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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


14.1.2022 oivallettiin yhdessä!5.11.2021 käydystä 
keskustelusta

Haasteena ei ole 

teknologia vaan
kokonaisuus, jonka muodostaa 

teknologian lisäksi lainsäädäntö, 

tietoturva, tietosuoja, datan 

hyödyntäminen, eri järjestelmien ja 

palveluiden muodostama 

kokonaisuus. Lisäksi EU:sta tulee 

sääntelyä, jonka perusteella moni 

yrityksen asiointipalvelu tulisi olla 

saatavilla myös muille kuin 

suomalaisille yrityksille. Tämäkin 

tulisi huomioida kaikessa 

kehitystyössä.

Yrittäjien tunti on 

kaupungin kuukausi 
Virka-ajoista tulisi päästä 

eroon.

Yhden luukun periaate 

palvelemaan myös yrittäjiä.

Digitalous -hanke

haluaa nostaa keskiöön 

pienimmät yritykset.

Erilaisia YritysDigi –

teemaisia tarkasteluja 

toivottiin jakoon.

Yritysten ja kuntien 

vuoropuhelua tulisi 

tiivistää myös 

digissä
Kunnissa on vähän 

resursseja 

yrityspalveluihin.

Onko mahdollista 

luoda mekanismeja, 

ettei palvelua tarvita 

lainkaan?

3



4

Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15 

• Perjantai 14. tammikuuta 2022: Teema yritysdigi

• Perjantai 4. helmikuuta 2022: Teema digituki

• Perjantai 4. maaliskuuta 2022: Teema digilainsäädäntö

• Perjantai 1. huhtikuuta 2022: Teema digipalvelut



Ohjelma, teema yritysdigi
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Tervetuloa

Klo 9.15 YritysDigi –hankkeen tilannekatsaus (Petteri Ohvo)

Klo 9.25 Keskustelu

Klo 9.35 Miten kunta kehittää digipalveluja yrityksille/miten lisätä 

vuoropuhelua julkisen hallinnon ja yritysten välillä (Eija Grönholm, 

case Kymenlaakso)

Klo 9.45 Keskustelu

Klo 9.55 PRH Yrityksen digitalous (Minna Rintala)

Klo 10.05 Keskustelu

Loppusanat ja seuraava verkosto 4.2 teemalla Digituki, tilaisuus 

päättyy Klo 10.15

H



Ohjeita osallistumiseen

6

• 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

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


YritysDigi

Petteri Ohvo, hankepäällikkö

vm.fi/YritysDigi

Digiohjelma



YritysDigi-hankkeen tavoitteet

Tavoite: 

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

• Strategista informaatio-ohjausta korostamaan yrityksille ja 
yhteisöille suunnattujen julkisenhallinnon palvelujen tärkeyttä

• Tunnistaa mahdollisia yhteisiä, toimintaedellytyksiä luovia ja 
kehittäviä toimenpiteitä viranomaistoimijoiden
hyödynnettäväksi
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vm.fi/YritysDigi

#YritysDigi



Havaintoja palvelulupauskyselystä: Valtiohallinto

• Organisaatioilla uniikit palvelut – ei suoraa vertailtavuutta

• 9% asiointipalveluista ilman digitoteutusta

• 72% asiointipalveluista alle lainsäädännön edellyttämän tason

• Miksi asiointipalvelut jääneet tavoitetasosta?

• Kehittämistoimet suuntautuneet muualle – jatkokehityshankkeiden kannattavuus?

• Palveluratkaisut toteutettu ennen Suomi.fi:n yhteisten sähköisten tukipalvelujen 
valmistumista (legacy?)

• Sähköisen asioinnin tukipalvelut eivät riittävällä tasolla kohderyhmän 
asiointipalveluille

• Pienivolyymiset palvelut vielä kehittämättä
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Toimenpideaihioita: Valtiohallinto

• Sähköisen asioinnin tukipalveluita kehitettävä vastaamaan 
asiointipalveluiden vaatimuksia

• Suomi.fi-palvelujen kehitys jo käynnistetty

• Organisaatioiden asiointipalveluita tulee kehittää käyttämään Suomi.fi-
palveluita lainsäädännön vaatimukset täyttäen

• Kehittämisen painopisteitä? Ohjaustoimenpiteet?
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Havaintoja palvelulupauskyselystä: Kunnat ja kaupungit

• Palvelut pääosin samoja jokaisessa kunnassa

• 15% asiointipalveluista ilman digitoteutusta

• Huom: vastaukset eivät ehkä kattavia 

• 59% asiointipalveluista alle lainsäädännön edellyttämän tason

• Pienivolyymisiä palveluita – kustannustehokkuus

• Sekä lakisääteisten ja vapaaehtoisten tehtävien osalta

• Resurssipuutteet
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Toimenpideaihioita: Kunnat ja kaupungit

