
Tervetuloa hyödyntämään Kuntien digitiekarttaa. 
Löydät viereisestä diasta ohjeet tämän Miro- ohjelman ja 
- alustan käyttöön. 

Käytä sisältöjä vapaasti, jaa niitä ja tämän kartta- aineiston 
linkkiä tarvittaessa tiimillesi ja verkostollesi. Ota tästä 
aineksia ajatteluusi ja kehittämiseen, perusteluja hankkeille 
ja strategioille, koppia asioiden edelleen konkretisoimiseksi 
ja inspiraatiota yhteistyölle.

Jaa rohkeasti esimerkkejä, ajatuksiasi, oppeja, onnistumisia 
ja epäonnistumisia kehittämistyöstäsi konkretiaosuuden 
kommenttikenttiin.



Kuntien digitiekartan käyttöohje ja aineistot
New table

Karttaa voi selata ja silmäillä joko 
kartalla vapaasti liikkumalla tai 
avaamalla vasemman reunan 
työkaluvalikon alla olevasta 
kuvakkeesta (open sidebar) listan 
pohjista (frames) jotka vastaavat 
sivuja karttadokumentissa.

Listauksesta näkyvät sivujen 
otsikoinnit ja numerot. Listan 
yläpuolelta olevasta Play 
painikkeesta kokonaisuutta voi
selata esitystilassa.

Katso kuvalliset ohjeet alta.

Kartan selaaminen 
kehyksien (Frames) avulla

Tämä kartta on jaettu käyttäjille 
kommentointi - tilassa.
Kartalla liikkuminen riippuu siitä 
käytätkö perinteistä (rulla)hiirtä vai 
kosketuslevyä (tasohiiri esimerkiksi 
kannettavissa koneissa). Kosketus- 
levyn avulla liikut kahta sormea 
vierekkäin samaan suuntaan 
kosketuslevyllä liikuttaen.

Lähentäminen ja loitontaminen 
tapahtuu kosketulevyllä kahta sormea 
toisistaan lähentäen tai loitontaen. 
Perinteisessä rullahiiressä ylös tai 
alaspin rullaten.

Kommentointia varten vasemman 
reunan työkaluvalikosta valitaan 
puhekupla. Puhekupla klikataan 
kartalla kohtaan, jota halutaan 
kommentoida.

Katso kuvalliset ohjeet alta.

Liikkuminen, lähentäminen, 
loitontaminen ja 
kommentointi

Tätä linkkiä voi jakaa eteenpäin 
muiden kutsumiseksi alustaan
https://miro.com/app/board/uXjVPC2
xOJ8=/? 
share_link_id=577366064100

Kuntien digitiekarttaan liittyvät kaikki 
aineistot löytyvät täältä.
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.ac
tion? pageId=201624595

Miro- alustan linkki ja muut 
aineistot

Miro- alustaa hyödynnetään 
yhteistyöhön erilaisissa 
organisaatioissa. Miro- alusta on 
valkotaulu tai tutkimusseinä, joka 
kokoaa ja tekee näkyväksi yhteis- 
työtä ja mahdollistaa yhdessä 
kehittämistä.

Esittelemme tämän pohjan kannalta 
oleellisimmat tavat hyödyntää 
alustaa, mutta suosittelemme 
tutustumaan ohjeisiin ja videoihin 
seuraavan linkin takaa:
https://help.miro.com/hc/en- 
us/articles/360017571954- How- to- 
start- collaboration- with- Miro

Alustan saavutettavuudesta:
https://assets.ctfassets.net/w6r2i5d
8q73s/1gEwnKOZniRGNBMKzkxZYx/4f
376eb9511f64a558052b4b4d9b7b6d
/Miro_ACR_08252022.pdf

Miro- alusta
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Kommentoi käyttämällä 
Miron kommentointi- 
työkalua. Valitse 
puhekupla ja vie se 
kohtaan, jota haluat 
kommentoida ja klikkaa.

Kommentit näkyvät näin. 
Voit klikata kommentin auki 
painamalla puhekuplaa.

Sisällön kommentointi ja täydentäminen?
Lisää kommenttisi haluamaasi kohtaan.

Klikkaa kuvaketta ja voit 
selata Kuntien 
digitiekarttaa sivu/pohja 
(Frame) - työkalun avulla 
sisällysluettelona ja tai 
kuvakkeina. Vaihtoehdot 
voi valita kolmen pisteen 
alta. Klikkaamalla luetteloa 
tai kuvakkeita, pääset 
kartalla valitsemaasi 
kohtaan.

Sisällön selaaminen Frame - työkalun avulla
Katso kokonaisuutta esitystilassa.

Katseleminen 
esitystilassa tapahtuu 
Play - painiketta 
painamalla.



Kuntien digitiekartan rakenne

Johdanto- osuus Kokonaiskuva Konkretia Liitteet

Kuntien digitiekartan johdanto- 
osuudessa kerrotaan:

mistä kokonaisuudessa on 
kyse ja miten Kuntien 
digitiekartta tehtiin
kenen ja miksi karttaa 
kannattaa hyödyntää
miksi kartta on tehty
miten yhteistyötä 
kannattaisi jatkossa tehdä 
systeemisemmin

1.

2.

3.
4.

Kokonaiskuvaan on nostettu ne 
asiat, joista Kuntien digitiekartta - 
yhteistyössä syksyn 2022 aikana 
keskusteltiin. Haluamme 
muistuttaa, että tehty digitie- 
kartta ei ole "koko totuus" Suomen 
kuntakentästä.

Kuntien digitiekartta konkretisoi 
Suomen digitaalisen kompassin 
avaintuloksia kuntien 
näkökulmasta. Tässä osiossa 
hahmotetaan digikompassin 
julkisten palvelujen osa- alueen, 
kolmen teemakokonaisuuden 
suhteen:

Mitä ovat digikompassin 
avaintulokset ja mitä ne 
tarkoittavat kuntien 
näkökulmasta
Tarpeet ja edellytykset
Mitä kunta voi jo tehdä, 
missä olla mukana ja mitä 
hyödyntää

Osuudessa jokaisen teeman alla 
on kommentointikenttä. Jätä 
sinne kommenttisi ja täydennä 
sisältöä.

1.

2.
3.

Liiteosio sisältää lisätietoa 
ihmiskeskeiseen kehittämiseen 
liittyvistä kokonaisuuksista ja 
aiheista.



JOHDANTO

Kuntien 
digitiekartta

– 
suunta yhteiselle 

polulle
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Kuntien digitiekartta on suunta yhteiselle polulle

Kuntien digitiekartta on tekemistä suuntaava ja ohjaava väline – keskustelun aloitus julkisten 
palvelujen ihmiskeskeiseen kehittämiseen. Kartalle on nostettu asioita, joita tehdään erilaiset 
siilot, kunta- ja organisaatiorajat ylittäen.

Yhteisenä tavoitteena on että Suomessa vuonna 2030 on digikompassin mukaisesti maailman 
tuottavin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten hyvinvoinnin, elinvoimaisen yritystoiminnan 
ekologisesti kestävällä tavalla sekä kukoistavan kansalaisyhteiskunnan. Kuntien näkökulmasta 
puhutaan esimerkiksi yhteisistä alustoista sekä digitaalisen ja fyysisen rajapinnan 
kokoavista palveluista joita tuotetaan yhteistyössä eri tahojen ja sektoreiden kanssa. 
Näissä kokonaisvaltaisissa palveluissa tieto liikkuu läpinäkyvästi, ymmärrettävästi ja 
turvallisesti palveluiden ekosysteemeissä. Palvelujen käyttäjille palvelut ovat sujuvia "yhden 
luukun" palveluja, joissa asiointi on ymmärrettävää, ajasta ja paikasta riippumatonta, 
ennakoivaa ja oikea- aikaista.

Kuntien digitiekartta rakentuu 1) johdanto- osiosta, 2) konkreettisista Suomen digitaalisen 
kompassin avaintulosten sanoittamisista, tarpeista, edellytyksistä, ja siitä mitä kunta voi jo 
tehdä, missä olla mukana ja mitä hyödyntää, 3) liitteistä, joiden avulla ymmärrystä 
kokonaisuudesta voi syventää, sekä 4) palauteosiosta.
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Kartan rajaus 1/2

Digitiekartta kuvaa Suomen digitaalisen kompassin julkisten palvelujen osa- alueen (s.50-55) 
avaintulokset kuntien näkökulmasta konkreettisin esimerkein. Avaintulokset on kartassa eritelty, 
vaikka niillä on monia läpileikkaavia teemoja ja ne kietoutuvat toisiinsa esimerkiksi elämän- tai 
liiketoimintatapahtumia digitalisoitaessa.

Yhteistyön resurssien puitteissa keskityimme tiettyihin tärkeimmiksi katsomiimme avaintuloksiin. 
Valittujen avaintulosten (sanoituksissa lihavoituna) kiteyttämistä kuntien näkökulmasta kartta- 
yhteistyön työpajoissa ja keskusteluissa pyrittiin tekemään mahdollisimman moninäkö- 
kulmaisesti, vaikka yhteiskehittämisessä saattoikin korostua osallistujien osaaminen 
tietohallintoon liittyen.

Yhteistyön edetessä pyrimme hahmottamaan konkretiaa ja yhteinen näkemys konkretiasta oli 
alati keskustelun aiheena. Sitä keskustelua on syytä jatkaa ihmiskeskeisessä kehittämisessä 
moninäkökulmaisesti. Tässä kehittämistyössä nousseiden yhdessä tekemisen paikkojen 
konkretisointiin syvennytään tulevaisuudessa esimerkiksi Digitoimiston ja Digi- ja väestötieto- 
viraston aloittamassa elämän- ja liiketoimintatapahtumakokonaisuuksien määrittelytyössä.

8
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Kartan rajaus 2/2

Karttaa tehdessä pohdittiin pystymmekö ottamaan kantaa vihreään siirtymään. Totesimme, että 
vihreä siirtymä kietoutuu tärkeänä osana kaikkeen tekemiseen. Se nähtiin kuitenkin niin laajaksi 
kokonaisuudeksi, että siihen liittyvää keskustelua ja yhteistyötä kehotamme jatkamaan tämän 
keskustelun aloituksen saattelemana. Toisaalta Kuntien digitiekartta - yhteistyön kaltainen 
kehittäminen tulevaisuudessa voi olla avain vihreän siirtymän edesauttamiseksi.

