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Sisällysluettelo

• Menti-kyselyn tulokset ja avoimet kommentit tilannekuvajulkaisun nostoista

• Kansalaisnäkymä

• Yritysnäkymä

• Operatiivinen ja Palvelujen näkymä

• Strategiset valinnat, alustat ja tukipalvelut

• Poliittinen ohjaus ja politiikkatoimet

• Seuraavan kierroksen kehityskohteet – tulokset ja kommentit

• Liiteaineisto

• Palaute tilannekuvaprosessin ymmärrettävyydestä

• Kesäkuun ja lokakuun tulosten vertailua: prosessi, kehityskohteet
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Kysymys 2.1: Kansalaisnäkökulma –
Samaa / eri mieltä väittämistä
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KANSALAISNÄKYMÄ: AVOIMET VASTAUKSET VASTAAJAN 
SAMANMIELISYYDEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

• Hyviä nostoja, erityisesti legacy-järjestelmien aiheuttamat esteet oli hyvä nostaa esille, kuten myös toimijoiden 
erilaiset resurssit, esim. pienet kunnat ja yritykset vs isommat.

• Pakkotilanteet ovat kasvattaneet digikanavien käyttöä (covid-19)

• Digisyrjäytyminen on tosiasia ja tulevaisuuden kustannuspiikki kun palvelut pitää olla diginä ja analogisina

• Palvelujen yhteentoimivuuden kokonaiskuvasta tulisi muodostaa yhteinen tahtotila ja linjata tarkemmin, mitä se 
tarkoittaa kullakin tekemisen tasolla ja konkreettisesti organisaatioiden yhteistöissä ja hankinnoissa, 
sopimuksissa etc.

• Vastaus riippuu siitä, mitä palveluiden saannilla tarkoitetaan. Palveluiden määrällinen tarjonta on tuskin kasvanut, 
mutta digitaaliset palvelut helpottavat osan ihmisistä asiointia ja pääsyä palveluihin.

• Ovatko sote palveluihin pääsyn tilastot tässä nyt ne josta voi yleisesti päätellä jotain? Pitäisikö olla eri toimialoja 
kattavaa tarkastelua?

• Tarvitaan kansallisia, ei kunnallisia ratkaisuja.

• asiakaskokemus ei kovin hyvä

• Asiakastyytyväisyyden mittaus voi antaa harhaisen kuvan palveluista. Käyttäjätestaamisella ja arkijärjellä saa 
paremman kuvan palveluista. Asiakkaan koko ongelman selvittäminen on tärkeämpää kuin ongelmallisen asian 
digitaaliseksi teko.
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Kysymys 2.2: yritysnäkökulma –
Samaa / eri mieltä väittämistä
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YRITYSNÄKYMÄ: AVOIMET VASTAUKSET VASTAAJAN 
SAMANMIELISYYDEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

• Tuntuu siltä, että löydökset ovat suurelta osin yleisesti tunnettuja itsestäänselvyyksiä.

• Suomessa julkinen sektori on hyvin digitalisoitunut muihin maihin verrattuna, mutta yrityskenttä kohtaa osin 
haasteita liiketoiminnan digitalisaatiossa

• Yrittäjien keskimääräisesti korkea ikä, digipalvelut ei luontaisesti osa asiakaslähtöistä liiketoimintaa

• Oliko siis kyse yritysten pilviosaamisesta vai viranomaisten?

• pienissä ja mikroyrityksissä on puutetta osaamisesta

• Huolettaa, miten pienet ja iäkkäiden omistamat yritykset pysyvät digikehityksessä mukana.

• IT-hankinnat ovat erittäin monisyisiä ja hankala hankkia.

• Yritysten oma valmius digiin on todella vaihteleva. Edistäminen tarpeen käyttäen keppiä ja porkkanaa
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Kysymys 2.3: palvelunäkökulma –
Samaa / eri mieltä väittämistä
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PALVELUNÄKYMÄ: AVOIMET VASTAUKSET VASTAAJAN 
SAMANMIELISYYDEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

• Tiera kehittää valtakunnalllsia digipalveluita hallintoon (mm. kuntien asiakasrekisteri), hyvinvointiin (etäpalvelut), 
opetukseen ja kasvatukseen (DigiOne) sekä tekniseen toimeen (Rakennetun ympäristön kokonaisjärjestelmä). 
355 omistaja-asiakasta.

