
Digitalisaation tilannekuvan ja 
mittaamisen julkaisu – 17.6.2020
Menti-kyselyiden tulokset

Aini Räisänen ja Petri Takala

1



Mentimeter kysely 1

• Miten hyvin koet ymmärtäväsi digitalisaation tilannekuvatyön 
toimintamallin periaatetta?

• Skaalalla: En ymmärrä lainkaan – ymmärrän hyvin

• Minkä asioiden osalta kaipaisit lisätietoja? (avoin kysymys) 
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Palautteen perusteella toimintamalli herättää kysymyksiä, 
joihin syytä vastata konkreettisesti ja käytännönläheisesti  
Kuinka hyvin ymmärrät tilannekuvatyön 
toimintamallin periaatteen? Kommentteja ja tulkintoja

• Kysymys esitettiin toimintamallin esittelyn jälkeen, 
ennen konkreettisia tuloksien läpikäyntiä

• Tilannekuvatyön saama palaute pääosin neutraalia tai 
positiivista

• ”En ymmärrä” (2)- vastauksen antaneet kokivat 
toimintamallin abstraktina ja kaipasivat 
konkreettisia esimerkkejä*

• ”ymmärrän” (4) tai ”ymmärrän hyvin” (5)-
vastanneet kysyivät tarkentavia kysymyksiä 
toimintamalliin*

• Tulkinta: toimintamalli ei vaikuta tutulta tavalta ja 
herättää vielä kysymyksiä

• -> Toimintamalliin liittyvät aineistot ja tilannekuvan 
tulokset tulee kerätä selkeäksi paketiksi niistä 
kiinnostuneille.
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*Puhujan muistiinpanoissa autenttiset kommentit nk. Huonommuusjärjestyksessä:

2:n vastanneet ensin ja 5:n vastanneet lopussa



Menti-kysymys 1 – avoimet vastaukset

• Liian etäällä konkretiasta.
• Mitä oikein mitataan ja kenelle mittaustulokset välitetään? Esim. yhteisten digipalveluiden kehittäminen ei oikeastaan kuulu kenellekään...
• miten eroaa strategiatyöstä, miten eroaa muusta nykyisestä seurannasta
• Ensimmäistä kertaa asiasta kuulevana alustus oli niin lyhyt ja kalvoilla niin paljon tavaraa etten saanut kiinni oikein ollenkaan. Ehkä jälkikäteen 

lukemalla. Vähemmän "konsulttikieltä" aina toiveena :)
• Hei, tulin tapahtumaan toisen tunnin alussa, niin en tiedä käytiinkö tätä asiaa jo läpi. Eli tietona perusidea , toimintamallin idea.
• lisätietoja
• Ratkaisut yhteisön aktiivista osallistumista vaativan tiedonkeruun ratkaisu ilman Likert -kyselyä. Miten antaa yhteisölle takaisin, jotta he kokevat 

osallisuutta, toimijuutta ja hyvinvointi kehittyy systeemisesti? Yksi ratkaisu Method Innoduel
• Malli on teoreettinen, selvinnee tässä esityksen aikana.
• Miten saada tästä työstä skaalautuvaa vientiä? Suuri mahdollisuus tuotteistaa erilaisia palveluja.
• Tuli ihan uutena juttuna, mutta totta on, että tilannekuva on hyvä olla, tosin digitaalisuus on niin moniulotteinen asia, että pitää paloitella.
• Yritetäänkö mitata toimenpiteitä vai niiden tuloksia?
• Asian avaaminen konkreettisten esimerkkien kautta.
• Mitkä ovat työn keskeisimmät tavoitteet?
• Miten näitä asioita aiotaan edistää kansallisella tasolla? Millaista kuntien välistä yhteistyötä tehdään?
• Mistä materiaalit löytyvät ja liittyykö jotenkin AuroraAI ohjelman toimintamalli työhön
• Selkokielisempää kokonaisuuden etenemistä, hallintokielen "suomennusta". Ehkä kuva kirkastuu, kun avaatte enemmän työtä ja sen konkretiaa.
• Kuinka työhön pääsee konkreettisesti mukaan? Kuinka tuloksia (myös välituloksia) hyödynnetään eli työ näkyväksi
• Havainnollistavat esimerkit ja kuvitus.
• Köytännön prosessi kumppanuuksien hankinnassa nyt ja tulevaisuudessa.
• Miten mittarit muodostetaan?
• Ajallisen muutoksen huomiointi systeemimallinnuksessa?
• Oliko missään organisaatiossa / taholla SYSTEMAATTISTA /SÄÄNNÖLLISTÄ digitalisaation (tai sen tilannekuvan) mittaamista?
• millä asioilla saadaan eniten vaikuttavuutta eri toimijoiden (kansalaiset, valtiuon viranomaiset, kunnat, yksityiset) keskuudessa
• Miten on tarkoitus yhdistää tilannekuviin kuntien esim. valvontapalvelujen raportointia
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Mentimeter kysely 2

