
Digitalisaation 
edistäjien verkosto 
DEV, 13.1.2023

Systeemimalli 
digikompassista ja 
mittarit kompassin 
julkiset palvelut-
alueelle

Digiohjelma



Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Systeemitarkastelu 

tuo esiin 

Digikompassin 

osa-alueiden 

linkitykset. Mittarit 

tavoitteissa 

etenemisen 

tilanteen.

Ei rasiteta toisiamme 

liiallisilla ja erillisillä 

tietopyynnöillä.

Hallinnoinnista ja 

lokeroajattelusta 

yhteensovittavaan 

johtamiseen ja 

toteutukseen.

Parhaat mittarit 

kehittyvät ajassa, 

mittaavat myös 

yhteistyötä ja 

toiminnan muutosta 

eikä niitä ole liikaa.

Osallisuuden ja 

ihmiskeskeisyyden 

mittaaminen 

käyttäjänäkökulmasta. 

Käyttäjäkokemuksen 

mittarit.
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Erityisesti julkisen 
hallinnon 
digikehittäjille, 
tavoitteena on luoda 
yhteistä kieltä eri 
kehittäjäryhmien välille

Kuukauden 1. 

perjantai klo 9.15

tapaamisalustana 

Teams

Tukee ja lisää avointa 

vuorovaikutusta 

julkisen hallinnon 

digitalisaatiosta 

kiinnostuneiden kesken

Vuorovaikutus 

edellyttää 

kuuntelemista

#DiginEdistäjät

• Jatkuva muutos  vaikea 

hahmottaa kehittämisen 

prioriteetteja sekä omaa roolia 

kokonaisuudessa

• Asioita tarkasteltu pitkään 

organisaatio- ja/tai 

palvelualuekohtaisesti 

yhteisellä 

kehittämisvuoropuhelulla 

tuetaan tarkastelua asiakas-

/ihmislähtöisen näkökulman 

kautta  (kulttuurinen hidas 

muutos on  käynnissä)
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https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto

https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto


Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• 13. tammikuu 2023: Systeemimalli digikompassista ja mittarit kompassin julkiset palvelut –alueelle

• 3. helmikuu 2023: Digiohjelman tulokset Huom! Tapaaminen poikkeuksellisesti klo 13.00-14.00

• 3. maaliskuu 2023: Digiohjelma ja Digitoimisto
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Ohjeita osallistumiseen
• Verkoston tilaisuuksia ei nauhoiteta

• Vuorovaikutteisuus on erittäin toivottavaa

Alustusten aikana

• Pidetään mikit ja kamerat kiinni 

• Kysymykset/kommentit voi laittaa chattiin heti kun ajatus syntyy, näihin pysähdytään 
loppukeskustelussa 

• Twiittailu on sallittua - jopa toivottavaa tunnisteilla #DiginEdistäjät #Digiohjelma

Keskustelun aikana 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla tai kirjoittamalla chattiin pvp

• Kun saat puheenvuoron, avaa kamera ja mikki, kerro kuka olet ja sen jälkeen asiasi

• Puhu lyhyesti, että muillekin jää mahdollisuus olla äänessä

Aineisto

Esitysaineisto julkaistaan verkoston verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen  
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
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Ohjelma, teema Systeemimalli digikompassista ja mittarit 
kompassin julkiset palvelut alueelle

09:15 Tervetuloa

09:18 Systeemimalli digikompassista ja mittarit kompassin julkiset palvelut-alueelle 

Kommenttipuheenvuoro Heli Hänninen, Kuntaliitto 

09:50 Keskustelu 

10:05 Uutisnurkka

10:10 Yhteenveto

10:15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 3. helmikuuta 2023: Digiohjelman tulokset

Huom! Tapaaminen poikkeuksellisesti klo 13.00-14.00
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Digikompassi määrittelee digitalisaation 

yhteisen kansallisen vision ja tavoitteet

• Suomen digikompassi toteuttaa EU:n 

digitaalisessa kompassissa asetettuja 

tavoitteita, mutta siihen on koottu myös 

kansallisia, EU-kompassia täydentäviä 

tavoitteita ja teemoja. 

• Kompassi on jaettu neljään osa-

alueeseen: osaaminen, turvalliset ja 

kestävät digitaaliset infrastruktuurit, 

yritysten digitaalinen muutos sekä 

julkisten palvelujen digitalisointi.

