
Digitalisaation tilannekuvan 
jakaminen ja sen äärelle 
pysähtyminen – julkistustilaisuus
17.6. klo 9 - 11

Marjukka Saarijärvi, Aini Räisänen ja Petri Takala
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OHJELMA                      #DiginTilannekuva
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09.00 - 09.10 Avaus, Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö

09.10 - 09.20 Tilannekuvatyön toimintamallin esittely, Petri Takala, Gofore Oyj

09.20 - 10.10 Ensimmäisen kokeilukierroksen tulosten esittely, Petri Takala, Aini Räisänen 

Gofore Oyj

• Kokonaiskuva: tilannekuvatyön löydökset ja tulosten yhteenveto

• Mittarit: Tulkintatyöpajassa käytettyjen raporttien ja mittarien esittely

• Tulkintatyön tulokset: tilannekuvatyössä nostetut asiantuntijanäkemykset

• Systeemisää: miten löydökset näkyvät Digimurroksen kehällä ja vivuissa? 

• Tilannekuvatyön kehitystarpeet: analytiikan ja mittaamisen kehitysideat

10.10 - 10.20 TAUKO

10.20 - 10.45 Kommenttipuheenvuorot tilannekuvatyön tuloksiin:

• Nina Nissilä, Kansaneläkelaitos

• Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto ry. 

10.45 - 10.50 Tulosten purku, Petri Takala, Gofore Oyj

10.50 - 11.00 Yhteenveto ja kutsu tulla mukaan, Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö



Avaus

klo 09.00 - 09.10 

Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö
valtiovarainministeriö

Digiohjelma



Digitalisaatio tekee hyvää kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille

Yhdenvertaiset 

palvelut kaikille 

ihmisryhmille 

koko maassa

Yhteentoimivat

ja automatisoidut 

asiointipalvelut

”Asioiden hoito 

yhdellä luukulla? 

Kyllä, kiitos!”

Digitukea 

kaikille 

tarvitseville 

– ketään ei 

unohdeta 

syrjään

Saavutettavat 

ja selkokieliset 

verkkosivustot 

ja -palvelut

Entistä 

vaivattomampaa

asiointia myös 

yrityksille 

ja yhteisöille

”Keventäähän 

se yrittäjän 

taakkaa, kun 

verkossa homma 

toimii 24/7.”

Ennakoivat, 

elämän-

tapahtumien 

ympärille 

rakennetut 

palvelut

”Miten ne 

osasivatkin 

tarjota minulle 

eläkkeelle 

jäämiseen liittyviä 

palveluja?”

Tehokas, tietoa 

laajasti 

hyödyntävä 

julkinen hallinto

Lisää 

mahdollisuuksia 

vaikuttaa 

ja osallistua 

yhteiskuntaan

”Nyt minäkin 

saan sanani 

kuuluville.”

Avoimesti 

saatavilla oleva 

tieto demokratian

tukena ja takeena

Toimintavarmat 

ja tietoturvalliset 

digipalvelut



Digitalisaatio on julkishallinnon yhteisponnistus

Uusia 

teknologioita 

ja toimintatapoja 

käyttöön 

rohkeasti 

kokeilemalla

Yhteis-

kehittämisellä 

vaikuttavuutta 

ja voimaa 

muutokseen 

”Yhdessä 

tekemällä 

luomme säästöjä

ja parempia 

palveluja.”

Ihmis-

lähtöisyyttä 

palvelumuotoilun 

keinoin

Digituen 

kehittäminen ja 

vakiinnuttaminen

Digikeinoin yhä 

useampi 

kansalainen 

mukaan 

yhteiskunnalli-

seen toimintaan

”Tunne 

osallisuudesta 

tukee 

yhteiskunnan 

vakautta.”

Julkishallinnon 

tieto avoimeksi 

ja yhteen-

toimivaksi

”Viranomais-

yhteistyö sujuu, 

kun tieto on 

avointa ja liikkuu 

ketterästi.”

Elinkeinon-

harjoittajien 

hallinnollinen 

taakka 

kevyemmäksi

Lainsäädäntö 

tukemaan 

digitalisaatiota

”Säädännön 

valmistelussa 

pitää panostaa 

selkeyteen 

ja yksitulkin-

taisuuteen.”

