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Ohjelma #DiginTilannekuva

10.00–10.10 Avaus
Tietohallintoneuvos, Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö

10.10–11.05 Tulosten esittely, kokonaiskuvan yhteenveto
OmaVeron tuoteomistaja Joonas Jarva, Verohallinto
Johtava asiantuntija Mika Tuuliainen, Elinkeinoelämän keskusliitto
Johdon neuvonantaja Petri Takala, Gofore Oyj

(Osuuden eri vaiheissa voit kommentoida ja äänestää 
tärkeänä pitämiäsi asioita Mentimeterissä)

11.05–11.20 TAUKO

11.20–11.30 Kommenttipuheenvuoro
Tietohallintoneuvos Maria Nikkilä, valtiovarainministeriö

11.30–11.50 Äänestystulosten purku
Johdon neuvonantaja Petri Takala, Gofore Oyj

11.50–12.00 Yhteenveto ja työn jatkoaskeleet
Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi
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Digin tilannekuvatyötä ja mittaamista 
ohjaava systeemimalli
– seurannan tavoitekartta
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Digitalisaation
vaikuttavuuden
tilannekuvan 
luomisen aineistot
eri näkökulmista 
– ylätason aineistokuvaus digin 
tilannekuvatyön julkaisuissa 
1, 2 ja 3
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Digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvatyön näkökulmat

Kansalais-

näkökulma

Yritys-

näkökulma

Työyhteisö-

näkökulma

Operatiivinen 

toteutus

Strategiset 

valinnat

Politiikka-

ohjaus
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Digin tilannekuvan kehittyminen ja sen luomista tukevien aineistojen saatavuus (status 26.11.2021)

V1.0 (kesäkuu) V2.0 (syyskuu) V3.0 (joulukuu) V4.0 (alustava suunnitelma)

Kansalaiset

• Digitaitokysely (VM)

• Saavutettavuus-

tilanteen oma-arvio 

(VM)

• Digin käytön kyselysarjat 

(Tilastokeskus)*

• Julkisten palvelujen käytettävyys*

• Digiosallisuus (VN TEAS)

• Palveluihin pääsy ja jonot*

• DigiIN-tutkimus (THL)

• Asiakastyytyväisyys-

mittarit (Kela)

• Kuntalaisten digikäyttö (Kuntaliitto)?

• Digisyrjäytyminen (Helsinki)?

• Digituen mittarit?

• Saavutettavuusarviointi (E-SAVI)? 

• Tilastokeskuksen tulokset 11/2021

Yritykset / yrittäjät

• Pk-yritysten 

digikartoitus (SY)

• Digitaitokysely ja 

digitukitoiminta

(DVV)

• Digin hyödyntämisen 

kyselysarja (Tilastokeskus)*

• Digibarometrin tulokset 

(ETLA) 

• Tuottavuuslauta-

kunnan raportti
• Yritysten digiasiointi (PRH)?

Työyhteisö

• DigiIN-tutkimus (THL)

• Potilastietojärjestelmät 

sairaanhoitajan työ-

välineenä (THL, ISY)* 

?

*Dataa käytettävissä



Digin tilannekuvan kehittyminen ja sen luomista tukevien aineistojen saatavuus sivu 2.

Operatiivinen toiminta ja palvelut (kunnat, virastot)

• Kartoitus kuntien digi-

palveluista

• Yritysdigi-palvelukartoitus 

• Digitaaliset asiointipalvelut 

suurimmissa kaupungeissa

• Palvelujen etäkäytön 

määrän kehitys 

(Sotkanet)*

• Veron ennakoivat palvelut

• Veron palvelupalautteet

• Kuntien digikyselytulokset 1

• YritysDigi-palvelulupaukset*

• Kuntien digikyselyn 

tulokset 2–3

• Virastojen palvelujen 

statukset 2

Strateginen ohjaus (alusta- ja tukipalvelut)

–

• Suomi.fi-palvelujen käyttö
• Reaaliaikatalous (TEM, PRH)
• Tiedon hyödyntäminen 
• palveluissa (Findata)*
• Julkisen hallinnon tiedon-

hallintakartta

• Elämäntapahtumat 
palvelukokonaisuuksina (DVV)

• APIen hyödyntäminen (Vero, Kela)
• Tulorekisteri alustana (Vero)
• Findatan tietolupatilanne (THL)
• Digiturvakyselyn esittely (DVV)

• Tiedon hyödyntäminen 

(Tilastokeskus)?

• Digiturvakyselyn 

tulokset?

Poliittinen ohjaus, politiikkatoimet

Kuntaliiton kuntapäättäjä-

tutkimukset:

- näkemykset tulevaan 

valtuustokauteen

- elinvoiman kehittäminen

• Teknologianeuvottelu-

kunnan raportti 

ja seurantatyö

• Ministerityöryhmä

–
• TIHA?

• Lainsäädäntö-

kehitys?

*Dataa käytettävissä

V1.0 (kesäkuu) V2.0 (syyskuu) V3.0 (joulukuu) V4.0 (alustava suunnitelma)



Kansalaisnäkökulma
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Kansalaisnäkökulman tilannekuvan kehittyminen

Tulkinnat – kesäkuu 2021 Tulkinnat – syyskuu 2021 Tulkinnat – marraskuu 2021

Työpaja ja julkaisutilaisuus: 
teemme paljon erillisiä kyselyitä,
tarvitaan näkyvyyttä kokonaisvaikutta-
vuuteen ja palveluihin pääsyyn.

Palveluita voidaan tarjota yhä 

enemmän myös etäpalveluina.

Palveluihin pääsy ei ole parantunut 

digitalisaatiosta huolimatta. 

Palvelua tulisi mukauttaa 

asiakkaan tarpeen ja kyvyn 

mukaisesti.

Digiasioinnin yleistymiseen 

näyttää liittyvän kasvava 

digisyrjäytymisen riski.

Yli 55-vuotiaat eivät käytä digipalveluja 

yhtä monipuolisesti kuin nuoremmat.

Digiosallisuuden tarkasteluraami 

auttaa osallisuuden seurannassa.

Digikehittämisessä on varmistettava 

palvelujen saavutettavuus ja yhden-

mukaisuus sekä asiakkaan digiosaaminen.

Digipalveluiden yleistyminen 

saattaa voimistaa eriarvoisuutta.

Ikääntyneet ovat hetero-

geeninen digikäyttäjien joukko.

Kansalaiset käyttävät julkisia  

digipalveluita vähemmän kuin 

osaavat hakea tietoa netistä.

Julkishallinnon palvelujen digiasiointi 

on kasvanut tasaisesti viime vuosina.

Julkishallinnon asiakastyytyväisyyden 

seuranta on vähäistä ja hajanaista.*

Asiakaspalautepohjainen 

kehittäminen parantaa asiakas-

kokemusta.

*Teknologianeuvottelukunnan lähete mittaamistyölle osiossa ”Poliittinen ohjaus”.

9



Ketkä hyötyvät 
digitaalisista 
sote-palveluista?

• Saatavuus, digiosaaminen ja käyttö olivat 

yhteydessä siihen, että koettiin enemmän 

digipalveluihin liittyviä hyötyjä. Oma osaaminen

nousi tärkeimmäksi.