Tämä työ nosti esille erilaisia muitakin tarpeita, joiden parissa yhteistyötä on hyvä jatkaa 
tulevaisuudessa. Keskustelimme paljon yhteisen ymmärryksen rakentamisesta erilaisten 
käsitteiden, kuten esimerkiksi pehmeä- tai viestintäinfrastruktuuri, suhteen. Lisäksi todettiin, että 
Kuntien digitiekartassa esiin nousseita asioita ja yhteisen tekemisen paikkoja kannattaa 
tarkastella hyvinvointialueisiin ja TE- palvelut 2024 - uudistukseen liittyvässä kehittämisessä.

9

"Pelkkien asiakaspolkujen 
määrittäminen ei riitä. Katsotaan 

yhdessä konepellin alle esimerkiksi 
TE2024 uudistuksen myötä."

"Nyt valtiolla olisi tuhannen paikka 
keskittää vihreän siirtymän 

kehittäminen eikä kunnat lähtisi 
yksinään tuohon."



"Julkisen hallinnon yhtenäinen ja määrätietoinen uudistaminen 
sujuvoittaa arjen palveluita, turvaa oikeusvarmuuden 

yhteiskunnassa ja luo uusia mahdollisuuksia yrityksille ja 
yhteisöille. Uudistamisen tuloksena yritysten ja kansalaisten 

asiointitarve on merkittävästi keventynyt, koska julkisten 
palveluiden taustalle on rakennettu tiedon jakamiseen, 

yhteentoimivuuteen ja korkeaan automaatioon perustuvat 
ratkaisut. Lisäksi julkisten palveluiden kehittämisessä on huomioitu 

digitaalisen toimintaympäristön riskit ja turvallisuusuhat ja siksi 
luottamus palveluihin on korkea."

– Suomen digitaalinen kompassi
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Suomen digitaalinen kompassi

Kuntien digitiekarttaa luotaessa työskenneltiin edelleen muokkautuvan lähtöaineiston äärellä 
– kuten niin usein kehittämistyössä. Suomen digitaalinen kompassi lähti juuri viimeiselle 
lausuntokierrokselleen, kun yhteiskehittäminen aloitettiin ensimmäisen työpajan merkeissä 
syyskuussa. Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalisesta kompassista hyväksyttiin 
lokakuussa.

Suomen digitaalisen kompassin tavoitteena on auttaa kansallisessa digitalisaatiokehittämisessä 
ja sen johtamisessa. Digikompassi on "kansallinen, strateginen etenemissuunnitelma", joka 
perustuu EU:n digikompassiin ja Euroopan unionin digitaalinen vuosikymmen 2030 - ohjelmaan.

Digikompassi avaa tietä digitalisaation ja datatalouden muutokseen ja nostaa esiin kuinka niistä 
on kansakuntana mahdollista hyötyä, kun uudet toimintamallit ja johtaminen juurtuvat osaksi 
yhteistyötä. Vuonna 2030 Suomi on digikompassin tavoitteiden toteutuessa hyvinvointivaltio, 
joka rakentuu digitaaliselle kyvykkyydelle, toimintavarmalle ja turvalliselle infrastruktuurille, 
digiosaamiselle ja modernia digitaalista teknologiaa hyödyntävälle yrittäjyydelle. Kompassin 
mukaan Suomi on digitaalisesti sivistynyt yhteiskunta, tuemme osallisuutta pitäen kaikki mukana 
digitaalisessa yhteiskunnassa, tarjoamme kilpailukykyisen toimintaympäristön, joka mahdol- 
listaa suomalaisten yritysten elinvoimaisen kasvun ja kansainvälistymisen ja sitä kautta koko 
yhteiskunnan hyvinvoinnin.
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Kuntien digitiekartta rajautuu 
Digikompassin julkiset palvelut osa- 
alueen ymmärtämiseen ja 
konkretisoimiseen kuntien 
näkökulmasta
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"Digi on väline.
Ei ole tavoite ja tarkoitus, että organisaatiossa viedään 

digitalisaatiota eteenpäin – palveluiden eteenpäin vieminen
vastaten ihmisten tarpeisiin on se tavoite."



Kartta on tehty yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa!

Kuntien digitiekartta luotiin osana valtiovarainministeriön Digiohjelman asiantuntijatukiohjelmaa  
yhdessä 26 kunnan, Pirkanmaan ja muiden sidosryhmien kanssa syksyllä 2022. Kartan sisältö 
työstettiin kolmessa yhteisessä työpajassa kuntien ennakkotyöskentelyn avulla, sitä täyden- 
nettiin kuudessa työpajojen välillä käydyssä dialogissa ja testattiin halukkaiden kuntien kanssa. 
Yhteiskehittämisen tuottamaa materiaalia ja karttaa oli mahdollista lisäksi kommentoida kaikille 
avoimessa Miro- alustassa ja käydä siihen liittyvää keskustelua Kuntien digitiekartta LinkedIn
- ryhmässä. Yhteiskehittämistä mahdollistettiin systeemisesti neljällä tasolla: Lab, Studio, Arena 
ja Agora.

Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sisäisen asiantuntijatiimin Lab- työskentelyssä, jossa 
valittiin ja kehitettiin Digitiekarttayhteistyön viitekehys, yhteiskehittämisen menetelmiä, 
luotiin ja toteutettiin viestinnän toimenpiteitä ja koottiin yhdessä eri sidosryhmien kanssa 
luotu kokonaisuus.
DVV:n, valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelman ja Kuntaliiton yhteisessä 
Studio- työskentelyssä, jonka avulla kirkastettiin tavoitteita eri näkökulmista, päätettiin 
yhteiskehittämisen toimintatavoista ja kartalle kiteytettävistä kokonaisuuksista.
Näiden edellämainittujen ja kuntien, sekä dialogeihin osallistuneiden välisessä 
Arena- yhteistyössä, joka synnytti Kuntien digitiekartan.
Kaikille avoimessa Miro- alustassa, sekä Kuntien digitiekartta LinkedIn - ryhmässä jota 
kutsumme Agora- työskentelyksi.

1.

2.

3.

4.
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Kuntien digitiekartta - yhteistyön prosessi

Tulevaisuus-
työpaja 1
8.9.2022

Tieto

Tulevaisuus-
työpaja 2
6.10.2022

Ymmärrys

Tulevaisuus-
työpaja 3
17.11.2022

Toiminta

Päätös- 
tilaisuus/
Kuntien 

digitiekartan 
esittely

15.12.2022

Dialogit 1 Dialogit 2

Ennakko-
tehtävä: 

vauhdittajat ja 
esteet 

Dialogit 3

Ennakko-
tehtävä: 
kartan 

validointi

Kommentointi avoimessa Miro- alustassa ja keskustelu LinkedIn - sovelluksessa Validointi
15



Oivallus Arenalta:
"Ollaan samassa veneessä muiden 

kuntien kanssa ja avoin dialogi, 
yhteistyö ja paikka sille on tärkeä.

Oivallus Studiosta:
"On halua tehdä yhteistyötä ja 
yhteiskehittämistä koko julkisen 

sektorin laajuudella ja eri kokoisten 
toimijoiden kesken."

Oivallus Agoralta:
"Digitalisaatio on 80 % toiminnan 

muutosta ja 20 % tekniikkaa." 
Toiminnan näkökulma on oleellista 

ymmärtää tekniikan rinnalla 
ihmislähtöisessä kehittämisessä.

Keräsimme oivalluksia pitkin yhteistyömme matkaa:

Oivallus Labista:
"On haastavaa asettua erilaisten 

ihmisten asemaan. Se oma työ jota 
tehdään, nähdään kaikille osallistujille 

yhtä tärkeänä. Ei se tietenkään ole, 
vaan arjessa erilaisilla ihmisillä on 

erilaisia tavoitetiloja ja vastuita joita 
tulisi enemmän ymmärtää ja 

yhteensovittaa."
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"Unohdetaan käyttövaltuudet ja 
lähdetään yhteisten ratkaisujen ja 

palvelujen rakentamiseen substanssi 
edellä, tuomalla yhteen olennaiset 

toimijat ja palvelujen tuottajat."

Keräsimme ideoita pitkin yhteistyömme matkaa:

"Suomi.fi palveluun laitetaan 
näkymään valtion toimesta myös 
kuntien rekistereihin tallennetut 

asiakastiedot ja asiointiedot 
kuntalaiselle näkyviin. Tämä 

vapauttaisi kunnat kehittämästä 
omaa kuntakohtaista portaalia 

vastaavaan tarpeen."

"Auttaisiko tiedonhallintakartta
– tiedonsaanti ja tiedonluovutus 

viranomaisten välillä... sitä tietenkin 
tehdään tiedonhallintalain 

puitteissa.."

"Miltä kuulostaisi Lupien Air BnB ja 
Isompien toimittajien kanssa yhteiset 

sopimusneuvottelut liittymisistä 
yhteisiin alustoihin?""Kuinka ennakoitavuuden 

näkökulmasta saataisiin aikaiseksi 
jonkinlainen proaktiivinen 

palveluketjutus läpi kunnan hallinnon, 
jotta palvelujen käyttäjien elämän- ja 

liiketoimintatapahtumiin liittyviin 
tarpeisiin voidaan vastata?"



Karttaa kannattaa hyödyntää:

Julkisten palvelujen (yhteis)kehittämiseen
Kun ollaan kunnissa ja yhdessä muiden 
kuntien ja sidosryhmien kanssa 
kehittämässä palveluja erilaisille palvelujen 
käyttäjille – kuntalaisille, yrityksille ja 
yhteisöille.

Päätöksentekoon ja ohjaukseen
Kun tehdään päätöksiä siitä mihin 
digitalisoituvassa kunnassa kannattaa 
digitaalisten palvelujen tuottamisen 
suhteen keskittyä

Ymmärryksen kasvattamiseen 
digitalisaatiosta

Kun on tarpeen ymmärtää mitä 
digitalisaatio kuluvalla vuosikymmenellä 
varsinkin kuntien näkökulmasta voi 
tarkoittaa

Yhteiseen tekemiseen liittymisessä ja 
liiketoiminnassa

Kun yrityksinä ja yhteisöinä pohditaan mihin 
kuntien tekemisessä kannattaisi kiinnittyä

Keskustelun tukena kartan teemojen 
jatkokäsittelyyn tai tarkentamiseen

Digikompassin toimeenpanon ja 
hallitusohjelman valmistelussa"Jotta ei keksittäisi pyörää 

joka kunnassa uudelleen ja tehtäisi 
päällekkäistä työtä."
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Muutoksentekijät esimerkkeinä

19

Kunnissa on käynnissä erilaisia ihmiskeskeisyyteen liittyviä kehittämisprosesseja ja yhteistyötä.
Useat kunnat valmistelevat ja kokoavat omia digitiekarttojaan, kuvaavat palvelujaan yhteiseen 
tietovarantoon, kokeilevat sekä kasvattavat osaamistaan hankkeiden kautta ja pohtivat siilot ja 
kuntarajat ylittävää yhteistyötä.

