakoinnin vaihtoehtoja

1) Viranomainen ilmoittaa tietyn asian hoitamisen ajankohtaisuudesta tai oikeudesta etuuteen, 

jolloin asiakas voi halutessaan ryhtyä toimeen. Viranomainen voi ilmoituksen yhteydessä 

mahdollistaa asian vireille panon asiakkaan hyväksynnällä.

2) Asia viranomaisen toimesta vireille, tiedotus asiakkaalle ja muille asiainosaisille, jolloin asiakas 

voi halutessaan ilmoittaa, ettei halua asiaa käsiteltävän ja muut voivat antaa näkemyksensä 

asian käsittelyyn. 

3) Asian hoitaminen ratkaisuun saakka, minkä jälkeen asiakas voi vaatia oikaisua tai valittaa 

tehdystä päätöksestä (huomioitava automaattista päätöksentekoa koskeva 

sääntelykokonaisuus)

Kohtien 2. ja 3. kohdalla kyse on merkittävästä periaatteellisesta muutoksesta voimassaolevaan 

käytäntöön sekä sääntelyyn. 

Äänestys: Mikä ennakoinnin taso 

tulisi ottaa tavoitteeksi?
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Tiedon hyödyntämisen arviointi ja mahdollistaminen 
nykyistä laajemmin 1/2

• Tavoitetilassa viranomaiset saavat asian käsittelyyn tarvitsemansa tiedon asiakasta 

vaivaamatta. 

• Yhtenäinen, selkeä sääntely tiedonsaantioikeuksista julkisen hallinnon sisällä.

• Selkeyttäminen nähdään tarpeelliseksi tulkintojen helpottamiseksi mutta myös siksi, 

että julkisen hallinnon hoitaessa niille kuuluvia tehtäviään ei tiedonsaannin tulisi olla 

esteenä tehtävän tehokkaalle suorittamiselle. 

• Tieto tai asiakirja hankittaisiin toiselta viranomaiselta automatisaatiota hyödyntäen. 

• Työryhmän näkemyksen mukaan ei ole tarvetta säätää erityislaeissa siitä, mitä muilla 

viranomaisilla olevaa julkista tietoa (kuten otteet ja todistukset) asianosaisen tulee toimittaa 

viranomaiselle asiansa käsittelyn yhteydessä. 
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Tiedon hyödyntämisen arviointi ja mahdollistaminen 
nykyistä laajemmin 2/2 

• Säännösten muotoilu ”hakemuksen yhteydessä/hakijan tulee toimittaa” yhdessä 

säännöllisyyden ja vakiosisältöisyyden (ja tarpeellisuuden ja välttämättömyyden) kanssa voi 

aiheuttaa tällä hetkeä ongelmia tiedonhallintalain mukaiselle teknisen yhteyden käyttämiselle. 

• Jatkoselvityksessä tulisikin kartoittaa tiedonsaantioikeuksista säätävää erityislainsäädäntöä, 

jotta saataisiin kiinni mahdolliset tulkintaongelmat tai ristiriidat julkisuuslain kanssa ja 

voitaisiin arvioida muutostarpeita tätä kautta. 

• Kokonaisuuteen kuuluva tiedonhallintalaki tulisi olla tarkastelun kohteena vaatimustensa 

suhteen.
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Oletusarvoinen digi 

• Oletusarvoisen digitaalisuuden nähdään tarkoittavan lainsäädännöllisesti sähköisen 

asiakirjan rinnastamista paperiseen. 

• Kirjallinen/paperinen-termien muutos ohjaamaan ensisijaisesti sähköiseen 

toimintatapaan.

• Tulkinnalliset epäselvyydet ja resursointi ovat suurimmat haasteet tarjota digitaalisia 

palveluita, joita oletusarvoisuudella voisi ratkoa. 

• Menettelytavasta säätäminen: Voisiko riittää, että säädetään lopputuloksesta ja annettaisiin 

nykyistä enemmän vapautta toteuttamisen suhteen? 

• Ehdotetaan sen vaihtoehdon selvittämistä, että muutettaisiin lainsäädännön termit tukemaan 

digitalisaatiota. Yksi vaihtoehto on myös se, että jo hallintolaissa todettaisiin sähköisen 

muodon vastaavan, mitä laissa säädetään kirjallisesta.
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Suomi.fi-palveluiden kehittäminen 1/2 
• Suomi.fi-verkkopalvelun jatkuva ja aktiivinen kehittäminen on keskeisessä roolissa myös 

digikompassin konkreettisen tavoitteen, julkiset palvelut yhden rajapinnan kautta, 

saavuttamiseksi.

• Asiakkaan kannalta voisi olla selkeämpää jos kaikki asiointi olisi nähtävissä ja hoidettavissa 

esimerkiksi suomi.fi-verkkopalvelun kautta. 

• Työryhmän näkemyksen mukaan sähköisen asioinnin edistämiseen Suomi.fi-viestit -palvelun 

avulla tulisi pyrkiä yhdenmukaisilla lainsäädäntöratkaisuilla eli mahdollisten palvelun 

käyttöönottoa edistävien muutosten tulisi kohdistua tukipalvelulakiin ja Suomi.fi-viestit -

palveluun kokonaisuudessaan. 
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Suomi.fi-palveluiden kehittäminen 2/2 
Vaikka koko tukipalvelulakia ehdotetaan tarkasteltavaksi, on tunnistettu muutamia yksittäisiä 

tarkastelun kohteita:

• Asiakkaan suostumus tai kielto asioidensa hoitamiseksi viranomaisaloitteisesti (vaatinee, että 

aineellisessa lainsäädännössä on säädetty hakemusperusteisuudesta luopumisesta).

• Anonyymin asioinnin mahdollistaminen (liittyy asian luonnehdintaan), mikäli suomi.fi-

verkkopalvelu on tulevaisuuden ”yksi luukku”.

• Tiedoksiantoa koskevat mahdolliset muutokset ja vaikutukset tukipalvelulakiin. 

• Digi- ja väestötietoviraston rooli ja mahdollisuudet tukea entistä vahvemmin muita viranomaisia 

heidän kehittäessään erilaisia ratkaisuja digitalisaation mahdollistamiseksi.

Tavoite: Suomi.fi-palvelut kehitetään sellaisiksi, että ne mahdollistavat yhdenmukaisen digitaalisen 

asioinnin viranomaistoiminnassa sekä asiakkaalta viranomaiseen päin, että viranomaiselta 

asiakkaaseen päin.

55



Yksittäisiä nostoja

• Sähköisen allekirjoituksen mahdollistaminen missä tahansa asiakirjassa edistäisi digitalisaatiota 

ja olisi tarpeellinen tarkastelukohde

• Tavoite luopua perinteisestä muotovaatimuksesta minkä tahansa asiakirjan laatimiseksi. 

Vähintään tulisi mahdollistaa sekä kirjallinen että sähköinen allekirjoitus asiakirjoille. 

• Riittäisikö yleisemmällä tasolla säätäminen asian hoitamisesta muttei siitä, miten se 

käytännössä tulee hoitaa? Jos nähdään tarpeelliseksi säätää miten asia hoidetaan, muotoa tai 

esimerkiksi allekirjoitustapaa ei tulisi rajoittaa.
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Kiitos!

Tiina.lokka-lepisto@gov.fi
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Yritysten ja yhteisöjen digitaalisten 
asiointipalvelujen kehittäminen

Elina Sipola
päätuoteomistaja, Kela



Yritysten ja yhteisöjen 
digitaalisten 
asiointipalvelujen 
kehittäminen

28.11.2022
Elina Sipola 
päätuoteomistaja 
Kela
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Asiointipalvelujen kehittäminen ja YritysDigi

Kelan asiointipalvelut ja tilastoja

Mitä kehittämistyössä on tapahtunut YritysDigi-hankkeen aikana

Yhteisöasiakkaiden asiointipalvelujen kehittämisen haasteista 

Case – vuokranantajien palvelujen ideointi



Nykyiset asiointipalvelut, kirjautuminen Kela.fi:ssä
• Palvelut on jaoteltu työnantajien palveluihin 

ja yhteistyökumppaneiden palveluihin 

• Kaikki palvelut eivät ole suoraan 

alasvetovalikossa, linkit löytyvät 

kumppanikohtaisista ohjeista.