Digitalisaation edistämisen ohjelma

• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut 

ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla.

• Digitalisaation vaikuttavuuden 

tilannekuvalla ja mittaristolla voidaan 

seurata digitalisaation edistämisen 

kehitystä ja asetettujen tavoitteiden 

saavuttamista.

• Systeemisessä mittaamis- ja 

tilannekuvatyössä malli ja tulokset 

ohjaavat mittarien yhteistä tulkintaa, 

analysointia ja mittarien kehitystyötä.

Systeemitarkastelu ja mittarityö tukevat kansallisia 
digitalisaatiotavoitteita ja Digikompassin toimeenpanoa
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Digiohjelma

Olli Kuusisto, Marjukka Saarijärvi 

Systeemimalli 
digikompassista ja 
mittarit kompassin 
julkiset palvelut-
alueelle



• EU:n digitaalinen kompassi tavoitteineen on osa vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -

ohjelman toteuttamista. 

• Se sisältää jäsenvaltioille velvoitteen laatia omat kansalliset strategiset suunnitelmansa EU-tason tavoitteita tukemaan

• Suomen digitaalinen kompassi eli digikompassi on työkalu, johon kootaan kansalliset digitalisaatiotavoitteet 

vuoteen 2030 saakka. Sen tarkoituksena on rakentaa parempaa arkea ja digitaalisen toiminnan edellytyksiä 

yhteiskunnan eri aloille.

• Suomen digikompassia on työstetty tiiviissä sidosryhmäyhteistyössä: laajat valmistelutyöpajat alkuvuodesta ja kaksi 

lausuntokierrosta. Se on tällä hetkellä selontekoversiona eduskuntakäsittelyssä.

• Digikompassin tavoitteiden toteutumista ja Suomen digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kokonais-

kuvaa seuraa ja ohjaa digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä. 

Seurantaa toteutetaan ja hallinnonalojen yhteistä toimeenpanoa edistetään digitoimiston avulla.

• Systeemitarkastelu- ja mittarityön tavoitteena on työstää ja täydentää Digiohjelmassa tehdyn digitalisaation 

vaikuttavuuden tilannekuva ja mittaaminen -hankkeen tuloksia digikompassiin.

Systeemitarkastelu ja mittareiden kehittäminen 
digikompassiin, tausta ja tavoitteet
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https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://vm.fi/-/digitaalisen-kompassin-selonteko-asettaa-suunnan-suomen-digitalisaatiokehitykselle
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
https://vm.fi/digitalisaation-datatalouden-ja-julkisen-hallinnon-kehittamisen-ministerityoryhma
https://vm.fi/digitoimisto
https://vm.fi/digitalisaation-mittarit-ja-tilannekuva


Yhteinen tavoite: Digitalisaation poikkihallinnollinen johtaminen ja kehittäminen - Digiministeriryhmä, digitoimisto, digisalkku

Digikompassin visio, arvot ja tavoitteet
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• Systeemitarkastelu julkisen hallinnon ja koko digikompassin osalta

• Työssä hyödynnetään aiemmin tehtyä systeemimallia

• Vuorovaikutus kompassin eri osa-alueiden välillä 

• Digikompassin päivitettyjen tavoitteiden ja avaintulosten pohjalta mittariehdotuksia 

hyväksyttäväksi

• Työssä hyödynnetään aiemmin tehtyä mittarityötä

• Keskitytään Julkiset palvelut –osa-alueeseen

• Jaetaan hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä myös muille osa-alueille

• Yhteistyö, kommunikointi, sidosryhmäyhteistyö

Systeemitarkastelu ja mittareiden kehittäminen 
digikompassiin, tehtävät
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• Systeemitarkastelu tuo asioitten syy-seuraus-yhteydet selkeästi esiin 

yhdessä kuvassa

• Indikaattorien tunnistaminen tavoitteiden ja avaintulosten pohjalta

• Systeemitarkastelu mahdollistaa myös osaltaan niiden priorisointia

• Systeemitarkastelu tukee yhteiseen ymmärrykseen pääsemistä ja 

kokonaisuuden hahmottamista

• Sidosryhmillä kiinnostusta päästä vaikuttamaan – systeemimalli toimii 

digikompassin ja sen osa-alueiden riippuvuuksien konkretisoinnissa

Systeemitarkastelu
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Kansalaisten kyky
hallita omia tietojaan