Kuntien digitiekarttaa tehdessä on nostettu esiin kuntien elinvoiman ylläpitämiseen ja 
kasvattamiseen liittyvien kokonaisuuksien ymmärtäminen ja kehittäminen ja sitä kautta 
yritysyhteistyön ja yrityksille suunnattujen palvelujen merkitys. Valtiovarainministeriön yritysdigi 
- hanke on vuosien 2020–2022 aikana kartoittanut elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen 
palvelujen nykytilaa, kehityssuunnitelmia ja digitaalista kehittymistä. Palvelulupauskyselyjen  
mukaan muutosta tulee tarkastella usean vuoden aikajänteellä. Huomioitavaa on myös pohtia 
mitä kussakin kunnassa hyöty/kustannussuhteessa voidaan tehdä esimerkiksi pienivolyymisten 
palvelujen suhteen. Digitekarttaa tehdessä muutoksentekijät näkivät, että juuri tällaisten 
palvelujen tuottaminen yhdessä voisi olla kannattavaa. Lue lisää palvelulupauskyselyistä 
https://vm.fi/palvelulupauskysely.

Valtiovarainministeriön Digiohjelman asiantuntijatukiohjelman kaikki hankkeet toimivat hyvinä 
esimerkkeinä muutoksentekijöiden askelista kohti ihmiskeskeisten julkisten palvelujen 
kehittämistä. https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action? pageId=201624595

https://vm.fi/palvelulupauskysely
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=201624595


Kartta aktiiviselle kehittäjäkumppanille!

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä mukana olevat tahot ottivat aktiivisen kehittäjäkumppanin 
roolin. Digikompassin mukaista ihmiskeskeistä tulevaisuutta luotaessa vanhat kehittämisen 
tavat, joissa valtio ohjaa ja kunnat ovat toteuttajia, muuttuvat kohti kehittäjäkumppanuutta. 
Kumppanuustyössä kokonaisuutta ymmärretään yhdessä, tehdään yhteisiä päätöksiä ja 
toimitaan päätösten mukaan.

Kuntaliitto on määrittänyt uusien kestävien kuntien rooleja ja toimintatapoja ja nostanut hyviä 
esimerkkejä kehittämistyöstä. Lue esimerkeistä lisää seuraavasta linkistä: 
https://www.kuntaliitto.fi/tietotuotteet- ja- palvelut/verkkojulkaisut/uusien- kestavien- kuntien- 
roolit/2- 5- kehittaja- ja- kumppani

Me puolestamme nostimme empatiakarttaan Kuntien digitiekartta - yhteistyön aikana esiin 
noussutta ymmärrystä siitä, mitä julkisten palvelujen aktiivinen kehittäjäkumppani ajattelee, 
tuntee, tekee ja sanoo, mitkä ovat hänen perimmäisiä tavoitteitaan ja kipupisteitään 
tavoitteiden saavuttamisessa. Empatiakarttaa hyödynnetään usein ihmiskeskeisen suunnittelun 
apuna, jotta ymmärretään erilaisia sidosryhmiä, jotka käyttävät, suunnittelevat, tuottavat tai 
mahdollistavat palveluja.
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Ajattelee

Tuntee

Sanoo

Tekee

Kipupisteet 
tavoitteiden 
saavutta- 
misessa

Perimmäinen 
tavoite

Varmistamme, 
että ihmisillä on 
kaikki edellytykset 
menestyä 
elämässään.

Digi on väline, se ei ole 
tavoite ja tarkoitus, että 
organisaatiossa viedään 
digitalisaatiota 
eteenpäin – palveluiden 
eteenpäin vieminen 
vastaten ihmisten 
tarpeisiin on se tavoite.

Saada tehdyksi 
kunnille asetettujen 
lakien ja säädösten 
puitteissa perustyö 
hyvin ja osata 
toimia, kehittää ja 
johtaa muutoksessa.

Estävien rakenteiden 
tunnistaminen ja 
muuttaminen joka 
tasolla lainsäädännöstä 
ja rahoituksesta
ajatteluun ja 
asenteeseen.

Osaaminen ja 
osaamiseen liittyvät 
resurssit. Kehittämis- 
osaaminen, muutoksen 
johtaminen, yhteistyön 
osaaminen. Suomi Oy 
Ab:n toimintakulttuurin 
muutos on suuri. Mistä 
työntekijät?

Systeeminen 
osaaminen ja 
kehittämisen 
jatkuvuus, jossa jo 
muutenkin arjessa 
tehtävää työtä 
kiedotaan osaksi 
palvelujen yhteis- 
kehittämistä.

Osaamisen muutos on 
todella hidasta ja 
esimerkiksi hankkeiden 
tekeminen kunnissa on 
usein hyvin irrallista. 
Hankkeiden opit eivät 
ulotu (strategiseen) 
tekemiseen kunnissa.

Raha on helposti 
yhdessä ymmärretty 
määre, mutta esimerkiksi 
asiakkaan säästämä 
aika on myös aikalailla 
helposti yhdessä 
ymmärretty asia.

Verkostoja on 
todella paljon ja 
tulee selvittää 
mihin niistä 
kannattaa 
osallistua, jotta 
digikompassin 
mukaiset 
tavoitteet 2030 
saavutetaan.

Epävarmuutta ja 
turhautumista, kun 
kehittämiseen ei ole 
resursseja!

Innostusta yhteistyön 
tekemiseen, kun 
runsauden resursseja
(luottamus, myötätunto, 
ilo, tyytyväisyys, rohkeus, 
uteliaisuus, luovuus, 
osaaminen, tieto, 
kunnioitus) alkaa olla
enemmän ja niitä opitaan 
hyödyntämään.

Ylpeyttä kaikesta 
tehdystä työstä, 
kun uskalletaan 
jakaa myös 
epäonnistumisia.
Kipupisteiden 
avoin jakaminen 
on vielä hankalaa.

Lisää asiakas- 
palveluasennetta 
virastoihin 
suhteessa kuntiin! 
Se mahdollistaa 
parempien 
ratkaisujen 
tekemisen.

Asiakaspalvelu- 
asennetta joka 
puolelle ja peiliinkin 
enemmän!

Ihmiskeskeisyys,
sen potentiaalin 
vapauttaminen ja 
näkyväksi tekeminen 
julkisessa taloudessa 
on vaikeaa laskentaa. 
Nyt on alettu löytää 
vasta kysymyksiä 
joihin tulisi sitten alkaa 
löytää vastauksia.

Käydään poikkisekto- 
raalista yhteiskeskustelua 
ja rakennetaan pohjaa 
ihmiskeskeisten palvelujen 
suunnittelemiseksi 
esimerkiksi tiedon yhden- 
mukaistamisen ja tieto- 
varantojen suhteen.
(Koska kaikki julkishallinnon 
toimijat ovat muun muassa 
lakisääteisesti velvoitettuja 
kuvaamaan palvelunsa.)

Lähdetään vapautu- 
neemmin hakemaan 
ratkaisuja ja sitten 
vasta pohditaan mikä 
rajoittaa tai ohjaa – 
pidetään avoimuus 
mielessä!

Miten saisimme tehtyä 
näkyväksi sen hyödyn 
ja säästöt, joita 
digitalisaatio tuo 
tullessaan? Vaikkapa 
panostuksina opetus- 
resursseihin tai 
hyvinvointikoordi- 
naattoreihin.

Tää ei mennyt ihan 
putkeen mutta tästä 
saatiin tärkeä oppi!

Siilojen purkaminen 
on paikallisen 
mietinnän paikka – 
siiloja kyllä selvästi 
on. Oikea käsi ei 
tiedä mitä vasen 
käsi tekee.

Sovitaan yhdessä 
siitä mikä on 
esimerkiksi hyvä 
tieto, jonka päälle voi 
rakentaa.

Ilmoittaudun ainakin elämän- ja liiketoiminta- 
tapahtumien määrittelyn yhteistyöhön, se 
konkretisoi tätä tehtyä digikarttatyötä
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Aktiivinen 
kehittäjäkumppani 

julkisissa 
palveluissa



Eri tarpeita ja eri resursseja

Kuntien digitiekartta - yhteistyötä tehtiin, jotta ymmärretään millaista tietoa, ymmärrystä ja 
toimintaa Suomen digitaalisen kompassin mukaisen Suomen 2030 rakentaminen tarkoittaa 
erilaisissa kunnissa. Työskentelyssä nostettiin vahvasti esiin kuntien palvelujen käyttäjien ja 
tuottajien/työntekijöiden tarpeiden ymmärtäminen, yhteistyö, osaaminen, resurssit ja yhteiset 
ratkaisut.

Digikompassin asettamiin tuloksiin päästään vain yhteistyötä tekemällä, mutta pohdittiin myös, 
että kunnat tekevät itsenäisiä päätöksiä paikallisiin tarpeisiin ja resursseihin vastaten ja kaikille 
samanlaisina toistuvat mallit eivät välttämättä ole yhteistyön tarkoitus. Kuntien erilaisia 
resursseja voisi kuitenkin yhdistää ja rooleja kehittämisessä jakaa, jotta kaikkien ei tarvitsisi 
toistaa samoja asioita kehittämisessä.

Yhteistyötä olisi hyvä katsoa systeemisemmin, eli ymmärtää rakenteita jotka vauhdittavat ja 
estävät tekemistä, pohtia ekosysteemien rakentamista ja keskittyä myös vuorovaikutuksen 
laatuun, sitä kautta luottamuksen rakentamiseen ja siihen käytettävään aikaan.
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"Tahtotila yhteiseen tekemiseen on hyvä, 
mutta rakenteet on paras."