Digitalisaatiolla

vahva perusta

tiedolla 

johtamiselle

Laatutyökalut, 

asiantuntijatuki 

ja systeeminen 

mittaaminen 

digikehittäjien 

avuksi



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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Digitalisaation tilannekuva ja mittaaminen – status 6/2021

• Raportti on Digitalisaation edistämisen tilannekuvan uuden toimintamallin ensimmäinen julkaisu.

• 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. Materiaali sisältää lisäksi liitteenä 
tulkintavaiheeseen tuodut tulokset ja aineistolähteet. 

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



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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Tilannekuvatyön 
esittely

klo 09.10 - 09.20 

Petri Takala, Gofore Oyj

Digiohjelma



Digin kehittymisen systeeminen mittaamis- ja tilannekuvatyön 
toimintamalli - asemointi 
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Systeeminen 
ymmärrys

Johtamisen 
fokus

Mitattavat 
asiat

Mittaaminen,

Kehitys,

Kokeilut

Tulkinta ja 
yhteistoiminta

Digitalisaatio 

systeemisenä

ilmiönä



Mitattavat asiat - yleiskuva

• 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
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Systeemilähtöisessä 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



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



Yksittäisen tilannekuvan luominen 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 & 

mittarituotannolle

Kehitystarpeet,

toimijuus

Yhteinen 

tulkinta, palaute

Toimenpiteiden 

tukemisen 

tarpeet

Dokumentoitu

jaettu

tilannekuva



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



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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Ensimmäisten 
tulosten esittely 
kokonaiskuvan 
yhteenveto

klo 09.20 - 10.10 

Petri Takala, Gofore Oyj
Aini Räisänen, Gofore Oyj

Digiohjelma



Mittarien kartoitusvaiheen tuloksia - käynnistysvaihe

18

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.



Digitalisaation tilannekuva-aineiston keräämisessä 
käytettyjä valmiita mittareita, raportteja ja analyysejä

• Digitaidot ja niiden edistäminen sekä palvelukokemus (kansalaiset, yrittäjät, yritykset)
• VM: Kansalaisten digitaidot – selvitys 2020
• VM: Palvelujen saavutettavuuskysely osana digipalvelulain seurantaa 2/2021
• Kuntaliitto: Kuntalaiskysely 2020 tulokset  (Marianne Pekola-Sjöblom) – odottaa 2021 julkistusta
• Digi- ja väestötietovirasto (Minna Piirainen, Mirva Gullman) – 5/2021
• Suomen Yrittäjät / Elinkeinoelämän keskusliitto (Joonas Mikkilä, Mika Tuuliainen) – 2019

• Palvelut ja niiden kehittäminen
• VM: Kartoitus kuntien digipalveluista 4/2020
• Kuntaliitto: kuntien digitalisaatiokartoitus (Tom Holmroos, Elisa Kettunen) – 2018, odottaa 2021 julkistusta
• North Patrol: Digitaaliset asiointipalvelut Suomen suurimmissa kaupungeissa 2021
• Suomen Yrittäjät / EK – 1/2021
• VM: Yritysdigi selvitys (Petteri Ohvo) – 1/2021

• Digitaalisen infrastruktuurin strateginen kehittäminen (työn alla)

• Poliittinen ohjaus ja politiikkatoimet (nk. ”omistajaohjaus”)
• Kuntaliitto: kuntapäättäjätutkimus 2: valtuustokauden asiat ja talouden tasapaino (Marianne Pekola-Sjöblom) 5/2021
• Kuntaliitto: kuntapäättäjätutkimus 1: elinvoimaisuus ja hyvinvointi (Marianne Pekola Sjöblom) 2/2021
• Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamisen toimeenpanosuunnitelma (7.6.2021)

• Täydentäviä aineistoja
• Kelan palveluyhteenveto 2020 (Katri-Leena Launis) - 2021
• DVV:n datakokeilu asiakasymmärryksestä (Pekka Rehn) - 2020
• Muita lähteitä: THL (2021) , VNK/OECD (5/2021), Findata (status) 

19



Tilannekuvatyön keskeiset löydökset 6/2021 – havainnot
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Asiakasnäkökulma

