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Digitalisaation mittaamisen toimeenpano: 
toimintamallin kuvaus ja käynnistysvaiheen sisältökuvaus

• Tiivistelmä 4 diassa

• Toimintamallin kuvaus - Työn asemointi ja kertaus

• Digitalisaation mittaamisesta – valittu lähestymistapa

• Eri työvaiheiden roolit kokonaisuudessa

• Syklinen työskentelytapa

• Kehittyvä ja iteratiivinen prosessi

• Sosiaalisen prosessin merkitys

• Erilaisten ryhmien roolit

• Systeemimalli, vaikutusketjut & mittaristo: 

• Digimurroksen kehä & muutosta kiihdyttävät 4 vipua

• Alustavia mittaamisen teemoja
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Digitalisaation tilannekuva ja mittaaminen – status 6/2021

• Tämä on digitalisaation edistämisen tilannekuvan uuden toimintamallin lähtövaiheen kuvaus. 
Toimintamalli kehittyy kvartaaleittain kokeilujakson ajan huhtikuulle 2022.

• Digitalisaation tilannekuvan tarkastelun rajaus (mittariraami) määriteltiin keväällä yhteisten 
periaatteiden pohjalta (mm. Julkisen hallinnon strategia, Digitalisaation edistämisen ohjelma) 
yhdessä digitalisaation edistämisen verkoston kanssa. 

• Tilannekuvan kannalta tärkeät mittaamisen kohteet tunnistettiin ja priorisoitiin systeemimallinnuksen 
keinoin digitalisaation edistämisen verkoston sosiaalisena prosessina.

• Jatkuvasti kehittyvässä syklisessä tilannekuvaprosessissa mittaristoa kehitetään mittarien tulkinnan 
ja hiljaisen tiedon jatkuvassa dialogissa. Ensimmäisen julkaisun sisällön analyysit ja mittarit on 
kerätty julkisesta hallinnosta ja elinkeinoelämän järjestöjen materiaaleista toukokuussa 2021. Näiden 
aineistojen ensimmäinen tulkintatyöpaja pidettiin 27.5.2021 

• Tärkeiksi koetut mittaritulokset, niistä tehdyt havainnot sekä digikehittämisen ja mittaamisen 
kehitysehdotukset ovat tilannekuvan keskeinen sisältö.

• Mittarien tarkastelu ja dialoginen prosessi yhdessä mahdollistavat jaetun tilannekuvan syntymisen ja 
yhteisen digiagendan kehittymisen.



Digitalisaation systeeminen mittaamis- ja tilannekuvatyö 
(pähkinänkuoressa)

•Digitalisaatio on kompleksi, useiden tekijöiden ja kytkentöjen, jopa sattumien kautta 

kehkeytyvä ilmiö, jossa systeemin evoluutio ja kehittymisen reitti ei ole ennakoitavissa.

•Siksi digitalisaation kehittymisen mittaamista ja tilannekuvaa ei voi luoda ja hahmottaa 

kontrolloidun toimintaympäristön ajatusmalleilla, jossa kaikki systeemin erilliset osat, 

mitattavat asiat ja tarvittava tieto voitaisiin määritellä etukäteen.

•Ehdotettu toimeenpanosuunnitelma korostaa kokeilevaa, iteratiivista ja etenemistä 

kvartaaleittain vuoden aikana, jolloin työtä tehdään verkostomaisena yhteistyöfoorumina. 

•Kokeiluvaiheessa organisaatiolta ei odoteta muuta panostusta kuin omien mittariensa 

jakamista yhteistyöryhmissä sekä osallistumista yhteistulkintatyöhön.

•Systeemisen lähestymistavan hyötyjä: 
•1) osallistujat motivoituvat, kun ymmärtävät oman roolinsa systeemikokonaisuudessa

•2) malli lisää yhteistoimintaa, kun osallistujat näkevät asioidensa välisiä yhteyksiä

•3) vähemmän, mutta vaikuttavampia kehityshankkeita yhteistoiminnan kautta

•4) yhteinen jatkuva oppiminen  

• Lisäksi verkostossa voi hyödyntää mittaamistyön käytäntöjä sekä yhteistä dataa.

4



Kokeillen ja yhdessä oppien

Digitalisaatio on kompleksinen, 

useiden tekijöiden ja kytkentöjen, 

jopa sattumien kautta kehkeytyvä

ilmiö, jossa systeemin evoluutiota

ja kehittymisen reittiä ei voi 

ennakoida.