• Taloudellisesti, terveydellisesti ja sosiaalisesti 

muita heikommassa asemassa olevat kokivat 

hyötyvänsä vähiten sähköisistä terveyspalveluista.

• Henkilökohtaisten, taloudellisten 

ja sosiaalisten resurssien yhteys digipalveluista 

koettuihin hyötyihin kulkee saavutettavuuden, 

digiosaamisen ja asenteiden kautta.

Digipalveluiden yleistyminen saattaa voimistaa jo olemassa 

olevaa sosiaalista ja terveyteen liittyvää eriarvoisuutta

Tärkeää parantaa saavutettavuutta, lisätä digiosaamista 

ja vahvistaa myönteisiä asenteita

Heponiemi, T. ym. (2021) Digital inequality in Finland: access, skills 

and attitudes as social impact mediators. New  Media & Society 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14614448211023007 Heponiemi, 

T. ym (2020) Digital divide in perceived benefits of online health care and 

social welfare services: a national cross-sectional survey study. Journal of 

Medical Internet Research https://www.jmir.org/2020/7/e17616/
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Yli 70-vuotiaiden sähköinen 
asiointi ja käyttötaidot
• 53 % asioi sähköisesti itse

• 14 % asioi sähköisesti avustettuna 

• 33 % ei asioinut sähköisesti lainkaan

• 85 vuotta täyttäneet viisi kertaa todennäköisemmin eivät 

asioineet sähköisesti verrattuna 70–74-vuotiaisiin

• Perusasteen koulutuksen saaneet kuusi kertaa 

todennäköisemmin eivät asioineet sähköisesti verrattuna 

korkeasti koulutettuihin

• Heikentynyt muisti, riittämätön tarmo arkipäivän elämään 

ja avun tarve arjessa yhteydessä noin kaksinkertaiseen 

todennäköisyyteen ettei asioi sähköisesti

Saukkonen P, ym. (2021) Sosiaaliselle syrjäytymiselle altistavien 

tekijöiden yhteys ikääntyneiden sähköiseen asiointiin: Tuloksia COVID-

19-epidemian ensimmäisten aaltojen ajoilta. Tutkimuksesta tiiviisti 

60/2021. THL, Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/143210
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Ketkä kokevat 
sähköiset sote-palvelut 
hyödyllisinä?

Sosiaali- ja terveyspalveluja 

käyttäneistä puolet (49 %) 

näki sähköiset sote-palvelut 

hyödyllisinä. 

Kainiemi E, Virtanen L, Saukkonen P, Kaihlanen A, Kyytsönen M, 

Vehko T & Heponiemi T. Sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneiden 

näkemykset sähköisten palvelujen hyödyistä koronapandemian aikana. 

Tutkimuksesta tiiviisti 63/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

Helsinki. https://www.julkari.fi/handle/10024/143190

63 %

57 %

50 %

48 %

42 %

37 %

33 %

25 %

37 %

43 %

50 %

52 %

58 %

63 %

67 %

75 %

H e l p o t t a v a t  p a l v e l u j e n  k ä y t t ö ä  
a j a s t a  j a  p a i k a s t a  r i i p p u m a t t a

H e l p o t t a v a t  i t s e l l e  s o p i v i e n  
p a l v e l u j e n  e t s i m i s t ä  j a  v a l i n t a a

A u t t a v a t  a r v i o i m a a n  a s i o i n n i n  
t a r v e t t a

H e l p o t t a v a t  y h t e i s t y ö t ä  
a m m a t t i l a i s t e n  k a n s s a

Au t t a v a t  o t t a m a a n  a k t i i v i s e n  r o o l i n  
o m a n  t e r v e y d e n  j a  h y v i n v o i n n i n  

h o i d o s s a

Au t t a v a t  m u k a u t t a m a a n  p a l v e l u a  
y k s i l ö l l i s i i n  t a r p e i s i i n i  s o p i v a k s i

Au t t a v a t  h u o l e h t i m a a n  l ä h e i s e n  
t e r v e y d e s t ä ,  h y v i n v o i n n i s t a  t a i  

t o i m i n t a k y v y s t ä

Au t t a v a t  n o u d a t t a m a a n  t e r v e e l l i s i ä  
e l i n t a p o j a

VÄI T T ÄMÄT  SÄHKÖ I ST E N  SO T E - PAL VE LUJ EN  
HY ÖDY I ST Ä

näkevät hyötyjä eivät näe hyötyjä
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Miten parantaa yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia hyödyntää 
digiä oman terveyden 
edistämisessä?

6 tekijää määrittävät asiakkaan mahdollisuuksia hyödyntää 
digiä oman terveyden edistämisessä

1) Digiresurssit

2) Mahdollisuus hyödyntää käytettävissä olevia digiresursseja

3) Digitaalinen terveyden lukutaito

4) Näkemykset digin hyödyistä tai haitoista

5) Arvot ja mieltymykset

6) Yhteiskunnan digirakenteet

Tunnistimme 10 toimea, joilla mahdollisuuksia 
hyödyntää digiä voidaan parantaa.

Increased 

digital health 

equality

Kaihlanen, A.-M., ym. (julkaisuprosessissa). Towards digital health
equity – a qualitative study of the challenges experienced by
vulnerable groups in using digital health services in the COVID-19 era.
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Kela mittaa asiakastyytyväisyyttä  
monissa kanavissa
• Kelassa mitataan asiakastyytyväisyyttä muun muassa

• OmaKelassa jatkuvalla kyselyllä

• puhelinpalvelussa mobiilikyselyllä kvartaaleittain

• puhelinajanvarauspalvelussa mobiilikyselyllä kvartaaleittain

• palvelupisteissä mobiilikyselyllä kvartaaleittain

• Kela.fi-sivustolla kyselyllä kvartaaleittain

• Kyselyissä on yhtenäinen rakenne, minkä vuoksi eri asiointitapojen 
vertailu on mahdollista.

• Toteumissa on syytä kiinnittää huomiota siihen, millainen 
asiointitapa on asiakkaan asiaan ja elämäntilanteeseen sillä hetkellä 
sopivin ja tarkoituksenmukaisin.
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OmaKelan ja mobiilikyselyiden kyselypohja

• Kiitos, vielä viimeinen 

kysymys: Miten me 

voisimme jatkossa toimia 

paremmin? Kerro vapaasti 

omin sanoin. (Kysytään, 

jos asiakas antanut 

kysymyksessä 1 

arvosanaksi 0–8.)

