
Digitalisaation vaikuttavuuden 
tilannekuva 15.3.2022 
-tilaisuuden Mentimeter-
kyselyn tulokset 
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Menti osuus 1, tilannekuvan esittelyn yhteydessä
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Arvioi tilannekuvatyön maaliskuun 2022 löydöksiä 
suhteessa omaan kokemukseesi - 1. Kansalaisnäkökulma

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. Digin kansalaiskäyttöä seurataan liiaksi lomakkeiden ja
asiakirjojen käyttöasteilla

2. Lainsäädännön reunaehtojen koetaan ohjaavan lomake- ja
asiakirjakeskeisyyteen

3. Lainsäädäntöä olisi tulkittava ihmiskeskeisten digipalveluiden
kehittämistä mahdollistavasti

4. (KELAn) verkkopalvelujen käytössä tapahtuu iso pudotus
ryhmässä yli 64-vuotiaat

5. Asiakastarpeisiin vastaaminen vaatii poikkihallinnollista
elämäntapahtuma-lähtöistä palvelua

Vastaako kokemustasi

Vastaako kokemustasi, 0=Ei lainkaan 5=Vastaa hyvin
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Arvioi tilannekuvatyön maaliskuun 2022 löydöksiä 
suhteessa omaan kokemukseesi - 2. Työyhteisönäkökulma

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. Koulutuspanostukset valtiolla näyttävät keskittyvän vuoden
loppuun

2. Järjestelmäkäyttöönotot kuormittavat sote-henkilöstöä,
kriittistä on helppokäyttöisyys ja perehdytysajan riittäminen

3. Järjestelmien vaihtuminen ja muutosjohtaminen on tärkeää
huomioida kuormitusnäkökulmasta hyvinvointialue-

uudistuksessa

Vastaako kokemustasi

Vastaako kokemustasi, 0=Ei lainkaan 5=Vastaa hyvin
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Arvioi tilannekuvatyön maaliskuun 2022 löydöksiä 
suhteessa omaan kokemukseesi - 3. Operatiivisen 
toiminnan ja palvelujen näkökulma

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. Pääsääntöisesti valvonnan kohteena olleet digipalvelut eivät
täyttäneet saavutettavuusvaatimuksia .

2. Digipalvelulain soveltaminen on edellytettyä heikommalla
tasolla

3. Digin kehitys näyttää jääneen pinnalliseksi – chatbotteja 
kokeillaan, mutta asiakaskokemus ja automaation kehittäminen 

jää heikommalle

4. Digitalisaatiota on kehitettävä julkisen sektorin ja toimittajien
jatkuvassa vuoropuhelussa, ei vain toimeksiantojen kautta

Vastaako kokemustasi

Vastaako kokemustasi, 0=Ei lainkaan 5=Vastaa hyvin
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Arvioi tilannekuvatyön maaliskuun 2022 löydöksiä 
suhteessa omaan kokemukseesi - 4. Yritysnäkökulma

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. PRH:n digipalveluiden käyttöaste on kehittynyt myönteisesti ja
kertonee yritysten halusta asioida digitaalisesti

2. PRH:n digipalvelujen kehitystyöstä kannattaa julkishallinnossa
oppia

3. Yritysten liiketoimintatapahtuma-lähtöinen palveleminen vaatii
myös toimialojen ymmärrystä

4. Yrityksissä puolesta asioinnin moninaisia erilaisia tarpeita on
ymmärrettävä paremmin

Vastaako kokemustasi

Vastaako kokemustasi, 0=Ei lainkaan 5=Vastaa hyvin

6



Arvioi tilannekuvatyön maaliskuun 2022 löydöksiä 
suhteessa omaan kokemukseesi - 5. Strategisten alustojen 
ja tukipalvelujen näkökulma

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. Tietoturvasta on annettu vastuu alan asiantuntijoille,
vastuunkanto kokonaisuudesta puuttuu.