• Sähköisen asioinnin tukipalveluiden kehittäminen ja käyttöönotto

• Yhteisiä asiointipalvelutoteutuksia kuntien vapaaehtoisille palveluille

• Vältetään päällekkäiset ja yhteen toimimattomat asiointipalvelutoteutukset

• Asiointialusta – yhteinen vaatimusmäärittely, …

• Kunnilla paljon lakisääteisten tehtävien asiointipalveluita, jotka ilman 
digitoteutusta

• Tehtävävelvoitteiden hoitamiseen yhtenäiset digitoteutukset kaikkien kuntien 
käyttöön (lainsäädäntö tai minimissään asiointitietojen standardisointi) 
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kysymyksiä &
keskustelua

Petteri Ohvo, hankepäällikkö
vm.fi/YritysDigi

Digiohjelma



Onko ongelmat ja haasteet 
ymmärretty oikein?

Ovatko tehdyt päätelmät 
oikein?

Millä toimenpiteillä jatketaan?

Petteri Ohvo, hankepäällikkö
vm.fi/YritysDigi

Digiohjelma



Kaupungit eivät tunne tarkkaan elinkeinonharjoittajien tarpeita eikä 
elinkeinonharjoittajat vastaavasti hahmota kunnallista palvelutarjontaa tai palvelun 
tuottajaa, esim. erilaisten lupien hakeminen kuntakohtaisesti. Yhteistä dialogia 
palvelutarpeista ei ole riittävästi käyty.

Kuinka voisimme tehokkaasti selvittää yritysten tarpeet, jotta voidaan toteuttaa
tarpeisiin pohjautuva sujuva ja turvallinen asiointipalvelu tukemaan 
yritystoimintaa?

Toimijat 5.10.2021 – 19.1.2022

Kotkan, Kouvolan ja Haminan kaupungit, 
Kinno/Kouvola Innovation, Cursor Oy
Kymenlaakson kauppakamari

Tukena: 
DVV, CGI, GOFORE, 
KNOW IT

DVV:n asiantuntijapilotti 2021

Kuvaus haasteesta

digipalvelupäällikkö Eija Grönholm, Kotkan kaupunki, 14.1.2022



Tavoitteena on muodostaa kattava kuva Kymenlaakson kaupunkien 
elinkeinopalveluiden kysynnästä ja tarjonnasta jotta kaupungit ja koko 
Kymenlaakso voivat paremmin palvella asiakkaitaan. Tavoitteena on tutkia ja 
tunnistaa asiakastarpeet, sekä arvioida nykyiset palvelut eli tarjonta.

Asiantuntijatukea tarvitaan elinkeinotoimintaa harjoittavien asiakastarpeiden ja 
palvelutarjonnan nykytilanteen arviointiin ja kehitystarpeiden kartoittamiseen 
suhteessa kaupunkien tuottamiin digitaalisiin asiointipalveluihin (tekninen toimi,
kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta, ympäristöpalvelut)

Pilotin tavoite

digipalvelupäällikkö Eija Grönholm, Kotkan kaupunki, 14.1.2022



Asiantuntijat:
• pilottiryhmälle osoitetut tehtävät yrittäjille 

suunnattujen palveluiden koostamisessa
 palvelulupaus –kyselyn hyödyntäminen

• nykytilan yhteenveto
• Kymenlaaksolaisten yrittäjien kevythaastattelut
• kaupunkijohdon kehittäjien haastattelut
• sprinttimäiset kokoontumiset 2 x 1 h/vko Teams, 

yksi fyysinen tapaaminen
• yhteisenä työkaluna Miro, Slack
• palvelumuotoilun hyödyntäminen
• ehdotus Kymenlaakson yhteiseksi sähköiseksi 

verkkopalveluksi
• Loppuraportti saatu eilen
• Jalkauttamisen työpaja johdolle

Pilotissa tehtyä

digipalvelupäällikkö Eija Grönholm, Kotkan kaupunki, 14.1.2022



YRITTÄJIEN PALVELUT:
• yrittäjillä tarve saada YHTEYS kaupungin toimijaan (puhelin, sähköposti)
• yrittäjien tunti on kaupungin kuukausi!
• palvelutapahtuma on yleensä ”once in a lifetime”
• pitääkö yrittäjille suunnatut palveluprosessit olla kuvattuna esim. verkossa?
• yhden luukun periaate palveluiden sisääntuloon?
• vähemmän huomioita digitaalisten palveluiden kehittämisestä

PILOTTI:
• ”Matka on tärkeämpi kuin itse päämäärä!”
• Yhteistyö pilotissa ollut antoisaa.
• Isossa kuvassa tavoite saavutettiin.
• Ehdottomasti suositus kaikille yhteisöille hakea vastaavaa 

 oppia palvelumuotoilusta
 ulkopuolinen näkemys tuottoisaa
 lyhyehkö kesto mahdollisti työryhmän tiiviin aikataulutuksen

Pilotissa havaittua

digipalvelupäällikkö Eija Grönholm, Kotkan kaupunki, 14.1.2022



• miten kaupunkien eri vastuualueet muodostavat yhteisen tavoitteen ja 
palvelulupaukset?
 sisäisen työnjaon selkeyttäminen

• asiakkuuden määrittäminen, asiakasohjauksen suunnittelu, vastuuhenkilöiden 
nimeäminen

• yhteistyö elinkeinoyhtiöiden kanssa tiiviimmäksi
 yritysneuvonnan tehtävät ja toimijoiden keskinäinen tunnettuus tehdään 

kaikille toimijoille näkyväksi
 selkiytetään työnjako, mitä tekee yritysneuvonta, mistä vastaa kaupunki?
 yritysten edustajille suunnattujen palveluiden koordinaattori kaupungeille?