Osaaminen ja yhteistyö

Suomen digitaalisen kompassin mukaisen tulevaisuuden rakentamisessa nähtiin, että osaamisen 
resurssit ovat oleellisia. Digitalisaation hyödyntäminen on viime vuosina edennyt valtavasti 
työssä julkisella sektorilla ja etenee koko ajan. Se muuttaa työn tekemisen tapoja ja sisältöjä 
kaikilla toimialoilla. Osaamiseen ja johtamiseen tulee kiinnittää huomiota ja ihmiskeskeisessä 
ajattelussa korostuu myös työntekijäkokemuksen ymmärtäminen ja sitä myötä kilpailu osaavasta 
työvoimasta.

Johtaminen ja osaamisen nousivat vahvasti esiin myös, kun pohdittiin mitä tarkoittaa, että 
Suomessa on käytössä digipalvelut mahdollistava pehmeä infrastruktuuri. Tällöin keskusteltiin 
luottamusinfrastruktuurista, jota tulisi "johtaa pehmeästi, fasilitoida taitavasti, rakentaa 
samojen perustojen päälle, ottaa askel kerrallaan, tehdä yhdessä, vertaistukien, valmiita 
yhteisiä ratkaisuja hyödyntäen ja houkuttelemalla ratkaisujen käyttöön." Kuntien digitiekartta on 
osa Asiantuntijatuen - hankekokonaisuutta, jonka opeista toteutetaan e- oppiva koulutus 
erilaisten kehittäjien tarpeisiin. Sitä kannattaa hyödyntää tulevaisuudessa.

"Henkilöstön digiosaamisen nosto on tärkeä.
Tämä edellyttää myös osaamisen kasvattamiseen liittyviä, toimivia rakenteita 

organisaation sisällä ja riittävää aikaresurssia henkilöstölle."
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Yhteiset ratkaisut

Yhteisiä tekemisen paikkoja ja yhdyspintoja nostettiin Kuntien digitiekarttayhteistyössä esiin 
runsaasti muun muassa tietoon ja sen liikkumiseen, lainsäädäntöön, yhteispalvelupisteisiin, 
yhteisiin ohjelmistoihin, automaattiseen päätöksentekoon, ennakoiviin palveluihin, hankkeisiin ja 
digitaaliseen tukeen liittyen. Esimerkiksi automaattiseen päätöksentekoon liittyen nähtiin, että 
tulisi yhdessä määrittää mitä asioita kannattaisi lähteä viemään automatisoinnin piiriin, mitkä 
asiat on yksinkertaista ja mahdollista automatisoida pienin panostuksin, mikä on monimutkai- 
sempaa ja mitä voidaan yhdessä kehittää.

Kuntien digitiekartta - työpajassa priorisoitiin elämän- ja liiketoimintatapahtumia. Merkittävim- 
miksi elämäntapahtumiksi nostettiin lapsen syntymä, varhaiskasvatukseen meno, harrastusten 
tarve ja tontin varaaminen (rakentaminen). Merkittävimpinä liiketoimintatapahtumina nähtiin 
liiketoiminnan kehittämisen kannalta vapaat kiinteistöt, vuokra- ja liiketilat, liiketoiminnan 
kehittämisen tuki, luvat, yritysavustukset ja - neuvonta, sekä kansainvälistyminen.

Yhteisten ratkaisujen suhteen oleellista on ymmärtää, mitä voidaan ja kannattaa yhdessä tehdä 
kun otetaan huomioon erilaisten tarpeiden ja osaamisen lisäksi lainsäädäntö, rahoitus, hyödyt, 
jaettu arvo, vaikutukset, vaikuttavuus ja niin edelleen.
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"309 kunnassa mietitään 
samoja asioita."



"Automaattinen päätöksenteko 
sujuvoittaa lupa- asioita ja 

tasapäistää ratkaisuja eli tulee 
tasalaatuisempia päätöksiä."

Keräsimme pohdintoja pitkin yhteistyömme matkaa:

"Tietojen pitää pystyä virtaamaan 
palvelujen välillä. Asiakkaiden ei tulisi 

joutua kiikuttamaan papereita 
viranomaisilta toisille."
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"Miten voidaan varmistaa, että 
kunnissa on paras mahdollinen 

osaaminen muun muassa oikeiden 
kumppaneiden etsimisessä."

"Kuntien omistamilla in- house 
yhtiöillä voi olla tärkeä alueellinen 
rooli yhteistyön fasilitoimisessa ja 

projektoimisessa."

"Pois itsesensuurista! Oman tiedon 
ja esimerkkien jakaminen on 

hankalaa."

"Ihmistä ei voida katsoa vain 
asiakkaana, silloin karsinoidaan 

jotakin pois ihmisyydestä. Ihmisiä 
tulee tarkastella ihmisinä."



Ihmiskeskeinen kehittäminen yhteistyön ytimessä 

Ihmiskeskeinen kehittäminen tarkoittaa moninäkökulmaista yhteistyötä, jossa ymmärretään 
palvelujen käyttäjien, kehittäjien ja muiden palvelujen tuottamiseen liittyvien sidosryhmien
tarpeet ja toimitaan niiden mukaan. Ihmiskeskeisen muotoiluajattelun mukaan palveluja
tarkastellaan kolmen linssin kautta:

Kuinka haluttuja palvelut ovat, eli kuinka ne vastaavat ihmisten tarpeisiin
Kuinka taloudellisesti viisaita palvelut ovat
Kuinka palvelut on (tuottajan/työntekijän) toiminnan näkökulmasta ja 
teknisesti mahdollista toteuttaa

Ihmiskeskeisen kehittämisen avulla voidaan rakentaa kokonaisvaltaisempia
palveluja. Kehittäminen asettaa ytimeen palvelujen käyttäjän näkökulman,
jota pyritään ymmärtämään tulevaisuusorientoituneesti. Käyttäjä-
tarpeita selvitetään erilaisin keinoin, sillä harvoin käyttäjät osaavat
yksityiskohtaisesti kertoa mitä tarvitaan tai halutaan.

Tulevaisuuden ihmiskeskeisen kehittämisen ytimessä onkin ihmisten
kohtaaminen ja yhteistyö palveluun liittyen käyttäjän, organisaation,
ekosysteemin ja yhteiskunnan - tasoilla.

1.
2.
3.

Tarpeellinen ja 
haluttava

Taloudellisesti
viisas

Toiminnallisesti
ja teknisesti
mahdollinen
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Julkinen 
palvelu



Ekosysteemiajattelu
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Ekosysteemin 
orkestrointi

Jaetun 
tiedon 

tuottaminen

Jaetut 
haasteet ja 

yhdessä 
ohjautuminen

Yhteis- 
kehittäminen ja 

projektit

Kumppanuus- 
suhteet

Hybridi-
rahoitus ja 
portfoliot

Ekosysteemiajattelua tarvitaan kun ollaan laajojen ja monitahoisten haasteiden äärellä 
joita yksittäiset organisaatiot eivät kykene ratkaisemaan. Tällaiset haasteet ja ratkaisut 
vaativat eri laajuista oppimista yksilötasolla, tiimeissä, organisaatioissa ja ekosysteemien 
avulla yli organisaatioiden.

Ekosysteemit yhdistävät toimijoita, joilla voi olla hyvin erilaisia, ristiriitaisiakin
tarpeita ja tapoja muodostaa arvoa ja ne nähdään yhteistoiminnan
muotona, joka on "sopimukseton", avoin ja vuorovaikutuksessa muuntuva.
Ekosysteemiä yhdistää alussa usein jokin yhteinen haaste, jonka
ympärillä muodostetaan pitkällä aikavälillä esimerkiksi
ymmärrystä, tietoa, teknologioita, palveluja ja kyvykkyyksiä.
Toimintaympäristön muutokselle voidaan luoda edellytyksiä
ekosysteemin avulla.

Ekosysteemien johtamista kutsutaan ekosysteemin
orkestroinniksi, jossa kumppanuussuhteet muodostavat
onnistumisen perustan.

Lähde: Cego- hanke / ekosysteemiasiantuntija Mikael Seppälä. 
https://cego.fi/jaettujen- haasteiden- kimppuun- vastuullisuuden- ekosysteemeissa/

https://cego.fi/jaettujen-haasteiden-kimppuun-vastuullisuuden-ekosysteemeissa/


Ihmiskeskeinen kehittäminen ekosysteemissä

Toiminta ekosysteemeissä ja verkostoissa nähtiin Kuntien digitiekartta - yhteistyössä enenevissä 
määrin vaihtoehtona, kun ihmiskeskeisessä kehittämisessä tarvitaan uudenlaista osaamista, 
kyvykkyyttä ja yhteistä päätöksentekoa jaettujen, monitahoisten haasteiden äärellä. 
Digitalisaatio on yksi väline ihmiskeskeisten palvelujen edistämiseksi ja siihen liittyvä muutos 
voidaan nähdä monitahoiseksi tai kompleksiseksi haasteeksi. Kompleksiset haasteet ovat 
sellaisia joiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa oikeita tai vääriä vaihtoehtoja ja paremmat tai 
huonommat ratkaisut voivat vaikuttaa jossakin muualla yllättävin tavoin. Ratkaisuvaihtoehtoja 
kannattaisi kehittää kokeillen ja moninäkökulmaisesti, vaikutuksia ja tarpeita yhteisesti 
ymmärtäen.

Ekosysteemeissä kehitetään yhdessä pidemmällä aikavälillä. Toiminnalle on ominaista 
tulevaisuusorientoituneisuus, uhkien ja mahdollisuuksien ymmärtäminen, sekä toivottavien ja 
mahdollisten tulevaisuuksien kuvittelu.

Ekosysteemien toiminnassa vuorovaikutukseen panostetaan aktiivisesti. Kuntien digitiekartta- 
keskusteluissa korostettiinkin yhteistyön johtamisen ja fasilitoinnin merkitystä, mutta yhtälailla 
myös luottamuksen, sitoutumisen ja toisten tuntemaan oppimisen tärkeyttä.
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Uusi tapa mahdollistaa yhteistyötä 

Kuntien digitiekartta - yhteistyö oli osa Asiantuntijatuen - hanketta ja valtiovarainministeriön 
Digiohjelmaa. Kuntien digitiekartta luotiin uudella tavalla myös rahoittamisen näkökulmasta. 
Kokonaisuus toteutettiin yhdessä ilman perinteistä ohjaus- ja raportointihierarkiaa. 
Kehittämisehdotukset ja asiakasymmärrys jaettiin koko työskentelyn ajan avoimesti ja sitä 
hyödynnettiin myös hallitusohjelman valmistelijoiden työskentelyssä.