• Kiitos arvokkaasta 

palautteesta ja mukavaa 

päivän jatkoa! Tutustu 

verkkopalveluihimme 

osoitteessa http://www.kela.fi 

- Terveisin Kela
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Hoituiko asiasi kerralla kuntoon? 
Prosenttiosuuksien vertailu kyselykierroksittain: ”Kyllä” (asia hoitui kerralla kuntoon), Kelan kokonaistulokset ajalla Q2/2017–Q3/2021

57%

54%

57%

52%

56%

57%
56%

56%

59%

53%

60%
59%

60%

62%
61%

62%

64%

63%

56%

56%

56%

48%

55%

57%
56%

53%

57%

56%

55%

49%

62%

62%

60%
61%

57%
57%

57% 58%

60%

57%

56%

58%

49%

45%

48% 48%

46%

55%

52%
51%

57%

59%
62%*

37%

40%

42% 42%

39%

47%

45%

45%

37%
37%

30%

50%

70%

Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q1/21 Q2/21 Q3/21

Kelan palvelupisteet

Kelan puhelinpalvelu

Kelan puhelinajanvarauspalvelu

OmaKela/verkkoasiointipalvelu

Kela.fi

Palvelupiste-, puhelin- ja puhelinajanvarauspalvelun osalta kaaviossa esitetyt luvut ovat kyseisten ajankohtien todellisten, tunnistettujen asiointien määrien mukaisesti painotetut 

kokonaistulokset. Verkkoasiointien ja kela.fi:n osalta luvut ovat painottamattomat kokonaistulokset. Vuoden 2021 alusta verkkoasioinnin kvartaalien kokonaistulokset poimitaan 

OmaKelan jatkuvasta kyselystä. Kyselyajankohdat kvartaaleittain pääsääntöisesti: Q1 = helmikuu, Q2 = toukokuu, Q3 = elokuu, Q4 = marraskuu. Kela.fi-kävijäkyselyjen toteutukset 

saattavat venyä seuraavan kuukauden puolelle. OmaKelan tulokset ovat koko kvartaalin ajalta alkaen Q1/2021; poikkeuksena mahdollisesti viimeisin tulos, mikäli kvartaali ei ole 

päättynyt.    *) OmaKelan viimeisin tulos ajalta 1.7.–30.9.2021. 
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Hankaluudet asian hoitamisessa, jos vastaaja ei saanut 
hoidettu asiaansa OmaKelassa (kokonaistulos 1–10/2021)

Vastaaja voi perustella vastaustaan usealla vaihtoehdolla.

42%

28%
21%

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

En löytänyt oikeaa
toimintoa tai kohtaa

OmaKelassa

Asiani oli
haasteellinen
OmaKelassa
hoidettavaksi

Hakemuksen tai
ilmoituksen

täyttämisessä oli
hankaluuksia

Liitteen
lähettämisessä oli

hankaluuksia
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Laitteet ja käyttäjät – kansalaisnäkymänosto 
Kuntaliiton tutkimuksesta

• Luottamushenkilöiden ja asiakkaiden käytössä olevien 

laitteiden määrät ovat kasvaneet tasaisesti viimeisen 

kymmenen vuoden ajan. 

• Laitteiden määrät kokonaisuutena ovat kasvaneet selvästi 

vuodesta 2018.
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Yritysten 

elinvoima

Yritysten 
toiminnan 

digitali-
saatio

Uudet 
toiminta-
mallit ja 
palvelut

1

1

2 2

3
3

3

4

5

5

Kansalaisnäkökulma
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1. Asiakaspalautepohjainen 

kehittäminen parantaa 

asiakaskokemusta. 

2. Ikääntyneet ovat hetero-

geeninen digikäyttäjien joukko. 

3. Digipalveluiden 

yleistyminen saattaa 

voimistaa eriarvoisuutta. 

4. Digikehittämisessä on

varmistettava palvelujen

saavutettavuus 

ja yhdenmukaisuus,

sekä asiakkaan

digiosaaminen. 

5. Palvelua tulisi mukauttaa 

asiakkaan tarpeen 

ja kyvyn mukaisesti. 



Yritysnäkökulma
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Yritysnäkökulman tilannekuvan kehittyminen

Tulkinnat – kesäkuu 2021 Tulkinnat – syyskuu 2021 Tulkinnat – marraskuu 2021

Työpaja ja julkaisutilaisuus: 

pk-yritysten digitilanne on 

haastava ja heikosti tunnettu.
Digibarometrissa 

Suomi on kärkikastissa.

Verkkokaupassa Suomi 

on jäämässä junasta.

Digin hyödyntämisestä huolimatta yritysten 

tuottavuus on jäänyt jälkeen verrokkimaista.

Tuottavuuden kehityksen esteitä on 

ymmärrettävä paremmin julkisrahoitteisia

yrityspalveluita kehitettäessä.**

Esteenä yrityksen 

IT-osaamaton hallitus?

PK-yritysten haasteet 

ajan ja keinojen suhteen.

Tietotekniikan palvelujen 

käyttö kasvaa vuosittain 

yleisellä tasolla. 

Pilvipalvelusiirtymä herättää 

myös huolta: onko tarvitta-

vaa osaamista hankintoihin?

Julkisen sektorin on tuettava yritysten 

tuottavuuskehitystä TKI-kannustimilla, 

digiosaajien ja liikkeenjohdon koulutuksella 

ja digiosaajien maahanmuutolla.**

**Tulkintatyöpajan kommentteja aihepiiriin ”Tulosten täydentäminen hiljaisella tiedolla” -keskustelussa.
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Tuottavuuslautakunnan raportti digitaalisten 
palvelujen tuottavuuden tasosta

 Digitaalisten ratkaisujen käytössä yrityskentässä 

Suomi on Digibarometrin vertailussa kv. kärkeä, 

mutta suomalaisten yritysten työn tuottavuus jää 

verrokkimaiden kehityksestä. 

 Digitaalisten palvelujen sektorin osalta tämä on 

erityisen korostunutta ja tuottavuus on jopa 

merkittävästi taantunut vuoden 2004 

indeksitasoon ja jopa vuoden 1995 tasoon 

verrattuna.

 Erityisesti Suomesta puuttuu korkean 

tuottavuuden digitaalisten palvelujen sektorin 

yrityksiä verrattuna verrokkimaihin

22

Tuottavuus ja voimavarojen kohtaanto – Digitaalisten palveluiden

tuottavuuden taso ja kehitys Suomessa heikko. Stenborg, Markku; 

Maliranta, Mika; Kiema, Ilkka; Huovari, Janne; Elmgren, Peter (2021-09-29). 

Valtiovarainministeriön julkaisuja – 2021:58



Yritysnäkökulma 

1. Julkisen sektorin on tuettava yritysten 

tuottavuuskehitystä TKI-kannustimilla, 

digiosaajien ja liikkeenjohdon 

koulutuksella ja digiosaajien 

maahanmuutolla**. 

2. Tuottavuuden kehityksen 

esteitä on ymmärrettävä 

paremmin julkis-

rahoitteisia yritys-

palveluita 

kehitettäessä**. 

3. Digin hyödyn-

tämisestä

huolimatta yritysten 

tuottavuus on jäänyt 

jälkeen verrokkimaista.

Yritysten 

elinvoima

Uudet 
toiminta-
mallit ja 
palvelut

Yritysten 
toiminnan 

digitali-
saatio

1 2

3
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Työyhteisö-
näkökulma
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Työyhteisönäkökulman tilannekuvan kehittyminen

Uusi näkymä Tulkinnat – marraskuu 2021

Työyhteisöihin on muodostumassa 

digiosaajien joukko, jolla on 

arvostusta mutta myös ylikuormitusta.

Järjestelmäratkaisuissa yritetään 

välillä siirtää asiantuntijan tehtävää 

liikaa loppukäyttäjälle.**

Muiden hallinnonalojen dataa tulisi 

saada käyttöön soten lailla 

johtamisen tueksi?**

Sote-hallinnolla on paljon 

hyödyllistä dataa käytössä.