• verkkosivustojen selkeyttäminen
• yhteistyö kaupunkien välillä tiiviimmäksi, vrt. ohjelmistoyhteistyö

Mitä pilotin jälkeen?

digipalvelupäällikkö Eija Grönholm, Kotkan kaupunki, 14.1.2022



Yrityksen digitalous –hanke

2021-2024

Minna Rintala | Digitalisaation edistäjät | 14.1.2022

#YrityksenDigitalous



Visio: Suomi on kilpailukykyisin 
toimintaympäristö 2030

• Palvelut ovat siirtyneet verkkoon ja 
keskustelevat keskenään.

• Yritys kykenee liikuttamaan dataa 
tehokkaasti ja automaattisesti.

• Talous toimii reaaliaikaisesti.

• Tieto liikkuu automaattisesti: Keskeiset 
liiketoimintatiedot kuten 
tilaukset, toimitustiedot ja laskut 
välitetään automaattisesti yritykseltä 
toiselle .

• Aikaa ei tarvitse enää käyttää 
viranomaisvelvoitteiden hoitamiseen 
erikseen: liiketoiminnan 
tiedot liikkuvat automaattisesti myös 
esimerkiksi verotukseen tai tilastointiin.

#YrityksenDigitalous 21



Vuonna 2030 

Digitalouden keskeiset osatekijät yritykselle

Digitaalinen identiteetti

Tavoitetila: yritysten koko elinkaari on 

digitalisoitu.

Digitaalisen identiteetin ja siihen 

sisältyvän yksilöivän tunnisteen avulla 

sopimuskumppani tai esimerkiksi 

viranomainen pystyy tunnistamaan 

yrityksen luotettavasti.

Digitaalisen identiteetin avulla 

taloushallinnon digitaaliset dokumentit 

voidaan kytkeä oikeaan 

kauppakumppaniin, ja yritys voi 

jakaa itseään koskevia tietoja (esim. 

tilinpäätökset).

Digitaaliset tositteet

Tavoitetila: tilausten, laskujen ja kuittien 

tuottaminen rakenteisina 

hankintasanomina, verkkolaskuina ja 

eKuitteina.

Rakenteiset tositteet siirtyvät 

automaattisesti toimijoiden välillä ja 

niveltyvät toiminnanohjaus- ja 

kirjanpitojärjestelmiin.

Tositteet ja niiden pohjalta tuotettavat 

raportit siirtyvät standardoidussa 

muodossa ja luotettavasti digitaalisen 

identiteetin avulla.

Digitaalisen talousdatan 

siirto

Tavoitetila: Tieto siirtyy yhdellä kertaa 

eri viranomaisille ja  yhteistyötahoille 

standardimuotoisena rajapintoja pitkin

Viranomaisille toimitettu tieto on 

korkealaatuista, mikä vähentää 

jälkikäteisen selvittelyn tarvetta.

Ekosysteemiin osallistuvat tahot voivat 

kehittää uusia palveluja asiakkailleen 

standardoidun datan perusteella.

#YrityksenDigitalous 22



Hanke toteutetaan kumppaniyhteistyönä

Vastuuviranomaiset:

• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), hankkeen johto

• Digi- ja väestötietovirasto

• Tilastokeskus

• Valtiokonttori

• Verohallinto.

Hankkeen johtoryhmätyöskentelyyn osallistuvat lisäksi

• liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö

• Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Suomen Yrittäjät ry, 
Taloushallintoliitto ry, Teknologiateollisuus ry sekä Kuntaliitto.

#YrityksenDigitalous 23



Yhteiskehittämisen tapoja

• Tilannehuoneet

• Työpajat

• Katselmoinnit

• Webinaarit

• MiniSuomi-palvelualustakokeilut

• Sidosryhmätyö

#YrityksenDigitalous 24



Minna Rintala

minna.rintala@prh.fi

Yrityksen digitalous Suomidigi.fissä

(Tulossa helmikuussa yrityksendigitalous.fi)

#YrityksenDigitalous

https://www.suomidigi.fi/ryhmat/yrityksen-digitalous


Kiitos!

DigiOhjelman tiimi:

Heli Hänninen
Marjukka Saarijärvi
Petteri Ohvo
Tiina Lokka-Lepistö
Päivi Anttila

Digiohjelma