(1)

Kansalaisten kyky käyttää

laitteita ja digipalveluita
itsenäisesti ja turvallisesti (2)

Työvoiman
digitaalinen

osaaminen (3)

Suomen
houkuttelevuus
kansainvälisille
digiosaajille (3)

Luodut

data-avaruudet (4)

Saatavilla olevat

julkiset tietovarannot

Soveltuva sääntelyn
selkeys tietoaineistojen

hyödyntämiselle
Tietoaineistojen

käytön helppous

Palvelin- ja
laskentainfrastruktuurin

taso (6)

Tietoliikenneyhteyksien

taso (6)

Kriittisen
infrastruktuurin
vahvuus (5, 13)

Kyberteollisuuden
yritysten osaaminen

(5, 3)

Julkisen sektorin

kyberosaaminen (5, 3)

Kyberteollisuuden

yritysten liikevahto

Kova luottamuksen

infrastruktuuri (tiedon

hyödyntämiseen tarvittavat

tunnistautumisen ratkaisut) (6)

Pehmeä infrastruktuuri
(tiedon hyödyntämiseen
liittyvät sopimukset ja

aineettomien oikeuksien
hallinta) (6)

Osaamiskeskittymien

koko (7, 8)

Yritysten,
korkeakoulujen ja
tutkimuslaitosten

yhteistyö (7, 8)

Yritysten

ICT-investoinnit (7, 8)

Kestävän teknologian vienti (9)

ja Suomessa kehitetyn

teknologian

ympäristökädenjälki

Julkiset

TKI-investoinnit (9)
Julkiset

hankinnat (9)

Digitaalisesti
edistyneet

pk-yritykset (10)

Kansalaisten
elämäntapahtumiin

pohjautuvat digipalvelut
(11)

Yritysten
liiketoimintatilanteisiin

pohjautuvat digipalvelut (11)

Yhteentoimivuutta
tukeva ohjaus- ja
rahoitusmalli (12)

Yhteistyö teknisten
ratkaisujen

kehittämiseksi

Yhteistyö sopimus- ja
toimintamallien
kehittämiseksi

Digiosallisuuden

toteuttaminen

Digitaitojen opetus

Kansalaisten pääsy

tarvittaviin laitteisiin

Suomen maine
toimivana

yhteiskuntana

ICT alan
koulutuspaikkojen

määrä

Työ- ja
koulutusperäinen

maahanmuutto

Datan luotettavuus

Ymmärrys datan
merkityksestä
talouden osana

Tietoturva- ja
tietosuojavaatimusten

täyttäminen

Kybervalmiuden

taso

Yritysten

toimintaedelletykset

Verotuksen kv

kilpailukyky

Kestävyyden huomiointi

julkisissa hankinnoissa
(9)

Teknologian

hankintaosaaminen

Teknologian

kokeilumahdollisuudet

Teknologian
toimittajalukot ja

riippuvuudet

-

Ihmiskeskeisen
kehittämisen korostaminen

hankinnoissa

Automaation

käyttöalan sääntely

-
Organisaatiolähtöiset

toimintamallit
palveluiden tuotannossa

-

Julkisten palveluiden

kustannustehokkuus

Luottamus

yhteiskuntaanJulkisen hallinnon

yhdyspintojen tunnistaminen ja

palveluketjujen yhteinen

määrittäminen

Paine tehostaa oman
organisaation

palveluita

Elämäntapahtumakeskeistä

toimintatapaa tukevat

rahoitusmallit

Olemassaolevien

palveluiden
automatisointi

-

- Kyberturvallisuutta

tukevat toimintamallit

Digitoimiston

yhteiskehitysresurssit

Koko maan kattavat

tietoliikenneyhteydet

R1

Datapohjaisen
liiketoiminnan

ymmärrys

R2

PK-yritykset

R3

Suomen
houkuttelevuus

työvoimalle

R5

Kustannuspaine

Data-avaruuksissa

toimivat yritykset (4)

Kustannukset

yksittäisille
organisaatioille

B1

R4

Vienti

Värit: Digikompassin osa-alueet

• Digitaalinen osaaminen

• Digitaalinen infrastruktuuri

• Yritysten digitalisaatio

• Digitaaliset julkiset palvelut

• Digitalisaation poikkihallinnollinen 

johtaminen

Numerot: Digikompassin tavoitteet

Takaisinkytkentäsilmukat on esitetty 

kirjaimin R (reinforcing feedback / 

vahvistava silmukka) ja B (balancing 

feedback / tasapainottava silmukka).

