
Digitalisaation tilannekuvan ja 
mittaamisen julkaisu – 17.6.2020
Kommenttipuheenvuorojen nostot

Kommentit: Nina Nissilä (Kansaneläkelaitos), Tom Holmroos (Suomen Kuntaliitto ry.)

Koonti: 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



Kommenttipuheenvuorojen pääviestit 
– Nina Nissilä, Kansaneläkelaitos

• Prosessien automatisointien osalta tunnistettava, milloin asioinnin volyymit ovat sellaiset, 
että automaatio kannattaa. 

• Digitalisaation systeemiset vaatimukset saattavat olla joskus haastavia pienille toimijoille 
esim. tietoturvallisuuden osalta. Jatkuva digitaalinen yhteys asettaa toimijoiden 
kyvykkyyksille uudenlaisia vaatimuksia.

• Digitalisointiin pinnan alla tulee kiinnittää huomiota (yhden luukun periaatteen tukeminen)

• Digitalisaation kokonaisuuden edistäminen tärkeää, esim. yhteisrahoituksen avulla

• Lainsäädännön vivussa asiat eivät ratkea samalla tavalla: tarvitaan sekä 
yleislainsäädännön, että erityislainsäädännön ratkaisuja

• Digisyrjäytymisen riski otettava vakavasti. Palvelujen relevanttius motivoi opettelemaan 
digitaitoja, esim. Omakanta 

• Digiturvallisuuteen syytä panostaa eri puolella yhteiskuntaa.
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Kommenttipuheenvuorojen pääviestit 
- Tom Holmroos, Suomen Kuntaliitto ry.

• Digitalisaatiossa on vielä paljon tunneasioita. Diskuteeraaminen digistä on tärkeää, sillä digitalisaatio 
ulottuu kaikkialle. Pelkkä mittaaminen ei riitä, vaan asioiden yhteinen näkymä tärkeää. 
Mittaamisessakin tarkasteltava kokonaisuuksia, ei yksityiskohtia.

• Digi tuotava arkeen ja johtamiseen arjen kielellä.

• Kuntien ICT-haasteet seurausta sektorikohtaisesta lainsäädännöstä -> johtaa sektorikohtaisiin 
ratkaisuihin. 

• Digitalisaatiossa on nyt ruuhkavuodet. Nyt tehdään järjestelyjä seuraaviksi vuosiksi.

• Asiakaslähtöisyydessä kiinnitettävä huomiota kysyntään ja asiakkaiden palvelemiseen, ei palvelujen 
samanlaisuuteen. Digi ei ole itseisarvo, vaan asiakkaiden tarpeeseen saama palveluja ovatko 
tyytyväisiä.

• Perusrekisterien merkittävimmät hyödyt näkyvät ovat muualla kuin rekisterinpitäjän omassa 
toiminnassa. Tämä tulee huomioida tiedon hyödyntämisessä. Mittaamisessa tarkasteltava 
ekosysteemin kokonaishyötyjä. 

• Digitukipalvelujen hyödyt, yhteentoimivuus, organisaatioiden sisäiset ja väliset prosessit kuntoon 
ihmisten hyväksi. Ei tehdä ihmisestä rajapintaa organisaatioiden välillä.
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