2. Tietoturvan johtamiseen vaikuttaa liittyvän osaamisvajetta

3. Asiakkaan luottamuksen kannalta tietoturva elintärkeä,
toimiessaan toisaalta näkymätön

Vastaako kokemustasi

Vastaako kokemustasi, 0=Ei lainkaan 5=Vastaa hyvin
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Arvioi tilannekuvatyön maaliskuun 2022 löydöksiä 
suhteessa omaan kokemukseesi - 6. Poliittisen ohjauksen 
ja politiikkatoimien näkökulma

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. Tiedolla johtamista hallitsee talousjohtamisen kulttuuri

2. Poliittista painetta on kustannusten seurantaan mutta ei
toiminnan vaikuttavuuden kehittymiseen

Vastaako kokemustasi

Vastaako kokemustasi, 0=Ei lainkaan 5=Vastaa hyvin
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Vapaa kommentti tilannekuvan löydöksistä / perusteluista 

• Hyvä kysymyspatteristo

• hyvä

• Kiitos kun kysytte ja mittaatte!

• Hyvää analyysia

• vastasi pitkälti omia kokemuksia/havaintoja/tietoja

• Miten tilannekuvan löydökset on validoitu viimeisimpänä esiteltyjen mm vaikuttavuuden seurantaa koskevat 
tulkinnat?

• Olisi ehkä ollut hyvä tuoda esille paremmin tilannekuvatyön julkistusten aineistoperustaisuus. Ja toisaalta mitä se 
(eri aineistot eri vaiheissa vuotta) tarkoittaa jatkon kokonaisuuden kannalta.

• Perustelut vaihtelevia, osin tutkimusta, osin vaikuttaa mutulta tai pienestä kohdejoukosta poimitulta. Itse kehä ja 
sen vipujen vaikutus tulisi todentaa/testata, onko tässä nyt oikeat asiat - määrä myös iso toistettavuuden 
näkökulmasta

• Kysymyksissä voisi olla samanmielisyyden lisäksi myös mitä pitäisi tehdä / mihin panostaa ja miten jatkossa. Ja 
mitä mahdollisesti puuttuu - ehkä liittyen kaikkien tilannekuvien aineistoihin.

• Onko OECDn Digital Government indeksin tulokset ja kriteerit hyödynnetty tilannekuvan valmistelutyössä ja sen 
mittaristossa
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Menti osuus 2, mittareiden esittelyn yhteydessä
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Arvioi mittareita, joiden osalta on hyvät mittaamisen 
valmiudet

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

1. API-rajapintojen hyödyntäminen organisaatioiden
tiedonvaihdossa

2. Digitaalisen palveluvalikoiman kattavuus ja asiakaslähtöiset
laatutekijät

3. Digiosallisuuden kehitys: taidot, osaaminen, digituki,
turvallisuus

4. Digipalvelujen käyttö ja julkishallinnon yhteiset
asiakassegmentit

5. Palvelujonojen kehittyminen asiakasnäkökulmasta

6. Julkishallinnon asiakaspalaute ja asiakaskokemus

Hyödyllisyys

 0=Ei lainkaan hyödyllinen 5=Erittäin hyödyllinen
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Järjestä digitalisaation mittaamisen kehitysteemat 
tärkeysjärjestykseen. Anna arvot 1, 2 ja 3 (tärkeimmälle 3 
pistettä)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Yhteiskehittäminen ja johtaminen – Elämäntapahtumien ja 
liiketoimintatapahtumien toimintamalli

Tietoresurssien hyödyntäminen automaattisissa palveluissa ja
tietoon pohjaavassa päätöksenteossa

Automaattisten palvelujen määrä

Tärkeysjärjestys, 1=Vähiten tärkeä 3=Tärkein
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Menti osuus 3, toimintamallin esittelyn yhteydessä
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Avoin palaute Digin tilannekuvan julkistustilaisuuksille -
mikä on toiminut hyvin, mitä tulisi kehittää?

• Kiitos kun kysytte.

• Epäilen että aavistuksen ammutaan itseään omaan jalkaan jos 
lähtökohtraisesti tilanne on se että ei aiota maksaa mitään 
kehittämisen avustamisesta. Tällä annetaan olo ettei asiaa arvosteta. 
Ihminen tekee jotain silloin kun kokee sen tärkeäksi.

• Mikäli asiaan laitettu aika on merkityksellistä , antaa ihhminen
aikansa, mikäli saa olon että tehty työ menee vain muiden hyväksi voi 
se nakertaa tekemisen merkitystä.

• Julkistusten sisällöt pohjautuvat eri tulkintatyöpajojen eri aineistoihin.  
Miten nähdään jatkossa kokonaisuus, jos eri aikaan käsitellään eri 
aineistoja?
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