Systeemimalli, luonnosversio 2022
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• Lähtökohtana digikompassi

• ”Digikompassin tavoitteiden edistymistä seurataan yhtenä kokonaisuutena pitkäjänteisesti digisalkun ja avaintulosten 

mittareiden avulla.”

• Mittarityön prosessi

• Mitä halutaan mitata?

• Mitä mittareita on olemassa / kehitteillä ja kuinka hyvin ne soveltuvat halutun asian mittaamiseen?

• Mitä mittareita puuttuu / pitäisi kehittää?

• Mittaamisen taso (vrt. trendit ja vertailu) ja taajuus (kansallisesti ainakin vuosittain)

• Kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen vs.  ryhmäkohtainen, palvelukohtainen, ala-/toimijakohtainen, jne. 

• Näkökulmat: Esim. kansalainen, yritys, työyhteisö – poliittinen ja strateginen ohjaus, operatiivinen toteutus

• Ryhmittelyt/demografia kansalaisten osalta: Esim. tulot, ikä, toimintarajoitteisuus, asumismuoto ja kieli/monikulttuurisuus

• Mittarien linkitykset ja syy-seuraussuhteet, sekä kehitys ajan myötä

• Mittarityön lopputuloksena: avaintulos / mittari / mittarin arvo / mittarin lähde ja mahdollinen alkuperäislähde

• Pohdittava myös mittareiden visualisointi (trendit, vertailut, linkitykset/ristikkäisvaikutukset)

Mittareiden kehittäminen, keskeisiä näkökulmia

14



• Digikompassi

• Digikompassin kevään luonnoksen mittaristoehdotus tavoite- ja toimenpidetaulukossa (ss. 41-64)

• Digitalisaation edistämisen ohjelma

• Digin vaikuttavuuden tilannekuva ja mittaaminen –hanke: systeemimalli, mittariehdotukset ja dialoginen toimintamalli

• YritysDigin digipalveluiden kypsyysasteikko (asteikko kalvolla 7, soveltuu myös hlöasiakkaiden palveluihin)

• Digipalvelulain toimeenpanon kyselytulokset

• PTV:n palvelulaatudata (Suomi.fi –asiointipalveluiden laatutyökalut (itsearviointi, asiakaspalaute, käyttöaste))

• DVV:n Digituki: Digiosaamisen tilannekuva: Digitaitoraportti (DVV)

• Digiosallisuus Suomessa –hankkeen mittaristoehdotus (kalvot 11 ja 31-36, loppuraportti ss. 33-60)

• Digi arkeen neuvottelukunta - Pyöreän pöydän keskustelu 11.5.2022 - Digikompassin näyttämä suunta 

julkisten palveluiden digitalisoinnissa ja automatisoinnissa

• Muuta mahdollista materiaalia

• Tilastokeskus mm. DESI:n pohja-aineistot, ETLAn Digibarometri, SITRAn Datatalouden tiekarttahanke, Kuntien 

digitiekartta, Pirkanmaan digikompassi, Julkisten palveluiden kansalais- ja asiakaskokemuksen tietopohjan nykytila -

hanke jne. 

