Hakijakunta/hankehalli
nnoija
Hankkeen nimi
Akaa
Akaan digitalisaation kypsyysmallin luominen ja toimenpiteet sen johdosta
Asikkalan rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3,
konvertoimalla paperinen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla rikastettuna sähköiseen pysyväisarkistoon käytettäväksi yli
Asikkala
viranomais- ja kuntarajojen.
Askola
Sopimushallinnan digitalisointi Sopimustutkan avulla
Askola
Vesihuoltolinjakarttojen digitalisaatio
Askolan rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3,
konvertoimalla paperinen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla rikastettuna sähköiseen pysyväisarkistoon käytettäväksi yli
Askola
viranomais- ja kuntarajojen.
Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä
Omnia
Johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuus (JoTo)
Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä
Omnia
Tiedolla johtaminen / Tietovarasto hanke
Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon
Integroidun sote-palvelujärjestelmän johtamisen holistinen tiedonhallinnan ja
kuntayhtymä
raportoinnin kokonaispaketti
Etelä-Savon Sosiaali- ja
terveyspalveluiden ky
Etelä-Savon sosiaali- ja
terveyspalvelujen
kuntayhtymä
Eurajoki
Eurajoki
Haapavesi
Hamina
Hankasalmi
Hartola
Hartola
Heinola
Helsinki
Helsinki

Helsinki
Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää
Hyvinkää
Hämeenkyrö

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilannekeskus
Vaikuttavan neuvonnan ja asiakasohjauksen tiedolla johtamisen hanke VALO –
Tiedolla johtamisen malli ja työkalut geneerisen neuvonnan ja
asiakasohjauksen johtamiseen
Eurajoen kunnan taloushallinnon prosessien automatisointi ja sisäisen
laskennan kehittäminen
Euralle vastinetta
Asiakirjahallinnan kehittäminen, tiedonohjaussuunnitelman tekeminen
Kuntatieto-ohjelma
Kuntien taloustieto-hanke
Kunnan rakennusrekisteritietojen parantaminen ja käyttö itsepalveluna.
Teknisen toimen arkistojen digitointi
Johdon raportointi ”JORA” Heinola
Helsingin kaupungin verkkokauppa ja asiakasdata.
Hr-prosessin lomakkeiden digitalisaatiohanke.
TEVA-hanke
- sosiaali- ja kriisipäivystyksen tietojohtamisen järjestelmä
Sähköiseen pitkäaikaissäilytykseen valmistautuminen ja siirtyminen.
Tiedolla johtamisen kehittäminen
Aikaa enemmän lapsille digitalisoimalla nykyisiä varhaiskasvatuksen
toimintamalleja
Rakennetun ympäristön tietojohtamista ja kunnan palveluprosesseja tukeva
avoimen lähdekoodin infratietovaranto
Talous- ja HR -datasta hyöty irti tiedolla johtamisen tueksi

Hämeenlinna
Hämeenlinna
Hämeenlinna
Iisalmi
Ikaalinen
Imatra
Imatra
Imatran kaupunki
Janakkala
Joensuu
Joutsa
Jyväskylä

Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jämsä
Kaarina
Kalajoki
Kankaanpää
Karkkila
Karstula

