
Systeeminen näkökulma 
julkisen hallinnon digitalisaation
mittaamiseen 9.2.2021



Agenda

• Avaus, Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö 
• Aini Räisänen, Qentinel Finland Oy, Petri Takala, Gofore Oyj

• Tavoitteiden ja työn lyhyt esittely

• Käytetyn menetelmän lyhyt esittely

• Julkisen hallinnon digitalisaation systeemimallin esittely
• Valittujen vaikutusketjujen ja mitattavien asioiden esittely

• Pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja yhteinen keskustelu tuloksista
• Seuraavat askeleet ja palaute tilaisuudesta
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Avaus 

Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö
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Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020 - 2023
• Hallitusohjelman kirjaukset:

• Nostetaan julkisen sektorin digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehitetään julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyötä

• Julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 
mennessä 

• Ohjelman tavoitteet:
• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat 

kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain 
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja 
käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on 
useita vain digitaalisia yrityspalveluja

• Digitukea on tarjolla koko maassa, ja sitä kehitetään 
palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

• https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma

Digitalisaation tilannekuva ja mittarit

Kuntien digikartoitus

Digipalvelulain toimeenpanon vauhdittaminen

YritysDigi

Digituen laajentaminen

Valtuudet & Viestit & palvelulaatu

Lainsäädännön soveltaminen ja kehittäminen

https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma


• Palvelun käytön siirtyminen digikanavaan
• Suomi.fi-tukipalvelujen käyttö ja 

hyödyntäminen
• Netin käyttö viranomaisasioinnissa 

prosenttia väestöstä
• Käyttäjien tyytyväisyys digitaalisiin 

palveluihin

Julkisen hallinnon digitalisaation edistäminen
Yhteenveto laadituista mittareista, kevät 2020
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• Palveluekosysteemien, mukana 
olevien toimijoiden ja palvelujen määrä 

• Digikanavassa olevien julkisten 
palveluiden prosenttiosuus

• Digitalisoinnin avulla poistuneiden 
palvelujen määrä

Digipalveluiden käyttö 
ja asiakastyytyväisyys

• Kansalaisten digitaidot
• Elinkeinotoimintaa harjoittavien 

digitaidot
• Digitukipalvelujen määrä

Digitaidot

Digipalveluiden tarjonta 
ja ekosysteemit

• Asiakkaiden luottamus 
digipalveluihin

• Kansalaisten tietoturvahuolet

Digipalveluiden luotettavuus

• Julkaistujen saavutettavuus-
selosteiden määrä

• Tehtyjen saavutettavuusarviointien
määrä

• Saavutettavuuden toimeenpanoa 
edistävien toimenpiteiden määrä

Digipalveluiden 
saavutettavuus

• Asiointikustannuksen muutos 
asioinnin siirtyessä digikanavaan

• Palvelutuotannon läpimenoajan muutos
• Asiakkaalle koituva ajan- ja rahansäästö 

Kustannusvaikuttavuus



Suomi on digitalisaation suunnannäyttäjä Euroopassa

Suomi EU

sijoitus pisteet pisteet

DESI 2020 1 72,3 52,6

DESI 2019 1 68,1 49,4

DESI 2018 2 62,8 46,5

DESI 2017 2 63,7 46,9

DESI 2016 4 67,0 51,0

DESI 2015 3 66,0 49,0

Euroopan komission digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) 2020



Julkisen hallinnon strategia ohjaa ja 
vahvistaa koko julkisen hallinnon 
uudistamista 2020-luvulla

• Toimiva julkinen hallinto on keskeinen osa 
toimivaa demokratiaa ja 
hyvinvointiyhteiskuntaa.

• Strategiassa kuvattu hallinnon yhtenäinen ja 
määrätietoinen uudistaminen sujuvoittaa 
arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden 
yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia 
yrityksille ja yhteisöille.
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Kestävä taloudenhoito ohjaa hallinnon uudistamista



Tavoitteiden ja työn lyhyt esittely

Petri Takala, Gofore Oyj
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tavoitteet

Hankkeen tavoitteet ja näkökulmat

hyödytvaikuttavuus

Digitalisaation 
eteneminen

Digitalisaation 
edistäminen 

kehitys

Ohjelman 
toteutus & 
kehityksen 
eteneminen

• Julkisen hallinnon digitalisaation 
edistämisen kansallinen 
tilannekuva ja mittarit julkisen 
hallinnon digitalisaation 
etenemisen ja hyötyjen 
kertymisen seurantaan.