**Tulkintatyöpajan kommentteja aihepiiriin ”Tulosten täydentäminen hiljaisella tiedolla” -keskustelussa.



Digitalisaation koetut vaikutukset sote-ammattilaisten 
työhön, rooleihin, arvostukseen ja valtaan

Digitalisaatiolla kuvataan olleen työhön kaksisuuntaisia vaikutuksia, esimerkiksi:

• Työvaiheet vähentyneet / lisääntyneet

• Työ tehostunut ja työprosessit nopeutuneet / työ hidastunut (esimerkiksi opettelun, järjestelmien heikon 

käytettävyyden tai haavoittuvuuden vuoksi)

• Vuorovaikutus ja viestintä nopeutunut ja helpottunut / vuorovaikutus niukempaa ja kasvokkaiset

kohtaamiset vähentyneet

• Nopeatahtiset jatkuvat muutokset turhauttavat ja aiheuttavat vastarintaa sekä hallinnantunteen 

vähenemistä / positiivinen suhtautuminen sekä motivaatio toimintatapojen ja osaamisen kehittämiseen

Ammattiryhmien sisällä ja välillä koetaan tapahtuneen muutosta rooleissa, arvostuksessa 

ja valtasuhteissa, mutta se on ollut hidasta ja siksi osin huomaamatonta, esimerkiksi:

• Digiosaajilla keskeinen rooli ja arvostus työyhteisössä

• Digiosaajan suurempi digityömäärä johtanut epätasa-arvoon tehtävien jaossa ja osaamiserojen 

kasvamiseen

• Järjestelmien käyttöoikeudet muokkaavat rooleja sekä valta- ja arvostuskokemusta

THL:n toteuttamat sote-ammattilaisten yksilö- ja ryhmähaastattelut
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Johtajien ja esimiesten kokemuksia 
sähköisten terveyspalvelujen johtamisesta

• Sähköisten terveyspalvelujen johtaminen vaatii strategista johtamista

• Toiminnan johtaminen osana sähköisten terveyspalvelujen johtamista

• Sähköiset palvelut edellyttävät transformationaalista johtajuutta

• Johtajien, esimiesten ja ammattilaisten riittävän kompetenssin varmistaminen  

• Palveluiden sähköistyminen lisää etäjohtamisen tarvetta

• Sähköiset terveyspalvelut edellyttävät yhteistyötä ja -kehittämistä 

Laukka E., Pölkki T., Heponiemi T., Kanste O. Finnish Primary Care Leaders’ Perceptions of 

Leadership in Digital Health Services: An Interview Study. Käsikirjoitus vertaisarvioinnissa
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmä-
palveluiden seuranta 
ja arviointi, järjestelmän 
hyvät ominaisuudet 
– sairaanhoitajien kokemus 2017–2020 

• Sairaanhoitajien kokema 

tietojärjestelmien hyötyjen 

parantuminen 2017–2020

• Suurin parannus ylimpänä, 

pienin alimpana

• Tietojärjestelmien tiedon 

hyödyntäminen ja 

suorituskyky koetaan 

kehittyneen viime vuosina.

Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2020 ja 2017. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopisto
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmä-
palveluiden seuranta 
ja arviointi, järjestelmän 
hyvät ominaisuudet 
– sairaanhoitajien kokemus 2017–2020 

• Sairaanhoitajien kokema 

tietojärjestelmien hyötyjen 

heikentyminen 2017–2020

• Suurin heikennys ylimpänä, 

pienin alimpana

• Merkittävimmät heikennykset 

järjestelmien käytön 

kokemuksessa ja 

osallistuminen järjestelmien 

kehittämiseen
Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2020 ja 2017. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopisto
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Sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmä-
palveluiden seuranta 
ja arviointi, järjestelmien 
käyttöön liittyvät 
ongelmaväittämät 
– sairaanhoitajien kokemus 2017–2020

• Sairaanhoitajien kokema 

tietojärjestelmien ongelmien 

lisääntyminen 2017–2020

• Suurin heikennys ylimpänä, 

pienin alimpana

• Merkittävimmät heikennykset 

järjestelmien käytön 

kuormittavuudessa ja 

teknisessä toimivuudessa Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2020 ja 2017. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Itä-Suomen yliopisto
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Työyhteisönäkökulma

1. Sote-hallinnolla on paljon hyödyllistä 

dataa käytössä. 

2. Muiden hallinnonalojen 

dataa tulisi saada 

käyttöön soten lailla 

johtamisen tueksi? 

3. Järjestelmäratkaisuissa 

yritetään välillä siirtää 

asiantuntijan tehtävää 

liikaa loppukäyttäjälle. 

4. Työyhteisöihin on 

muodostumassa 

digiosaajien joukko, jolla 

arvostusta, mutta myös 

ylikuormitusta.
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Operatiivisen 
toiminnan 
ja palvelujen 
näkökulma
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Operatiivisen toiminnan ja palvelujen tilannekuvan kehittyminen

Tulkinnat – kesäkuu 2021

Työpaja ja julkaisutilaisuus: 

sirpaleinen ja erillinen digikehittämi-

nen, tarvitaan enemmän yhteistyötä.

Julkinen digikehittämisen 

johtaminen koetaan 

sirpaleiseksi ja pistemäiseksi.

Kuntien legacy-ICT-ratkaisut 

estävät ihmiskeskeisen 

digitalisaation rakentamisen.

Tulkinnat – syyskuu 2021

Kuntien (ja julkishallinnon) digi-

kehittämisen esteet ja odotukset 

kunnille tulisi selvittää yhdessä.**

Automaation hyödyntäminen 

palveluissa saatava paremmin 

näkyviin.*+ **

Tarvitaan kuntalaisten luottamus ja 

eettiset valinnat ennakoiviin palveluihin.**

Etäasioinnin osuutta on voitu lisätä 

terveyspalvelujen tarjoamisessa. 

*Tämä on myös teknologianeuvottelukunnan lähete mittaamistyölle osiossa Poliittinen ohjaus .

**Tulkintatyöpajan kommentteja aihepiiriin ”Tulosten täydentäminen hiljaisella tiedolla” -keskustelussa.

Tulkinnat – marraskuu 2021

Suuremmat toimijat kehittyvät yhteishankkeissa,

pienet resurssihaasteineen vähemmän.

Pirstaleinen palvelukohtainen kehittämisrahoitus 

ohjaa kustannustehottomiin tuotoksiin.

Yhtenäiseen asiakaskokemukseen täh-

täävän toimintamallin puuttuminen johtaa 

pirstaleiseen kehittämiseen julkishallinnossa.

Digin seuraavaan kehitysvaiheeseen tarvitaan 

nykyistä laajempaa yhteiskehittämistä.**

Vero ja Kela ovat kyenneet hyödyntämään 

automaatiota ja muuttamaan toiminta-

tapoja itsenäisinä toimijoina.

