
Digiohjelma

Digikompassin
julkisten
palvelujen
mittarit



Mittariehdotukset

• Hyväksytty digitoimiston 

kokouksessa ja siirretty 

digiohjelmasta 

digitoimiston haltuun. 

Mittariäänestys

• Koottiin 

mittariehdotukset 

yhteen ja järjestettiin 

niiden osalta avoin 

äänestys 

sidosryhmille. 

• Äänestyksen tulokset 

ovat toimineet 

osaltaan pohjana 

julkisten palvelujen 

mittariehdotuksille.

Mittarityöpajat

• Keskusteltiin 

sidosryhmien kanssa  

tavoitekohtaisesti 

avaintuloksista ja niiden 

sisällöstä. 

• Mitä avaintulosten 

osalta pitäisi mitata, 

mitä mittareita on 

olemassa, mitä 

puuttuu, alustavien 

mittariehdotusten 

arviointi. 

Taustatyö

• Selvitettiin 

tavoitekohtaisesti 

avaintulosten 

mittariehdokkaita 

aiemman työn pohjalta 

mukaan lukien mm. 

Digikompassin kevään 

version 

mittariehdokkaat, ja 

Digiohjelman mittarityö.

Digikompassin julkisten palvelujen mittarityö



Avaintulos Mittariehdotus Mittarin lähde, ehdotus
1  Turha asiointitarve on poistettu automaatiolla ja digipalvelut 

ovat oletusarvoisesti ensisijainen tapa asiointiin.

4 Yritysten julkiset palvelut ovat ensisijaisesti digitaalisia tai 

automatisoituja.

Käyttäjätyytyväisyys

Palvelujen digikypsyys

DVV, Suomi.fi laatutyökalu: asiakastyytyväisyys

YritysDigi-hankkeen palvelulupauskyselyn digiaste-mittari

(digiasteikko), soveltuu myös kansalaisille tarjottaville 

palveluille. Automaatioaste listattu sen jatkokehityskohtana.

2  Noin 40 merkittävintä elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta 

(ETPK) on digitalisoitu tai automatisoitu. Ihmiskeskeiset 

digipalvelut muodostavat ennakoivan, ihmiskeskeisen ja 

tehokkaan palvelukokonaisuuden.

3  Yritysten elinkaaren keskeiset liiketoimintatilanteet on 

tunnistettu ja niihin liittyvät digipalvelut muodostavat 

ennakoivan, ihmiskeskeisen ja tehokkaan 

palvelukokonaisuuden (LTPK) . 

Kustannus-hyöty-analyysi 

Palvelutarpeen ennakointi ja palvelun proaktiivinen 

tarjonta

Käyttäjäkokemus (kehittämisen eri vaiheissa, myös 

suunnittelun tarkistuslistana), sis. esim.: 

saavutettavuus, turvallisuus, luotettavuus, osaaminen, 

käytettävyys ja ymmärrettävyys.

Digisalkku, Digikompassin hankkeiden raportointipalvelu

ETPK/LTPK, hankkeista kerättävä tieto. Tämä listattu myös 

YritysDigin digiaste-mittarin jatkokehityskohtana.   

Uusi mittari/kysely, pohjamateriaalina voi hyödyntää mm. 

Digiosallisuus Suomessa –hankkeen kyselyehdotusta

5  Julkisia palveluita tarjoavat organisaatiot pienentävät 

hiilijalanjälkeään viestimällä kansalaisille ensisijaisesti 

Suomi.fi-palvelun kautta.

Suomi.fi-viestejä käyttävien julkisorganisaatioiden ja 

asiakkaiden määrä 

DVV

6  Suomalaisilla on pääsy digitaalisiin sosiaali- ja 

terveystietoihinsa. Digitaalisia terveyspalveluita ja –tietoja 

hyödynnetään arjessa. 

Käyttäjien määrä Kela, OmaKanta

7  Yrityksiltä kerättävä tai toimitettava tieto on 90-prosenttisesti 

digitaalisessa, rakenteisessa muodossa ja noudattaa 

olemassa olevia eurooppalaisia standardeja.

Palvelujen ja tietovarantojen osalta kysyttävä tieto (vrt. 

Palvelujen digikypsyys)

YritysDigi-hankkeen palvelulupauskyselyn digiaste-mittari

(digiasteikko), eurooppalaiset standardit uutena kohtana.

8  Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän hankkeissa on 

lyhentynyt kaikissa luvissa.

Vihreän siirtymän hankkeiden lupaprosessien kesto(n 

kehitys)

Uusi kerättävä tieto.

9  Innovatiivisten julkisten hankintojen määrää lisätään 10 

prosenttiin kaikista hankinnoista ja julkisilla hankinnoilla on 

edistetty vihreää siirtymää hyödyntämällä uusia teknologioita 

ja toimintamalleja.

Innovatiivisten julkisten hankintojen osuus kaikista 

hankinnoista

Vihreän siirtymän edistäminen uusia teknologioita  ja 

toimintamalleja hyödyntämällä

Hilma (julkisten hankintojen hankintapalvelu)

Hilma / Digisalkku

Tavoite 11 Merkittävä osa julkisista palveluista on digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti.