Lue lisää Asiantuntijatuesta kunnille ja virastoille https://dvv.fi/asiantuntijatuki ja Kuntaliiton 
hallitusohjelmatavoitteista https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/palvelut/kuntaliiton- 
hallitusohjelmatavoitteet- 2023
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"Tällä tavalla tekeminen vaikuttaa 
aidosti uudenlaiselta virkatyöltä ja on 

sitoutuneesti ottanut huomioon 
ihmisten osallisuuden."

"Ei kannata odottaa valtion tekevän 
valmiita kehikkoja. Annetaan kuntien 

ääni kaikkiin kehitysvaiheisiin ja 
otetaan vastuuta kansallisesta 

kokonaisuudesta!"

https://dvv.fi/asiantuntijatuki
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/palvelut/kuntaliiton-hallitusohjelmatavoitteet-2023
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/palvelut/kuntaliiton-hallitusohjelmatavoitteet-2023


KOKONAISKUVA

Kuntien 
digitiekartta

– 
Yhteistyössä 

esiin nousseet 
keskustelun- 

aiheet



KANSALLISELLA TASOLLA TAPAHTUVA 
KEHITTÄMINEN

YHTEISET RATKAISUT, TUKIPALVELUT JA OHJAUS

Suomen digitaalinen kompassi
Digin visio ja johtaminen 2030

ELÄMÄNTAPAHTUMA- JA 
LIIKETOIMINTATILANNELÄHTÖISET JULKISET PALVELUT

Asenne ja valmius ihmislähtöiseen verkostotyöhön

Palvelukokonaisuuksien priorisointi ja hyötyjen tunnistaminen

Asiointipalvelujen kehittäminen ja saavutettavuus

Tiedon hyödyntäminen

Palvelutarpeiden ennakointi ja palvelujen automatisointi

Palvelu- 
kokonaisuudet

Kokonais- 
turvallisuus

Tiedonhallinta

Kokonais- 
arkkitehtuuri

Aurora AI ja 
kehitettävät 

ratkaisut
Yhteentoimivuus

alusta
sanastot 
koodistot
tietomallit

Perusrekisterit 
(VTJ, YTJ jne.)

LAINSÄÄDÄNTÖ: velvoittavuus vs mahdollisuudet / lainsäädännön muutostarpeet.

Oma data

 KOKONAISKUVA: Kuntien digitiekartta - yhteistyö

Suomen 
digitaalinen 

kompassi 
ja julkisten 
palvelujen

tavoitetila 2030

Merkittävä osa
julkisista palveluista
on digitalisoitu tai 

automatisoitu 
ihmiskeskeisesti.

Yhteentoimivat digitaaliset 
julkiset palvelut 

mahdollistavat sujuvan 
asioinnin kansalaisille, 

yrityksille ja organisaatioille 
myös kansainvälisesti.

Julkiset palvelut tuotetaan 
kokonaisturvallisuuden 

mallin mukaisesti.

Yritykset ja 
yhteisöt Hyvinvointialueet Järjestelmä- 

toimittajat

YHTEENTOIMIVAT JULKISET PALVELUT

Tietotarpeiden hahmottaminen

Tietomallien yhteensopivuuden varmistaminen

Sisältöjen ja arkkitehtuurien määrittelyn yhteistyö

Tiedon uusiokäyttö ja rajapinnat

KOKONAISTURVALLISET JULKISET PALVELUT

Selkeät vastuut ja roolit

Ohjelmistojen turvallisuus, päivitykset ja sopimukset

Riskiarviointi

Valmiit toimintamallit poikkeustilanteisiin ja harjoittelu

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

EU:n
yhteiset digi- 

tavoitteet

Kuntien omistamat
yhtiöt

Osaaminen ja 
kyvykkyydet

Yhteiset
palvelut ja 
ratkaisut

Ekosysteemit ja 
yhteiset 

kehittämisen 
paikat 

LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ

LÄHTÖKOHTANA 
IHMISTEN HYVINVOINTI JA YRITYSTEN 

ELINVOIMAISUUS

Kuntien yhteinen 
digitiekartta

Kooltaan, 
kyvykkyyk- 
siltään ja 

tavoitteiltaan 
erilaiset kunnat

JULKISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN KONKRETIA

Suomi.fi- 
palvelut

Palveluväylä
Tunnistus
Valtuudet
 Palvelu- 

tietovaranto
Kartat
Maksut

Laatutyökalut
Viite- 

arkkitehtuurit
Mittarit ja 

vaikuttavuus

Yhteentoimivuus

Sanasto- ja 
käsitetyö

Avoin data

Asiakkuustiedot ja 
muut yhteiset 

tiedot

Kuntien 
palvelut ja 
toimialat

Paikalliset ja 
alueelliset 

digitiekartat

Mahdolliset ja
toivottavat

tulevaisuudet



KONKRETIA

Kuntien 
digitiekartta

– 
 avaintuloksia, 

tarpeita, 
edellytyksiä ja 

ehdotuksia 
muutoksen 

käynnistämiseksi 



Kuntien näkökulmasta avaintuloksen toteutuminen tarkoittaa 
yhdenvertaisempaa kuntalaisuutta ja helpommin hyödynnettäviä, 
kokonaistarpeeseen vastaavia palveluja joita kehitetään 
yhdessä kuntien ja valtion sekä mahdollisesti myös yritysten ja 
yhteisöjen kanssa. Palvelutarpeita voidaan ennakoida yhteistyön 
sekä tiedolla johtamisen kautta ja automatisoida toimimaan osin tai 
kokonaan taustalla. Palvelun käyttäjälle se voi näkyä esimerkiksi 
siten, että lapselle ei tarvitse hakea hoitopaikkaa vaan sitä 
ehdotetaan ja hakeminen tapahtuu kokonaan digitaalisesti. 

Toimintakulttuuri muuttuu hallintokeskeisestä ihmiskeskeiseksi. 
Toimintakulttuurimuutoksen tueksi tarvitaan kuntien henkilöstön 
asiakaslähtöisyyteen kouluttamiseen panostamista, 
palvelumuotoilua ja tukea valtiolta. Kuntien ymmärrys tiedolla 
johtamisesta paranee. Erilaisissa kunnissa tehdään kokonaisuuden 
edistämiseksi eri asioita, kunnan resurssien mukaan.

Yritysten asioinnin sujuvoittaminen on oleellista kuntien 
painoarvoltaan merkittävän tehtävän – elinvoiman ylläpitämisen ja 
elinkeinopalvelujen lisäämisen myötä. Oleellisia kysymyksiä 
kuntien näkökulmasta ovat esimerkiksi asiakkuuksien ja yritysten 
hallinta sekä tavoitteiden yhteensovittaminen kehitysyhtiöiden 
kanssa, kunnassa toimivien yritysten resurssit huomioon ottaen. 
Rakenteinen tieto tarkoittaa kuntien näkökulmasta yhdessä 
kehittämisen mahdollistumista ja yhteisiä tietovarantoja. 
Tietovaranto voidaan kuvitella vaikkapa kirjastoksi, jonne jokainen 
kunta pääsee tuomaan ja lainaamaan kirjoja. 

Kehittämistä voidaan tehdä siilot ylittäen ja tietoa ymmärtäen. 
Päällekkäistä tietoa ei kerätä (esimerkiksi sellaista jota syntyy 
kunnan palveluissa asioinnin yhteydessä) ja kerättävän tiedon 
määrän ei välttämättä tarvitse kasvaa. Kunnat eivät jää piiloon 
muusta seurattavasta datasta ja yritysten tietojen saaminen 
kansallisista palveluista kuntien käyttöön tehdään helpoksi.

Kommentointi ja täydentäminen

Digikompassin avaintulosten keskeiset käsitteet on avattu 
helppotajuisesti ja käytännönläheisesti esimerkein. 

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2023.

Tarpeita ja edellytyksiä

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä tunnistettiin mitä olisi hyvä tapahtua, että 
digikompassin avaintulokset toteutuvat tai työ saadaan käyntiin kunnissa ja 
ekosysteemeissä. Minkä yhteiskehittämiseen voisitte kunnastanne osallistua ja 
millaisella panostuksella? Tunnistatteko muita tarpeita tai edellytyksiä?

Mitä kunta voi jo tehdä,
missä olla mukana, mitä hyödyntää?

Ihmiskeskeisyys

Mitä avaintulos tarkoittaa kuntien 
näkökulmasta?

Turha asiointitarve on poistettu automaatiolla ja 
digipalvelut ovat oletusarvoisesti ensisijainen tapa 
asiointiin.
Noin 40 merkittävintä elämäntapahtuma- 
palvelukokonaisuutta on digitalisoitu tai 
automatisoitu. Ihmiskeskeiset digipalvelut 
muodostavat ennakoivan, ihmiskeskeisen ja 
tehokkaan palvelukokonaisuuden. 
Yritysten elinkaaren keskeiset liiketoiminta- 
tilanteet on tunnistettu ja niihin liittyvät 
digipalvelut muodostavat ennakoivan, ihmis- 
keskeisen ja tehokkaan palvelukokonaisuuden. 
Yritysten julkiset palvelut ovat ensisijaisesti 
digitaalisia tai automatisoituja.
Julkisia palveluita tarjoavat organisaatiot 
pienentävät hiilijalanjälkeään viestimällä 
kansalaisille ensisijaisesti Suomi.fi- palvelun kautta.
Suomalaisilla on pääsy digitaalisiin sosiaali- ja 
terveystietoihinsa. Digitaalisia terveyspalveluita ja 
- tietoja hyödynnetään arjessa.
Yrityksiltä kerättävä tai toimitettava tieto on 
90- prosenttisesti digitaalisessa, rakenteisessa 
muodossa ja noudattaa olemassa olevia 
eurooppalaisia standardeja.
Luvitus erityisesti yritysten vihreän siirtymän 
hankkeissa on lyhentynyt kaikissa luvissa.
Innovatiivisten julkisten hankintojen määrää 
lisätään 10 prosenttiin kaikista hankinnoista ja 
julkisilla hankinoilla on edistetty vihreää siirtymää 
hyödyntämällä uusia teknologioita ja 
toimintamalleja.