Virastojen suppeampi palvelukokonaisuus 

on mahdollistanut fokusoidumman 

digikehittämisen.**
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Verokortin muutosehdotus OmaVerossa (1/2) 

Verohallinto on kokeillut maaliskuusta 2021 alkaen OmaVerossa asiakkaan tueksi 
ratkaisua, jossa Tulorekisterin tietojen perusteella arvioidaan veroprosentin 
päivitystarve

1. Verrataan tulorekisteristä saatuja palkkatietoja asiakkaan viimeisimmän verokortin 
tietoihin

2. Verrataan tulorekisteristä saatuja palkkatietoja verokortin vuositulorajaan ja 
ehdotetaan tulorajan nostamista, jos näyttää siltä, että tuloraja ylittyisi

Verokorttimuutosehdotuksesta lähetetään asiakkaalle Suomi.fi-viesti 
ja muodostetaan kirje, joka viedään OmaVeron postilaatikkoon 

• Asiakas voi OmaVerossa hyväksyä ehdotetun uuden veroprosentin perusteineen 
tai päivittää ehdotuksen tietoja

• Asiakkaalla on 14 vuorokautta aikaa reagoida ehdotukseen

• Jos asiakas ei reagoi ehdotukseen, ehdotus poistuu GenTaxista ja OmaVerosta
eikä mitään muutosta tapahdu
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Verokortin muutosehdotus OmaVerossa (2/2)

Verokortin muutosehdotukset

• Kokeilussa on lähetetty 3 000 

muutosehdotusta, joista 30 prosenttia 

johti verokortin muuttamiseen

• Merkittävä määrä ihmisiä, joiden 

elämään voidaan vaikuttaa positiivisesti 

ennakolta – välttyvät todennäköisesti 

"mätkyiltä"

• Suurin osa ei reagoinut mitenkään, 

joten verokorttia ei muutettu

Verokortin tulorajan muutosehdotukset

• Kokeilussa on lähetetty 42 300 

muutosehdotusta, joista 32 prosenttia 

johti verokortin muuttamiseen

• Muutosehdotuksen hyväksyi suoraan 

14 prosenttia asiakkaista 

• Suurin osa ei reagoinut mitenkään, 

joten verokorttia ei muutettu
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Veron uusi tapa kerätä 
asiakaspalautetta

• Kaikkialla sähköisissä 

palveluissa käytetään yhteistä 

palautepohjaa

• Palautteeseen reagoidaan ja 

niiden perusteella tehdyistä 

muutoksista viestitään

• Palaute on yksi tärkeimmistä 

sähköisten palvelujen 

kehittämisen työkaluista, joilla 

mitataan onnistumista

• Palautteiden käsittely on 

manuaalista

• Tavoite on saada koneoppiva 

järjestelmä, joka käy läpi 

palautteet ja lajittelee ne
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OmaVeron palautteet

Määrä ja osuus

kpl
osuus 

kaikista, %

Elokuu 875 60,3 

Syyskuu 610 57,1

Osuuden ka. touko-syys 64,6 %

Sentimentti

5,5 % kiitoksia, 

loput kehitysideoita ja moitteita 

Kiitosten ka. 6,8 % (toukokuu–syyskuu )

Kuinka asiointisi sujui OmaVerossa? 

14% 15%

86% 85%

Elokuu Syyskuu

Hyvin

Huonosti

Vastanneita 151 771 kpl – 3,4 % kirjautumisista

Palautteenantajat asiakas- ja alaryhmittäin

Elo, % Syys, %

Ansiotulonsaajat ja tuloja 

monesta paikasta saavat
84,6 82,1

Palkansaajat 44,3 42,6

Eläkkeensaajat 26 27,2

Etuudensaajat 4,2 3,4

Kuolinpesä 3,6 3,8

Osakesijoittaja 2,2 2,1

Vuokranantaja 2,2 2,1

Metsänomistaja 2,1 1,6

Yksinyrittäjät 7,9 8,7

Tmi tai yhden henkilön Oy 6,4 6

Kevytyrittäjä 1,2 2,5

Maatalousyrittäjä 0,3 0,2

Elo, % Syys, %

Pk-yritykset ja 

yrittäjäosakkaat
4,1 5,2

Pk-yritykset 2,4 3,1

Yrittäjäosakkaat 1,7 2,1

Voittoa tavoittelemattomat 1,4 1,3

Yhdistys, säätiö tai niihin 

rinnastettavat yhteisöt
0,6 0,8

Asunto-osakeyhtiö 0,8 0,3

Julkisyhteisö 0 0,2

Suuret yritykset ja 

merkittävät toimialat
0,3 0,7

Suuri yritys 0,3 0,6

Finanssitoimiala 0 0,1

Tilitoimistot 1,7 2

• Ansiotulonsaajien ja tuloja monesta paikasta saavien osuuden ka. 85 % (toukokuu–syyskuu) 

• Yksiyrittäjien osuuden ka. 7,5 % (toukokuu–syyskuu) 

• Pk-yritysten ja yrittäjäosakkaiden osuuden ka. 4,2 % (toukokuu–syyskuu) 

• Voittoa tavoittelemattomien osuuden ka. 1,3 % (toukokuu–syyskuu) 

• Suuret yritykset ja merkittävät toimialojen osuuden ka 0,3 % (toukokuu–syyskuu) 

• Tilitoimistojen osuuden ka. 1,7 % (toukokuu–syyskuu) 
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Digitalisaatiokartoitus: kuntasektori jäänyt 
jälkeen yrityssektorista
• Kunnat ovat digitalisaation edistämisessä eri vaiheissa, ja niillä on erilaiset 

mahdollisuudet edistää sähköisiä palveluita ja digitalisaatiota. Kartoituksen 

tietojen perusteella kunnilla ja kuntayhtymillä on hyvä ymmärrys yhteistyön 

ja yhteiskehittämisen tuomasta hyödystä digikehittämiseen ja 

digikyvykkyyden kasvattamiseksi. Toteutuksen este on useimmiten 

resurssipula.

• Kuntasektorin ICT-kustannusten määrä suhteessa kokonaiskäyttömenoihin 

on 2,0 % vuonna 2021 ja jää jälkeen yrityssektorin vastaavista luvuista. 

Kustannukset ovat kuitenkin nousseet. 
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Asiointipalvelut digiasteen mukaisesti (kpl)
Valtiohallinto kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 856 114 221 300 27 104 82 8

Tuet ja avustukset 77 0 11 8 3 15 2 0

Luvat 365 56 130 165 13 41 37 0

Ilmoitukset 375 58 80 127 11 48 43 8

Kuntahallinto Kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 1 088 170 311 279 81 199 38 10

Tuet ja avustukset 177 23 52 36 24 22 21 0

Luvat 594 118 135 123 48 146 15 9

Ilmoitukset 314 29 124 120 9 31 2 1

Digiaste

0.3 Verkkopalvelussa tulostettava lomake

0.5 Lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 Tunnistaminen ja rekisteriperustainen 

toisen puolesta asiointi

1.0 Asioinnin käynnistäminen digitaalisen 

palvelun avulla

1.1 Perustiedot yhteisistä rekistereistä 

ja asiointitietojen tallennus 

rakenteisessa muodossa

Asiointipalvelujen kehittyminen 

tavoitetasolle vuoteen 2023 

mennessä:

Valtionhallinto 25 %  48 % 

Kunnat 29 %  57 %

YritysDigi vm.fi/YritysDigi
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Asiointipalvelut digiasteen mukaisesti (2021)
Valtiohallinto kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 708 67 183 260 19 92 76 11

Tuet ja avustukset 77 7 14 18 8 18 9 3

Luvat 365 46 108 144 9 31 27 0

Ilmoitukset 266 14 61 98 2 43 40 8

Kuntahallinto Kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 835 122 174 192 68 225 35 19