Mittarityön pohjamateriaalia
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https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=17478
https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
https://vm.fi/digitalisaation-mittarit-ja-tilannekuva
https://vm.fi/documents/10623/30028323/YritysDigi+Palvelulupaus+tuloksia+2021.pdf/6da37754-4e6f-ed97-f2b7-e2cdf32c91bf/YritysDigi+Palvelulupaus+tuloksia+2021.pdf?t=1637061151480
https://vm.fi/-/digitaalisten-palvelujen-jarjestaminen-ja-saavutettavuus-etenevat-tavoitteena-saavutettavat-digikanavat-viranomaisten-kanssa-asiointiin
https://www.suomi.fi/palvelut/asiointipalveluiden-laatutyokalut-digi-ja-vaestotietovirasto/0d2b805f-173e-4c90-af00-94e808d55aa3
https://dvv.fi/digiosaamisen-tilannekuva
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d16de881-a999-4628-bcbb-1c59476b13fe/3c140965-efc3-49f5-9504-c1aa182e37f1/KIRJE_20220520070508.PDF
https://vnk.fi/-/raportti-kohti-digiosallisempaa-suomea
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d16de881-a999-4628-bcbb-1c59476b13fe/30168c32-f423-4827-bab6-440fbe657e07/MUISTIO_20220622093835.PDF
https://www.etla.fi/digibarometri/
https://www.sitra.fi/aiheet/datatalouden-tiekartta/#ajankohtaista
https://www.kuntaliitto.fi/tietoyhteiskunta-ja-digitalisaatio/kuntien-digitiekartta
https://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaan-digitaalinen-kompassi/


• Toimintavarma ja häiriösietoinen 

viestintäinfrastruktuuri on saatavilla 

kansalaisille ja viranomaisille.

• Valtion yhteisten ICT-palvelujen, sekä 

hyvinvointialueiden ja kuntien digitaalinen 

turvallisuus on parantunut. 

• Julkisen hallinnon digitaalisen 

turvallisuuden ennakointia käytetään 

toiminnan ja talouden suunnittelussa.

• Julkisten digipalvelujen digiturvaratkaisut 

tukevat informaatiovaikuttamisen ja 

disinformaation tunnistamista ja hallintaa.

• Julkisille digipalveluille on asetettu 

riskiperustaisesti digiturvavaatimukset ja 

niiden toteutumista arvioidaan ja 

valvotaan jatkuvasti.

• Julkisen hallinnon digitalisaatiota rakennetaan 

sektorirajat ja hallinnon tasot ylittäen.

• Suomessa on käytössä digipalvelut 

mahdollistava pehmeä infrastruktuuri.

• Suomessa on käytössä yhteentoimivuutta 

tukeva ohjaus- ja rahoitusmalli, joka edistää 

yhteentoimivuuden toteuttamista julkisissa 

palveluissa.

• Suomalaisille yrityksille ja henkilöasiakkaille 

on mahdollista sujuvasti asioida digitaalisesti 

myös EU:ssa, Pohjoismaissa ja Suomen 

lähialueiden maissa. 

• Julkisen hallinnon tietovarantojen 

hyödyntämisen ja tietojen jakamisen 

tarpeettomat lainsäädännölliset esteet on 

yleislaeissa ja toimialakohtaisessa 

sääntelyssä tunnistettu ja purettu ottaen 

huomioon mm. yksityisyyden suoja ja 

turvallisuus. 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus on 

toteutettu.

• Turha asiointitarve on poistettu automaatiolla ja digipalvelut ovat 

oletusarvoisesti ensisijainen tapa asiointiin.

• Noin 40 merkittävintä elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta on 

digitalisoitu tai automatisoitu. Ihmiskeskeiset digipalvelut muodostavat 

ennakoivan, ihmiskeskeisen ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. 

• Suomalaisilla on pääsy digitaalisiin sosiaali- ja terveystietoihinsa. 

Digitaalisia terveyspalveluita ja -tietoja hyödynnetään arjessa. 

• 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.

• Yrityksiltä kerättävä tai toimitettava tieto on 90 %:sti 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 %:iin kaikista 

hankinnoista ja julkisilla hankinnoilla on edistetty vihreää siirtymää 

hyödyntämällä uusia teknologioita ja toimintamalleja.

KOKONAISTURVALLISET 

JULKISET PALVELUT

Tavoite 13: Julkiset palvelut 

tuotetaan kokonaisturvallisuuden 

mallin mukaisesti

YHTEENTOIMIVAT JULKISET 

PALVELUT

Tavoite 12: Yhteentoimivat digitaaliset 

julkiset palvelut mahdollistavat 

sujuvan asioinnin kansalaisille, 

yrityksille ja organisaatioille myös 

kansainvälisesti.

IHMISKESKEINEN JA VIHREÄÄ SIIRTYMÄÄ 

EDISTÄVÄ JULKINEN HALLINTO

Tavoite 11: Merkittävä osa julkisista palveluista on 

digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti.