• Palvelut vastaavat vain osaan asiointitarpeista.

• Liitteitä ja viestejä ei voi lähettää.

• Palveluissa erilaisia toteutuksia:

• Palvelu voi sisältää useamman etuuden asioita.

• Joissakin voi saada sähköisiä päätöksiä, joissakin 

jopa automaattisia. 

• Palvelut eri ikäisiä ja eri tekniikoilla tehtyjä.

• Käytössä myös ulkopuolisten tarjoamia ratkaisuja.



Asiointipalvelujen käyttötilastoja 2021

Yhteisöjen asiointimäärät ovat mittavia ja vaihtelevat 

asiointipalveluittain, esimerkiksi: 

• Työnantajien asiointipalvelu päiväraha-asioissa 550 000 

• Työnantajien työterveyshuollon korvaushakemukset 14 500

• Päivähoidon tuottajien ilmoitus 4000
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Työnantajien ja kumppaneiden palvelukanavat 2021

1 987 730

702411

374078

262036

56059

32546
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Sähköposti liitteet

Puhelin saapuneet

Puhelin lähtevät
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Chat

Palvelukanavat

2021
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314000

44000

19400
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Kela.fi käynnit (työnantajat)

Kela.fi-siirtymiset

Tiedotteet yhteistyökumppaneille
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Tiedotteet työnantajille (lukukerrat)

Uutiskirjeet (tilaajat yhteensä)

Viestintä

2021
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Mitä hyvää 
kehittämistyössä 
on tapahtunut 
YritysDigi-
hankkeen aikana



Mitä hyvää kehittämistyössä on tapahtunut

• Kelan johdon tietoisuus tilanteesta 

• Keskusteluyhteys Kelan sisällä 

• työpajat ja verkostokokeilu 

• digiasteen analysointi nykyisissä 

palveluissa 

• puuttuvien palvelujen hahmottaminen 

palvelutarpeen näkökulmasta 

• Kehittämiskohteiden kokonaisuus

• Yhteiset palvelutarpeet > 

mahdolliset yhteiset tekniset 

ratkaisut

Asiakasymmärrys 

• Verkkoasiointiin liittyvä kysely 2020 

lopulla

• Asiakasraadit keväällä 2021 isoille ja 

pienille toimijoille

• Työnantaja-asiakkaiden tarkempi 

tutkimus 2022 (data-analyysi, isojen 

toimijoiden haastatteluita, ym.) 
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Kehittämiskohteet – asiointipalvelu organisaatioille ja yhteisöille
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Asiakasymmärrystä asiakaskyselyllä 2020
Sähköisen asioinnin kehittämistarpeet 

Sähköisen asioinnin 

kehittäminen, TOP 3 

toiveet:

• Liitepalvelu

• Kahdensuuntainen 

suojattu viestien 

vaihtaminen

• Mahdollisuus 

hoitaa kaikki asiat 

verkossa

0,0%

10,0%
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Mikä helpottaisi yhteisöjen sähköistä Kela-asiointia? Kaikki vastaajat (n=1020)

Erittäin hyvä

Melko hyvä

Ei hyvä eikä huono

Melko huono

Erittäin huono

En osaa sanoa
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Poimintoja avovastauksista

• Yksi sähköinen sivusto jossa hoituu 
kaikki kirjallinen ja laskutus. 
Viestipalvelu samaan kiitos! 

• ”Etusivulta"" näkisi tulleet 
päätökset, niistä näkyisi lista 
pidemmältä kuin kk ajalta. Pääsisin 
helposti näkemään tekemiäni 
hakemuksia; listan omaisesti. 
Sähköisen hakemukseen saisi 
tarvittavat liitteet lisättyä samasta 
paikasta.

• Jotkut palvelut ovat hieman sekavia 
käyttää, toivoisin kaikkeen asiointiin 
hieman yhtenäisempää ja 
selkeämpää logiikkaa.

• "Kela käyttää sivuillaan aika paljon 
omaa slangiaan. Välillä on vaikea 
ymmärtää onko edes oikealla 
palvelusivulla. Sähköinen palvelu; 
voisiko olla joku lomakesivu josta 
löytäisi kaikki Kelan sähköiset 
lomakkeet yhdestä paikasta?”



Asiakasymmärrystä asiakasraadeista 2021

Tärkeimmät kehitettävät asiat asiakasraatien osallistujien mielestä

• Sujuva ja selkeä asioinnin aloitus

• Paperittomuus

• Mahdollisimman monen asian toimiminen sähköisesti ja samassa paikassa.

• Asiakirjojen toimittaminen sähköisesti molempiin suuntiin. 

• Verkkoasioinnin tuki seuraavaksi tärkein. 

• Ajantasaisen tiedon helpompi saaminen, lyhyempi viranomaisnumeron 

jonotusaika, soittopyyntö

• Henkilökohtaisen yhteydenpidon selkeys ja helppous
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Asiakaskokemus ja isot työnantajat

• Hyvän asiakaskokemuksen elementit > 

• Tunnistetut kehittämistarpeet 

haastattelujen perusteella: 

• Asiakassuhteen rakentaminen ja asiakkuuden 

hallinnan käytännöt puuttuvat.

• Sähköisen asiointipalvelun uudistaminen, suora 

tiedonsiirto ja automaatiota mahdollistavat 

ratkaisut.

• Työnantajien päivärahaprosessin asiakaslähtöinen 

tarkastelu, jossa huomioidaan työnantajien 

sisäiset haasteet ja etuuksien hakeminen 

tulorekisterin kautta.

Lisäksi on haastateltu tilitoimistoja sekä hyvinvointialueiden 

ulkoistettua palvelua tuottavia toimijoita. Esitetyt haasteet 

ovat hyvin samansuuntaisia. 

Työnantajien 

asiakas-

kokemus

Taloudel-

linen arvo ja 

yhteiskunta-

vastuu

Kela-

asiakas-

suhde ja 

asiakkuuden 

hallinta

Sujuvat 

sähköiset 

palvelut

Lain-

säädännöstä 

johtuvat 

prosessi-

haasteet

Selkeän 

tiedon 

saanti ja 

sujuva 

asiakas-

palvelu

Työnantajan 

sisäiset tai 

muiden 

toimijoiden 

prosessit

Isojen työnantajien arjen Kela-

asioinnissa asiakaskokemus on pääosin 

myönteinen.
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Kelan työnantaja-asiakkuudet 
– nykytila ja kehittämistarpeet

Aineistona 

data-analyysi 

ja haastattelut 

vuonna 2022

• Vähän asiointitarvetta 

• Alihakemista, tuen tarvetta 

• Vähän sähköistä asiointia

 Viestinnän kehittäminen

 Asiointipalvelujen kehittäminen

 Kelan sisäisten ohjeiden 

terävöittäminen

• Asiointipalvelujen sujuvaa käyttöä

• Vähäinen tarve neuvonnalle

 Asiointipalvelujen kehittäminen

 Asiakkuusyhdyshenkilöt

 Kelan prosessien tarkastelu

• Asiointitarvetta harvakseltaan, 

mutta melko sujuvaa sähköistä 

asiointia. 

• Tilitoimistot asioimassa 

työnantajan puolesta (oletus)

 Rajapintaratkaisut

• Etuuksien massahakemista 

sähköisesti

• Toive yhteistyöstä kattavien 

digiratkaisujen rakentamiseksi.

 Rajapintaratkaisut 

 Asiakkuusyhdyshenkilöt

 Kelan prosessien tarkastelu

Eri kanavissa 

asioivat 

Pienet työnantajat Isot työnantajat 

Integraatio-

kyvykkäät

Yhteis-

kehit-

täminen



Yhteisöasiakkaiden 
asiointipalvelujen 
kehittämisen haasteista 



Kehittämisen haasteista 1/2

Eroavaisuudet kohderyhmissä

• Isot ja pienet toimijat, useammat 

roolit (esim. työnantajana ja 

vuokranantajana Helsingin 

kaupunki/yksityishenkilö)

• Tietojen näyttäminen ja 

kohdentaminen isoilla toimijoilla

• Jatkuvasti asioivat/ harvoin asioivat 

• esim. koetaan, että työterveyshuollon 

korvausten hakemus helpoin hoitaa 

paperilla kerran vuodessa.