• Mittareilla seurataan 
digitalisaation edistämisen 
kehitystä ja asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista.

• Tilannekuva tukee ohjelman 
toteutuksen ja vaikuttavuuden 
arvioinnin sekä kehityksen 
etenemisen seurannan.

Julkisen hallinnon
digitalisaation edistämisen 

tilannekuva & mittarit



”Tilannekuva tukee ohjelman toteutuksen ja vaikuttavuuden 
arviointia sekä kehityksen etenemisen seurantaa”

• Digitalisaation tarkastelun  
laajemmassa tarkastelussa mukana 
lähteinä mm.
• Kansalliset ja kansainväliset 

tietolähteet
• Selvitykset, tutkimukset, kyselyt 

(mm. kansainväliset kypsyysmallit)
• Rinnakkaishankkeet
• Kartoitukset ja palvelulupaukset

• Digitalisaation edistämisen ohjelman 
näkökulmat
• Laadukkaiden digipalvelujen 

saatavuus
• Digitaalisten palvelukanavien 

asiointi
• Digituen toimintamallin 

käyttölaajuus
• Digitalisaatio laajemmin, ei vain 

sähköinen asiointi -> tarkasteltava 
digitalisaatiota laajemmin



Työn toteuttamisen lähtökohtia ja olosuhteita

Jatketaan 
edellisen 
pohjalle

Vähän 
mittareita

Suhde 
maturiteetti-

malleihin

Toteutus-
kyvykkyys

Julkisen 
hallinnon 
strategia

Toimijat & 
roolit

Valtionhallinto 
& kunnat

kattavuus



Digitalisaation moninainen potentiaali sekä sen systeemiset 
vaikutukset yhteiskuntaan ja sen kehittämiseen 

Ihmisten, yritysten ja 
ympäristön 
hyvinvointi

Tarpeiden 
tunnistaminen

Tarpeiden 
kanavointi

Tarpeisiin vastaamisen 
kapasiteetti & 
kyvykkyydet

Tarpeisiin vastaaminen

Ratkaisuvalikoiman 
& infran 

kehittyminen
Hallinta & ohjaus

Digitaalisen 
datan ja digi-
omaisuuden 
uudenlaiset 
kytkennät

Lähde: Goforen tiimi



Systeemi-dynaaminen 
mallintaminen

Aini Räisänen, Qentinel Finland Oy
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Arvonluontimallinnus kehitettiin laadun johtamiseen

• Mitä – Kausaliteettikaavio (Causal loop diagram)
• Visualisoi tarkasteltavan kokonaisuuden syy-seuraussuhteet

• Miksi – Tunnistaaksemme:
• Arvonluonnin systeemissä olennaiset syy-seuraussuhteet
• Mitä mitata systeemissä: Miten todennetaan, että arvoa syntyy?

• Miten – Systeemiajattelu ja kerätty tieto:
• Taustamateriaalit, haastattelut



Esimerkki syy-
seuraussuhteesta

“Pankkitilin saldo”



Esimerkki syy-
seuraussuhteesta

“Pankkitilin saldo”

Tilin 
saldo



Esimerkki syy-
seuraussuhteesta

“Pankkitilin saldo”
Sininen nuoli = Saman suuntainen 
vaikutus

Tilin 
saldo

Tilin 
korko



Esimerkki syy-
seuraussuhteesta

“Pankkitilin saldo”
Sininen nuoli = Saman suuntainen 
vaikutus

Tilin 
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Esimerkki syy-
seuraussuhteesta

“Pankkitilin saldo”
Sininen nuoli = Saman suuntainen 
vaikutus
Punainen nuoli = Käänteinen vaikutus

Tilin 
saldo

Tilin 
korko

Kulutus



Esimerkki syy-
seuraussuhteesta

“Pankkitilin saldo”
Sininen nuoli = Saman suuntainen 
vaikutus
Punainen nuoli = Käänteinen vaikutus

Tilin 
saldo

Tilin 
korko

KulutusPalkka



Julkisen hallinnon
digitalisaation systeemimalli
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Mallin muodostaminen perustuu kerätyn tiedon tulkintaan

