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Kuntien digitalisaation kannustin; tavoitteet ja määrärahat

Tavoitteet

• Kuntien toimintatapojen ja palveluprosessien uudistaminen sekä niiden laadun ja 
vaikuttavuuden parantaminen

• Kuntien kannustaminen yhteistyöhön, tulosten levittäminen ja skaalaaminen

• Asiakaslähtöisyys

• Mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä

• Valtakunnallisten tavoitteiden toteuttaminen kuntalähtöisesti

Määrärahat

• 10 milj. € vuoden 2020 talousarviossa 

• 30 milj. € vuonna 2019

• Vuosille 2021 – 2023 esitetty 10 milj. € / vuosi

• Valtiovarainministeriö myöntää valtionavustuksina kunnille ja kuntayhtymille
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Hakukohteet 2020

• Kunnan päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaatio
sekä etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen

• kunnan sähköinen päätöksenteko ja sitä tukevat prosessit

• kunnan toimielinten sähköiset kokoukset ja sähköinen 
päätöksentekomenettely

• kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien osallistuminen ja vaikuttaminen 

• etätyö ja monipaikkainen työ tai

• kunnan järjestämien palvelujen digitalisaatio, esimerkiksi kulttuuri-, 
nuoriso-, liikuntatoimen ja vapaa-ajan palvelujen digitalisaatio
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Tavoitteena vaikuttavuus
 Kuntien sitoutuminen avustettavan hankkeen kautta toimintatapamuutoksiin

• Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä muutetaan kunnallisia toimintaprosesseja, asukkaiden 
palvelukokemusta sekä korvataan analogisia ihmistyötä vaativia työvaiheita

 Yhteistyön edistäminen ja tiedon jakaminen

• Samoja prosesseja tai palveluja kehittävät kunnat yhteen, tavoitteena vertaisoppimista, tietojen 
jakamista innostamista

• Yhteistyövelvoite avustuksen ehdoissa tukee yhteisten tietomääritysten ja mallinnusten tekoa

• Raportointivelvoite (Hankesalkku)

 Kansallisten yhteisten palvelujen ja tietovarantojen hyödyntäminen tai käyttöön otto

• Hyödynnettävä soveltuvin osin yhteentoimiva.suomi.fi -yhteentoimivuusalustalta löytyviä sanastoja, 
koodistoja ja tietomalleja ja mahdolliset uudet julkaistava siellä

• Kehitetyt uudet palvelut on kuvattava suomi.fi:n palvelutietovarantoon

 Yhteydet kansalliseen kehittämiseen

• Toimeenpanon tukeminen ja toimintatapojen kehittäminen kunnissa
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Esimerkki hankkeen vaikutuspolun tunnistamisesta

Lähde: Digikuntakokeilun kuntakokeilujen arviointi ja arviointimalli –raportti, tekijä MDI (soveltaen osa kuvasta 11)
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Digitalisaation kypsyysmalli (VTT)

5.0 - Kunta palvelualustana

4.0 - Asiakaslähtöiset palvelupolut: teknologia 
palvelemaan

3.0 - Prosessien optimointi: prosessiautomaatio 
osana prosesseja

2.0 - Prosessi tai prosessin osa digitaalisessa 
muodossa

1.0 - Palvelut kuntalaisille pääosin manuaalisia

Linkki kuntien digitalisaatiota koskevaan selvitykseen
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https://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-kuntien-digipotentiaali-loytyy-organisaatiorajat-ylittavista-asiakaslahtoisista-uusista-palveluista


Kiitos!