• Valtion ja kuntien tekemään yhteistyöhön palvelujen kehittämisessä ja tiedonhallinnan lainsäädäntötyönkin 
kannalta pitäisi saada vauhtia ja kannustusta.

• Automaation hyödyntämisessä lainsäädännöllisiä haasteita

• Korona on saanut pakotetun digiloikan ja tarkastelun digipalveluihin jota ei olisi syntynyt tässä laajuudessa 
muuten

• 1-3 ovat asioita joita kehitetään VM:n Haukka hankkeessa digiturvassa. Keskustelkaa keskenänne!

• Vaikeita kysymyksiä, mahdoton arvioida ilman tietopohjaa. Mikä olisi tässä mutu tuntuman käyttöarvo?

• KAKKOSVASTAUKSET:

• Terveydenhuollossa on lisätty digi asiointia, mutta edelleen on valtava potentiaali jätetty hyödyntämättä.

8



Kysymys 2.4: strategisten valintojen näkökulma –
Samaa / eri mieltä väittämistä
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STRATEGISET VALINNAT: AVOIMET VASTAUKSET VASTAAJAN 
SAMANMIELISYYDEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

• Alustojen yhtenäinen tarjoaminen olisi iso apu

• yritysten sähköisiin palveluihin tulee panostaa huomattavasti enemmän. myös ohjaus- ja rahallista tukea tarvitaan 
palveluiden kehittämiseen.

• Suomi.fi yleistyy, mutta kovin haastavaa on esim. palvelutietovarannon ylläpitäminen versus esim. 
palveluntarjoajan omat web-sivut

• Reaaliaikatalouden tulokset auttavat asiakasta, mutta realisoituvat kovin pitkän ajan kuluttua.

• Miksi teaaliaikatalous nostettu tässä yhtenä yksityäisenä hankkeena esille? En tunne hanketta, en osaa arvioida

• Tulee selvittää menetelmälähtöisesti prosessit, ei powerpoint-menetelmällä

KAKKOSVASTAUKSET:

• Oliko niin, että rekisteritiedon hyödyntämistä suunnittelussa arvioitiin vain terveysdatan osalta? Ei liene kaikille 
hallinnon toimijoille tarpeellista aineistoa?
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Kysymys 2.5: Poliittisen ohjauksen näkökulma –
Samaa / eri mieltä väittämistä
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POLITIIKKAOHJAUS: AVOIMET VASTAUKSET VASTAAJAN 
SAMANMIELISYYDEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ

• Tekoälyn hyödyntämisen eteen pitäisi tehdä strategisia toimia, jotta Suomi ei jää jälkeen kehityksestä.

• Erittäin tärkeää!

• Kolmas kohta on erittäin tärkeä. Pitää tehdä siellä missä se on mahdollista.

• kuntien näkökulmasta lakisääteiset palvelut ovat kaikille samat, yhdessä kehittämistä tarvitaan

• Ministeriryhmän lisäksi tarvitaan myös eduskuntaan uusi valiokunta joka poikkihallinnollisesti edistää, nyt asiat 
liian monessa paikassa

• Automaattisen päätöksenteon selvitys OMlla käynnissä?

• Automaation ohjaukseen liittyy lainsäädäntö, mutta myös informaatio-ohjaus eri tasoilla

• Ratkaisuna pitäisi olla valtion tarjoamat yhteiset alustat.

• Digitalisaatio voi perustua vain laadukkaalle ja määritellylle sekä tunnistetulle tiedolle. Emme tiedä, mikä on 
rakennus: digitalisaatiota ei rakentaa toiveiden päälle kuten nyt esim. RYTJ-hanke tekee.
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Kehitysprioriteetit seuraavalle kierrokselle
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Kehitysehdotusten avoimet kommentit

• Kaikki mainittu on tärkeää, hyvin on hanke edennyt. Kokonaiskuvaa kaipaan, 
päätöksenteon ja linjausten tueksi.