Toimeenpanon haasteet

• Asiakkuuden hallinta puuttuu (on 

vain henkilöasiakkaasta) 

• Taustajärjestelmien rajoitteet, 

rekisterit vanhoja

• Etuudet, joita maksetaan sekä 

yritykselle että henkilöasiakkaalle 

samaan aikaan tai peräkkäin
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Kehittämisen haasteista 2/2

Hitaasti laajenevat optimiratkaisut

• Sähköiset lääkärintodistukset 

suoraan terveydenhuollosta

• Tulorekisterin kautta hakeminen

Rajapintaratkaisut tulevaisuudessa

• Tekniset valmiudet ja resursointi

Kehittämisen kustannukset

• Osa asiointitarpeista on pieni 

volyymisia

• Kaikesta kehittämisestä tehdään 

kustannushyötyanalyysi

• Kun kaikkea ei pystytä tekemään, 

priorisointi on välttämätöntä
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• Kelan palvelumuotoilu

• Haastattelut

• Asiakaspersoonat 

• DesignSprint

• Käyttöliittymän prototyyppi 

esimerkkitilanteesta

• Prototyypin käytettävyystestaus

• Etsitään vuokranantajien 

asiointipalvelun peruslogiikkaa ja 

yhteisiä ratkaisuja, jotka soveltuvat 

laajemmin yhteisöasiakkaiden 

asiointipalveluihin

Case – vuokranantajien 
asiointipalvelun ideointi



Kiitos

elina.sipola@kela.fi



Asiointipalveluiden nykytila ja kehittyminen 2020-2022
Palvelulupaus 2022 kyselyn tulokset

Petteri Ohvo
hankepäällikkö, valtiovarainministeriö



• Hallitusohjelman kirjaus: 

• Julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla 
vuoteen 2023 mennessä

• Tunnistettiin huono tietoisuus nykytilanteesta + tarve hallitusohjelma-
tavoitteen seurannasta + perusta toimenpiteiden suunnittelulle

• Voimassaolevan velvoittavan lainsäädännön edellyttämälle tasolle 
pääseminen asiointipalvelutoteutuksissa

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

• Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)

• Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019)

Miksi palvelulupaus?



Palvelulupaus-kysely

• Kattava nykytilanteen selvitys Palvelulupaus-kyselyn avulla

• Julkisen hallinnon toimijoilta pyydetty palvelulupaus elinkeinotoimintaa 
harjoittaville tarjottujen asiointipalvelujen osalta

• Nykytilan analysoinnin kautta tunnistetaan palvelut ja/tai 
palvelukokonaisuudet vaikuttavimpien kehitystoimenpiteiden 
käynnistämiseksi

Nykytila Esteet

Seuranta Toimen-

piteet

Asiointi-

palveluiden 

digiasteikko
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• Tarjoaa substanssista riippumattoman tavan arvioida asiointipalvelun 
digitaalista kehittyneisyyttä ja osoittaa kehittämiskohteet

• Digiasteikko keskittyy asioinnin alkuvaiheeseen, joka on suhteellisen 
samanlainen riippumatta asiointipalvelun tyypistä ja substanssista.

• Alkuvaiheen tavoitteena saada asiakkaan syöttämät tiedot sähköisen 
palvelun kautta rakenteisina organisaation käytettäväksi. Tästä 
eteenpäin toimenpiteet ovat pääosin organisaation sisäisten 
prosessien piirissä.

• Digiasteikon 0.9-taso vastaa nykyisen lainsäädännön tasoa.

• Asiointipalvelujen tavoitetaso tulisi olla 1.0 tai 1.1.

Digiasteikosta



Digiasteikko

vm.fi/YritysDigi

81



Palvelulupaus: Raportointi 2022 (2021, 2020)

2022

• Vastaajat: yhteensä 88 (82,118)

organisaatiota 

• Valtiohallinto 39 (33,45)

• Kuntahallinto 46 (47,68)

• Elinkeinoyhtiöt 1 (2,5)

• Yht.toim.alueet   3 (0,0)

• Vastausprosentti:

• Valtiohallinto ~80% (~75, ~99%)

• kunnat 15% (15%,22%)

‒ Alle 10.000 asukkaan kunnat hieman 
aliedustettuina

‒ Kuntien ilmoittamien asiointipalvelujen 
määrissä iso vaihtelu, 1-97 kpl, ka 21
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Asiointipalvelut digiasteen mukaisesti (%)

2022

Digiaste

0.3 verkkopalvelussa tulostettava 

lomake

0.5 lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 tunnistaminen ja 

rekisteriperustainen toisen 

puolesta asiointi

1.0 asioinnin käynnistäminen 

digitaalisen palvelun avulla

1.1 perustiedot yhteisistä 

rekistereistä ja asiointitietojen 

tallennus rakenteisessa 

muodossa

Asiointipalvelujen 

kehittyminen tavoitetasolle 

vuoteen 2026 mennessä:

Valtiohallinto 38 %  57 % 

Kunnat 54 %  67 %



Asiointipalvelujen digiasteen kehitys (ka)

2020- 2022

Digiaste

0.3 verkkopalvelussa tulostettava 

lomake

0.5 lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 tunnistaminen ja 

rekisteriperustainen toisen 

puolesta asiointi

1.0 asioinnin käynnistäminen 

digitaalisen palvelun avulla

1.1 perustiedot yhteisistä 

rekistereistä ja asiointitietojen 

tallennus rakenteisessa 

muodossa

Asiointipalvelujen 

kehittyminen tavoitetasolle 

vuoteen 2026 mennessä:

Valtiohallinto 38 %  57 % 

Kunnat 54 %  67 %



• Raportoidut palvelut kehittyneet kolmessa vuodessa  

lainsäädännön mukaisuus digi-aste ka

• Valtiohallinto: 25%  38% 0,50  0,70

• Kuntahallinto: 29%  54% 0,48  0,78

• Muutos vuodesta 2021 vuoteen 2022 merkittävä

• Muutokset aikaansaavat asiat: 

‒ lisääntynyt tietoisuus ja huomio ?

‒ Suomi.fi jatkokehitys ? (Valtuudet, Viestit)

Asiointipalvelujen kehittyminen



Vastaajien havaintoja kehittämisen esteistä
Poimintoja palvelulupausten avovastauksista

2020 - 2022
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• Kehitysresurssien puute

• Pienivolyymiset palvelut  kehittämishankkeiden kannattamattomuus

• Asiakaskunnan puutteet digiosaamisessa

• Muutosvastarinta asiakaskäyttäytymisen ohjaamisessa

• Kehittämisen hajanaisuus ja ad-hoc-toimenpiteet

• Sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittämistarve

• Lainsäädännön tulkinnat ja esteet



Havaintoja: Valtiohallinto 2020 - 2022

• Organisaatioilla uniikit palvelut – ei suoraa palveluvertailtavuutta

• Asiointipalvelut digitalisoituvat (’ei digi’):  13%  9%  7 %

• ”pdf-digitalisointia” vielä reilusti (da<0.9): 75%  72%  62%

• Miksi asiointipalvelut jääneet 0.5-tasolle?

• Kehittämistoimet suuntautuneet muualle – jatkokehityshankkeiden kannattavuus?

• Kasvaako tekninen velka? Valmiudet digikompassin tavoitteiden täyttämiselle?