Mittariehdotuksia avaintuloksiin aiemman työn pohjalta 
(punaisella merkityt avaintuloksesta tai siitä johdettu)
1a. Digipalvelut oletusarvoisesti ensisijainen tapa asiointiin (kansalaiset ja yritykset)

A. Julkisten digitaalisten palvelujen käyttömäärä

B. Digikanavassa olevien julkisten palveluiden prosenttiosuus kaikista palveluista

C. Käyttäjien tyytyväisyys digipalveluihin

D. Digi vs. muut kanavat osuus

E. Saavutettavuusseuranta julkisille palveluille

F. Palvelujen digikypsyysasteikko? (YritysDigi-hanke)

1b. Turha asiointitarve on poistettu automaatiolla (kansalaiset ja yritykset)
A. Automaattisten palvelujen määrä

B. ”Turhan” asiointitarpeen poistaminen – mittari? Poistuneiden palvelujen määrä?

C. API-rajapintojen hyödyntäminen organisaatioissa

3 ja 4. Elämän- ja liiketoimintatapahtumapalvelukokonaisuudet (kansalaiset ja yritykset). Em. liittyvät 

digipalvelut muodostavat ennakoivan, ihmiskeskeisen ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. 
A. Ennakoiva?

B. Ihmiskeskeinen?

C. Tehokas?

D. Määrä? Mukana olevien toimijoiden määrä?

5. Julkisia palveluita käyttävät organisaatiot pienentävät hiilijalanjälkeään viestimällä kansalaisille 

ensisijaisesti suomi.fi-palvelun kautta.
A. Suomi.fi –viestien määrä?

B. Suomi.fi –kanava vs. muut kanavat?

6. Suomalaisilla on pääsy digitaalisiin sosiaali- ja terveystietoihinsa. Digitaalisia terveyspalveluita ja –

tietoja hyödynnetään arjessa. (kansalaiset)
A. 1) OmaKanta; käyttäneiden osuus

B. 2) Hyödyntäminen arjessa?

7. Yrityksiltä kerättävä tai toimitettava tieto on 90-prosenttisesti digitaalisessa, rakenteisessa muodossa 

ja noudattaa olemassa olevia eurooppalaisia standardeja.
A. Digitaalinen, rakenteinen, standardinmukainen

8. Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän hankkeissa on lyhentynyt kaikissa luvissa. (yritykset)
A. Lupaprosessien kesto

B. Tyytyväisyys lupaprosessien kestoon

9. Innovatiivisten julkisten hankintojen määrä -> 10% kaikista hankinnoista ja julkisilla hankinnoilla on 

edistetty vihreää siirtymää hyödyntämällä uusia teknologioita ja toimintamalleja.
A. Vihreä siirtymä: uudet teknologiat ja toimintamallit

Digikompassin avaintulokset
1. Turha asiointitarve on poistettu automaatiolla ja digipalvelut ovat 

oletusarvoisesti ensisijainen tapa asiointiin.

2. Noin 40 merkittävintä elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta on 

digitalisoitu tai automatisoitu. Ihmiskeskeiset digipalvelut muodostavat 

ennakoivan, ihmiskeskeisen ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. 

(EU-tavoite: keskeiset julkiset palvelut 100-prosenttisesti verkossa.)

3. Yritysten elinkaaren keskeiset liiketoimintatilanteet on tunnistettu ja 

niihin liittyvät digipalvelut muodostavat ennakoivan, ihmiskeskeisen ja 

tehokkaan palvelukokonaisuuden. (EU-tavoite: keskeiset julkiset 

palvelut 100-prosenttisesti verkossa.)

4. Yritysten julkiset palvelut ovat ensisijaisesti digitaalisia tai 

automatisoituja.

5. Julkisia palveluita käyttävät organisaatiot pienentävät 

hiilijalanjälkeään viestimällä kansalaisille ensisijaisesti Suomi.fi-

palvelun kautta.

6. Suomalaisilla on pääsy digitaalisiin sosiaali- ja terveystietoihinsa. 

Digitaalisia terveyspalveluita ja -tietoja hyödynnetään arjessa. (EU-

tavoite: 100 prosenttia EU-alueen kansalaisista pääsee sähköisiin 

potilastietoihinsa.)