Siksi tilannekuvatyön 

toimeenpano etenee kokeilujen, 

verkostomaisen yhteistyön, 

löydösten ja yhteisen oppimisen 

kautta vuoden 2021 aikana.

Ohjausryhmä ohjaa ja tukee

Systeemimallin päivitys

Kuukausi-

sprintti 1

Kuukausi-

sprintti 2

Kuukausi-

sprintti 3

Kvartaali-

sprintti 4

Kvartaali-

sprintti 5

Kvartaali-

sprintti 6

Mittarien 
nykystatus

Valmiit 
käyttöön

Kokeilut
ja kehitys Toimintamallin päivitys

Verkoston tilannekuvatulkinnat, näkemys ja

kehitystarpeiden tunnistaminen
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Digin tilannekuvatyön muodot ja hyödytsysteeminen
tilannekuvatyö

Yhteistoiminnan muodot

• Tilannekuvan seurannan

määrittely ja yhteistulkinta

• Mittarituotanto, mittarikehitys 

ja kokeileva  analytiikkatyö

• Datan, jalosteiden 

ja  tiedon ekosysteemi

– alustamainen toimintamalli

Hyödyt

• Merkitys, osallisuus, tilanne-

kuvaymmärrys, verkosto-

vuorovaikutus

• Mittarityön kehittämisen tuki:  

ratkaisut, oppiminen

• Ekosysteemitoimijan pääsy 

tietoon, vähemmän mutta 

vaikuttavampia kehityshankkeita
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Dgitalisaation tilannekuva- ja 
mittaamistyö -
Taustamateriaali
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Systeeminen 
ymmärrys

Johtamisen 
fokus

Mitattavat 
asiat

Mittaaminen,

Kehitys,

Kokeilut

Tulkinta ja 
yhteistoiminta

Digin kehittymisen systeeminen mittaamis- ja tilannekuvatyön 
toimintamalli – asemointi ja ylätason kuvaus  
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Systeeminen ymmärrys

• Systeemimalli kattaen julkisen 
hallinnon digitalisaation vaikutustekijät 
ja vaikutussuhteet 

• Malli tehtiin haastatteluiden ja 
taustamateriaalien pohjalta 
sosiaalisena prosessina

• Mukana VM, Kela, DVV, EK, 
Kuntaliitto, Tiera, Vero

• Tärkeänä ohjenuorana Julkisen 
hallinnon strategia

• Tehdään kerran vuodessa, toimii 
valitun mittariston pohjana ja 
taustamateriaalina. 
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Johtamisen fokus

• Kokonaiskuvan hahmottaminen 
systeeminä mahdollisti fokusoinnin

• Valittiin vaikutusketjut joissa 
digitalisaation johtamisen fokus tulisi 
tällä hetkellä olla 

• Digimurroksen kehä, jota tukee neljä 
vipua:

- mahdollistava lainsäädäntö
- rahoitusmallin joustavuus
- tietosuojan mahdollistava toiminta
- taloudellisuuden varmistaminen
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Mitattavat asiat

• Fokusointi mahdollisti mitattavien 
asioiden tunnistamisen (16+5)

• Lopputulos eroaa aiemmasta:

Hyvinvoinnin näkökulma ja 
palveluiden saatavuus nousi 
välillisempien tavoitteiden ohi

 Luottamuksen mittaaminen 
vahvempaan rooliin

Kehityksen edellytykset laajemmin 
mukaan: lainsäädäntö, rahoitus, 
tiedon hyödyntäminen, automaatio

11



Systeemislähtöisessä mittaamis- ja tilannekuvatyössä malli ja tulokset ohjaavat 
mittarien yhteistä tulkintaa, analyysikokeiluja ja mittarien kehitystyötä
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Mittari-
operaatiot

Kokeileva 
analytiikka

Mittarikehitys

Yhteinen 
tulkinta

Yhteis-
toiminta

Mittaamisen 
tarpeet

Vuotuinen mallin päivitys

Kvartaalikierto:

- Mittarit

- Analyysit

- Hiljaisen tiedon 

hyödyntäminen



Tilannekuvan syntyminen on tietoperustainen sosiaalinen prosessi 

Digitalisaation systeemikuva ohjaa

(vuosittain päivittyvä, suunnittelukauden tärkeimmät asiat)

mittaritulokset

Osallistujat:

- Toimijatieto

- kokemus

Tutkimukset & 

analyysit 

Toimenpiteiden 

edistyminen

Tilannekuvatyöpaja

Dialogi

tulo
kset

näke
mys

Ohjaus 

analytiikalle & 

mittarituotannoll

e

Kehitystarpeet,

toimijuus

Yhteinen 

tulkinta, palaute

Toimenpiteiden 

tukemisen 

tarpeet

Dokumentoitu

jaettu

tilannekuva



Yhteistyötä nykyisten foorumeiden ja toimijoiden kanssa:
mukaan toimijoiden omia tuloksia, yhteistulkinnan valmiutta ja kiinnostus digimittarien kehittämiseen
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Yhteistoimintaa tukeva alustamainen 

toimintamalli

Ihminen,  
ympäristö, 

yritys

yhteisöt

kunnat

Hank-
keet

Virastot, 
minis-
teriöt

yritykset

Nykyisten verkostojen 

hyödyntäminen

yhteistoiminnassa:

- Digi arkeen 

- Julkisen hallinnon 

tiedonhallinnan ja 

digitalisaation 

strateginen 

yhteistyöryhmä

- Kuntien tietohallinto

- EK verkostot

- …

Poikkisektoraalisia

foorumeita

Käynnistämisvaiheen

keskeiset toimijat:

VM (DEO), DVV, VK

Kela, Tilastokeskus, VNK 

Kuntaliitto

(Findata, E-SAVI, THL) 

TiHa, 

Tiedonhallintalaki

Palveluverkko

Elinkeinoelämä



Digitalisaation edistymisen seurannan erilaisten tiimien roolit
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Data- & mittaritiimi

(tuoteomistajuus)

Digitalisaation tilannekuva- ja mittarointi – tulkintatyöpaja-verkosto

(Iteratiivinen työprosessi )

Tulkinta

(tuotehallinta)

Teemaryhmät

(osa-alueet)

Digitalisaation tilannekuva ja mittarointi julkistustilaisuudet (Mittaamisen verkosto)

(vuorovaikutuskanava eri toimijoiden kesken)

Teemaryhmät

(osa-alueet)

Ohjaa projektitiimiä (VM + DEO ohrystä)

Keskittyvät teemaan tai valittuun fokukseen

Hyötyvät mittaamis- ja tilannekuvatyöstä, osallistuvat satunnaisesti

Ohjausryhmä: ohjaa kokonaisuuden kehittymistä 



Toimeenpanotyö etenee askel kerrallaan kokeilujen, yhteistyön, 
löydösten ja yhteisen oppimisen vaiheiden kautta 2021 aikana   
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Kk-sprint 1
Kk-

sprint 2
Kk-

sprint 3
Kvartaali-
Sprint 4

Kvartaali-
sprint 5

Kvartaali-
sprint6

Systeemimallin 

päivitys

Ohjausryhmän 

Ohjaus & tuki

Verkoston tilannekuvatulkinnat, näkemys & kehitystarpeiden tunnistaminen

toimintamallin päivitys
Mittarien 

nykystatus
Valmiit 

käyttöön

Kokeilut & 
kehitys 
(ohjaus)



Systeemisen mittaamis- ja tilannekuvatyön 
yhteistoiminnan muodot ja hyödyt eri osallistujille
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Alustamainen toimintamalli

Ihmiset, 
yritykset, 
ympäristö

yhteisöt

kunnat

hankkeet
Virastot, 

ministeriöt

yritykset

Tilannekuvan seurannan 

määrittely & yhteistulkinta

Mittarituotanto, 

mittarikehitys & kokeileva 

analytiikkatyö

Datan, jalosteiden & 

tiedon ekosysteemi

Merkitys, osallisuus, 

tilannekuvaymmärrys, 

verkostovuorovaikutus

Toiminnat Hyödyt

Mittarityön 

kehittämisen tuki: 

ratkaisut, oppiminen

Ekosysteemitoimijan 

hyödyt: pääsy tietoon, 

vähemmän 

kehityshankkeita 



Digitalisaation tilannekuvassa ”digimurroksen kehä” (v2021) 
korostuu tietoresurssien hyödyntäminen eri tavoin, 
palvelutarpeisiin vastaaminen ja kansalaisten luottamus
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Digimurroksen kehän tärkeänä pisteenä tunnistettiin 

tietoresurssien hyödyntäminen.