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä priorisoidut 
avaintulokset on teksteissä lihavoitu

Merkittävä osa 
julkisista palveluista 
on digitalisoitu tai 
automatisoitu 
ihmiskeskeisesti.

Osa- alueen avaintulokset Suomen 
digitaalisessa kompassissa 2030

Kuntien digikartta - yhteistyössä nousi seuraavia asioita esiin 
muutoksen käynnistämiseksi. Kunnilla on erilaisia resursseja ja 
tavoitetiloja digitalisaation edistämiseksi. Mikä on kuntanne osalta 
jo työn alla, mikä on tärkeintä?

Valtioneuvoston selonteko: Suomen digitaalinen 
kompassi, Digitaaliset julkiset palvelut, s. 50- 55

Asenne ja valmius 
ihmislähtöiseen verkostotyöhön

Kunta voi vahvistaa ihmiskeskeisyyttä sekä organisaatiorajat 
ylittävää tarkastelua kehitystyössään. Kunta hahmottaa oman 

roolinsa osana erilaisiin asiointitilanteisiin liittyviä 
palveluverkostoja. Kunta seuraa yhteisiä kehittämishankkeita ja 

ymmärtää mitä yhteisiä ratkaisuja on käytettävissä.

Palvelukokonaisuuksien priorisointi ja
hyötyjen tunnistaminen

Kunnan täytyy tunnistaa mitkä ovat sen tavoitteita tukevat 
kriittisimmät elämän- tai liiketoimintatapahtumat. Kunta 

osallistuu resurssiensa mahdollistamalla panoksella näiden 
palvelukokonaisuuksien verkostomaiseen kehittämiseen.

Asiointipalvelujen kehittäminen 
ja saavutettavuus

Kunta lisää verkkoasiointia, alkuvaiheessa esimerkiksi 
responsiivisia ja ymmärrettäviä sähköisiä lomakkeita sekä 

viestimistä asian etenemisestä sähköisesti asiakkaalle. 
Myöhemmin kunta liittää asiointipalvelujaan osaksi yhteisiä 

palvelukokonaisuuksia, joista asiakas voi hoitaa koko 
elämäntapahtumaa erillisten yhteydenottojen sijaan.

Tiedon hyödyntäminen

Kunta kerää, yhdistää, jalostaa ja analysoi palvelujen 
tarjoamisessa tarvittavaa dataa sekä hyödyntää tietoa ja 

palautetta palvelujen vaikuttavuuden parantamisessa.

Palvelutarpeiden ennakointi 
ja palvelujen automatisointi

Kunta alkaa ennakoimaan asiakkaiden palvelutarpeita sisäisesti 
tai muilta organisaatioilta tulevien herätteiden perusteella. Kunta 

tunnistaa tiedonsiirtotarpeita organisaatioiden välillä ja 
automatisoi palveluprosessien osia.

Toimintakulttuurimuutos

Rakenteinen tieto Innovatiivinen 
ekosysteemityö

Yhdenvertainen 
kuntalaisuus

Asiakkuuksien hallinta

Yhteinen ymmärrys tavoitteista ja sitoutuminen niihiin. 

Etenemisehdotus: ymmärretään mitä ovat yhteiskehitettävät 
palvelukokonaisuudet (vähintään kriteerit) tulevina vuosina. Miten 
yhteiskehittämistä tehdään ja miten kehittämiseen pääsee mukaan
tai miten sitä voi seurata. Tuotetaan osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2023.

Valmisteltavien ja käynnistyvien palvelukokonaisuuksien tilannekuva on 
helposti saatavilla ja viestintä on proaktiivista ja vuorovaikutteista sekä 
tavoittaa oikeat tahot, oikeissa kanavissa.

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2023.

On tarjolla sovellettavia pohjamäärityksiä kehittämiseen ja tietoteknisiin 
hankintoihin järjestelmätoimittajien kanssa.

Etenemisehdotus: tuodaan yhteisesti tarjolle osana hyviä käytäntöjä ja 
esimerkkitoteutuksia.

Helpotetaan kansallisilla ratkaisuilla kuntien asiakas- ja asiointitietojen 
näkymistä ja hallintaa eri rooleissa toimiville (kuntalaiset, yritykset ja 
yhteisöt) sekä tietojen hyödyntämistä päätöksenteon ja palvelujen 
kehittämisessä. 

Etenemisehdotus: Selvitetään esteet ja kunnat hyödyntävät ensisijaisesti 
perusrekistereistä saatavia ydintietoja.

Kommentointi ja täydentäminen Kommentointi ja täydentäminen

Perusrekisterit (VTJ, 
YTJ jne.)

Suomi.fi- 
palveluväylä

PalvelumuotoiluIhmiskeskeisyys

Toimintakulttuurin 
muutos

Yhteentoimivuus- 
menetelmä

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä avaintuloksia sanoitettiin ihmiskeskeisen 
ajattelun ja kehitystyön inspiroimiseksi. Kuinka alla oleva sanoitus sopii 
kuntanne paikallisiin tarpeisiin?

Tarvitaan näkemystä, tukea ja tiekartta, miten kehittämisen alussa 
olevat kunnat voivat edetä ja liittyä palvelukokonaisuuksiin mukaan ja 
hyödyntää jo tehtyä kehittämistyötä ja sen mahdollisuuksia.

Etenemisehdotus: Osoitetaan yhteisiä joustavia kehittämisresursseja 
palvelukokonaisuuksien käyttöön ja tarjotaan kansallisella tasolla 
ihmiskeskeisen kehittämisen ja matalan kynnyksen asiantuntijatukea, 
joka auttaa kuntia ja muita organisaatioita ymmärtämään (strategista) 
tavoitetilaa, luomaan priorisoitu tiekartta tavoitteiden saavuttamiseksi, 
löytämään kumppaneita ja verkostoja tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
ymmärtämään uusien teknologioiden ja ratkaisujen mahdollisuudet (esim. 
tekoäly). Ymmärretään erilaisten kuntien roolit ja tuen tarve ja tavat 
(koulutukset/kuntakohtaisempi tuki). Huomioidaan tarve osana 
digikompassin toimeenpanon valmistelua H1/2023.

Kommentoi käyttämällä 
Miron kommentointi- 
työkalua. Valitse 
puhekupla ja vie se 
kohtaan, jota haluat 
kommentoida ja klikkaa.

Kommentit näkyvät näin. 
Voit klikata kommentin auki 
painamalla puhekuplaa.

Sisällön kommentointi ja täydentäminen?
Lisää kommenttisi haluamaasi kohtaan.

eOppiva / 
asiantuntijatuen 
ihmiskeskeisen 

kehittämisen opit 
Julkaistaan Q1/23

Rakenteinen tieto

Asiakkuuksien 
hallinta

ELämäntapahtuma- 
lähtöisyys

Liiketoimintatilanne- 
lähtöisyys

Ekosysteemiajattelu

Yhteiskehittäminen

PalvelumuotoiluIhmiskeskeisyys

Rakenteinen tieto

Teemoja, tukea ja palveluja, jotka liittyvät 
käytännön toimintaan. Katso liite 1
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Kuntien näkökulmasta pehmeän infrastruktuurin nähdään olevan 
ehdoton vaatimus digitalisaatiolle. Pehmeällä infrastruktuurilla 
voidaan tarkoittaa kuntien ja valtion yhteisiä toiminta- 
malleja, yhdessä sovittuja säädöksiä ja lakeja. Pehmeän 
infrastruktuurin ymmärtäminen käsitteenä ja toteuttaminen 
konkretiassa vaatii luottamuksen rakentamista, uutta johtamista 
ja ymmärryksen kasvattamista yhdessä.

Tehokkaasti toimiva julkinen hallinto vaatii toteutuakseen yli 
vaalikausien ulottuvia tavoitteita ja politiikkatoimia, 
investointeja julkisen sektorin digitalisaatioon sekä lisää 
yhteistyötä ja yhteentoimivuutta yli hallinto- ja 
sektorirajojen. Nykyisiä investointeja tulee kohdentaa 
ihmiskeskeiseen julkisten palvelujen kehittämiseen ja 
lisäinvestointien määrä on sidoksissa siihen, kuinka nopeasti ja 
kuinka kattavasti tavoitteet ihmiskeskeisestä julkisesta 
hallinnosta halutaan saavuttaa.

Parempi palveluiden yhteentoimivuus mahdollistaa 
elämäntapahtumiin sidotut palvelut sekä julkisen hallinnon 
tietovarantojen uudelleenkäytön ja paremman 
hyödynnettävyyden. Kuntien on olennaista tunnistaa mitä 
tietoja niillä on saatavilla ja mitä tietoja ne tarvitsevat eri 
palvelujen tuottamisessa. Kansallisella tasolla rajapintojen 
paremman yhteentoimivuuden eteen on tehtävä 
laajamittaista yhteistyötä niin julkisen, yksityisen kuin 
kolmannen sektorin kanssa. Rajapintoja täytyy yhtenäistää, 
esimerkiksi Suomi.fi- palveluiden avulla. Yhteentoimivien 
ratkaisujen käyttöönottojen tulee olla kunnille vaivattomia ja 
kustannustehokkaita.

Tietotarpeiden hahmottaminen

Kunta tunnistaa omat tietotarpeensa ja käyttämiensä eri 
järjestelmien sisältämän datan. Kunta tekee yhteistyötä 

perusrekisterin pitäjien kanssa pystyäkseen hyödyntämään 
tarvitsemiaan tietoja (esim. VTJ, YTJ).

Tarpeita ja edellytyksiä

Yhteiskehittämisestä saatavien hyötyjen osoittaminen sitoutumisen ja 
motivaation edistämiseksi sekä resursoinnin tueksi kunnissa.

Etenemisehdotus: etsitään sopiva esimerkki, jonka avulla voidaan esittää 
"ennen - jälkeen" kuvaus saavutettuine hyötyineen.

Hyvien esimerkkitoteutusten, onnistumisten ja oppien 
konkretisointi ja koonti.

Etenemisehdotus: Jatketaan osana Digitalisaation edistämisen ohjelman 
Yritysdigi- hanketta koottua hyvien käytäntöjen kokoamista ja sovitaan 
yhteinen paikka tiedoille ja niiden täydentämiselle. Viestitään asiasta.

Mitä kunta voi jo tehdä,
missä olla mukana, mitä hyödyntää?