Taustamateriaalit
• Kevään 2020 Digimittarit työn tulokset
• Julkisen hallinnon strategia 2020-2030
• DGX digital maturity report 
• DVV Selvitys yhteiskunnan digitaalisen 

infrastruktuurin vaikuttavuudesta 2020

Haastattelut
• VM: Marjukka Saarijärvi, Maria Nikkilä, 

Eeva Kaunismaa, Sari Hosionaho, Johanna 
Nurmi, Jenni Taskinen, Sami Kivivasara

• Kela: Nina Nissilä
• DVV: Pekka Rehn
• EK: Mika Tuuliainen
• Kuntaliitto: Tommi Karttaavi, Hanna Menna
• Tiera: Jyrki Halttunen
• Vero: Sanna Kuuri, Saku Airosmaa, Joonas 

Jarva
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Tämä systeemimalli 
kuvaa tärkeimpiä 
vaikutussuhteita julkisen 
hallinnon digitalisaation 
ympärillä

Julkisen 
hallinnon 
digitalisaatio –
kokonaiskuva



Valitut vaikutusketjut ja 
esimerkkejä tavoiteltavista 
asioista 
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Julkisen hallinnon digitalisaation vaikutusketjut

• Yksi iso itseään vahvistava kehä, jota tukee ja moottoroi neljä eri 
kohdista kehään kiinnittyvää vipua

• Suuri digimurroksen kehä kertoo tiedon hyödyntämisen 
välttämättömyydestä digitalisaation kaikkien eri muotojen mahdollistajana 
sekä yksilöiden ja yhteisöjen luottamuksen avainroolista tässä 
murroksessa. Otamme kehitysaskelia vain siinä määrin kuin luottamusta 
riittää ja otettuamme askelia meidän tulee jälleen lunastaa luottamus 
yhdenvertaisella palvelun saatavuudella ja osallisuudella.

• Digimurroksen kehää liikuttaaksemme meidän tarvitsee myös 1) johtaa 
tietosuojan kehittymistä, 2) purkaa lainsäädännön esteitä 3) tukea ja johtaa 
yhteiskehittämistä 4) kehittää tuottavasti ja pyrkiä taloudellisuuteen.
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1 Digimurroksen 
kehä 
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Tieto-
resurssien 

hyödyntämi-
nen
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nen
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aste tiedon 

välittymisessä



1 Digimurroksen 
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taakka



1 Digimurroksen 
kehä 
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2 Tietoturvan ja 
tietosuojan vipu
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3 Lainsäädännön 
vipu 
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5 Taloudellisuuden ja 
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Pienois-
analyysi
näkökulman
kehittymisestä
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o Digipalveluiden määrän ja 
käytön kehittyminen

o Palveluiden piirteitä
o Käyttäjien digiosaaminen
o Kustannusvaikutuksia 

käyttäjien ja tuottavien 
tahojen osalta

Ajatus 
mittaamisen 
fokuksesta

Kevät 2020 



Ajatus 
mittaamisen 
fokuksesta

Kevät 2020 

Systeemisen työstön 
jälkeen

o Digitalisaatio laajana:
mm. yhteisen tiedon 
hyödyntäminen

o Taustaedellytysten huomiointi: 
lakiesteet, rahoituksen 
joustavuus

o Yhteiskunnalliset vaikutukset: 
Palvelun saatavuus, luottamus 
digiyhteiskuntaan



Pyydetyt kommenttipuheenvuorot 
ja keskustelu

Nina Nissilä,  Kela

Hanna Menna,  Suomen Kuntaliitto
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Seuraavat askeleet ja 
palaute tilaisuudesta

Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö
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 Systeemimallin viimeistely, painopisteiden 
priorisointi

 Mittariston ja datalähteiden tarkentaminen
 Toimijoiden roolin selkiyttäminen
 Toteutussuunnitelman laatiminen
 Tulosten esittely verkostopäivässä 23.3.2021
 Kuntatilaisuus 30.3.2021
 VM päätöskäsittelyt
 Palautekysely tilaisuuden jälkeen
 Pyyntö saada infopaketti ja mallin kommentointi

5.2.2021

Seuraavat askeleet ja palaute tilaisuudesta



Digiohjelman verkostotilaisuus 

23.3. klo 8.30 – 11.30

Ilmoittautumislinkki tilaisuuteen:
https://link.webropolsurveys.com/S/A9314A669E70ABC9
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