Tuet ja avustukset 140 27 27 27 10 36 13 0

Luvat 443 67 62 86 44 154 15 15

Ilmoitukset 252 28 85 79 14 35 7 4

Digiaste

0.3 Verkkopalvelussa tulostettava lomake

0.5 Lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 Tunnistaminen ja rekisteriperustainen 

toisen puolesta asiointi

1.0 Asioinnin käynnistäminen digitaalisen 

palvelun avulla

1.1 Perustiedot yhteisistä rekistereistä 

ja asiointitietojen tallennus 

rakenteisessa muodossa

Asiointipalvelujen kehittyminen 

tavoitetasolle vuoteen 2023 mennessä:

Valtionhallinto 25 %  40 % 

Kunnat 33 %  56 %

YritysDigi vm.fi/YritysDigi
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Asiointipalvelut digiasteen mukaisesti
Valtiohallinto kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 856 13 % 26 % 35 % 3 % 12 % 10 % 1 %

Tuet ja avustukset 39 0 % 28 % 21 % 8 % 38 % 5 % 0 %

Luvat 442 13 % 29 % 37 % 3 % 9 % 8 % 0 %

Ilmoitukset 375 15 % 21 % 34 % 3 % 13 % 11 % 2 %

75 %

Kuntahallinto kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 1088 16 % 29 % 26 % 7 % 18 % 3 % 1 %

Tuet ja avustukset 177 12 % 29 % 20 % 14 % 12 % 12 % 0 %

Luvat 597 20 % 23 % 21 % 8 % 25 % 3 % 2 %

Ilmoitukset 314 9 % 39 % 38 % 3 % 10 % 1 % 0 %

71 %

Digiaste

0.3 Verkkopalvelussa tulostettava lomake

0.5 Lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 Tunnistaminen ja rekisteriperustainen 

toisen puolesta asiointi

1.0 Asioinnin käynnistäminen digitaalisen 

palvelun avulla

1.1 Perustiedot yhteisistä rekistereistä 

ja asiointitietojen tallennus 

rakenteisessa muodossa

Asiointipalvelujen kehittyminen 

tavoitetasolle vuoteen 2023 mennessä:

Valtionhallinto 25 %  48 % 

Kunnat 29 %  57 %

YritysDigi vm.fi/YritysDigi
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Asiointipalvelut digiasteen mukaisesti (2021)

Valtiohallinto kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 708 9 % 26 % 37 % 3 % 13 % 11 % 2 %

Tuet ja avustukset 77 9 % 18 % 23 % 10 % 23 % 12 % 4 %

Luvat 365 13 % 30 % 39 % 2 % 8 % 7 % 0 %

Ilmoitukset 266 5 % 23 % 37 % 1 % 16 % 15 % 3 %

72 %
75 %

Kuntahallinto kpl Ei digi 0.3 0.5 0.9 1.0 1.1 Yli 1.1

Asiointipalvelut 835 15 % 21 % 23 % 8 % 27 % 4 % 2 %

Tuet ja avustukset 140 19 % 19 % 19 % 7 % 26 % 9 % 0 %

Luvat 443 15 % 14 % 19 % 10 % 35 % 3 % 3 %

Ilmoitukset 252 11 % 34 % 31 % 6 % 14 % 3 % 2 %

59 %
71 %

Digiaste

0.3 Verkkopalvelussa tulostettava lomake

0.5 Lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 Tunnistaminen ja rekisteriperustainen 

toisen puolesta asiointi

1.0 Asioinnin käynnistäminen digitaalisen 

palvelun avulla

1.1 Perustiedot yhteisistä rekistereistä 

ja asiointitietojen tallennus 

rakenteisessa muodossa

Asiointipalvelujen kehittyminen 

tavoitetasolle vuoteen 2023 mennessä:

Valtionhallinto 25 %  40 % 

Kunnat 33 %  56 %

YritysDigi vm.fi/YritysDigi
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Päätelmiä YritysDigin
palvelulupauskyselystä (2021) 1/2

• Vastauksia saatiin hieman vähemmän kuin v. 2020, mutta kattavuus 

on vielä riittävä: asiointipalveluja 1 543 kpl (1 944 v. 2020).

• Yksi vuosi on lyhyt aika havainnoida asiointipalvelujen kehittymistä 

ja muutosta. Palvelujen digiasteen ka. (likert): 0,68 -> 0,71.

• Edelleen on tärkeää kiinnittää organisaatioiden huomio yrityksille 

ja yhteisöille tarjottavien asiointipalveluiden tarjontaan ja laatuun.

• Kuntien asiointipalvelujen luvataan kehittyvän nopeammin kuin 

valtionhallinnon asiointipalvelujen.

• Kuntien raportoimista asiointipalveluista 41 % on lain edellyttämällä 

tasolla (muutos +12 %).

YritysDigi vm.fi/YritysDigi
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Päätelmiä YritysDigin
palvelulupauskyselystä (2021) 2/2

• Kuntien raportoimien asiointipalvelujen määrä vaihtelee huomattavasti, 

vaikka lakisääteiset palvelut ovat samoja kaikille.

• Valtionhallinto on osin raportoinut palvelualustoja, joiden kautta asiakkaille 

tarjotaan useita eri palveluja (tuotanto vrt. asiakas).

• ’Palvelusuma’ on digiasteen 0.5-tasolla. Tunnistaminen ja valtuuspalvelun 

käyttöönotot puuttuvat palvelutoteutuksista.

YritysDigi vm.fi/YritysDigi
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Operatiivinen näkökulma 
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1. Virastojen suppeampi palvelukokonaisuus on 

mahdollistanut fokusoidumman digikehittämisen. 

2. Vero ja Kela ovat kyenneet 

hyödyntämään automaatiota 

ja muuttamaan toiminta-

tapoja itsenäisinä 

toimijoina. 

3. Digin seuraavaan 

kehitysvaiheeseen 

tarvitaan nykyistä 

laajempaa yhteis-

kehittämistä. 

4. Julkishallinnon digi-

asiointivision puute johtaa 

pirstaleiseen kehittämiseen. 

5. Pirstaleinen palvelukohtainen 

kehittämisrahoitus ohjaa 

kustannustehottomiin tuotoksiin.

6. Suuremmat toimijat kehittyvät 

yhteishankkeissa, pienet

resurssihaasteineen vähemmän.



Strategisten 
alustojen ja 
tukipalvelujen 
näkökulma
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Strategisten alustojen ja tukipalvelujen tilannekuvan kehittyminen

Tulkinnat – kesäkuu 2021

Työpaja ja julkaisutilaisuus: 

tiedon parempi hyödyntäminen palvelujen 

kehittämisessä ja johtamisessa, 

kansalliset digikehityshankkeet, digitali-

saation ihmiskeskeiset yhteisratkaisut.

Digitalisaation mittaamisessa 

tulisi tarkastella systeemitason 

hyötyjä, ei pistemäisiä detaljeja.

Digitalisaatio tuottaa enemmän 

hyötyjä, kun se yhdistää prosesseja 

ja tietovirtoja ”pinnan alla”.

Ei mittareita 

1. kierroksella

Tulkinnat – syyskuu 2021

Käytämme rekisteritietoa 

tutkimuksiin – mutta vain vähän 

suunnitteluun ja johtamiseen.