Operatiivinen toteutus

Strategiset valinnat

Politiikkaohjaus 
Yhteentoimiva digitaalinen infra 

tarvitsee yhteisiä kehittämisen 

toimintamalleja ja rahoitusta

Lainsäädännön 

vaikutusten arvioinnin 

tulisi olla laaja-alaista

Digitalisaation hyödyt kasvavat kun 

digitalisointi yhdistää eri toimijoiden 

prosesseja ja tietovirtoja ”pinnan alla” 

Julkinen digikehittämisen 

johtaminen koetaan 

sirpaleiseksi ja pistemäiseksi

Yritysten haasteet digin 

kehittämisessä ovat sopivan ajan ja 

sopivien keinojen löytäminen

Kansalaiset käyttävät julkisia 

digipalveluita vähemmän kuin 

osaavat hakea tietoa netistä 

Digitalisaation 

mittaamisessa tulisi 

tarkastella systeemitason 

hyötyjä, ei pistemäisiä 

detaljeja

Digiasioinnin yleistymiseen näyttää 

liittyvän kasvava digisyrjäytymisen riski

Yritysten digikehityksen esteenä 

voi olla digiä osaamaton hallitus

Kuntien Legacy-ICT-ratkaisut 

estävät ihmiskeskeisten 

digitalisaation rakentamisen

Valtion palvelu- ja 

toimitilaverkko tukee 

yhteistä 

monikanavaisuutta



Tilannekuvatyön keskeiset löydökset 6/2021 – tulokset
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Asiakasnäkökulma

Operatiivinen toteutus

Strategiset valinnat

Politiikkaohjaus 
Yhteentoimiva digitaalinen infra 

tarvitsee yhteisiä kehittämisen 

toimintamalleja ja rahoitusta

Lainsäädännön 

vaikutusten arvioinnin 

tulisi olla laaja-alaista

Digitalisaation hyödyt kasvavat kun 

digitalisointi yhdistää eri toimijoiden 

prosesseja ja tietovirtoja ”pinnan alla” 

Julkinen digikehittämisen 

johtaminen koetaan 

sirpaleiseksi ja pistemäiseksi

Yritysten haasteet digin 

kehittämisessä ovat sopivan ajan ja 

sopivien keinojen löytäminen

Kansalaiset käyttävät julkisia 

digipalveluita vähemmän kuin 

osaavat hakea tietoa netistä 

Digitalisaation 

mittaamisessa tulisi 

tarkastella systeemitason 

hyötyjä, ei pistemäisiä 

detaljeja

Digiasioinnin yleistymiseen näyttää 

liittyvän kasvava digisyrjäytymisen riski

Yritysten digikehityksen esteenä 

voi olla digiä osaamaton hallitus

Kuntien Legacy-ICT-ratkaisut 

estävät ihmiskeskeisten 

digitalisaation rakentamisen

Valtion palvelu- ja 

toimitilaverkko tukee 

yhteistä 

monikanavaisuutta

Internet-haut 88% 

Digiasiointi 81%

Aika: 61% / 67%

Keinot: 43% / 47%

(työnantajat / yksinyrittäjät)

Tilannekuvatyöpajan satoa, 

reflektointi

Tilannekuvatyöpajan 

satoa: mittarikehitys

Tilannekuvatyöpajan 

hiljainen tieto

Tilannekuvatyöpajan 

hiljainen tieto

Tilannekuvatyöpajan 

satoa: reflektointi

Tilannekuvatyöpajan 

satoa: reflektointi

Tutkimukset ja tutkijat mediassa;

Esteet: Osaamisen haasteet 14%

Viranomaispalvelujen tunteminen 11%

Palvelujen toimivuuteen luottaminen 11%

Palvelujen turvallisuus ja tietoturva 11%

Useita havaintoja: 

selvitykset v.2017-2020 ja 

hiljainen tieto

Toimitiloja 723 / 926

Laskentatavasta riippuen



Tilannekuvan yhteenveto 17.6.2021 - 1/3

• Kansalaisten digitaidot ovat yleisesti hyvällä tasolla, mutta

• Kansalaiset eivät käytä julkisia sähköisiä palveluita digipotentiaalinsa mukaisesti (verrattuna esim. 
hakukoneiden käytön määrä). Keskeisinä syinä ovat viranomaispalvelujen heikko tunteminen, heikko 
luottamus toimivuuteen, heikko luottamus turvallisuuteen ja tietosuojaan, viranomaispalvelujen heikko 
ymmärrettävyys sekä suomen kielen ymmärtämisen haasteet.