• Sähköisen asioinnin tukipalvelut eivät riittävällä tasolla kohderyhmän 
asiointipalveluille

• Kehittämisen ohjaustoimet?
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Havaintoja: Kunnat ja kaupungit 2020 - 2022

• Palvelut pääosin samoja jokaisessa organisaatiossa, mutta digitaalisten 
asiointipalvelujen saatavuudessa ja kehittyneisyydessä suuria eroja

• Asiointipalvelut digitalisoituvat (’ei digi’):  16%  15%  10 %

• ”pdf-digitalisointia” vielä reilusti (da<0.9): 71%  59%  46%

• Pienivolyymisiä palveluita – kustannustehokkuus

• Sekä lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien osalta

• Tavoitetilaa ei tulla saavuttamaan ’lakisääteisten’ osalta ilman keskitettyjä 
toteutuksia

• Resurssipuutteet vs yhteistyö – ohjaaminen – johtaminen

• Osaamisen riittävä leveys ja syvyys organisaatioissa 



Toiveita jatkolle

• Yrityksille ja yhteisöille suunnattujen digitaalisten asiointipalvelujen 
kehittymiseen kiinnitettävä huomiota jatkossakin

• Digiaste sopii mittarina myös luonnollisille henkilöille suunnattujen 
asiointipalvelujen kehittyneisyyden mittaamiseen

• Jatkokehitys asiointiprosessin etenemisen mukaisesti? 

• Tieto- ja neuvontapalvelut mukaan  

• Valtiohallinnon nykyisten asiointipalvelujen kehittäminen 
digikompassin priorisointien mukaisesti

• Kuntien ja kaupunkien tavoitetilaa ei tulla saavuttamaan 
’lakisääteisten’ osalta ilman keskitettyjä toteutuksia

• Huolehditaan riittävästä yhteistyöstä & osallistamisesta  
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Hyvät esimerkit jakoon 
– Opeista ja onnistumista apua digipalvelujen

kehittämiseen

Tanna Rantanen
asiantuntija, valtiovarainministeriö



YritysDigi:
Hyvät esimerkit -työ

Tanna Rantanen, asiantuntija VM

Digiohjelma



• Palvelulupaus -kyselyn ja asiointialustaselvityksen perusteella on tarve lisätä ja kehittää 
yrityksille ja yhteisölle suunnattuja digitaalisia palveluja.

• Palveluiden tuottajilla on samankaltaisia haasteita digitaalisten palveluiden kehittämisessä. 
Hyviä toteutuksia löytyy, mutta näistä muut palveluntuottajat eivät ole välttämättä tietoisia. 
Moni hyvä ratkaisu olisi hyödynnettävissä myös toisaalla joko sellaisenaan tai muokattuna.

• Yrittäjät tekisivät mielellään hakemukset ja ilmoitukset sähköisesti sekä saisivat kaikki 
viranomaispäätökset ja viestit sähköisesti. 

Hyviä esimerkkejä digitaalisista palveluista, joita yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää alettiin 
keräämään keväällä 2022. 

• Esimerkkejä kerättiin yhteen edelleen jaettavaksi sosiaalisen median alulla ja erilaisissa 
tilaisuuksissa.

• Tavoitteena on inspiroida kunta- ja valtionhallinnon toimijoita kehittämään digitaalisia 
yrityspalveluitaan jakamalla vertaisesimerkkejä opeista ja onnistumisista.
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Työn tarve ja tavoitteet



Aikataulu 1/2
Työssä mukana konsultit Teija Hakaoja ja Emrah Okic, Gofore

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

1.4. 

Starttipalaveri:

- Tavoite

- Rajaus

- Tuotos

- Aikataulu

- Toteutus

Suunnittelu Esimerkkien 

tunnistaminen, 

haastattelut, 

kuvaaminen

Business 

Ranua

Ilppa 

(Ruokavirasto)

Jyväskylän 

sähköinen 

asiointi

Oulun 

sähköinen 

avustushaku

Työkalun 

suunnittelu

Hyvät Esimerkit –

työkalun 

ensimmäinen 

versio

Esittely YritysDigi 

hankeryhmässä

Työkalun toteutus 

ja testaus

Hyvät 

Esimerkit –

työkalun 

julkaisu

Yhteenveto 

työkokonais

uudesta
Luvat ja 

valvonta 

(TEM)
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Hyvien esimerkkien kuvaaminen

Keväällä kuvattiin viisi 
hyvää esimerkkiä 
palvelukuvauspohjaan 
ja visualisoitiin some 
jakamista varten

Kuvatut esimerkit 
olivat hyvin erilaisia

Kaikkiin esimerkkeihin 
voi tutustua 
YritysDigin 
verkkosivuilla  

94



Aikataulu 2/2

Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Hyvät Esimerkit –

lomake verkossa

Uutinen: Valtiovarainministeriö 

kerää hyviä esimerkkejä yrityksille 

ja yhteisöille tarkoitetuista 

digitaalisista palveluista

Esittely YritysDigi 

hankeryhmässä

Hämeen 

Yrityspalvelut

Blogi: Yrittäjät haluavat asioida 

digitaalisesti – hyvillä esimerkeillä hyvät 

digipalveluiden käytännöt jakoon

Tunnen 

tuotteeni, 

Tukes

Yhteenveto 

hyvistä 

esimerkeistä

YritysDigin 

päätöstilaisuus 

28.11

Hyvät esimerkit 

työn yhteenveto

Esittely YritysDigi 

hankeryhmässä
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Hyvien esimerkkien keräämisen työkalu

Esimerkkejä kerätään Webropol - kysely- ja raportointityökalulla

• Halutaan testata tietojen keräämistä itsepalvelun keinoin

• Kyselylomaketta on helppo jakaa linkillä, tai kutsua sähköpostilla postituslistan kautta.

• Vastausten määrämuotoinen kerääminen helpottaa tiedon visualisointia

• Raportointityökalut helpottavat datan käsittelyä ja jatkohyödyntämistä

• Työkalussa huomioidaan anonymiteetti ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset 
(tietosuojailmoitus)

• Kerätyt tiedot voidaan sijoittaa keväällä julkaistujen esimerkkien esitysmuotoon
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Lomakkeen rakenne 1/2

Perustiedot

• Palvelun nimi

• Palvelun tyyppi

• Palvelun kuvaus (avoin kysymys)

• Palvelun web-osoite

• Palvelun yhteystiedot

Kehittämisen perustiedot

• Palvelun kehittämisen ja tuotantokäytön aikataulu

• Palvelun kehittämisen yhteistyötahot

• Ratkaisu (avoin kysymys)

‒ mm. Ajurit, teknologiset vaatimukset, ominaisuudet, 
toiminnot, tiedon hyödyntäminen

Kohderyhmä, käyttötarkoitus, hyödyt, käyttäjämäärät

• Palvelun asiakas / asiakkaat

• Palvelun käyttötarkoitus

‒ Elämäntapahtumat

‒ Liiketoimintatapahtumat

• Palvelusta saatavat hyödyt

• Palvelun käyttömäärä ja sen kehitys

Avoimet kysymykset 

• Palaute asiakkailta/käyttäjiltä/työntekijöiltä

• Opit ja onnistumiset ja rohkaisuviesti muille 
toimijoille

• Muut kommentit
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Lomakkeen rakenne 2/2

Hyvät esimerkit -lomake Linkki
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Vastauksia Hyvät esimerkit -lomakkeelta

”Lähtekää 

rohkeasti 

tekemään ja 

ottakaa asiakas 

mukaan 

kehitykseen! 

Hyödyntäkää 

palvelumuotoilu

osaamista”

Vastaajan 

terveiset muille 

digipalvelukehit-

täjille
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Kiitos !

Digiohjelma



Hyvät esimerkit jakoon
Case: Tukes:n digitaaliset palvelut 

Jorma Rantanen
tietoryhmän päällikkö, Tukes 



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

YritysDigin päätöstilaisuus

YritysDigi –
Hyvät esimerkit

28.11.2022



Neljä esimerkkiä

YritysDigin päätöstilaisuus 28.11.2022

Kemidigi

eTentti

Tunnen tuotteeni

Vaaralliset tuotteet

Jorma Rantanen 10.11.2022



Kemidigi       https://www.kemidigi.fi

 Kemikaalin markkinoille saattaja toimittaa kemikaalin 
tiedot tietovarantoon

 Kemikaalin käyttäjä poimii kemikaalin tietoineen omaan 
kemikaaliluetteloonsa (kemikaali- tai ainerekisteristä)

 Kemikaalitietojen osalta raportointi- ja 
ilmoitusvelvollisuuksien täyttäminen yhdessä palvelussa

 Viranomainen

 Saa tarvitsemansa tiedon

 Valvoo tiedon laatua ja eheyttä

 Neuvoo toiminnanharjoittajia

 Tuottaa taustatietoa järjestelmään

 Ylläpitää ainerekisteriä



Kemidigi asiakaspalaute

• Kesän 2022 asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella 78% käyttäjistä on 
todella tai jokseenkin tyytyväisiä KemiDigi-palveluun kokonaisuutena. 