Mitä avaintulos tarkoittaa kuntien 
näkökulmasta?

Julkisen hallinnon digitalisaatiota rakennetaan 
sektorirajat ja hallinnon tasot ylittäen.
Suomessa on käytössä digipalvelut 
mahdollistava pehmeä infrastruktuuri. 
Suomessa on eri hallinnontasoilla käytössä 
yhteinen yhteentoimivuutta tukeva ohjaus- ja 
rahoitusmalli. Suomalaiset henkilöt ja yritykset 
voivat sujuvasti asioida digitaalisesti myös rajat 
ylittäen.
Julkisen hallinnon tietovarantojen sääntelystä 
on tietojen hyödyntämisen ja jakamisen 
tarpeettomat esteet tunnistettu ja purettu.
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus on 
toteutettu ja tietojärjestelmät ovat keskenään 
yhteentoimivia.

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä priorisoidut 
avaintulokset on teksteissä lihavoitu

Yhteentoimivat 
digitaaliset julkiset 
palvelut 
mahdollistavat 
sujuvan asioinnin 
kansalaisille, 
yrityksille ja 
organisaatioille myös 
kansainvälisesti.

Osa- alueen avaintulokset Suomen 
digitaalisessa kompassissa 2030

Tarvitaan yhteinen yhteentoimivuuden ja automaation edistämisen  
koordinoija / integraattori, jonka päätavoite ei ole oman liiketoiminnan 
kehittäminen, vaan yhteisten mahdollisuuksien kasvattaminen.

Etenemisehdotus: tunnistetaan eri sidosryhmien kanssa tällainen toimija tai 
toimijoiden joukko osana digikompassin toimeenpanon valmistelua H1/2023.

Rahoitusmallin uudistaminen ja yhteentoimivuus.

Etenemisehdotus: Tunnistetaan poikkisektoriaaliset kehittämisverkostot ja 
yhteiskehitetään yhteentoimivuutta edistävä uusi rahoitusmalli verkostojen 
kanssa (digitoimisto, valtionhallinto, kunnat, yritykset ja yhteisöt). Otetaan 
käyttöön muutaman käytännön kokeilun kautta.

Tietomallien yhteensopivuuden 
varmistaminen

Kunnan tietojärjestelmien kehittämisessä sovelletaan 
Yhteentoimivuusalustan määrityksiä ja kuvataan tietomallit 

tarvittaessa yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa. 
Kunnassa on suunnitelma tietojen keruun yhdenmukaistamiseksi 
ja paperilomakkeista luopumiseksi. Asiakkaalta ei kysytä samoja 

tietoja toiseen kertaan vaan tunnistetaan mahdolliset 
päällekkäisyydet.

Sisältöjen ja arkkitehtuurien 
määrittelyn yhteistyö

Kunta osallistuu resurssiensa sallimalla panoksella  
yhteistyöryhmiin, joissa määritellään sisältöjä 

Yhteentoimivuusalustalle, esim. yhteiset sanastot sekä kuntien 
yhteistä viitearkkitehtuuria ja kokonaisarkkitehtuuria.

Tiedon uusiokäyttö ja rajapinnat

Kunta lisää tiedon toisiokäyttöä tiedon avaamisella, 
integraatioilla ja rajapinnoilla sekä käyttää kansallisia palveluita: 

avoin data, testiaineistopalvelu, yhteentoimivuusalusta, 
palveluväylä

Pehmeä infrastruktuuri

Parempi yhteentoimivuus

Yhteistyö yli hallinto- ja 
sektorirajojen

Elämäntapahtumiin sidotut 
palvelut

Valtioneuvoston selonteko: Suomen digitaalinen 
kompassi, Digitaaliset julkiset palvelut, s. 50- 55

Tarvitaan vahvempaa sanasto-, käsite- ja tietomallityön koordinointia 
sekä yhteistä resursointia kansallisella tasolla. Eri viranomaisen välillä 
säädöspohjaisesti liikkuvilla tiedoilla tulisi olla yhteinen tietomalli. 
Toiminto tukisi/mahdollistaisi yhteentoimivuutta ja julkisten palveluiden 
digitalisointia ja automatisointia.

Etenemisehdotus: vastuutetaan ensin eri sidosryhmien kanssa koordinoiva 
taho edistämään kansallisen tason työtä.

Digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön uudistaminen ja täydentäminen.

Etenemisehdotus: Kunnat uudella tavalla mukaan lainsäädännön valmisteluun 
jo ennen lausuntokierroksia. Digilainsäädännön muutostarpeita on tunnistettu 
osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa 2022 ja ehdotus jatkosta on ollut 
lausuntokierroksella.

Tukea lainsäädännön tulkintaan: 
velvoittavuus, mistä kannattaa aloittaa, mikä taso on riittävä

Etenemisehdotus: VM tarjoaa jo koulutussisältöjä digilainsäädäntöön mutta 
lisäksi tarvittaisiin vuorovaikutusta ja ymmärrystä lain tulkintaan sekä tietoa 
hyvistä käytännöistä ja toteutustavoista.

Kommentointi ja täydentäminen Kommentointi ja täydentäminen Kommentointi ja täydentäminen

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä tunnistettiin mitä olisi hyvä tapahtua, että 
digikompassin avaintulokset toteutuvat tai työ saadaan käyntiin kunnissa ja 
ekosysteemeissä. Minkä yhteiskehittämiseen voisitte kunnastanne osallistua ja 
millaisella panostuksella? Tunnistatteko muita tarpeita tai edellytyksiä?

Kuntien digikartta - yhteistyössä nousi seuraavia asioita esiin 
muutoksen käynnistämiseksi. Kunnilla on erilaisia resursseja ja 
tavoitetiloja digitalisaation edistämiseksi. Mikä on kuntanne osalta 
jo työn alla, mikä on tärkeintä?

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä avaintuloksia sanoitettiin ihmiskeskeisen 
ajattelun ja kehitystyön inspiroimiseksi. Kuinka alla oleva sanoitus sopii 
kuntanne paikallisiin tarpeisiin?

Kommentoi käyttämällä 
Miron kommentointi- 
työkalua. Valitse 
puhekupla ja vie se 
kohtaan, jota haluat 
kommentoida ja klikkaa.

Kommentit näkyvät näin. 
Voit klikata kommentin auki 
painamalla puhekuplaa.

Sisällön kommentointi ja täydentäminen?
Lisää kommenttisi haluamaasi kohtaan.

Pehmeä 
infrastruktuuri

Suomi.fi- 
laatutyökalut

Suomi.fi- 
palveluväylä

Suomi.fi- 
palvelutietovaranto

Testiaineistopalvelu
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asiointialusta
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Avoin data

Tiedonhallinnan 
"excel"

Suomi.fi- valtuudet

Suomi.fi- viestit

Suomi.fi- kartat

Suomi.fi- maksut

Perusrekisterit (VTJ, 
YTJ jne.)

Suomi.fi- tunnistus

Suomi.fi- 
verkkopalveluTiedonhallinnan 

viitearkkitehtuuri

Yhteentoimivuus- 
menetelmä

Kuntien yhteinen 
kokonaisarkkitehtuuri

Ekosysteemiajattelu

Yhteistyö yli 
hallinto- ja 

sektorirajojen

Yhteentoimivuus

Yhteiskehittäminen

Teemoja, tukea ja palveluja, jotka liittyvät 
käytännön toimintaan. Katso liite 1
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Kuntien näkökulmasta viestintäinfrastruktuuri toimii 
datatalouden ja digitaalisten ratkaisujen pohjana. Turvallinen 
viestintäinfrastruktuuri luo perustan kuntien ja alueiden 
toiminnalle, taloudelle, hyvinvoinnille ja kehittymiselle. 
Kunta voi tukea turvallisen viestintäinfrastruktuurin rakentamista 
esimerkiksi kaavoituksen kautta ja yhteisrakentamisella.

Digitaaliset ympäristöt edellyttävät varautumista 
uudenlaisiin turvallisuusuhkiin, kuten kyberhyökkäyksiin, 
informaatiovaikuttamiseen sekä tieto- ja identiteettivarkauksiin. 
Digitaalinen turvallisuus on jokaisen vastuulla ja kunkin 
osapuolen roolit on oltava selkeät mahdollisten poikkeus- 
tilanteiden sattuessa. Kunnilla on oltava näkemys kuka tiedon 
omistaa, kuka siitä vastaa ja missä tietoa säilytetään.

Kunnat noudattavat digiturvavaatimuksia, kouluttavat 
henkilöstöään ja osallistuvat digiturvallisuuden kehittämiseen ja 
ylläpitoon aktiivisesti. Digiturvalliset käytännöt huomioidaan 
myös osana kuntalaisille tarjottavaa digitukea. 

Selkeät vastuut ja roolit

Kunnassa on kuvattu kunkin tahon rooli kokonaisturvallisuuden 
toteutumisessa: johto, esimies, työntekijä, asiakas. Kunta tukee 

asukkaiden ja yhteisöjen osallisuutta digitaalisuuteen 
edesauttamalla tietoliikenneyhteyksien kehittymistä sekä  

tarjoamalla digitukea.

Tarpeita ja edellytyksiä

Kansallisella tasolla on tiedossa ja tunnistettu tärkeimmät suojattavat 
datalähteet ja järjestelmät sekä miltä osin koskevat kuntia.

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022

Käytössä on yhteinen määritelmä ja kriteerit Digikompassin 
avaintuloksissa mainitulle toimintavarmuudelle ja häiriösietoisuudelle 
viestintäinfrassa (esim. palvelutasolupaukset).

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022

Mitä kunta voi jo tehdä,
missä olla mukana, mitä hyödyntää?

Mitä avaintulos tarkoittaa kuntien 
näkökulmasta?

Toimintavarma ja häiriösietoinen 
viestintäinfrastruktuuri on saatavilla 
kansalaisille ja viranomaisille.
Valtion, hyvinvointialueiden ja kuntien 
digitaalinen turvallisuus on parantunut.
Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden 
ennakointia käytetään toiminnan ja talouden 
suunnittelussa.
Julkisten digipalvelujen digiturvaratkaisut tukevat 
informaatiovaikuttamisen ja disinformaation 
tunnistamista ja hallintaa.
Julkisille digipalveluille on asetettu 
riskiperustaisesti digiturvavaatimukset ja niiden 
toteutumista arvioidaan ja valvotaan jatkuvasti

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä priorisoidut 
avaintulokset on teksteissä lihavoitu

Julkiset palvelut 
tuotetaan
kokonais- 
turvallisuuden 
mallin mukaisesti.