Reaaliaikatalous tarjoaa 

yrityksille hallinnon 

tehokkuuden työkaluja.

Suomi.fi-palvelujen käyttö lisääntyy 

ja helpottaa kansalaisten asiointia. 

Palvelua tulisi laajentaa paremmin 

vastaamaan yritysten tarpeisiin.

*Elämäntapahtumat = elämäntapahtumat ja liiketoimintatapahtumat

Tulkinnat – marraskuu 2021

Veron ja Kelan APIen käyttö ovat 

menestyksekkäästi keventäneet 

asiakkaan hallinnollista taakkaa.

Kansalliset API-periaatteet (TiHA) tulisi 

viedä käytäntöön, jotta elämäntapahtuma-

lähtöinen toiminta mahdollistuu.

Elämäntapahtumalähtöisestä* 

kehittämisestä on saatu ensi-

kokemuksia. Tarvitaan vielä 

selkeät johtamismallit.

Palvelujen käyttödataa tulee hyödyntää 

aktiivisesti palvelujen kehitystyössä.

Digin johtaminen edellyttää uudenlaista 

johtamista myös julkishallinnossa.



Mitä ovat elämäntapahtumat?
Perhe ja ihmissuhteet   |   Koulutus   |   Terveys   |   Työ ja toimeentulo   |   Asuminen   |   Oikeudet ja velvollisuudet  | Omaisuus   

Turvapaikan 

hakeminen

Peruskoulun 

aloittaminen

Perinnön 

saaminen

Opiskelupaikan 

saaminen

Avioliiton 

solmiminen

Eläkkeelle 

jääminen

Täysi-

ikäistyminen

Työn 

aloittaminen 

Suomessa

Yrityksen 

perustaminen

Taloudelliset 

vaikeudet

Lapsen 

syntymä

Rikoksen 

uhriksi 

joutuminen

Suomeen

muuttaminen

Edunvalvojaksi 

ryhtyminen

Työttömyys

Kansalais-

palvelus

Sairastuminen

Muutto toiselle 

paikkakunnalle

Omaisen 

kuolema



Lapsen tiedot – 22 elämäntapahtumaa
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Mitä rajapintoja Vero API tarjoaa?
Tällä hetkellä Verohallinto tarjoaa reaaliaikaisia rajapintoja seuraaviin asioihin:

• varainsiirtoveron ilmoittaminen

• autoverotuksen ilmoitukset

• alustatalouden ilmoitukset (kuljetus- ja vuokratoimijat)

• ennakkoveron hakeminen

• veronumeron rekisteröinti ja kysely

• asiakkaan rekisteritilan kysely

• työntekijän veroprosentin kysely

• maksutietojen kysely

• tapahtumien, maksujen ja palautusten haku eri verolajeista

• kirjeiden, päätösten ja selvityspyyntöjen haku sekä selvityspyyntöihin vastaaminen

• arvonlisäveron ilmoittaminen, aikaisempien lähettyjen ilmoitusten haku, 
arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus ja verokausien sekä eräpäivien tarkistaminen

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/vero-api/
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Vero API -kutsujen 
kuukausittainen määrä
on kasvanut miljooniin

51

• Vero API -kutsuja on yhteensä lähes 

30 miljoonaa.

• Käyttö on lisääntynyt 2021 julkaistujen 

rajapintojen ansiosta todella 

voimakkaasti. Nyt kuukausittaiset 

määrät ovat jo miljoonissa.

Kuukausi Kutsujen määrä

Tammikuu 387 555

Helmikuu 463 719

Maaliskuu 684 678

Huhtikuu 660 702

Toukokuu 1 100 616

Kesäkuu 1 940 042

Heinäkuu 2 332 177

Elokuu 2 488 319

Syyskuu 6 781 891

Lokakuu 7 802 451

Marraskuu 5 342 314

Yhteensä 29 984 464



Ennakonpidätys 
maksajille -APIn
käyttötilastoja
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Kuukausi Hakuja Käyttäjiä
Hakuja 

yhteensä

Palkka.fi-

käyttäjiä

Tammikuu 296 086 20 296 086

Helmikuu 311 313 40 607 399

Maaliskuu 472 092 36 1 079 491

Huhtikuu 436 734 62 1 516 225

Toukokuu 859 727 119 2 375 952

Kesäkuu 1 673 208 164 4 049 160

Heinäkuu 1 825 954 167 5 875 114

Elokuu 1 911 353 199 7 786 467 30 599

Syyskuu 2 143 616 233 9 930 083 30 626

Lokakuu 2 412 855 290 12 342 938

Marraskuu

Joulukuu

Yhteensä 12 342 938 12 342 938 61 225



Asiakaspalautteita Vero APIn käytöstä
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Pakko antaa kehut Decisions and Letters-rajapinnasta! Haimme perjantaina 

muutamalle tuhannelle sopivalle asiakkaalle hieman yli puolessa tunnissa kaikki 

Omavero-yhteenvedot joita puuttui huhtikuulta. Tämä toteutus säästää jatkossa 

muutamia satoja tunteja kuukaudessa aikaa meidän kirjanpitäjiltä, joten kyse on 

merkittävästä palvelusta. Ja kyse on vain yhdestä pienestä osa-alueesta 

VeroAPI:n käyttötapauksiin suhtautettuna. Kiitos siis jo tässä vaiheessa!

- Ohjelmistotalo X

Olemme olleet tyytyväisiä Vero APIin. Käyttöönotto sujui hyvin ja 

palkanlaskijoiden työ on helpottunut, kun verokortteja ei enää tarvitse tallentaa 

manuaalisesti palkkaohjelmaan. Luulen, että myös asiakkaiden päässä ollaan 

tyytyväisiä, kun muutosverokortteja ei tarvitse enää erikseen toimittaa 

palkanlaskijalle. Kaiken kaikkiaan siis todella hyvä uudistus!

- Ohjelmistotalo Y



Tulorekisteristä on tullut Kelan tuloselvitysten 
toimittamisen suurin kanava*
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* Asiakirjojen saapumiskanavia on Kelassa muitakin, mutta tässä ovat mukana suurimmat tuloselvitystä

koskevat. Tulorekisterin kautta voidaan toimittaa myös hakemuksia ja työnantajan ilmoituksia Kelaan.
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Tulorekisterin käyttäjien kokemuksia
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• Työtapaturmavakuuttajat: tulorekisterin hyödyntämispotentiaali on kiinni siitä, 

että tiedot on ilmoitettu sinne oikein

• Työeläkeyhtiöt: tietojen reaaliaikaisuus on tulorekisterin perusidea

• Työttömyyskassat: tiedot tulisi ilmoittaa mahdollisimman laajoina 

tulorekisteriin 

• Verohallinto: tulorekisteri on tuonut aidosti parannuksia prosesseihin



Kelan etuustietopalvelun (Kelmu) kyselyt, 1–8/2021
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Kelan etuustietopalvelun (Kelmu) on selainkäyttöliittymä Kelan myöntämien etuuksien myöntö- ja 

maksutietojen katselua varten. Kelasta lähtevät tiedot sisältävät yhteistyökumppanit, joille Kela luovuttaa 

etuustietoja sekä toimii välittäjän roolissa eri yhteistyökumppaneiden välillä. Tietojen luovutus perustuu 

kansaneläkelakiin.
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Strateginen näkökulma

1. Digin johtaminen edellyttää 

uudenlaista johtamista myös 

julkishallinnossa.