Kemidigi opit

• Varatkaa tarpeeksi resursseja myös omasta organisaatiosta 
määrittelyihin ja testaukseen.

• Ottakaa asiakkaat ja käyttäjät mukaan alusta alkaen mukaan.
• YM, STM, SM, AVI, ELY, Trafi, Tulli, Kemianteollisuus ry, Elinkeinoelämän 

Keskusliitto ry., Teknisen Kaupan Liitto, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry 
(ent. Teknokemian Yhdistys ry), Kasvinsuojeluaineteollisuus ry., 
Metsäteollisuus ry., yritykset

• Tehkää säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely 



eTentti   https://etentti.tukes.fi

• eTentti-oppimisympäristö on asiakaslähtöisesti kehitetty palvelu 
pätevyyskokeiden ja koulutusten suorittamiseen sekä ajantasaisen tiedon ja 
koulutusmateriaalien jakamiseen

• Palveluita tarjotaan aika- ja paikkariippumattomasti sekä tasapuolisesti 
ympäri Suomen

• eTentti-oppimisympäristöstä on integraatio Tukesin verkkokauppaan ja 
Tukesin sisäiseen tutkintorekisteriin. Käytössä on lisäksi Suomi.fi -
tunnistautuminen. 

• Maksullisten pätevyyskokeiden suorituskerrat ostetaan etukäteen 
verkkokaupasta. Onnistuneen maksusuorituksen jälkeen pätevyyskokeen 
suorittaja siirtyy eTentti-oppimisympäristöön, jossa hän voi tehdä 
pätevyyskokeen. Jos suoritus on hyväksytty, todistuksen saa 
automaattisesti. 

• Suoritustiedot siirtyvät automaattisesti Tukesin sisäiseen tutkintorekisteriin, 
jossa ne ovat käytettävissä lupa- ja ilmoituskäsittelyä sekä valvontaa varten. 



eTentti asiakaspalaute

• "Onneksi ei enää tarvitse matkustaa tenttipaikoille." 

• "Kätevä." 

• "Oppimisympäristö oli laadittu hyvin ja sinne oli listattu selkeästi tarvittavat 
materiaalit (lähteet). Ei moitittavaa." 

• "Looginen ja helppo tehdä." 

• "Oppimisympäristön käytettävyys oli hyvä ja tentti oli selkeä." 

• "Aivan loistava. Hienoa, että olette tehneet vapaasti kuunneltavia luentoja. 
Näistä on apua tenttiin valmistautumisessa ja varmasti jatkossa myös."



eTentti opit

• Oppimisympäristön avulla resursseja on säästynyt todella paljon ja 
tieto saadaan huomattavasti hyödynnettävämmässä muodossa 
paperitenttiaikaan verrattuna. 

• Kannattaa tarttua rohkeasti toimeen ja ottaa käyttäjät heti mukaan!

• Kehittäminen on ketterää, kun paljon pystyy tehdä ilman toimittajaa.

• Oppimisympäristöt sopivat moneen ja tuovat mahdollisuuksia 
vaikuttaa uusilla tavoilla. 

• Tässä voi antaa luovuuden kukkia.



Tunnen tuotteeni     https://tunnentuotteeni.fi 

• Tunnen tuotteeni -oppimisympäristö on tarkoitettu yrityksille, jotka valmistavat, 
maahantuovat tai jakelevat kulutustavaroita (lelut, henkilönsuojaimet, 
kaasulaitteet, koneet, sähkölaitteet, yleiset kulutustavarat). 

• Tuotteiden turvallisuudelle ja vaatimustenmukaisuudelle on runsaasti vaatimuksia, 
jotka yrityksessä on tunnettava. Yritys on vastuussa siitä, että sen myymät tuotteet 
ovat vaatimusten mukaisia. 

• Erilaiset vaatimukset vaativat osaamista ja varsinkin aloittelevan uuden yrityksen 
voi olla vaikeaa tai ainakin työlästä tunnistaa, mitä kaikkea pitäisi osata ottaa 
huomioon. 

• Tenttiosiossa voi suorittaa omaa tuotealuetta koskevat tentit omassa tahdissa ja 
näin osoittaa, että yrityksesi tuntee tuotteitaan koskevat vaatimukset sekä hallitsee 
vastuullisen yritystoiminnan periaatteet. 

• Tentin suoritettuaan yritys saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -tunnuksen ja 
todistuksen. Lisäksi yritys saa käyttöönsä markkinointipaketin, jonka avulla 
merkistä voi viestiä asiakkaille. 

• Merkki on osoitus yrityksen halusta toimia vastuullisesti, mikä puolestaan voi olla 
erottautumistekijä kilpailijoista ja kehittää näin liiketoimintaa positiivisesti. 



Tunnen tuotteeni asiakaspalaute

• ”Tosi hyvä oppimisympäristö. Helpottaa hurjasti, että tieto on yhdessä paikassa” 

• ”Tentit olivat tosi vaikeita, mutta hyviä ja kattavia” 

• "Ulkoasu on ihan hyvä. Se on toissijainen asia sisältöön verrattuna. Logoa ja 
värimaailmaa voisi raikastaa" 

• Käytön esteitä: 

Asenne: "kyllä me nämä osataan/aina on näin tehty”

Pelko: "tekeekö viranomainen pistokokeita, joutuuko yritys erityissyyniin" 

• Tunnen tuotteeni -merkkiä pidettiin tärkeänä. Se on osoitus osaamisesta, 
vähintään yritykselle itselleen



Tunnen tuotteeni projektin opit

• Lähtekää rohkeasti tekemään ja ottakaa asiakas mukaan kehitykseen!

• Hyödyntäkää palvelumuotoiluosaamista. 

• Vaatimustaso digitaalisissa palveluissa on kova, suunnittelun ja 
ulkoasun pitää vastata kuluttajapalveluita ja siihen pitää panostaa.



Vaaralliset tuotteet             https://vaarallisettuotteet.fi

• Vaarallisettuotteet.fi-sivustolta 
löytyy kuluttaja- ja 
ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja 
tuotteita, jotka ovat osoittautuneet 
viranomaisen valvonnassa 
vaarallisiksi tai ne eivät täytä 
lainsäädännössä asetettuja 
vaatimuksia. 

• Sivustolla on myös tuotteita, jotka 
yritys on oma-aloitteisesti vetänyt 
takaisin tai poistanut markkinoilta.



Vaaralliset tuotteet opit

• Tehkää yhdessä virastorajat ylittäen, silloin kun asiakas on yhteinen!

• Heittäkää rohkeasti vanhentuneet järjestelmät roskikseen, uuden 
kehittäminen ei välttämättä ole kovin kallista tai hidasta.

• Rohkeasti pilvi käyttöön.

• Kopiointi on sallittua. 