Avaintulos Mittariehdotus Mittarin lähde, ehdotus
1  Julkisen hallinnon digitalisaatiota rakennetaan sektorirajat ja 

hallinnon tasot ylittäen.
Sektorirajat ja hallinnon tasot ylittävien hankkeiden 

määrä, laajuus (organisaatioiden määrä) ja 

tavoiteltavien hyötyjen suuruus 

Digisalkku

2  Suomessa on käytössä digipalvelut mahdollistava pehmeä 

infrastruktuuri
Yrityksiltä ja kansalaisilta kysytään tietoa vain 

kerran

ETPK/LTPK, kehitettävä mittari

3  Suomessa on käytössä yhteentoimivuutta tukeva ohjaus- ja 

rahoitusmalli.
Kyllä/ei. 

Linkittyy myös digikompassin tavoitteeseen 14: 

Digitalisaation poikkihallinnollinen johtaminen ja 

kehittäminen. 

Digitoimisto. Malli voisi pohjautua esim. VM:n 

lausuntomenettelyyn digihankkeissa

4 Suomalaiset henkilöt ja yritykset voivat sujuvasti asioida 

digitaalisesti myös rajat ylittäen.
Suomalaiset järjestelmät käyttävät eurooppalaisia 

luokituksia. 

Uusi kerättävä tieto. Yhdistettävissä palvelujen 

digikypsyys –mittariin.

5  Julkisen hallinnon tietovarantojen sääntelystä on tietojen 

hyödyntämisen ja jakamisen tarpeettomat esteet tunnistettu 

ja purettu. 

Miten lainsäädäntöä perattu on kunkin tunnistetun 

tietojen hyödyntämisen ja jakamisen esteen 

osalta: onko lainsäädäntö perattu (kyllä/ei), onko 

käynnistynyt jatkotoimia (kyllä/ei), onko este 

purettu (kyllä/ei)? 

Uusi seuranta, tätä kautta voisi viedä 

lainsäädäntötyöryhmän työtä eteenpäin.

6  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten 

kokonaisuudistus on toteutettu ja tietojärjestelmät ovat 

keskenään yhteentoimivia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta-

säädösten kokonaisuudistus on toteutettu (kyllä/ei)

Tietojärjestelmät ovat keskenään yhteentoimivia. 

Kyllä/ei

STePS-kysely, THL

Tavoite 12 Yhteentoimivat digitaaliset julkiset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin 
kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille myös kansainvälisesti.



Avaintulos Mittariehdotus Mittarin lähde, ehdotus
1  Toimintavarma ja häiriösietoinen viestintäinfrastruktuuri on 

saatavilla kansalaisille ja viranomaisille.

Digiturvan tasomittari (DVV).  

National Cybersecurity Index (NCSI).  NCSI on laajasti 

kansainvälisesti tunnettu. Mahdollistaa kv. vertailun. 

Yhtenevä kyberturvallisuus-osion kanssa.

DVV: Digiturvan taso lasketaan DVV:n ylläpitämän 

kokonaiskuvapalvelun digiturvaa koskevien 

väittämien toteutumisen perusteella. 

e-Governance Academy Foundation

2  Valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien digitaalinen turvallisuus 

on parantunut.

Digiturvan tasomittari (DVV).  

National Cybersecurity Index (NCSI).  NCSI on laajasti 

kansainvälisesti tunnettu. Mahdollistaa kv. vertailun. 

Yhtenevä kyberturvallisuus-osion kanssa.

DVV: Digiturvan taso lasketaan DVV:n ylläpitämän 

kokonaiskuvapalvelun digiturvaa koskevien 

väittämien toteutumisen perusteella. 

e-Governance Academy Foundation

3  Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden ennakointia 

käytetään toiminnan ja taloudensuunnittelussa.

Digiturvan tasomittari (DVV).  

National Cybersecurity Index (NCSI).  NCSI on laajasti 

kansainvälisesti tunnettu. Mahdollistaa kv. vertailun. 

Yhtenevä kyberturvallisuus-osion kanssa.

DVV: Digiturvan taso lasketaan DVV:n ylläpitämän 

kokonaiskuvapalvelun digiturvaa koskevien 

väittämien toteutumisen perusteella. 

e-Governance Academy Foundation

4 Julkisten digipalvelujen digiturvaratkaisut tukevat 

informaatiovaikuttamisen ja disinformaation tunnistamista ja 

hallintaa.

Digiturvan tasomittari (DVV).  

National Cybersecurity Index (NCSI).  NCSI on laajasti 

kansainvälisesti tunnettu. Mahdollistaa kv. vertailun. 

Yhtenevä kyberturvallisuus-osion kanssa.

DVV: Digiturvan taso lasketaan DVV:n ylläpitämän 

kokonaiskuvapalvelun digiturvaa koskevien 

väittämien toteutumisen perusteella. 

e-Governance Academy Foundation

5  Julkisille digipalveluille on asetettu riskiperustaisesti 

digiturvavaatimukset ja niiden toteutumista arvioidaan ja 

valvotaan jatkuvasti.

Digiturvan tasomittari (DVV).

National Cybersecurity Index (NCSI).  NCSI on laajasti 

kansainvälisesti tunnettu. Mahdollistaa kv. vertailun. 

Yhtenevä kyberturvallisuus-osion kanssa.

DVV: Digiturvan taso lasketaan DVV:n ylläpitämän 

kokonaiskuvapalvelun digiturvaa koskevien 

väittämien toteutumisen perusteella. 

e-Governance Academy Foundation

Tavoite 13 Julkiset palvelut tuotetaan kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti.



Lisätietoja Digiohjelmasta:
Verkkosivut: https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
#Digiohjelma #DiginEdistäjät