Kauniainen
Kauniainen
Kemi
Kemin kaupunki
Kempele
Kempele
Kempele

MENETELMÄLLISESTI VAKIOIDUN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN
TESTAUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA LEVITTÄMINEN PERHEPALVELUISSA ERITYISALUEENA SYSTEEMISESTI MALLINNETUN
LASTENSUOJELUTYÖN OHJAUS
Asiakaslähtöisyyttä Hämeenlinnassa kiinteistötiedon avulla
Asiakaslähtöisen tiedolla johtamisen systemaattinen kehittäminen
Ylä-Savon Kymppi Kuntatieto-projekti
Digitalisointi ja tiedolla johtaminen Ikaalisissa
Imatran kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon (HR) prosessien ja
kaupunkikonsernin tiedolla johtamisratkaisun jatkokehittäminen.
Paikkatietopalveluiden kehittäminen Imatran kaupungille 2019
Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tiedolla johtamisen
mahdollistaminen
Kuntalaisten tarpeen mukaiset palvelut tiedolla johtamisen keinoin
Raportoinnin ja tietojen automatisoinnin jatkokehitys sekä aikaa ja resurssia
vievien toiminto-jen digitalisointi
Taloushallinon raportoinnin ja analysoinnin automatisointi ja kehittäminen
Kuntatietohanke
Elämässä eteenpäin – Lapsiperheiden ohjaava palvelupolkukonsepti
varhaiskasvatuksesta perusopetukseen sosiaali- ja terveyspalveluiden
tukemana
Laadullisten tietomassojen hyödyntäminen päätöksenteossa tekoälyä käyttäen
Johdon raportoinnin ja tietojohtamisen uudistaminen
Talousarvio- ja -toteumaprosessin sekä sisäisen laskutuksen kehittäminen
digitalisaation avulla
SkannausProjekti
Vihdoinkin
Tiedolla johtamisen työkalupakki
Digiloikka Karkkilassa
Pohjoisen Keski-Suomen seitukunnan asianhallinnan ja prosessien digitalisointi
Rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3,
konvertoimalla paperinen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla rikastettuna sähköiseen pysyväisarkistoon käytettäväksi yli
viranomais- ja kuntarajojen
Kauniainen johtaa tiedolla
Rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen.
Tiedolla johtamisen strategia Kemissä
Tiedolla johtaminen kuntien talous- ja henkilöstöhallintoon
Pysyväisarkiston muuttaminen sähköiseksi arkistoksi
Digitaalisen palvelukanavan luominen ja asiakastiedon prosessin optimointi
Digitaalisten palvelujen yhdenvertainen saavutettavuus erityisryhmille (seniorit,
maahanmuuttajat, aistirajoitteiset) julkisissa palveluissa

Keravan kaupunki
Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhty Sote-kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokittain: parhaan kompromissin
mä Soite
toimivan ratkaisun löytäminen tietojohtamista palvelevaksi toteutustavaksi
Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhty
mä Soite
Dynaaminen tietojohtamisen malli

Keski-Pohjanmaan
sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhty
mä Soite
Tietojärjestelmäpäivitysprosessin tiedonhallinta (DigiDate)
Keski-Uudenmaan sote - Alueellisesti yhteisen tietopohjan hyödyntäminen johtamisessa ja
kuntayhtymä (Keusote) päätöksenteossa
"Asiakirjojen automatisoitu
indeksointi käyttö-ja pitkäaikaisarkiston tiedontallennuksessa"
Keuruu
Kihniö
Kihniö
Kihniö
Kihniö
Kihniö
Kimitoön
Kitee
Kitee
Kokkola
Konnevesi
Korsholm
Korsnäs

Ostolaskujen digitaalinen arkistointi
Sähköinen arkisto
Tilastotietojen toimitus valtionkonttoriin
Saavutettavuusvaatimuksien täyttäminen
Diginäytöt
HR-ledningssystem för mindre kommuner; HR-board och Förmanslöftet
Kiteen kaupungin teknisen keskuksen käyttötalousseurannan automatisointi.
Kiteen kaupungin rakennusvalvonnan sekä maankäytön ja kaavoituksen
digitalisaation edis-täminen.
Kokkolan kaupungin verkkosivujen konseptin suunnittelu ja vaatimusmäärittelyn
laatiminen
Asiakirjojen automatisoitu indeksointi käyttö- ja pitkäaikaisarkiston
tiedontallennuksessa.
Digitalt Korsholm 2021
Införande av HR-system och digitala e-blanketter

