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Kansalainen Viranomainen

Sote MaaS Ekosysteemi x Ekosysteemi y

Yhteiskunnan toimintamallien ja 
rakenteiden uudistaminen

Alustatalous ekosysteemien mahdollistajana

Julkisen toimijan rooli 
ekosysteemien rakentamisessa

YRITYS
1. Asiakas-
keskeinen 

yhteiskunta

2. Menestyvien 
ekosysteemien 

muodostuminen 
Suomeen

4. Menestymisen 
edellytykset

3. Uusien 
asiakaslähtöisten 

palvelu-
markkinoiden 

mahdollistaminen

Keskeiset läpileikkaavat uudistukset, joilla rakennetaan asiakaslähtöinen ja 
digitalisoitu yhteiskunta
• Kasvupalvelukokonaisuus (TEM)
• Osaamisen työelämälähtöinen kehittäminen (OKM)
• Liikennekaari (LVM)
• MaaS, robotisaatio ja massadata (LVM)
• SOTE-tieto hyötykäyttöön -strategia (STM)
• Terveysalan kasvustrategia (STM, TEM, OKM)
• Maakunta- ja sote-uudistus (VM, STM, TEM)
• Tulevaisuuden kunta (Kunnat, VM)

Keskeiset toimintaedellytykset, joilla rakennetaan asiakaslähtöinen ja 
digitalisoitu yhteiskunta
• KaPAn täysimääräinen käyttöönotto (VM)
• Tiedon hyödyntäminen (VM)
• Reboot Finland (TEM)
• Laajakaistan toimeenpano-ohjelma (LVM)
• Tietoturva (LVM /VM)

Suomen peruskyvykkyyksien ja 
tuotannontekijöiden vahvistaminen

Hallinto palveluna: tyytyväiset 
kansalaiset ja yritykset

2. Digitalisaation iso kuva



Kärkihanke: Digitalisoidaan julkiset palvelut

PÄÄTOIMENPITEET:

1.  Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat 
digitalisoinnin periaatteet

2. Hallinnonalojen ja kuntien sitouttaminen hallinnon 
sisäisten prosessien uudistamiseen. Erillisrahoitettavat 
hankkeet, joissa priorisoidaan kehittämisessä 
tuottavuushyödyltään suurimpia hankkeita.

3. Yhden luukun palvelumalli ja 
tiedonhallintalainsäädäntö

1/169/15 3/183/179/16

Priorisoinnin 
kriteerit ja 

ensimmäisten 
digihankkeiden

valinta.

Digitalisoinnin 
periaatteet 
hyväksytty.

Hallinnonalojen ja 
kuntien prosessien 

digitalisointityö 
käynnistynyt.

Tiedonhallintalaki HE 
eduskunta 

Tiedonhallintalaki 
voimaan. 

Yhden luukun 
palvelumalli 
käynnistyy. 
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Kärkihankerahoituksella (100 milj. €) 
toteutettavat hankkeet:
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Tulorekisteri 
(VM/Vero)

Sähköinen 
asuntorekisteri 

(ASREK)  
(MMM/MML)

Omahoito (ODA) 
(STM/Espoo)

Ohjelmistorobotiikka 
taloushallinnossa 

(VM/Palkeet)
Luvat ja valvonta 

(TEM)

Kemikaalivalvonta 
(TEM/Tukes)

Yhden luukun 
palvelumalli (VM)

Rakennetun ympä-
ristön ja rakentamisen 

digitalisaatio
(KIRADIGI) (YM)

Virtuaalisairaala 
(STM/HUS)

Kokeilujen digialusta
(VNK)

Hankintatoimen 
kehittäminen *) 

(VM/Hansel)
Valtionavustusten 
digitalisointi (OKM)

Sähköisen alle-
kirjoituksen käytön 

laajentaminen       
(VM)

Taloushallinnon 
automaation ja 

raportoinnin 
kehittäminen 

(VM/TEM)

Paikkatietojen 
hyväksikäyttö    

(MMM)

Rahoituksen saaneet hankkeet

Valmistelussa
Ehdotetaan lisätalousarvio III / 2016 

*) Hankintatoimi saanee EU-rahoitusta



Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA)

‒ KaPAssa rakennetaan yhteinen sähköisen 
asioinnin tukipalveluiden pohja, julkisen hallinnon 
alusta, perustaksi digitalisaatiolle.

‒ Ohjelmassa toteutetaan seuraavat hankkeet: 
‒ Palveluväylä, palvelunäkymät kansalaiselle, yritykselle ja 

viranomaiselle, viestinvälitys, kansalaisen tunnistamisen sekä 
asiointivaltuus.
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Tiedonhallintalaki
‒ Hallitusohjelman linjauksena:

‒ Julkinen hallinto sitoutuu kysymään samaa tietoa kansalaisilta ja 
yrityksiltä vain kerran.

‒ Vahvistetaan kansalaisten oikeutta valvoa ja päättää itseään koskevien 
tietojen käytöstä, samalla varmistaen tietojen sujuva siirtyminen 
viranomaisten välillä.

‒ Tiedonhallintalaki olisi uusi laki, jolla ohjataan hyvää 
tiedonhallintatapaa ja tietojen käsittelyä julkisessa 
hallinnossa. 
‒ Uudistetaan nykyistä yleissääntelyä laista julkisen hallinnon 

tietohallinnon ohjauksesta, laista viranomaistoiminnan julkisuudesta 
sekä arkistolaista (HE 5/2017).
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