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Kuntien digitiekartta -yhteistyö

Tuloskortti

Ratkaistava haaste ja tavoite

Projektitiimi

Tärkeimmät sidosryhmät

Ymmärryksen kerääminen

Yhteissuunnittelu ja validointi

Tuotokset ja linkit

Onnistumiset ja hyödyt

Tunnistetut laajemmat kytkökset

Työn jatkuminen

• Haasteena oli konkretisoida Suomen digitaalisen kompassin 

julkisten palvelujen osa-alueen avaintuloksia kuntien 

näkökulmasta

• Projektin tavoitteena oli Selvittää millä tavoin digikompassissa 

määriteltyihin tavoitteisiin päästään julkisten palvelujen osalta 

2030 mennessä, tunnistaa yhdessä kuntien kanssa ensimmäisiä 

konkreettisia tehtäviä, rakentaa yhteistyöverkostoa kuntien välille 

ja samalla synnyttää yhteisen oppimisen ja oppien jakamisen 

kulttuuria sekä kerätä ylös kuntien näkökulmia ja tarpeita 

seuraavaa hallitusohjelmaa varten

• Digi- ja väestötietovirasto: Annette Hotari

• valtiovarainministeriö:  Marjukka Saarijärvi, Tanna Rantanen

• Kuntaliitto: Heli Hänninen

• DVV:n asiantuntijatuen tiimi: Sirpa Fourastie, Karoliina 

Liimatainen, Topi Hänninen, Piritta Hannonen

• Digitiekartta -yhteistyöhön mukaan ilmoittautuneet kunnat 

(muutoksen tekijät)

• Digitalisaation asiantuntijat, kuten 

valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, Digitoimisto (sillanrakentajat)

• Muut kunnat, yritykset, yhteisöt, muut ministeriöt ja virastot 

(aktiivit)

• Yhteistyön aikana tuotettiin laadullista tietoa kuntien ja 

sidosryhmien tarpeista ja näkökulmista yhteiskehittäen

kolmessa työpajassa, kuudessa dialogissa, testaus-

kierroksella kuuden kunnan, Digitoimiston ja DVV:n

asiantuntijoiden kanssa, sekä Kuntaliiton digisumpeilla

• Onnistuimme yhteiskehittämisessä, sen fasilitoinnissa ja lopulta 

yhteistyöhön sitouttamisessa. Projektissa arvokkainta olivat aidot

kohtaamiset erilaisten tarpeiden äärellä, yhteisen ymmärryksen 

rakentaminen ja dialogisuus.

• Hyödylliseksi koettiin askeleet kohti aktiivista 

kehittäjäkumppanuutta ja yhteistyön tulosten näkyminen aidosti 

lopputuotoksessa. Yhteistyössä opittiin digitalisaatiosta, 

yhteisistä tekemisen paikoista ja tärkeimpänä uudenlaisen 

yhteistyön tekemisestä kehittäjäkumppaneina

• Projektissa työskenneltiin neljällä tasolla: Lab, Studio, Arena

ja Agora

• Labissa ja Studiossa organisoitiin kokonaisuutta viikottain

DVV:n asiantuntijatiimin, VM:n ja Kuntaliiton kanssa

• Arena-tasolla yhteiskehitettiin kuntien kanssa kolmessa 

työpajassa ja kuudessa dialogissa

• Agora-tasolla avattiin Miro-alusta, jossa pääsi 

kommentoimaan työpajojen löydöksiä ja tiekartan luonnosta 

lisäksi keskustelua käytiin kaikille avoimessa Kuntien 

digitiekartta -yhteistyö LinkedIn -keskusteluryhmässä

• Ratkaisuja validoitiin testauskohtaamissa kuntien, 

Digitoimiston ja muiden DVV:n asiantuntijoiden kanssa, sekä 

kolmannessa työpajassa

• Luonnos oli kommentoitavissa kaikille avoimessa Miro-

alustassa

• Kuntien Digitiekartta 

Kuntien digitiekartta -yhteistyö -projektin tuotokset

Työ jatkuu 

• Elämän- ja liiketoimintatapahtumakokonaisuuksien 

määrittämisessä ja toimii käyttäjäymmärryksenä prosessissa

• Kuntien omien strategioiden (tiekarttojen) laatimisen tukena

• Tuloksia hyödynnetään syötteinä tulevaan hallitusohjelmaan ja 

selkärankana digitaalisessa (yhteis)kehittämisessä kunnissa ja 

kansallisesti

• Tehty työ konkretisoituu esimerkiksi Digitoimiston käynnistämään 

elämän- ja liiiketoimintatapahtumakokonaisuuksien

määrittämistyöhön ja auttaa eri tahoja toimimaan muutoksessa 

kohti Suomen digitaalisen kompassin ohjaamaa tulevaisuutta

• Työn yhteiskehittämisen prosessia sovelletaan em. 

määrittelytyössä

• Työssä priorisoitiin elämän- ja liiketoimintatapahtumia 
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