YritysDigi-hankkeen tuotosten esittely 

Petteri Ohvo
hankepäällikkö, valtiovarainministeriö



YritysDigi-hankkeen tuotosten esittely 

• Asiointialusta: Yhteisten vaatimusmäärittelyjen avulla 

yhteentoimivuutta

• Selvitys: Kuntien lakisääteisten tehtävien 

digitoteutukset yrityksille ja yhteisöille

• Työnantajayrityksen palvelutarpeet: Ensimmäisen 

työntekijän palkkaaminen



Asiointialusta: Yhteisten vaatimusmäärittelyjen avulla 
yhteentoimivuutta 1/2

• Palvelulupauskysely osoitti pienivolyymisten asiointipalvelujen 
digitarjonnassa vakavia puutteita

• Vastaajat mainitsivat Kehittämisen esteitä-kohdissa rajalliset resurssit 
haasteina

• Kehittämishankkeissa resurssivaatimuksia verrataan vaikuttavuus- ja 
tuottotavoitteisiin (~kannattavuus) ja laskelmissa asiointimäärä erittäin 
tärkeänä tekijänä
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Asiointialusta: Yhteisten vaatimusmäärittelyjen avulla 
yhteentoimivuutta 2/2
• Vaihtoehtoja kannattavuuden kehittämiselle

• Kustannusten vähentäminen  ominaisuuksien keventäminen

• Asiointitapahtuminen yhteenkokoaminen ja kustannusten jakaminen useammalle 
= yhteistyö

• Vaihtoehtoja yhteistyölle

• Toimijoiden keskinäinen yhteistyö

• Alueellisten InHouse-palvelutuottajien asiakaskunnan ja/tai palvelutarjonnan 
kehittyminen 

• Kaupallisen palvelutarjonnan hyödyntäminen

‒ Kustannusten jakaminen – kilpailutekijä myös toimittajalle 

‒ SaaS  Ei omaa resursointia ohjelmistotekniikkaan tai laitteistoihin

‒ Kehittäminen nopeutuu. Hankkiminen vaatii sekä aikaa että hankintaosaamista
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Asiointialusta: Yhteisten vaatimusmäärittelyjen avulla 
yhteentoimivuutta

• Työvaihe 1:

• Työpajoissa selkiytettiin ja määriteltiin tarvetta vastaava konsepti 

• Työvaihe 2:

• Konseptia tarkennettiin SaaS-palveluhankinnassa hyödynnettäväksi asiakirjaksi 
sekä laadittiin vaatimusmäärittelyluettelo (113 vaatimusta)

• Yhteisen vaatimusmäärittelyn toivotaan

• Helpottavan ja nopeuttavan hankintojen toteuttamista

• Muokkaavan kaupallisten toimijoiden tarjontaa (ominaisuudet + hinta)

• Edistävän ratkaisujen yhteentoimivuutta
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Selvitys: Kuntien lakisääteisten tehtävien digitoteutukset 
yrityksille ja yhteisöille

• Kuntien ja kaupunkien vastuille osoitettujen lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseen tarkoitettujen digitaalisten asiointipalvelujen tarjonta on 
Palvelulupaus-kyselyn perusteella huonolla tasolla

• Kunnilla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa digitaalisia asiointiratkaisuja

 Eriarvoisuus asuin- tai toimipaikan perusteella lisääntyy suurimpien
toimijoiden toteuttaessa digiratkaisuja

• Miksi lainsäädännön yhteydessä ole otettu kantaa digitaalisten 
palvelutoteutusten tarpeelle?

• Vai onko jo? Vai onko vastuu hallinnon järjestämisestä ’kiveen hakattu’?
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Selvityskysymys

• Tulisiko valtiohallinnon toimijoiden tuottaa 
kuntien yhteiseen käyttöön digitoteutuksia 
kunnille määrättyjen lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseksi?

• Kysely suunnattiin ensisijaisesti lakeja säätäville 
ministeriöille: Mitä suunnitteilla?

• Lainlaatijat, toiminnasta vastaavat, tietohallinto (??)



Havaintoja

• MMM:n ja YM:n hallinnonaloilla käynnissä nyt laajoja 
kehityshankkeita lakisääteisiin tehtäviin liittyviin asiointipalvelujen 
digitoteutuksiin

• Mitä muilla? Miksei muilla?

• Yhteentoimivuusvaatimusten merkitys?

• Lainsäädäntö kuntien hallinnon järjestämisestä?

• Muutama suora vastakysymys lainsäätäjiltä: Miksi meiltä tällaista kysytään? 
 Digi-asiat mukaan lain vaikutusarviointeihin

• Julkisen hallinnon toimet kilpailullisilla markkinoilla?

• Olemmeko jo pelanneet itsemme pussiin?



Työnantajayrityksen palvelutarpeet: Ensimmäisen 
työntekijän palkkaaminen

• Palvelutarve-työnimen alla hankkeessa selvitettiin ohjelmapäällikön 
kokoamassa työryhmässä ensimmäisen työntekijän palkkaamisen
tilannetta yrittäjän kannalta

• Suuri osa Suomen pienyrittäjistä on yhden työntekijän (omistajan) yrityksiä. 
Toisen työntekijän (+100%) lisääminen muodostaa usean riskin suman 
yrittäjälle. Miten voimme pienentää tai keventää omistajan riskiä tilanteessa?

• Projekti hahmotti asiakastutkimuksen keinoin tilannetta ja sen riskejä 
vähentäviä toimenpiteitä. Toteutettaviksi toimenpide-ehdotuksiksi ryhmä nosti 
kolme ehdotusta: 

• personoitu palkkauksen digiohjaaja

• digituki työehtosopimuksen valintaan

• ennakoiva digituki työntekijän tuloon
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Elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien 
ihmiskeskeinen digitalisaatio sekä valmistelutyön 
eteneminen 

Niko Ruostetsaari
ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö VM



Elämäntapahtumien ja 

liiketoimintatapahtumien 

digitalisointi ja automatisointi, 

valmistelun eteneminen
NIKO RUOSTETSAARI, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ

YRITYSDIGIN PÄÄTÖSTILAISUUS

28.11.2022



Elämäntapahtumapohjaisen digitalisaation 
edellytyksiä ja tavoitteita

• Kyky ymmärtää tarpeet ihmisen näkökulmasta ja soveltaa digitalisaation 

tarjoamat mahdollisuudet.

• Saumaton yhteistyö erilaisten palvelutarjoajien kesken.

• Tiedon syntyminen digitaaliseen ja rakenteiseen muotoon.

• Tiedon jakamista palvelua tuottavien osapuolten välillä yhteentoimivasti ja 

turvallisesti.

• Elämäntapahtumien digitalisointia tukevaa toimivaa kovaa ja pehmeää 

digitaalista infrastruktuuria.
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Mitä ovat elämäntapahtumat ja liiketoimintatapahtumat?

• Elämäntapahtumat ja liiketoimintatapahtumat ovat tilanteita, joissa tapahtuu siirtymä johonkin 
uuteen. Tyypillisesti ne edellyttävät asiointia useiden viranomaisten kanssa sekä tiedon 
kulkua toimijoilta toiselle. 

• Usein ihmisellä on elämäntilanteesta riippumatta käynnissä monta samanaikaista 
elämäntapahtumaa. Eri elämäntapahtumat eivät välttämättä ole kovin tarkkarajaisia. 
Käytännössä jokaisella meistä on jatkuvasti käynnissä joukko pienempiä ja suurempia 
elämäntapahtumia. 

• Elämäntapahtumat eivät ole usein ole aivan samanlaisia kahdella yksilöllä.

• Elämäntapahtumiin liittyy usein 1) velvollisuuksia viranomaista kohtaan sekä 2) palveluita, 
joiden pariin ihminen voi vapaaehtoisesti hakeutua. Näiden palveluiden tarkoitus on yleensä 
helpottaa elämäntapahtumaa tai auttaa ihmistä voimaan siinä niin hyvin kuin mahdollista.
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Digikompassi: visio, arvot ja tavoitteet

Rakennamme yhdessä

houkuttelevaa, kilpailukykyistä, 

kestävää ja hyvinvoivaa

digitaalisesti kyvykästä Suomea.

Tavoitteet

Suomi on digitaalisesti sivistynyt maa, jossa jokaisella on 

valmiudet digimaailmassa toimimiseen ja keskinäinen 

kunnioitus ja luottamus ovat korkealla tasolla.

Digitaaliset perustaidot ovat maailman huippua ja ne 

vievät eteenpäin kestävää yhteiskunnallista kehitystä.

Digitaalinen osaaminen tukee innovaatioita, kilpailukykyä 

ja hyvinvointia. Koulutuksen ja tutkimuksen myötä syntyy 

yhteiskunnassa tarvittavaa asiantuntijuutta. Suomi on 

maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-

alan koulutuksen, tutkimuksen ja investointien keskuksia 

sekä houkutteleva maa kansainvälisille digiosaajille.