Kotkan-Haminan seudun
koulutuskuntayhtymä
Älykäs tiedonhallinta ja toimintojen digitalisointi
Kouvola
Digitaalinen ja Yhteentoimiva Kouvola
Rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3,
konvertoimalla paperi-nen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla täydennettynä sähköiseen pysyväisarkistoon käytettäväksi yli
Kuhmo
viranomais- ja kuntarajojen.
Kuopio
TiJo - Tiedolla johtaminen
Kymenlaakson sosiaalija terveyspalveluiden
kuntayhtymä, Kymsote Asiakaskohtainen kustannuslaskenta
Lahti
Johdon raportointi (JoRa)
Yleiskaavan tietomalli: Strategisen kaupunkisuunnittelun tietovaranto
Lahti
(kaupunkiympäristön) suunnittelun suunnannäyttäjänä
Lapin liitto
Etäisyyttä exceliin yhteistyöllä!
Lappeenrannan
kaupunki/Etelä-Karjalan Tietojohdettujen asiakkuusprosessien ja toimintamallien kehittäminen
pelastuslaitos
turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi
Lappeenranta
Talousraportoinnin automatisointi
Laukaa
Tekoäly taloushallinnon tietojohtamisen tukena
Lempäälä
#kyllä, jokainen ovi on oikea
Liminka
Limingan taloushallinnon digiloikka

Liperin kunta
Liperin kunta
Lohja
Lohja
Lounais-Suomen
koulutuskuntayhtymä
Luhanka
Malax
Malax
Malax
Malax
Malax
Mikkeli
Mikkelin kaupunki
Mikkelin kaupunki
Multia

Liperin kunnan osoitejärjestelmän laadun parantaminen ja ajantasaistaminen
Liperin kunnan rakennusrekisterin parantaminen ja ajantasaistaminen
Sähköisten lupa-asiakirjojen hallinta
Tiedolla johtaminen ja datan työllistäminen
Taloushallinnon digiloikka
Talous- ja henkilöstöhallinnon siirtäminen digitaalisen käyttöympäristöön.
Digitalisering av Malax Vattens vattenavläsningstjänster.
Automatisering av ekonomiförvaltningsprocesser
Digitalisering av Malax Vattens ledningsnät
Elektroniskt beslutsfattande och diskussionsforum
Förprogram till HR-systemet för utvecklande av digitala processer
Kuntien digitointi- ja tiedonhallintahanke (KuDiT)
Kuntien sisäisen laskennan kehittäminen, Mikkelin kaupunki
Mikkelin kaupungin paikkatietoaineistojen laadunparannus ja paikkatietoa
tuottavien prosessien uudistaminen
Multian digipolku 2022
Asiakirjojen automatisoitu

Muurame
Mänttä-Vilppula

indeksointi käyttö-ja pitkäaikaisarkiston tiedontallennuksessa
Digitaalisten toimintojen ja palvelujen kehittäminen

Mänttä-Vilppula
Mänttä-Vilppula

TTTDL 2020 - Taidekaupungin työkykyjohtamisen ja työajanhallinnan digiloikka
Digitaalinen tapahtumakalenteri kuntatoimijoiden ja sidosryhmien käyttöön
Rakennusvalvonnan rakennuslupien massadigitointi, aineiston sähköiseen
arkistoon siirto sekä sähköisen Lupapiste-kaupan käyttöönotto
Koulukuljetuksiin laatua ja joukkoliikenteeseen joustavuutta
Tietomallipohjaisen kaupunkisuunnittelun kehittäminen
Kokonaisarkkitehtuuri ja palvelumuotoilu kuntarajat ylittävien digitaalisten
palveluiden mahdollistajana
Vikkelä viestintä
DIN - Digital i Nykarleby
Digitalisering av processer i ekonomiförvaltningen.
Digitaliserad ledningsrapportering.
DIGITAALINEN LAUKALLE LÄHTÖ: Kuntatrategian mukaan Orimattila edistää
yhteisöllisyyttä ja osallistumista mm. parantamalla palveluidensa
Kustannuslaskenta 3.0
Tiedolla johtamisen ja talous- sekä henkilöstöhallinnon prosessien
uudistaminen
Kohti sähköistä asianhallintaa ja palvelukanavia
Petäjäveden digihanke
#pielavesidigi