• Taidot jakautuvat epätasaisesti kansalaisten keskuudessa. Digisyrjäytymisen kasvu koetaan riskinä, jonka 
ehkäisyyn tulisi panostaa. Digilaitteiden ja –palvelujen käytön tuki on enimmäkseen perheen ja työpaikan 
sisäistä tukea. Näiden puuttuessa kansalaiset eivät osaa hakea vielä palveluntarjoajia.

• Julkisten palvelujen käytön vähäisyyden syihin (esim. käyttökokemuksen merkitys) kaivataan lisätietoja. 
Digitalisaation systeemimallin nk. Tietosuojan vivun ja tietoresurssien hyödyntämisen merkitystä ja roolia 
olisi syytä tarkastella jatkossa osana käyttökokemuksen parantamista.

• Yritysten digiosaaminen ja -kehitys jakautuu epätasaisesti. Ne, jotka ovat aikaisemmin panostaneet 
digitalisaation ja hyötyneet siitä, jatkavat edelleen siihen panostamista.    

• Kehityksen yleisimpinä esteinä on koettu ajan puute ja oikeiden osaamisen kehittämisen keinojen 
tunnistaminen. 

• Digitalisaation tuloksellinen hyödyntäminen edellyttää organisaatioilta jatkuvaa panostamista, joten kehitys 
tulisi saada käyntiin monen yrityksen osalta. Voisiko tietoresurssien hyödyntämisen paremmat 
mahdollisuudet edistää digitalisaation hyödyntämistä yrityksissä?



Tilannekuvan yhteenveto 17.6.2021 - 2/3

• Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittämisen johtaminen koetaan vielä liian pistemäisenä 
ja sirpaleisena toimintana erillisissä yksiköissä. Kehittämistyöhön kaivataan yhteistä 
digitaalista infrastruktuuria sekä toimintaa tukevia yhteisiä rakenteita ja mekanismeja

• Kuntien nk. Legacy-ICT-järjestelmien vanhanaikaisuus, heikko kehitettävyys ja järjestelmissä olevan datan 
käyttöön saamisen haasteet koetaan merkittävimpänä esteenä julkishallinnon yhteisten asiakaslähtöisten 
digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Digimurroksen kehällä nämä asiat kuuluvat Tietoresurssien 
hyödyntämisen kohtaan ja yhteiskehittämisen vipuun.

• Digitalisaation tarkastelussa tarvitaan laajempaa näkökulmaa yksittäisen kansalaisen tai yrityksen 
näkökulman lisäksi kokonaisvaltaisuutta asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien osalta ja yhtenäisemmän 
strategisen digi-infran kehittämiseen. Digi-infralta odotetaan kaikille yhteisen digitaalisen perustan 
rakentamista: strategista digitalisaation arkkitehtuuria, palvelukokonaisuuksien kehittämisen edellytyksiä, 
rajapintakehittämistä toimijoiden ja sektorien välille. Digi-infran kehittäminen on osa Yhteiskehittämisen 
vivun tarkastelua.

• Tilannekuvatyössä koettiin, että lainsäädännön vaikutusten arviointia tulisi lisätä ja tuoda lähemmäksi 
digitalisaation kokonaisuuden kehittämistyötä. Lainsäädännön vivulla nähdään olevan merkitystä 
systeemisemmän ja kokonaisvaltaisen digitalisaation edistämisessä.



Tilannekuvan yhteenveto 17.6.2021 - 3/3

• Digitalisaation mittaaminen koetaan pistemäisenä ja kyselykeskeisenä. Mittareiksi 
toivotaan lisää hyötyjen mittaamista digitalisaation yksityiskohtien sijaan.

• Mittaamiseen kaivataan holistisuutta ja systeemikokonaisuutta paremmin kuvaavia mittareita. Tilannekuvan 
tulkintatyöpajan dialogeissa pohdittiin kuinka hyvin pistemäisillä toimijakohtaisilla mittareilla voidaan saada 
näkyviin systeemisen kokonaisuuden kehittymistä. Systeemikokonaisuuden mittaamisessa tarvitaan eri 
toimijoita yhdistävien ilmiöiden datojen hyödyntämistä sekä digitalisaation hyötyjen näkyväksi tekemistä. 