Tavoitteet

Merkittävä osa julkisista palveluista on digitalisoitu tai 

automatisoitu ihmiskeskeisesti.

Yhteentoimivat digitaaliset julkiset palvelut 

mahdollistavat sujuvan asioinnin kansalaisille, yrityksille 

ja organisaatioille myös kansainvälisesti.

Julkiset palvelut tuotetaan kokonaisturvallisuuden mallin 

mukaisesti.

Tavoitteet

Suomalainen datatalous on globaali edelläkävijä 2030.

Suomessa on kybersietokyvyltään vahva kriittinen 

infrastruktuuri ja vahva kansainvälinen kyberalan 

ekosysteemi.

Suomessa on käytössä kattavat, turvalliset ja kestävät 

tietoliikenneyhteydet sekä palvelin- ja 

laskentainfrastruktuuri.

Tavoitteet

Suomessa on globaalisti houkuttelevia teknologian 

osaamiskeskittymiä valituilla alueilla.

Datatalous ja datapohjainen arvonluonti yritysten 

liiketoiminnassa kasvaa.

Suomi kehittää ja soveltaa globaaleihin ilmasto- ja 

ympäristöhaasteisiin vastaavia digiteknologioita.

Digitaalisesti edistyneiden pk-yritysten määrä kasvaa.



KOKONAISTURVALLISET

JULKISET PALVELUT

Tavoite 13: Julkiset palvelut tuotetaan 

kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti

• Toimintavarma ja häiriösietoinen 

viestintäinfrastruktuuri on saatavilla 

kansalaisille ja viranomaisille.

• Valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien 

digitaalinen turvallisuus on parantunut.

• Julkisen hallinnon digitaalisen 

turvallisuuden ennakointia käytetään 

toiminnan ja taloudensuunnittelussa.

• Julkisten digipalvelujen digiturvaratkaisut 

tukevat informaatiovaikuttamisen ja 

disinformaation tunnistamista ja hallintaa.

• Julkisille digipalveluille on asetettu 

riskiperustaisesti digiturvavaatimukset ja 

niiden toteutumista arvioidaan ja valvotaan 

jatkuvasti.

YHTEENTOIMIVAT JULKISET PALVELUT

Tavoite 12: Yhteentoimivat digitaaliset julkiset 

palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin 

kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille myös 

kansainvälisesti.

• Julkisen hallinnon digitalisaatiota rakennetaan 

sektorirajat ja hallinnon tasot ylittäen.

• Suomessa on käytössä digipalvelut mahdollistava 

pehmeä infrastruktuuri.

• Suomessa on käytössä yhteentoimivuutta tukeva 

ohjaus- ja rahoitusmalli.

• Suomalaiset henkilöt ja yritykset voivat sujuvasti 

asioida digitaalisesti myös rajat ylittäen.

• Julkisen hallinnon tietovarantojen sääntelystä on 

tietojen hyödyntämisen ja jakamisen tarpeettomat 

esteet tunnistettu ja purettu. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus on 

toteutettu ja tietojärjestelmät ovat keskenään 

yhteentoimivia.

IHMISKESKEINEN JA VIHREÄÄ SIIRTYMÄ EDISTÄVÄ 

JULKINEN HALLINTO

Tavoite 11: Merkittävä osa julkisista palveluista on digitalisoitu tai 

automatisoitu ihmiskeskeisesti

• Turha asiointitarve on poistettu automaatiolla ja digipalvelut ovat 

oletusarvoisesti ensisijainen tapa asiointiin.

• Noin 40 merkittävintä elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta on 

digitalisoitu tai automatisoitu. Ihmiskeskeiset dgipalvelut muodostavat 

ennakoivan, ihmiskeskeisen ja tehokkaan palvelukokonaisuuden.

• Yritysten elinkaaren keskeiset liiketoimintatilanteet on tunnistettu ja niihin 

liittyvät digipalvelut muodostavat ennakoivan, ihmiskeskeisen ja tehokkaan 

palvelukokonaisuuden. 

• Yritysten julkiset palvelut ovat ensisijaisesti digitaalisia tai automatisoituja.

• Julkisia palveluita käyttävät organisaatiot pienentävät hiilijalanjälkeään 

viestimällä kansalaisille ensisijaisesti suomi.fi-palvelun kautta.

• Suomalaisilla on pääsy digitaalisiin sosiaali- ja terveystietoihinsa. 

Digitaalisia terveyspalveluita ja –tietoja hyödynnetään arjessa. 

• Yrityksiltä kerättävä tai toimitettava tieto on 90-prosenttisesti digitaalisessa, 

rakenteisessa muodossa ja noudattaa olemassa olevia eurooppalaisia 

standardeja.

• Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän hankkeissa on lyhentynyt 

kaikissa luvissa.

• Innovatiivisten julkisten hankintojen määrää lisätään 10 prosenttiin kaikista 

hankinnoista ja julkisilla hankinoilla on edistetty vihreää siirtymää 

hyödyntämällä uusia teknologioita ja toimintamalleja.

http://suomi.fi/


Ohjelman valmisteluvaiheen vaiheistus ja aikataulu



Elämäntapahtumien tunnistaminen ja osapuolten 
kokoaminen 

• Edistettävät elämäntapahtumat ja liiketoimintatapahtumat tunnistetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri toimijoiden ja sidosryhmien 

kesken

• Tavoitteena on tuottaa esityksiä ja tietoa alkuvaiheessa edistettävien elämäntapahtumien valitsemisen tueksi

• Saapuneita ehdotuksia valittaviksi elämäntapahtumiksi arvioidaan niiden valmiusasteen, toteuttamiskelpoisuuden ja hyötypotentiaalin 

näkökulmasta

• Tavoitteena on valita ensimmäisessä vaiheessa edistettäväksi käyttötapauksia, jotka tunnistetaan toteuttamiskelpoisiksi mm. eri toimijoiden 

sitoutumisen näkökulmasta.

• Tunnistetut, elämätapahtumiin liittyvät toimijat kutsutaan koolle keskustelemaan esityksen etenemisen edellytyksistä ja toteuttamistavoista 

• Ensimmäisenä edistettävien elämäntapahtumien kautta toimintamallia levitetään muihin käyttötapauksiin ohjelman aikana

• Elämäntapahtumien kehittäminen vaiheistetaan pohjautuen saapuneiden esitysten toteutuksen valmiusasteeseen 

• Ohjelmassa tuetaan valmistelutyötä edellyttävien kokonaisuuksien edistämistä toteuttamiskelpoisiksi

• Vaikka valmisteluun liittyvää pohjatyötä ei olisi vielä aloitettu, ehdotus on hyvä tuoda esille jo alkuvaiheessa, jotta se tunnistetaan 

potentiaaliseksi myöhemmän vaiheen tuettavaksi palvelukokonaisuudeksi
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Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin 
liittyvät tietotarpeet

• Ehdotuksilta toivotaan esitettyyn käyttötapaukseen liittyviä tietoja, jotka toimivat ehdotusten arvioinnin pohjana sekä tarjoavat tietoa 

niistä elämäntapahtumista ja liiketoimintatapahtumista, joiden kehitystyön toivottaisiin etenevän tulevina vuosina.

• Ehdotuksia kannustetaan jättämään nk. matalalla kynnyksellä – kaikkiin lomakepohjassa esitettyihin kysymyksiin ei tarvitse 

toistaiseksi olla valmiita vastauksia eikä ehdotuksen jättäminen sido tässä valmistelun vaiheessa vielä organisaatiota 

kehitystyöhön. 