Nivala
Nokia
Nokia
Nokia
Nokia
Nykarleby
Närpes
Närpes
Orimattila
Oulu
Paltamo
Parkano
Petäjävesi

Pielavesi
Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto

Asianhallinnan ja asiakirjojen digitalisoinnin edistäminen Pielaveden kunnassa
2020-2021
Pohjois-Karjalan kuntajohdon tiedolla johtamisen kehittäminen

Pohjois-Karjalan sosiaalija terveyspalvelujen
kuntayhtymä Siun sote Moniammatillinen työvoimahallinnan tiedolla johtaminen
Kohti parempaa tiedolla johtamista: automatisoinnin hyödyntäminen ja
Pori
kehitysmahdollisuudet taloushallinnon prosesseissa
Visman Wilma -järjestelmän verkkomaksujen integrointi CPU:n Ceepos Pori
maksuportaaliin
Rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3
konvertoimalla paperinen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla rikastettuna sähköiseen pysyväisarkistoon käytettäväksi yli
Pori
viranomais- ja kuntarajojen.
Keskitetyn tietovaraston ja -varastoinnin prosessien määrittely, kuvaaminen ja
Pori
toteuttaminen käytännössä
Tiedolla johtamisen mahdollistaminen visuaalisten analyysien ja tilannekuvien
Pori
avulla.
Tiedon saatavuus ja tiedonhallinta mahdollistajana tiedolla johtamisen
Porvoo
kehittämiselle
Puolanka
”ICT-palveluiden uudistaminen Kainuun kunnille”
Päijät-Hämeen
Tieto johtamisen tukena – kohteena neuvonnan ja asiakasohjauksen
hyvinvointikuntayhtymä johtaminen
Raahe
Kunnan taloustilastoinnin kehittäminen ja automatisointi
Raahen
koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän taloustilastoinnin kehittäminen ja automatisointi
Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä Kuntayhtymän taloustilastoinnin kehittäminen ja automatisointi
Raisio
Rajaton Raisio
Työalustoja virtaviivaistamalla hyvinvointia ja elinvoimaa koko Rauman
Rauma
seudulle
Reisjärvi
Asiakirjahallinnan kehittäminen, tiedonohjaussuunnitelman tekeminen
Rusko
Rakennuslupien digitointi ja lupakauppa
Rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3,
konvertoimalla paperinen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla rikastettuna sähköiseen pysy-väisarkistoon käytettäväksi yli
Saarijärvi
viranomais- ja kuntarajojen.
Saarijärvi
Tiedonhallinnan kehityshanke
Palvelujen tuotteistamisella ja digitalisoinnilla luotettavampaa tietoa nopeammin
johtamisen tueksi – Salon kaupungin kyberturvallinen tiedolla johtamisen
Salo
järjestelmä
Savonlinna
O365/M365-käyttöönotto Savonlinnan kaupungissa
Seinäjoki
Digitaalisen arkistoinnin vaiheittaisen käyttöönoton jatkaminen
Seinäjoki
Varhaiskasvatuksen sähköisen asiointiprosessin laajentaminen
Seinäjoki
Asiakkuuden hallinnan digitalisointi asiakasohjausyksikössä
Seinäjoki
Suomi.fi viestit palvelun hyödyntämisen laajentaminen eri toimialoilla
Siikajoki
Kunnan ja kuntayhtymän taloustilastonnin kehittäminen ja automatisointi
Siikajoki
Asiakirjahallinnan kehittäminen, tiedonohjaussuunnitelman tekeminen

