
Yhteenvetoa saaduista hanke-ehdotuksista

Kunta- ja aluehallinto-osasto

Työpaja 27.9.2019 

Neuvotteleva virkamies Suvi Savolainen



Ehdotuksia kuntien yhteisiksi 

digitalisaatiohankkeiksi

‒ Yhteensä 133 ehdotusta tai ilmoittautumista 
yhteishankkeisiin

‒ Ohjelmistorobotiikka, hallinnon robotiikka ja automaatio

‒ Asiakirjahallinnon digitalisointi

‒ Tietojohtaminen, strategiaprosessien kehittäminen

‒ Rakennettu ympäristö ja liikenne (ml. tila- ja palveluverkot)

‒ Sähköinen asiointi, osallisuus, viestintä ja vuorovaikutus

‒ Hyvinvointi ja opetus

‒ 19.9. päättynyt valtionavustushaku: 185 hakemusta

‒ 1. Taloushallinnon prosessien automatisointi ja 
tiedonhallinnan kehittäminen

‒ 2. Muut toimenpiteet, joilla parannetaan tiedolla johtamista
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Sähköinen asiointi, vuorovaikutus, viestintä

‒ Eniten ehdotuksia, yli 30

‒ Asiointiportaalit, mobiilialustat, asiointiratkaisut, 

osallistumisalustat, palvelualustat

‒ Osallistava valtuustojärjestelmä

‒ Tiettyjen väestöryhmien digiosallisuus ja palvelut

‒ Digitaalisten palveluiden käyttöönotto

‒ Saavutettavuus

‒ Itse tekeminen vs. olemassa olevan 

hyödyntäminen

‒ Kytkös kansalliseen tekemiseen
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Tiedolla johtaminen, strategiset prosessit

‒ Yli 20 ehdotusta yhteishankkeiksi

‒ Strategiaprosessien seuranta

‒ Analytiikan ja raportoinnin kehittäminen

‒ Talousohjauksen prosessit ja tiedolla johtaminen

‒ Datan ja tekoälyn hyödyntäminen, etiikka

‒ MyData

‒ Tietovarastot, asiakastietovarastot, suomi.fi-integraatio

‒ Ennakoivien palveluiden kehittäminen

‒ Yhteistyömahdollisuudet 19.9. avustusta 
hakeneiden kanssa?

‒ Sisäiset prosessit, yli 40 hakemusta

‒ Taloushallinnon kehittäminen, yli 30 hakemusta
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Ohjelmistorobotiikka ja prosessit

‒ n. 20 ehdotusta

‒ Ohjelmisto- ja toimistorobotiikka

‒ Digitaalinen työajanseuranta

‒ Palkanlaskentaprosessin kehittäminen

‒ Sisäisten prosessien automaatio

‒ Paperiprosessien muuttaminen sähköisiksi

‒ Automaattinen talousraportointi
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Asiakirjahallinta ja arkistointi

‒ Asiakirjahallinnon digitalisointi ja kehittäminen

‒ Tiedonohjaussuunnitelman tekeminen

‒ Aineistojen digitoinnin ja digitoidun aineiston 

sähköisen arkistoinnin konsepti

‒ Vain muutama ehdotus yhteishankkeiksi 5.9.

‒ Yli 20 hakemusta 19.9. päättyneessä haussa
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Hyvinvointi ja opetus

‒ Lapsiperheiden palvelukokokonaisuudet

‒ Sote -tiedolla johtaminen

‒ Ikäihmisten palvelut

‒ Perusopetukseen erilaisia teknologisia ratkaisuja 

ja toiminnan kehittämistä

‒ Lähes 30 ehdotusta

‒ Kytkös kansalliseen kehittämiseen olennaista
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Mihin tekeminen vaikuttaa, mikä muuttuu?
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1. Toimenpiteet, 

tuotokset, 

järjestelmät, tekniset 

ratkaisut ym.

2. Muutokset 

kunnan 

toimintatavoissa ja 

prosesseissa

3. Laajemmat 

vaikutukset

(talouteen, 

hyvinvointin, 

elinvoimaan, 

ympäristöön jne.)
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