• Oletko samaa vai eri mieltä tilannekuvatyön kevään 2021 
löydöksistä? (5 asteikko)

• Jokaiselle kohdalle oma vastausarvosana

• Vapaa kommentti tilannekuvan löydöksistä
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Tilannekuvatyön löydökset vastaavat kohtuullisesti 
osallistujien omia kokemuksia

• Tulkintapajan tilannekuvatyössä nostetuista 
havainnoista jaetaan eniten (>4,0)

• Yhteiskehittämisen teemat
‒ Nykytilanne: Sirpaleinen ja erillinen digikehittämisen 

johtaminen
‒ Tarvitaan yhteiskehittämisen ja –rahoituksen malleja
‒ Edistettävä eri toimijoiden prosessien ja tietovirtojen 

parempaa yhdistämistä

• Yritysten digihaasteet ja valtion toimitilaverkon 
kehityksen merkitys koetaan vähiten tutuiksi (<3,3)

• Yritysten tilanteet ei vaikuta olevan hyvin tiedossa, 
ei edes tutkitun tiedon osalta

• Toimitilahankkeen yhteyttä 
digitalisaatiokehitykseen ei osata yhdistää

• -> Tilannekuvan näkökulmasta yhteiskehittämisen 
kenttään kannattaa kiinnittää huomiota 

6
*Puhujan muistiinpanoissa autenttiset kommentit nk. Huonommuusjärjestyksessä:

1:n vastanneet ensin ja 5:n vastanneet lopussa



Menti-kysymys 2 – avoimet vastaukset

• Pitäisi keskittyä enemmän prosesseihin ja niiden muuttamiseen. Ei sovelluksiin kuten kuntien "ICT" järjestelmät. ja APIT ja rajapinnat. Ei atk:n 
muuttaminen ole ratkaisu. Ne ovat vain keinoja toteuttaa ihmisten toimintaa.

• Julkinen hallinto voisi miettiä toimintaansa systeemisenä ekosysteeminö, ei pelkästään viranomaisten siilojen näkökulmasta
• Systeemitason mittaaminen on hyvä huomio. koettu hyvinvointi ja luottamus ja niiden kehittyminen tärkeää.
• Haluaisin nostaa digisyrjäytymiseen liittyen, asiakas/asukas /kuntalaisten näkökulmaa tässä kokonaisuudessa. Käyttäjälähtöisyys, erilaiset ihmiset. 

Heidän osallisuus on tärkeä tässä kokonaisuudessa.
• Käyttäjän kannalta kokemusperäiset mittarit ainoita oikeita, mutta riippuvat käyttäjästä.
• Ottaen huomioon että digitalisaatio läpileikkaa yhteiskuntaa yksittäisestä kansalaisesta isoihin organisaatioihin - nostaisin esiin jälleen käytetyn kielen: 

mitä kysytte ja miten vastaamme. T. Järjestökentän asiantuntija.
• Datan laatu on digitalisaation kannalta oleellista. Olin yllättynyt, ettei se näy tuloksissa.
• Miten valtion toimitilastart.vaikuttaa tähän positiivisesti  - mitä siellä on suunnitelmissa?
• Yksittäisillä hallinnonaloilla ja viranomaisilla ei ole mitään insentiiviä kehittää ns. "isoa kuvaa" yhdessä, lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi jokainen 

kehittää omaa palvelutarjontaansa ja sitä tukevaa IT:tä
• Pienyrtiysten digikehittämisen esteenä voi olla myös rahoituksen puuttuminen tai vaikeus, sekä pelko, että digi-investointi menee hukkaan, jos 

lopputulos ei ole toimiva.
• Hyviä ja täsmällisiä havaintoja. Tosin samoja asioita on nostettu jo vuosien ajan eri projektien tuotoksissa esiin.
• Datan lukutaito (data literacy) koko Suomessa ei ehkä ole kovinkaan keskiössä. Miten saadaan data keskiöön kaikkeen tekemiseen? Ymmärrys tästä 