Osa- alueen avaintulokset Suomen 
digitaalisessa kompassissa 2030

Vastuut kansallisen tason häiriötilanteiden korjaamisen organisoinnista ja 
yhteisestä häiriöviestinnästä on määritelty, jotta toiminta on tehokasta 
myös poikkeustilanteissa.

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022

Valtioneuvoston selonteko: Suomen digitaalinen 
kompassi, Digitaaliset julkiset palvelut, s. 50- 55

On määritelty kansallisen tason mittarit digiturvallisuudelle:
1) kohdatut hyökkäykset ja niiden torjunnassa onnistuminen
2) digiturvallisuuden osaaminen, riskiarviointikyky ja muut laadulliset mittarit

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022

Ohjelmistojen turvallisuus, 
päivitykset ja sopimukset

Kunta varmistaa, että sen käyttämät ohjelmistot ovat turvallisia 
ja niiden päivitykset on tehty ajallaan. Uusissa hankinnoissa 

ymmärretään kytkökset toimintaympäristöön, muihin järjestelmiin 
ja rekistereihin.

Riskiarviointi

Kunta on tehnyt kattavan riskiarvion käyttämistään 
ohjelmistoista ja datasta ja sopeuttanut suojaustoimet 

arvioituihin riskeihin. Turvallisuudessa kiinnitetään huomiota 
digitaalisen maailman uhkien yhteyteen fyysiseen maailmaan, 

esim. kunnan alueella toimiviin laitoksiin ja infrastruktuuriin.

Valmiit toimintamallit 
poikkeustilanteisiin ja harjoittelu

Kunnalla tai kuntien välillä on säännöllisesti kokoontuva 
kriisiryhmä ja suunnitelma poikkeustilanteessa toimiseen. 

Kunnalla on suunnitelma kriittisten ohjelmistojen, datan sekä 
infrastruktuurin häiriötilanteissa toimimiseksi. Kunta testaa 

prosessejaan erilaisia skenaarioita vasten ja osallistuu 
alueellisiin tai valtakunnallisiin tai turvallisuusharjoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Kunta käsittelee henkilötietoja vain kun siihen on lainmukainen 
peruste ja noudattaa henkilötietojen käsittelyssä 

tietosuojaperiaatteita.
Viestintäinfrastruktuuri

Varautuminen 
turvallisuusuhkiin

Henkilöstön ja kuntalaisten 
digiturvaosaaminen

Digiturvavaatimukset

Kommentointi ja täydentäminen Kommentointi ja täydentäminen Kommentointi ja täydentäminen

Kunnille on saatavilla yhteisiä digiturvallisuuden asiantuntijaresursseja.

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022

Käytössä on kansallinen ratkaisu kansalaisten ja viranomaisten väliseen 
yhteydenpitoon häiriö- ja poikkeustilanteissa.

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022. Huomioidaan Suomi.fi- viestien mahdollisuudet.

Käytössä on kansallinen ratkaisu viranomaisten väliseen yhteydenpitoon 
häiriö- ja poikkeustilanteissa. 

Etenemisehdotus: huomioidaan tarve osana digikompassin toimeenpanon 
valmistelua H1/2022. Huomioidaan Virven mahdollisuudet.

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä tunnistettiin mitä olisi hyvä tapahtua, että 
digikompassin avaintulokset toteutuvat tai työ saadaan käyntiin kunnissa ja 
ekosysteemeissä. Minkä yhteiskehittämiseen voisitte kunnastanne osallistua ja 
millaisella panostuksella? Tunnistatteko muita tarpeita tai edellytyksiä?

Kuntien digikartta - yhteistyössä nousi seuraavia asioita esiin 
muutoksen käynnistämiseksi. Kunnilla on erilaisia resursseja ja 
tavoitetiloja digitalisaation edistämiseksi. Mikä on kuntanne osalta 
jo työn alla, mikä on tärkeintä?

Kuntien digitiekartta - yhteistyössä avaintuloksia sanoitettiin ihmiskeskeisen 
ajattelun ja kehitystyön inspiroimiseksi. Kuinka alla oleva sanoitus sopii 
kuntanne paikallisiin tarpeisiin?

Kommentoi käyttämällä 
Miron kommentointi- 
työkalua. Valitse 
puhekupla ja vie se 
kohtaan, jota haluat 
kommentoida ja klikkaa.

Kommentit näkyvät näin. 
Voit klikata kommentin auki 
painamalla puhekuplaa.

Sisällön kommentointi ja täydentäminen?
Lisää kommenttisi haluamaasi kohtaan.

Kuntaliiton 
digiturvallisuuden 

aineistot

Tiedonhallinta- 
lautakunnan 
suositukset

Ohjeistus kunnille 
turvallisten 

pilvipalveluiden 
hankintaan

Huoltovarmuus-
keskuksen aineistot

VAHTI- asiantuntija- 
ryhmän aineistot

Kyberturvallisuus- 
keskuksen aineistot

Varautuminen 
turvallisuusuhkiin

Julkri- työkalu/kysely

Digiturvan 
itsearviointityökalu

Digiturvavartit ja 
digiturvakatsaukset 

/ DVV

Suomi.fi- oppaat 
tietovuodon 

kohteeksi joutuneille

Digiturvallinen elämä
- sovellus / DVV

eOppiva / 
digiturvallisuus linkki

TAISTO- harjoitukset 
/ DVV

Teemoja, tukea ja palveluja, jotka liittyvät 
käytännön toimintaan. Katso liite 1

Viestintä- 
infrastruktuuri

Digiturvallisuus

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164429
https://www.eoppiva.fi/koulutus-aihealueet/digiturvallisuus/
https://miro.com/app/board/uXjVPC2xOJ8=/?moveToWidget=3458764539932875611&cot=14
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"excel"

Meneillään oleva 
kehittäminen / 

selvitykset

AURORA AI

TE2024

Kuntien yhteinen 
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tiedonhallinnasta
906/2019

Ihmiskeskeisyys

Toimintakulttuurin 
muutos

Rakenteinen tieto
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hallinta

Yhdenvertaisuus

ELämäntapahtuma- 
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Yhteiskehittäminen

Sote- uudistus ja 
hyvinvointialueiden 

käynnistyminen
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palvelu- 

kokonaisuuksien 
tunnistaminen

eOppiva / 
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kehittämisen opit 
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Perusrekisterit (VTJ, 
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edistömisen ohjelma

Laki xxx

Laki xxx
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Laki xxx

Julkisten palvelujen 
osa- alueen mittarit

Suomi.fi- tunnistus Kuntien digitiekartta 
LinkedInKommentoi tuloksia 

käyttämällä Miron 
kommentointi- työkalua. 
Valitse puhekupla ja vie se 
kohtaan, jota haluat 
kommentoida ja klikkaa.

Kommentit näkyvät näin. 
Voit klikata kommentin auki 
painamalla puhekuplaa.

Mitä puuttuu, miten muokkaisit? 
Kommentoi vapaasti ja lisää 

ehdotuksesi taululle!
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Suomi.fi- 
verkkopalvelu

Digikehittämisen 
aiheet, lainsäädäntö 
ohjeet, palvelut, 
tuotokset jne.

Esimerkki- 
projekteja

Asiointivaltuudet 
hallintaan, Porvoo & 

kumppanit

Asiakaslähtöistä 
ohjeistusta 

asumisoikeusasumis
een (ARA & 
kumppanit)

Digipalvelun 
käyttöaste nousuun 
(AVI & kumppanit)

Eksyksissä 
ekstranetissä 

(Ruokavirasto & 
kumppanit)

Asiakastiedolla 
vaikuttavuutta 

(Lahti ja Asikkala)

Asiantuntijatuen 
oppien konseptointi 

(DVV ja 
Asiantuntijatuen 

projektit)
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Tiedossa oleva aikataulu: Suomen digitaalinen kompassi ja julkisten palvelujen tavoitetila 2030
Merkittävä osa julkisista palveluista on digitalisoitu tai automatisoitu ihmiskeskeisesti.
Yhteentoimivat digitaaliset julkiset palvelut mahdollistavat sujuvan asioinnin 
kansalaisille, yrityksille ja organisaatioille myös kansainvälisesti.
Julkiset palvelut tuotetaan kokonaisturvallisuuden mallin mukaisesti.

H1 / 2023 H2 / 2023 2024 ->

Yhteis- 
kehittäminen

kunnat
valtio 
hyvinvointi- 
alueet
yritykset
yhteisöt

Valtio

Digitoimisto

Yksittäinen
kunta

Digikompassin toimeenpanon valmistelu 
11/22-->

Elämäntapahtumat ja 
liiketoimintatilanteet: 
lomake, työpajat ja 
keskustelut 01/23

Tunnistaa elämäntapahtumia / 
liiketoimintatilanteita, joiden 
kehittämisen ekosysteemeissä voisi olla 
mukana. 

Digikompassin toimeenpano ja seunanta

UUSI HALLITUS- 
OHJELMA

Elämäntapahtumien palvelukokonaisuuksien kehittäminen ekosysteemeissä

Liiketoimintatilanteiden palvelukokonaisuuksien kehittäminen ekosysteemeissä

Palvelukokonaisuus
- ehdotuksen 
validointi

Seuraa ja osallistuu 
aktiivisesti. Tutustuu 
Kuntien digitiekartta - 
yhteistyön tuotoksiin



https://ww
w.linkedin.c
om/groups/

9235258/

Digitiekartta- 
työskentelyn
linkit

Kuntien digitiekartta - työskentelyn yhteenvetoesitys 15.12.2022

Kaikille avoin Kuntien digitiekartta - yhteistyö, syksy 2022. Sisältää yhteenvedot työpajoista ja keskusteluista.

Kuntien digitiekartta - yhteistyön LinkedIn- ryhmä

https://miro.co
m/app/board/u
XjVPXkNy84=/? 

share_link_id=48
9667299251

Kuntien digitiekartta - yhteistyön syksyn 2022 tuotokset DVV:n työtilassa, ml. Kuntien digitiekartta pdf- versiona

https://wiki.dvv.fi/pa
ges/viewpage.action
? pageId=201624595

Valtioneuvoston selonteko: Suomen digitaalinen kompassi
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