• Tilannekuvan tulkintatyössä pohdittiin monien kyselyiden tarkoituksenmukaisuutta ja saatujen tietoaineistojen 
riittävää hyödyntämistä eri toimijoiden kesken. Kyselyiden lisäksi tulisi hyödyntää toiminnasta kertyviä 
aineistoja kuvaamaan toiminnan muutosta.

• Digitalisaation mahdollistamat systeemisiin muutoksiin on alettu kiinnittää huomiota 
julkisen hallinnon kokonaisuutta tarkasteltaessa

• Julkisen hallinnon strategia tarkastelee julkisen hallinnon kokonaisuuden yhteisiä periaatteita ja luo 
arvopohjaista yhteentoimivuuutta hallinnonalojen yli.

• Valtion toimitila- ja palveluverkon uudistaminen luo yhteistä asiointi- ja palvelualustaa fyysisten toimipaikkojen 
avulla käyntiasioinnin lisäksi myös digitaalisen asioinnin ja digituen palvelupisteiksi.



Tilannekuvatyön keskeiset löydökset 6/2021 – havainnot
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Asiakasnäkökulma

Operatiivinen toteutus

Strategiset valinnat

Politiikkaohjaus 
Yhteentoimiva digitaalinen infra 

tarvitsee yhteisiä kehittämisen 

toimintamalleja ja rahoitusta

Lainsäädännön 

vaikutusten arvioinnin 

tulisi olla laaja-alaista

Digitalisaation hyödyt kasvavat kun 

digitalisointi yhdistää eri toimijoiden 

prosesseja ja tietovirtoja ”pinnan alla” 

Julkinen digikehittämisen 

johtaminen koetaan 

sirpaleiseksi ja pistemäiseksi

Yritysten haasteet digin 

kehittämisessä ovat sopivan ajan ja 

sopivien keinojen löytäminen

Kansalaiset käyttävät julkisia 

digipalveluita vähemmän kuin 

osaavat hakea tietoa netistä 

Digitalisaation 

mittaamisessa tulisi 

tarkastella systeemitason 

hyötyjä, ei pistemäisiä 

detaljeja

Digiasioinnin yleistymiseen näyttää 

liittyvän kasvava digisyrjäytymisen riski

Yritysten digikehityksen esteenä 

voi olla digiä osaamaton hallitus

Kuntien Legacy-ICT-ratkaisut 

estävät ihmiskeskeisten 

digitalisaation rakentamisen

Valtion palvelu- ja 

toimitilaverkko tukee 

yhteistä 

monikanavaisuutta



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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Käytettyjä mittareita & 
raportteja (nostoja)
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Digitaalisten palvelujen käyttö on laajaa, mutta meidän tarvitsee 
kiinnittää huomiota käytettävyyteen ja tasavertaisuuteen

• Kansalaiset käyttävät digitaalisia laiteita 
tiedon hakuun. Viranomaisten digiasiointi 
ei kuitenkaan yllä samalle tasolle 
kansalaisten tunnistetun digipotentiaalin 
kanssa. Onko syynä käytettävyyshaaste?

• Digitaitojen osalta on esitetty huolia 
taitojen kuilusta erityisesti 
haastavammassa tilanteessa olevien 
kansalaisten osalta. 

• Digiosaamisen kyselyaineistoa voisi 
tarkastella vielä vastaajalähtöisesti erojen 
tarkempaan tunnistamiseen?

28
Lisätään lähteet: 



Digitaalisten palvelujen käytön esteenä on vielä osaaminen 
ja palvelujen käyttökokemuksen kokonaisuudessa

• Laitteiden käyttämisen 
osaamattomuus ja siihen liittyvä tuen 
puute on vielä yksi merkittävä syy 
digipalvelujen käyttämättömyyteen. 

• Laitteiden ja palvelujen tuessa 
korostuu vielä perheen ja työpaikan 
sisäinen tuki. 