7. Yrityksiltä kerättävä tai toimitettava tieto on 90-prosenttisesti 

digitaalisessa, rakenteisessa muodossa ja noudattaa olemassa olevia 

eurooppalaisia standardeja.

8. Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän hankkeissa on lyhentynyt 

kaikissa luvissa.

9. Innovatiivisten julkisten hankintojen määrää lisätään 10 prosenttiin 

kaikista hankinnoista ja julkisilla hankinnoilla on edistetty vihreää 

siirtymää hyödyntämällä uusia teknologioita ja toimintamalleja.

Luonnosesimerkki (Tavoite 11): Merkittävä osa julkisista 
palveluista on digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti.
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Aluksi

• Digikompassin tavoitteita on jumpattu konkretiaan VM:n mahdollistaman kuntien

digitiekarttatyön avulla. Digitiekarttatyö on tuonut lisäymmärrystä kuntien roolista 

kansallisissa digitalkoissa. Kunnat onkin hyvä ymmärtää omana ryhmänään, mutta 

samanaikaisesti tulisi tarkastella julkista hallintoa kokonaisuutena. 

• Konkretiaa on kuitenkin vaikeaa löytää ennen kuin digikompassin tavoitteista 

kumpuavat toimenpiteet koko julkisen hallinnon osalta alkavat selkiytyä.

• Digitalisaation tilannekuvan kanssa tehty työ on ollut hyvä avaus yhteisen 

ymmärryksen lisäämiseen ja jatkotyötä tarvitaan.

• Kuntien digitiekartan aineistot

• Työ jatkuu mm. Elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointi ja 

automatisointi –prosessissa

https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624595
https://vm.fi/elamantapahtumalahtoinen-digitalisaatio


• On kannatettavaa, että mittareita pohditaan ja lukitaan yhdessä & harkiten julkisen 

hallinnon toimijoiden kanssa. Myös kuntien digitalisaatioon on ollut vaikeaa löytää 

mittareita. 

• Kuntien  toimintaympäristö on moninainen, jolloin myös mittaamisen kohteet ja 

velvoitteet vaihtelevat. Digitalisaatiota mitattaessa tulisi kuitenkin päästä 

yksikkö- ja organisaatiokohtaisista tarkasteluista palvelumuutosten 

vuorovaikutussuhteiden tarkasteluun.

• Kunnat nähdään edelleen liian pinnallisesti. Esim. Kuntien rooli yritysten 

digitalisaation edistämisessä ei näy. Nyt nähdään pääasiassa yritysten, 

korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä.

Julkisen hallinnon digitalisaation mittaaminen 

vaatii systeemistä tarkastelua

Yleisiä havaintoja digikompassi & 

mittarityö
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• Yhden kompassin suunnan tarkastelu voi johtaa systeemisen tarkastelun 

häviämiseen. Kunnat ovat peräänkuuluttaneet jo pitkään digitalisaation 

poikkihallinnollista johtamista.

• Digikompassi on laaja kokonaisuus sisältäen mittaamisen näkökulmasta 

haasteellisia, rajauksia vaativia muotoiluja: mm. merkittävä osa julkisista 

palveluista on digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti 

• Kun joudutaan tekemään paljon rajauksia – ovatko oikeita? Kenen 

näkökulmasta?

• Jatkovalmisteluissa on huomioitava, että panostetaan nimenomaan 

digitalisaatiota yhteensovittavaan johtamiseen ja tämän vaikuttavuuden 

mittaamiseen. Elämäntapahtumakeskeisyyteen pääsemiseksi keskeistä 

on muutosta tukevat toiminta- ja rahoitusmallit.

Rajaamisen haaste
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Jatketaanko 

sirpaledigitalisaatiota?



• Vaikka jo käytössä olevien mittareiden hyödyntämisellä päästään hyvään alkuun, 

voivat ne pahimmillaan johtaa katseen pois systeemissä tapahtuvien muutosten 

tarkastelusta.

• Hallintolähtöisyys ja vanha mittauskulttuuri on juurtunut syvälle – miten päästä 

aivan uudenlaiseen systeemiseen tarkasteluun?