2. Palvelujen käyttödataa 

tulee hyödyntää 

aktiivisesti palvelujen 

kehitystyössä. 

3. Elämäntapahtuma-

lähtöisestä kehittämi-

sestä on saatu ensi-

kokemuksia, tarvitaan

vielä selkeät johtamismallit. 

4. Kansalliset API-periaatteet

tulisi viedä käytäntöön (TiHA)

mahdollistamaan elämäntapahtu

malähtöinen toiminta. 

5. Veron ja Kelan APIen käyttö ovat 

menestyksekkäästi vähentäneet 

asiakkaan hallinnollista taakkaa.
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Poliittisen 
ohjauksen ja 
politiikkatoimien 
näkökulma
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Poliittisen ohjauksen ja politiikkatoimien tilannekuvan kehittyminen

Tulkinnat – kesäkuu 2021

Valtion palvelu- ja toimitilaverkko 

tukee yhteistä monikanavaisuutta.

Lainsäädännön vaikutusten 

arvioinnin tulisi olla laaja-alaista.

Yhteentoimiva digitaalinen infra 

tarvitsee yhteisiä kehittämisen 

toimintamalleja ja rahoitusta.

Tulkinnat – syyskuu 2021

Ministerityöryhmän perusta-

minen edistää digitalisaatiota, 

datataloutta ja julkisen 

hallinnon kehittämistä.

Automaation lainsäädäntöä 

ja sen hyödyntämistä tulee 

edistää aktiivisesti.*

Erilaisten kuntien samanlaista 

vastuuta digitalisaation kehittä-

misessä tulisi arvioida uudestaan.*

Tulkinnat – marraskuu 2021

Digikompassi 2030: tavoitteet tulee 

laatia laajana ja sitouttavana 

yhteistyönä yli hallituskausien.*

Toimintatapojen muutos-

johtamiseen tulee kiinnittää 

enemmän huomiota.*

Digitalisaatio edellyttää toimintatapojen 

uudistamista, mikä vaikuttaa 

osaamisvaatimuksiin, johtamiseen, 

rahoitukseen ja lainsäädäntöön.*

Rahoitusmallien tulisi tukea paremmin 

poikkihallinnollista jatkuvaa yhteis-

toimintaa ja kyvykkyyksien kehittämistä 

yksikkökohtaisten hankkeiden sijaan.*

ICT-budjettien vertailu eri 

toimijoiden kesken on haasteellista.

*Tulkintatyöpajan kommentteja aihepiiriin ”Tulosten täydentäminen hiljaisella tiedolla” -keskustelussa
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Rahoitus ja resurssit
kuntasektorilla
• Tietotekniikan käyttömenojen osuus kuntien 

ja kuntayhtymien yhteenlasketuista 

budjetoiduista käyttömenoista on 

2,0 % vuonna 2021. Vastaava osuus oli 

1,3 % vuonna 2013 ja 2,3 % vuonna 2018.

• Tulosten perusteella tietotekniikka-

henkilöstön resurssien jakautumiseen 

tehtävittäin ei ole tullut merkittäviä 

muutoksia sitten vuoden 2018.

• Henkilöstön määrä kunnissa vaihtelee 

erittäin paljon.
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Rahoituskanavat – pienten 
kuntien resurssit eivät riitä 
rahoituksen hakemiseen

• Valtionavustukset ja digikannustinjärjestelmä ovat 

käytössä noin puolessa kunnista.

• 37 % kunnista on hyödyntänyt toimialakohtaisia valtion-

avustuksia digikehitystyössä. EU:n erillisohjelmia ja 

rakennerahastoja oli hyödynnetty vajaassa viidenneksessä 

kunnista. Muita rahoituskanavia olivat mm. Business 

Finland ja Googlelta Google Community Grant. Viidennes 

kunnista ei hyödynnä lainkaan ulkopuolista rahoitusta 

digikehittämisessä.

• 46 % vastaajista kertoi hyödyntäneensä VM:n digikannustin-

järjestelmää. Sitä oli hyödynnetty kuntakoosta riippumatta, 

mutta erityisesti yli 100 000 asukkaan kaupungeissa, joista 

kaikki olivat saaneet rahoitusta digikehittämiseen. Alle 2 000 

asukkaan kunnissa järjestelmää oli hyödynnetty vähän.

• Hankemuotoinen digikehittäminen on helppoa suurille 

kunnille, mutta pienten kuntien resurssit eivät yleensä 

riitä rahoituksen hakemiseen ja kehitystyöhön.
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Poliittisen ohjauksen näkökulma

1. ICT-budjettien vertailu on haasteellista eri 

toimijoiden kesken. 

2. Rahoitusmallien tulisi 

tukea paremmin poikki-

hallinnollista jatkuvaa 

yhteistoimintaa ja 

kyvykkyyksien kehittämistä 

yksikkökohtaisten 

hankkeiden sijaan. 

3. Digitalisaatio edellyttää 

toimintatapojen 

uudistamista: vaikuttaa 

osaamisvaatimuksiin, 

johtamiseen, rahoitukseen 

ja lainsäädäntöön. 

4. Toimintatapojen muutosjohtamiseen 

tulee kiinnittää enemmän huomiota. 

5. Digikompassi 2030: tavoitteet tulee laatia 

laajana ja sitouttavana yhteistyönä yli 

hallituskausien .
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Liite: 
tilannekuva-
kierroksen 
tausta-aineistot
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Tilannekuvan alkuperäinen läheteaineisto (v3.0)
– näistä materiaaleista tehdyt nostot ovat mukana tausta-aineistona

Käyttäjänäkökulmat: digiosaamiset, käyttäjäkokemus, toimintakyvykkyydet

Kansalainen

• DigiIN (THL)

• (Muistutus digiosallisuuden kehitystyöstä)

• Asiakastyytyväisyyden mittaaminen (Kela)

• Tietoa kansalaisnäkökulman tilastoista 

Tilastokeskuksessa

Yritykset

• Tuottavuuslautakunnan raportti (VM)

• (Muistutus yritysten digituen kehitystyöstä)

• Tietoa yritysnäkökulman tilastoista 

Tilastokeskuksessa

Asiantuntijat ja johtaminen 

palvelutuotannossa

• DigiIN (THL) 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja 

arviointi (STePS, STePS 2.0)

Operatiivinen näkökulma, palvelujen käyttö 

ja kehitys

• Veron ennakoivat palvelut (Vero)

• Palvelupalautteen kerääminen (Vero)

• Kuntien digikartoitus (Kuntaliitto)

• YritysDigi-palvelulupausselvitys (VM)

Strategiset valinnat, alusta- ja tukipalvelut 

ja yhteistoiminta

• Elämäntapahtumat ihmiskeskeisten 

palvelukokonaisuuksien mahdollistajina (DVV)

• Rajapintojen hyödyntäminen asiakkaan taakan 

vähentämiseksi (Vero, Kela)

• Tulorekisteri alustana (Vero)

• Findatan tietolupahakemusten tilanne 2021

• Organisaatioiden digiturvakysely (DVV 2021)

Poliittinen ohjaus ja politiikkatoimet

• Ei aineistoja



Kiitos!
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