• Reaaliaikaisen tiedon virtauksen parantaminen yhteiskehittämisellä purkamalla 
ministeriöiden välisiä vahvoja siiloja

• Lainsäädännön esteiden poistaminen ja yhteentoimiva lainsäädäntö

• Yritysten digitaalisiin palveluihin

• Digitalisaation ja digiturvallisuuden yhteisen tilannekuvan luomiseen: perustuttava jaettuun 
todellisuuteen, tavoitteisiin ja keinoihin - arviot voivat olla itsenäisiä, samoin tarkennukset. 
Molemminpuolista tietojenvaihtoa.

• Tietoa kerätään aina jotakin käyttötapausta vasten, myös ns. perusrekisteritietoa. Tämä 
tulee ymmärtää!
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Prosessista ja vertailua aikaisempiin tuloksiin

lokakuu ja avoimet kommentit
kesäkuu vs. lokakuu
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Toimintamallin ymmärrys kasvanut hieman (3,3->3,5)
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Avoimet kommentit prosessista 1/2

• Tilannekuvan vertailukelpoisuus aikasarjana, kun lähtöolettamat ja mittarit saattavat muuttua. Onko 
tämä aina jotenkin suhteellinen tilanne ja tavallaan hankalaa verrata perinteisellä tavalla?

• Nyt tuli esille kansalaiset, yritykset, kunta ja valtio mutta pitäisikö tilannekuvassa nostaa myös 
hallinnon sisäinen digitalisaatio näkyviin. Siellä on paljon turhaa asiointia

• Digitalisaation ympäristövaikutukset

• Olisi milenkiintoista tietää millaisia konkreettisia tietolähteitä on hyödynnetty tilannekuvan 
mudostamiseksi (esim. tilastokeskuksen data) ja onko se jossain saatavilla.

• Aineiston ja analyysin reaaliaikaisuuteen

• Esittely tiivis, pitäisi perehtyä tarkemmin. Ehkä, miksi ja miten valitut ”pallurat” on muodostettu; 
ovatko ne varmasti keskeisimmät, joista tietoa tarvitaan? Mitä on tietoisestikin ehkä rajattu pois?

• Olisiko mahdollista lähteä kerimään asiaa auki lopusta? Kertoisitte ensin, mikä tilannekuva on, ja 
sitten  jos jotakuta kiinnostaa, voisi perehtyä siihen, kuinka tähän on päädytty.

• Prosessista systemaattisempi kuva, ei vain kaunis powerpoint kuva, jossa väripalloja

• vaikuttavuus
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Avoimet kommentit prosessista 2/2

• Miten tieto on kerätty?

• Mitä mittareita käytätte tilannekuvan luomiseen?

• tietosuoja, integraatiot, viranomaisten tiedonvaihto

• Ihmiskeskeiseen näkökulmaan keskittymistä.

• Miksi digiturvallisuudesta ei ole mainintoja? Miksi turvallisuus vaikuttaa ulkoistetulta kokonaisuudelta 
vaikka siellä tehdään tasan samojen asioiden, ongelmien ja ratkaisuiden kanssa töitä? Pitäisi 
sisällyttää kaikkiin kohtiin, ei erillisinä kuplina

• Mikä on sen tarkoitus, kuka sitä hyödyntää

• kakkosvastaukset paremmuusjärjestyksessä:

• Jos haluan osallistua vuosittaiseen ylläpitoon, niin miten

• Mikä on digitalisaation tilannekuva?

• Mitä sitten, kun on saatu tietoa?

• Kaipaisin esitettyjen asioiden trendejä
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Toimintamallin ymmärrys kasvanut hieman 
(ja jakauman huippu on oikealla)
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kesäkuussa



Kehitysprioriteetit seuraavalle kierrokselle – vertailu
(huom: lokakuussa lisätty kohta asiakastyytyväisyyden kehittymisen seuranta)
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