• Hyvä lopputulos vaatii aikaa ja uudenlaista systeemistä ymmärrystä 

digitalisaatiosta ja digipalveluista. Mittareille tulee antaa mahdollisuus kehittyä ajan 

myötä.

• Systeemimallin teko ollut haasteellista digikompassin tavoitteiden ja avaintuloksien 

runsaan määrän vuoksi. Kansallisesti tulisikin kirkastaa vieläkin ns. ISOT MAALIT 

( kaikki hyötyvät kun tavoitteet kirkastuvat).

Voidaanko tässä vaiheessa tietää mitä halutaan 

mitata?
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Mitä on systeemin mittaaminen?



8. Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän hankkeissa on lyhentynyt 

kaikissa luvissa.

Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän hankkeissa on lyhentynyt kaikissa 

luvissa. (yritykset)

a) Lupaprosessien kesto

b) Tyytyväisyys lupaprosessien kestoon

Lisäysehdotus: c) Prosessien digiaste viranomaisessa

Lisäyksellä haettaisiin näkyvyyttä toiminnan 

muutokseen (kokonaisuuksien tarkastelu)

Pelkona, että mittareita tulee paljon ja niillä 

ei kyetä tarkastelemaan vuorovaikutussuhteita –

kun kunta tekee muutoksen palvelussaan – onko 

tällä vaikutuksia esim. Kelan palveluihin.
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Mittariehdotuksista



Digikompassin piirtämä tulevaisuus on mahdollinen ja toivottavakin

 Tarvitaan tukea johtamiseen, yhteistyöhön ja osaamiseen, 

 sekä irtautumista hallituskausittaisesta pätkäkehittämisestä.

Kuntien havainto



www.kuntaliitto.fi

Kiitos.

Heli Hänninen

heli.hanninen@kuntaliitto.fi

https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/
http://www.kuntaliitto.fi/kayttoehdot
https://www.facebook.com/kuntaliitto
http://www.kuntaliitto.fi/
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Postituslista

• DEV verkkosivuilla voi liittyä listalle

• Liittyneille lähetetään sähköpostitse kutsut kuukausittain DEV tapaamisiin

2023 alkuvuoden tapaamiset

• 13. tammikuuta: Systeemimalli digikompassista ja mittarit kompassin julkiset palvelut-
alueelle

• 3. helmikuuta: Digiohjelman tulokset Tapaaminen poikkeuksellisesti klo 13.00-14-00

• 3. maaliskuuta: Digiohjelma ja digitoimisto
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https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
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Digipalvelulain toimeenpanokysely auki 31.1.2023 saakka

• Vastaa kyselyyn tämän linkin kautta

Käsikirja digilainsäädännön soveltamisesta

• Linkki käsikirjaan suomidigi-sivustolle 

Lainsäädäntötyöryhmän loppuraportin lausuntopalautteen yhteenveto

• Julkaisu tammi-helmikuun vaihteessa
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/cf9deed9-123b-45a6-a8ef-6b0cf097f486?displayId=Fin2702626
https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto/kasikirja-digilainsaadannon-soveltamisesta
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Digiohjelman päätöstilaisuus 22.3.2023

• Tapahtumasivu ja ilmoittautuminen 

Asiantuntijatuen tulokset: Haasteprojektit ja Kuntien digitiekartta valmistuneet

• Asiantuntijatuen päätöstilaisuus 15.12.2022

• Tiedote 13.12.2022

DVV Digituen vakiinnutettava toimintamalli valmistunut

• Se pohjautuu tilannekuvatiedon tuottamiseen, digituen tarjoajien osaamisen vahvistamiseen 
ja digituen käytäntöjen kehittämiseen, sekä monipuoliseen sidosryhmäyhteistyöhön.
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https://vm.fi/tapahtumat/2023-03-22/digiohjelman-paatostilaisuus
https://www.youtube.com/watch?v=laJlL_UqKBg
https://dvv.fi/-/asiantuntijatuki-kulkee-virastojen-ja-kuntien-rinnalla-digitaalisten-palvelujen-kehittamisessa
https://dvv.fi/digituki


Kiitos!

DigiOhjelman tiimi:
Marjukka Saarijärvi
Katariina Rantala
Tiina Lokka-Lepistö
Olli Kuusisto
Päivi Anttila

Digiohjelma