• Seuraavaksi merkittävät syyt 
digipalvelujen käyttämättömyyteen 
on puutteet

• Viranomaispalvelujen tuntemisessa

• Palvelujen toimivuudessa

• Palvelujen turvallisuudessa 

29
Lisätään lähteet: 



Yritysten digiosaaminen ja -kehitys jakautuu epätasaisesti. 
Ajanpuute ja sopivan kehittämistavan löytäminen haasteena

• Yritysten hallitusten digiosaamisen 
puutteet nähdään yhtenä mahdollisena 
selittäjänä vielä vähän panostaneiden 
yritysten tilanteeseen. 

• Digin edistymisen ja osaamisen 
arvioinnissa tulisi jatkossa tarkastella 
erikseen digitaalista asiointikyvykkyyttä, 
liiketoiminnan digitalisointia, ja 
digiosaamista.

• Voisiko tietoresurssien parempi 
saatavuus lisätä yritysten kiinnostusta 
kilpailukykynsä parantamiseen ja 
digitalisaation parempaan 
hyödyntämiseen?
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Lisätään lähteet: 



Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittämisen johtaminen koetaan vielä 
liian pistemäisenä ja sirpaleisena toimintana erillisissä yksiköissä…

• Kehittämistyöhön kaivataan yhteistä 
digitaalista infrastruktuuria sekä toimintaa 
tukevia yhteisiä rakenteita ja mekanismeja.

• Kuntien nk. Legacy-ICT-järjestelmien 
vanhanaikaisuus, heikko kehitettävyys ja 
järjestelmissä olevan datan käyttöön 
saamisen haasteet koetaan merkittävimpänä 
esteenä julkishallinnon yhteisten 
asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen 
kehittämisessä.

• Digitalisaation potentiaalin hyödyntämisen 
päätökset tuntuvat jäävän yksittäisten 
toimijoiden harteille. Onko se digitalisaation 
hyödyntämisen kannalta vaikuttavinta?
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Lisätään lähteet: 



…. Samalla kuitenkin valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistuu –
tavoitteet: toimipisteiden määrä vähenee ja asiakkaan tuen laatu paranee

• Valtio yksinkertaistaa sirpaleista eri 
virastojen asiointipisteiden 
verkostoa digitaalisten 
toimintatapojen uudistumisen myötä

• Asiakkaat saavat uudistetun 
palveluverkon avulla 
monikanavaista asiointia ja nykyistä 
kattavampaa tukea digipalvelujen 
käytössä

• Toimitiloja lähtötilanteessa yli 700
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Systeemisää
(Aini Räisänen)

33



Systeemisää

34

Digimurroksen kehä toimii 

yhteisenä digitalisaation 

kehittymisen ”sääkarttana”.

Tarkastelemme

 Minne kohti karttaa 

havainnot osuvat? 

 Millä tavoin havainnot 

vaativat tarkentamaan 

karttaa?
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Systeemisää

Asiakasnäkökulman 

havainnot 
?

?
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Yritysten 

elinvoima

Systeemisää

Asiakasnäkökulman 

havainnot yrityksistä?



37

Yritysten 

elinvoima

Uudet 

toiminta-

mallit ja 

palvelut

Systeemisää

Asiakasnäkökulman 

havainnot yrityksistä?
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Yritysten 

elinvoima

Uudet 

toiminta-

mallit ja 

palvelut

?

Systeemisää

Operatiiviseen 

toteutukseen liittyvä 

havainto?
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Yritysten 

elinvoima

Uudet 

toiminta-

mallit ja 

palvelut

??

Systeemisää

Strategisiin valintoihin 

liittyvät havainnot

?

?

?
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Yritysten 

elinvoima

Uudet 

toiminta-

mallit ja 

palvelut

??
?

Systeemisää

Politiikkaohjaukseen 

liittyvä havainto

?

?

?
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Yritysten 

elinvoima

Uudet 

toiminta-

mallit ja 

palvelut

??
?

Systeemisää

?

?

?