Siikalatva
Siilinjärvi
Sipoo

Päätöksentekoprosessin, johdonraportoinnin jatkokehittäminen, tilastointitiedon
digitalisointi ja ostolaskuprosessin robotiikan (tekoäjyn) kehittäminen
Siilinjärven kunnan digitalisaation sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen
edistämishanke.
Asemakaavavarannon laskennan automatisointi

Sipoo
Sipoo
Soini
Sysmä

KuntaÄly ekosysteemi
Rakennuslupa-arkiston digitointi
Rajapinta digitaalisuuteen
Tiedolla tulosta

Säkylä

Digiälykäs Säkylä - Kunnan sisäisen tiedonkulun kehittäminen ja digitalisointi
Tiedolla työelämään – Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden
datan hyödyntämisen ja tietojohtamisen kehittämishanke
Tuloksellisen tiedolla johtamisen mallin käyttöönotto
Asiakirjojen automatisoitu indeksointi käyttö-ja pitkäaikaisarkiston
tiedontallennuksessa
Tornion kaupungin talous- ja hankintapalveluiden järjestelmien digitalisointi
Asiakkuuksien ja palveluiden hallinta
Kansalaisen palvelutarvearvioinnin ja -tuotannon prosessikonsolidointi ja
digitalisaatio
Rakennusvalvonnan digitalisaation edistäminen kypsyysportaalle 3,
konvertoimalla paperinen aineisto digitaaliseen muotoon ja tallentamalla se
metatiedoilla rikastettuna sähköiseen pysyväisarkistoon käytettäväksi yli
viranomais- ja kuntarajojen.
Uudenkaupungin rakennusvalvonnan lupa-arkiston digitointiprojekti.

Tampere
Tampere
Toivakka
Tornio
Turku
Turku

Tyrnävä

Uusikaupunki
Vaala
Vaasa
Vaasa
Valkeakoski
Vantaa
Varkaus
Vehmaa
Vihti
Vihti
Vihti
Virrat

Digitaalinen osallisuus osaksi Vaalan arkea
Vaasa DigiTal
Kaupungin tiedolla johdetut monikanavaiset palvelut (OmniVaasa-hanke)
Uuden terveyskeskussairaalan toiminnanohjauksen digitalisointi osana
toiminnallisten prosessien kehittämistä ja asiakasvirtauksen parantamista
Kunnan väestötietojen integrointi karttapalveluihin
Lapsiperhepalveluiden keskitettyjen resurssien ohjaustyökalun
jatkokehittäminen.
Tiedonhallinnan digitalisointi
Vihdin kunnan palveluiden parantaminen ja arkisto aineistojen digitointi
Ydintietojärjestelmä
Tehtävien hallintajärjestelmä tiedolla johtamisen mahdollistajana
Tiedolla johtamista tukevien järjestelmien käytön tehostaminen Virtain
kaupunkikonsernissa
Virtain kaupungin palvelu- ja asiakasprosessien
kehitys digitalisaatiota hyödyntäen, Nuorisokeskus

Virrat
Vörå
Vörå
Vörå
Vörå
Vörå
Vörå kommun
Vörå kommun
Ylivieska

Marttinen pilottina
Lyckad introduktion för anställda
Ibruktagning av elektronisk arbetstidsrapportering
Integrerade elektroniska arbetsflöden inom löneräkningen
Elektronisk betalning vid skidcentrum
En tillgänglig webbplats
Automatisering av ekonomisk rapportering
Inkomstuppgifter ur det nationella inkomsregistret
Tiedolla johtaminen johdon raportointia kehittämällä

Ylöjärven kaupunki
Tampereen seudun
kehyskuntien (Nokia,
Pirkkala, Lempäälä,
Vesilahti, Kangasala,
Orivesi, Hämeenkyrö,
Ylöjärvi) puolesta.

Äänekoski
Äänekoski

Modernien työvälineiden hyödyntäminen tuottavuuden parantamiseksi
Asio tilanvarausohjelmiston käyttöönotto
Tiedolla johtamisen edistäminen automatisoituja mittaristoja käyttäen.