Tietoresurssien käyttäminen: 

- digitaalisissa palveluissa, 

- tiedon liikkumisen palvelujen taustalla, 

- automaatioasteen kasvun mahdollistajana

- tietopohjaisen päätöksenteon perustana

Digimurroksen keskeisenä vaikutustavoitteena on 

palvelujen vastaaminen palvelutarpeisiin ja sitä 

kautta lisäämällä kansalaisten luottamusta tiedon 

käytön mahdollisuuksiin.

4 vauhdittavan vivun tehtävänä on kiihdyttää 

positiivista tiedon käytön, palvelujen ja luottamuksen 

kehää lainsäädännön, yhteiskehittämisen, turvallisen 

tiedon hyödyntämisen käytäntöjen ja taloudellisten 

reunaehtojen avulla



1. Sprintin sisältö: tunnistetaan lähtöpiste 1. 
tuotosraporttia ja tulkintapajaa varten
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Tunnistetaan

- Olemassa olevat mittarit

- Mittarien saatavuus / aikataulu

- Mittarien yhteyshenkilöt



Mittarien kartoitusvaiheen tuloksia - käynnistysvaihe
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Digimurroksen kehälle on 

saatavissa mittareita, vipujen 

osalta ei vielä.

Digimurroksen kehän  osalta 

saatiin sekä valmiita mittareita että 

yhteystietoja. => nämä 

tulkintatyön ja prosessin 

kehittämisen pohjana.

”Vipujen” osalta tunnetaan 

vähemmän valmiita mittareita => 

uusien mittareiden kehityksen 

fokusalueita.



Tilannekuvan yhteiskehittämisen kvartaaliprosessi
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Julkaisu

X-1

Palautteet 

& ideat

tänään Lokakuun alku

Julkaisu

X

Palautteet 

& ideat

Kehitys-

sprintti

(analytiikka)

Materiaali-

keräys

elokuu

Mittari-

julkaisu

Tilanne-

kuvan 

tulkinta

Data- & 

mittaritiimin 

ohjaus

-2 vk-3 vk-4 vk



Tausta-aineisto: Systeemimalli, 
vaikutusketjut ja mittariaihiot
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Tämä systeemimalli 

kuvaa tärkeimpiä 

vaikutussuhteita julkisen 

hallinnon digitalisaation 

ympärillä

Julkisen 
hallinnon 
digitalisaatio –
kokonaiskuva



1 Digimurroksen kehä
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Mittariaihio

Yhteisen poikkihallinnollisen 

asiakasymmärryksen käyttö
Automaatiota estävän 

lainsäädännön ja 

konvention 

purkaminen

Digikanavassa olevien 

julkisten palveluiden 

prosenttiosuus

Digiasioinnin 

vetovoima 

Tyydyttymättömän tarpeen 

määrä esim. jonotietojen kautta

Tärkeimpien palveluiden saatavuus

Palvelupalaute kokonaisuudessaan 

& fyysinen ja digi erikseen

Luottamus 

digiyhteiskuntaan

Suomi.fi-tukipalvelujen 

käyttö ja hyödyntäminen 

Kansalaisten digitaidot

Elinkeinotoimintaa 

harjoittavien digitaidot

Digitukipalvelujen määrä

Digipalveluiden 

saavutettavuus

Digipalveluiden käytön edellytyksiä:



2 Tietoturvan ja tietosuojan vipu
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Viranomaisten välisten 

tietoluovutusten luokat ja 

volyymit

Tietosuojaloukkaukset

Mittariaihio



3 Lainsäädännön vipu 
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Tiedon hyödyntämistä estävien lakien 

tunnistaminen ja esteiden poistaminen

Mittariaihio



4 Yhteiskehittämisen vipu
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Hallinnonalojen väliset 

rahoituskokonaisuudet, 

kehitys 

Rahoitettujen hankkeiden 

vaikuttavuus 

Digipalveluhankkeiden 

hyödyntäjätahojen 

määrä

Mittariaihio



5 Taloudellisuuden ja tuottavuuden vipu
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Digikehitysportfolion analyysi 

Kehityskustannukset sekä niiden 

osuus julkisten palveluiden 

kustannuksista

Mittariaihio