Tilannekuvan sisällön 
kehittäminen: mittariston 
laajentaminen, kokeilut
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Tilannekuvatulkintatyöpajan ehdotuksia seuraaviksi 
kehitysaskeliksi 

• Yhteisten viranomaisliitännäisten (sektorirajat ylittävien) elämäntapahtumapohjaisten 
palvelukokonaisuuksien kehittämisen tukeminen ja seuranta

• Digitalisaation perustan kokonaiskuvan kehittämistä sekä systeemin tilan ja 
kehittymisen mittaamista digitalisaation hyötyjen avulla 

• DVV:n palvelukartan tilannekuvan kehittämistä todellisen käyttäjädatan avulla

• Asiakkaiden asiakaskokemusten analysointia ja palvelujen käyttöä eri 
kansalaisryhmissä ja eri kanavissa

• Etätyön käytäntöjen kehittymisen seurantaa

• Kansalaisten luottamuksen ja pelkojen tarkempi ymmärrys digitalisaatioon liittyen

• (mitä muuta?) 
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Tilannekuvan mittareiden kehittämisaihioita on jo olemassa….

44

Kelan 

automaattikorvaukset

Tiedon 

suojattu 

käyttö

Lain-

säädäntö

Yhteis-

kehittämi

nen

Talous & 

tuottavuus

Findatan

käyttötilastot

OECD tutkimus

Kansalaisten 

luottamuksesta

DVV:n

Asiakasymmärrys-

Analyysi datan avulla

mm. THL:n tilastot

Palveluihin pääsystä

(kapasiteetinhallinta) 



Seuraavat aiheet ovat olleet agendalla seuraavien 
sprinttien tulkintatyöpajojen läheteaineistoksi
• EK: Digibarometri (uusi)

• Teknologianeuvottelukunnan raportti (uusi)

• Kuntaliitto: Digitalisaatiokysely 2021 (uusi), kuntalaiskysely 2020 (uusi)

• DVV: laatutyökalu (uusi), kansalaisten digitutkimus, Suomi.fi palvelujen käyttö

• Talouden indikaattorit teemana

• Kansainvälisten digi-indikaattorien tulokset

• Kehityshankkeiden tilannekatsaukset

• Julkisen hallinnon strategia, TiHA, Tiedonhallintalain toimeenpano, Valtion palvelu- ja toimitilaverkon kehityshanke

• Muita mahdollisia datan lähteitä analyyseihin

• Automaatio: Kela

• Tietosuoja: Findata, Tietosuojaloukkakset, 

• Kansalaisten digitaalisten tukipalvelujen käyttö (Suomi.fi, DVV)

• Kansalaisten luottamus: Tilastokeskus, 3. sektori
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Tilannekuvatyön keskeiset löydökset 6/2021 – havainnot

46

Asiakasnäkökulma

Operatiivinen toteutus

Strategiset valinnat

Politiikkaohjaus 
Yhteentoimiva digitaalinen infra 

tarvitsee yhteisiä kehittämisen 

toimintamalleja ja rahoitusta

Lainsäädännön 

vaikutusten arvioinnin 

tulisi olla laaja-alaista

Digitalisaation hyödyt kasvavat kun 

digitalisointi yhdistää eri toimijoiden 

prosesseja ja tietovirtoja ”pinnan alla” 

Julkinen digikehittämisen 

johtaminen koetaan 

sirpaleiseksi ja pistemäiseksi

Yritysten haasteet digin 

kehittämisessä ovat sopivan ajan ja 

sopivien keinojen löytäminen

Kansalaiset käyttävät julkisia 

digipalveluita vähemmän kuin 

osaavat hakea tietoa netistä 

Digitalisaation 

mittaamisessa tulisi 

tarkastella systeemitason 

hyötyjä, ei pistemäisiä 

detaljeja

Digiasioinnin yleistymiseen näyttää 

liittyvän kasvava digisyrjäytymisen riski

Yritysten digikehityksen esteenä 

voi olla digiä osaamaton hallitus

Kuntien Legacy-ICT-ratkaisut 

estävät ihmiskeskeisten 

digitalisaation rakentamisen

Valtion palvelu- ja 

toimitilaverkko tukee 

yhteistä 

monikanavaisuutta



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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10.10 – 10.20

TAUKO
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Kommenttipuheenvuorot 
Tilannekuvatyön tuloksiin

klo 10.20 - 10.45 

Digiohjelma

Nina Nissilä, Kansaneläkelaitos
Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto ry.



Tulosten purku

klo 10.45 - 10.50

Digiohjelma

Petri Takala, Gofore Oyj



Yhteenveto ja kutsu 
tulla mukaan 
jatkotyöhön 

klo 10.50 – 11.00

Digiohjelma

Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö



Kiitos
Marjukka Saarijärvi

valtiovarainministeriö
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