• Takaraja ehdotusten jättämiselle on 31.1.2023

• Ehdotuksilta toivotaan nykyisen ymmärryksen valossa kuvausta ja arviota seuraavista osa-alueista:

• Tapahtuman kuvaus (valmistelun tilanne, ratkottava haaste, palvelut ja tiedot, riskit)

• Kuvaus tavoitellusta muutoksesta, kehittämisen tavoitteista ja mahdolliset tunnistetut lainsäädännölliset muutostarpeet

• Suomen digitaalisen kompassin tavoitteiden edistäminen

• Tapahtuman edistämiseen liittyvät hyötytavoitteet (taloudelliset ja laadulliset)

• Mahdollinen arvio kehittämiseen liittyvistä kustannuksista
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Keskustelut ja työpajat tammikuussa 2023

• Digi- ja väestötietovirasto järjestää tammikuussa 2023 dialogisia keskustelutilaisuuksia sekä työpajoja 
valmistelun ja suunnittelun tueksi

• Dialogisissa keskusteluissa pohditaan fasilitoidusti palvelukokonaisuuksien kehittämistä, digitalisoinnin ja 
automatisoinnin mahdollisuuksia sekä eri rooleja ja edellytyksiä. Keskusteluissa syntyneitä ajatuksia hyödynnetään 
myös ohjelmakokonaisuuden valmistelutyössä.

• Ekosysteemityöpajoissa pyritään tunnistamaan palvelukokonaisuuksien aihioita osallistujien kanssa sekä 
hahmotetaan niihin liittyviä eri toimijoita ja sidosryhmiä sekä digitalisoinnin ja automatisoinnin mahdollisuuksia 
työpajamenetelmien keinoin. 

• Tilaisuudet tarjoavat tukea elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liitettyjen tietotarpeiden 
hahmottamiseen, mutta ne ovat yleisesti avoimia kaikille palvelukokonaisuuksien kehittämisestä 
kiinnostuneille organisaatioille ja asiantuntijoille.

• Tilaisuuksien tarkemmat aikataulutiedot ja ilmottautumislinkit löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivuilta 
osoitteesta: https://vm.fi/elamantapahtumalahtoinen-digitalisaatio
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Saapuvien ehdotusten arviointi (1/2)

• Valmistelun alkuvaiheessa ehdotuksia arvioidaan karkean tason luokittelulla (0 – ei tunnistettu, 1 –

tunnistettu, tietopohja vajavainen, 2 – tunnistettu, kuvattu riittävällä tarkkuustasolla)

1. Elämäntapahtuman tai liiketoimintatapahtuman kuvaus

• Tapahtuman yleinen kuvaus

• Palvelukokonaisuuden ja tietovarantojen tunnistaminen

• Mahdollisen aiemman valmistelutyön hyödynnettävyys

• Toimeenpanon riskit ja haasteet

• Keskeisten organisaatioiden sitoutuminen

2. Tavoitellun muutoksen kuvaus

• Tavoitellun muutoksen yleinen kuvaus

• Kehittämisen tavoitteiden kuvaus

• Mahdollisten säädösvalmistelutarpeiden tunnistaminen
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Saapuvien ehdotusten arviointi (2/2)

3. Suomen digitaalisen kompassin tavoitteiden toteutuminen

• Kuvaus muiden digikompassissa määriteltyjen strategisten tavoitteiden toteutumisesta

4. Tapahtumaan liittyvät hyötytavoitteet

• Vaikuttavuustavoitteiden kuvaus

• Taloudellisten tavoitteiden kuvaus

• Laadullisten tavoitteiden kuvaus

• Arvio hyötyjen saavuttamisen aikataulusta ja mittaroinnista

5. Kehittämisen arvioidut kustannukset

• Arvio kehittämiseen liittyvistä kustannuksista

• Kustannusten jakaantuminen eri toimijoille

• Arvio kehittämisen jälkeisestä ylläpidosta
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Hankkeen esiselvitys 

• Esiselvityksen tavoitteena on kyetä projektoimaan valittujen elämäntapahtumien pohjalta 
ohjelmakokonaisuus sekä kartoittaa muun muassa: 

• Tavoitteiden ja valittujen elämäntapahtumien näkökulmasta tarkoituksenmukaiset toteuttamisen tavat

• Hankkeen teknis-taloudelliset edellytykset (ml. kustannusarvio ja resurssitarve)

• Tuottaa myös muutosvaikutusten arvioinnin (TiHL 5.3 § ja 8.1 §) mahdollista lausuntopyyntöä varten (TiHL 9 § )

• Keskeiset ongelma-alueet (lainsäädäntö, infrastruktuuri, toimintamalli, data)

• Alustavat rajaukset ja tavoiteaikataulu

• Esiselvitystä ohjaa sille asetettava ohjausryhmä

• Koordinaatiosta vastaa VM JulkICT, toteutus yhdessä toimijoiden kanssa

• Valittavien elämäntapahtumien lukumäärästä riippuen esiselvitys on kestoltaan noin 3-4 kuukautta
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Seuraavat askeleet ja eteneminen

• Lisätietoa https://vm.fi/elamantapahtumalahtoinen-digitalisaatio

• Digi- ja väestötietoviraston tilaisuudet tammikuussa 2023, ilmoittautuminen 
käynnissä.

• Ehdotuksia voi jättää 31.1. saakka. Saapuneita ehdotuksia arvioidaan helmikuussa 
tavoitteena, että alustavasti keväällä käynnistyvään esiselvityshankkeeseen otetaan 
mukaan tarkoituksenmukainen määrä palvelukokonaisuuksia. 

• Myöhemmin käynnistettävällä ohjelmarakenteella voidaan tukea myös muiden ehdotusten 
jatkovalmistelua kohti toimeenpanoa. 

• Mahdollisissa kysymyksissä voi olla yhteydessä VM valmistelijoihin: 
niko.ruostetsaari(a)gov.fi & tiina.lokka-lepisto(a)gov.fi
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Kiitos!
NIKO RUOSTETSAARI, OHJELMAPÄÄLLIKKÖ

YRITYSDIGIN PÄÄTÖSTILAISUUS

28.11.2022



Kohti tulevaa - YritysDigin havainnot ja toiveet 

Petteri Ohvo
hankepäällikkö, valtiovarainministeriö



Digitaalisten asiointipalvelujen tarjonta ja laatu

• Ei unohdeta yrityksien ja yhteisöjen tarpeita ja näille suunnattujen 
digitaalisten palvelujen kehittämistä 

• Asiointipalvelut kehittyvät, mutta hitaasti. Mistä ja miten saadaan 
vauhtia?

• Ei ainakaan yksin tekemällä

• Mietittävä ja haastettava nykyinen toiminta- & kehittämistapamme

• ’Vain digi’ mahdollinen yritysten ja yhteisöjen palvelujen osalta,

• mutta vaatii uskallusta (miksi näin?)



Valtiohallinto

• Onko valtiohallinnon toimijoiden asiointipalvelujen tekninen velka 
kasvussa ja estääkö se asiointipalvelujen kehittymisen uusille 
tavoitetasoille?

• Elinkaaret päättyvät

• Mitä perusmäärityksiä/arkkitehtuureita pitäisi laatia seuraavalle 
järjestelmäsukupolvelle?

• Huomioidaanko nämä digikompassin tavoitteiden täyttymisen edellytyksinä?

• Päteekö samat asiat kuntahallintoon? 
Entä julkisen hallinnon kokonaisuuteen?



Kuntahallinto

• Kuntien ja kaupunkien asiointipalvelujen digitalisaatio ei etene 
nykyisillä tavoilla, menetelmillä ja/tai rakenteilla

• Lakisääteisten tehtävien asiointipalveluratkaisut

• kustannukset & yhteentoimivuus  valtiohallinnon toimijoiden vastuu ?

• Pienivolyymiset palvelut

• Yhteiskehittäminen

• Kaupallisten toimijoiden ratkaisujen ja osaamisen hyödyntäminen

‒ Vaatii hankintaosaamista



Osaaminen

• Äänestys: Mistä resurssista suurin puute?

• Raha, aika vai osaaminen

• Teknologia digin kokonaisuudessa kehittyy vauhdilla ja samoin 
teknologian tuomat mahdollisuudet

• Näiden hyödyntäminen vaatii yhä laajempaa ja syvempää osaamista

• web-tekniikat, ohjelmistotekniikat, tietoturva, lainsäädäntö

• Mikä on organisaation tietohallinnon (pl. tietotekniikka) minimi 
suoriutua vaatimuksista?

• tietohallinto- ja tietotekniikkatoimintojen yhdistäminen muiden kuntien kanssa? 



Kiitokset kaikille osallistujille

T: YritysDigi