vie jo paljon eteenpäin
• Vastasivat pääosin jo aiempia käsityksini. Muutama uusi tieto/löydös minulle.
• Melko oletettuja löydöksiä
• Tilannekuva avaa hyvin tilannetta ja vie yhteistyötä ja osaamista eteenpäin
• Löydöksissä ei näy johtajuuden puuttumista. Mielestäni kokonaisuuteen tarvittaisiin enemmän strategista suunnittelua. Nyt katsontakanta on ehkä 

systeemipainotteinen.
• Nykyiset valtionhallinnon ohjausrakenteet (virastokohtainen tulosohjaus) eivät tue yhteistä tekemistä ja laaja-alaista hyötyjen saavuttamista ja 

mittaamista.
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Mentimeter kysely 3

• Mihin tilannekuvatyötä tulisi kohdistaa seuraavassa sprintissä? Valitse max 3 vaihtoehtoa

• 1. tilannekuvan aineistojen jatkojalostaminen ja ymmärryksen syventäminen

• Palveluihin pääsyn kehittyminen (digin vaikuttavuuden näkökulma: tarpeisiin vastaaminen) 

• Palvelujen automaation kehittyminen julkisella sektorilla 

• Digitalisaatioon liittyvien ihmiskeskeisten yhteisratkaisujen ja johtamismallien kehittäminen

• Tiedon tietoturvallinen käyttö palveluissa

• Tiedon parempi hyödyntäminen yhteiskunnan palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa

• Digitalisaation tuottavuus- ja taloudellisuusnäkökulmat

• Kansalaisten luottamus digitalisaatiokehitykseen ja yhteiskuntaan

• Kansallisiin digikehityshankkeet (TiHA, Tiedonhallintalaki, digitalisaation lainsäädäntötyö, )

• Muu, mikä?

• Kuka olisi mainitsemasi aiheen osalta hyvä taho / yhteyshenkilö aiheen kehittämisessä? 
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Tilannekuvatyöhön kaivataan seuraavaksi näkyvyyttä yhteisratkaisujen 
kehittämiseen ja tiedon parempaan hyödyntämiseen 

• Eniten kannatusta (>50% kehitysfokus)
• Digitalisaation ihmiskeskeiset 

yhteisratkaisut ja niiden johtaminen
• Tiedon parempi hyödyntäminen 

palvelujen kehittämisessä ja 
johtamisessa

• Palveluihin pääsyn kehittyminen 
(vaikuttavuusnäkymän kehittäminen)

• Kansallisten digikehityshankkeiden 
tilanne kiinnostaa seuraavaksi eniten

• Tiedon tietoturvallinen käyttö kiinnostaa 
vähiten tässä vaiheessa 

9
*Puhujan muistiinpanoissa autenttiset kommentit nk. Huonommuusjärjestyksessä:

Kysymykseen 2: matalimmin vastanneet ensin ja korkeimmin vastanneet lopussa



Menti-kysymys 3 – avoimet vastaukset

• Jatkotutkittavaa tai huomioonotettavaa: Ovatko kaikki lähteet luotettavia, esim. lähteet käyttävät toisia lähteitä ristiin? Väärä tulkinta voi kertautua?

• Iso ongelma on, että viranomaiset yritys- ja kansalaispalveluja kehittäessään kehittävät niitä todellisuudessa itselleen. Asennemuutos tarpeen.

• Tutkimuslaitokset (yksityiset ja julkiset)

• jatketaan myös yrityspuolen teemojen tarkastelua

• Reaaliaikaisista sääennusteista yhä tiheämmin ja luotettavammin tehtäviin (tekoäly- ja kehittyneen analytiikan-) ennusteisiin eli proaktiivisen palvelutarjonnan suuntaan!

• Yksityisen ja kolmannen sektorin osuuden lisääminen palvelutuotannon toteuttajina (white label tuotanto)

• kaikki toisaalta kytkyssä toisiinsa, mutta asiakasnäkökulma ja tietoturvallinen sujuva käyttäminen tärkein

• VTT tutkii digiosallisuutta yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa. 

• Digitaalisten palveluiden yhteiskehittäminen haasteet ja mahdollisuudet (pohdituttaa kunnat erityisesti pienemmät alle 20000 asukasta näitä useampi sata). 

• DVV

• Sosiaalityön asiantuntijoita voisi olla hyvä hyödyntää digisyrjäytymisen ja teknologian eettisen käytön näkökulman syventämiseksi.
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