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M
aailma digitalisoituu - yh-

teiskunta ja kansalaiset sen 

mukana. Tietotekniikasta 

ja sen mahdollistamista 

sähköisistä sovelluksista ja palveluista on 

tullut kiinteä osa arkeamme. Pidämme jatku-

vasti verkossa yhteyttä ystäviimme, hoidam-

me pankkiasioitamme mobiilisti, ostamme 

hyödykkeitä verkkokaupasta ja päivitämme 

työpaikan intranetiä bussissa matkustaessam-

me. Asioiden hoitaminen on lyhyessä ajassa 

siirtynyt kivijalkakonttoreista ja -myymälöistä 

verkkoon. Digitaalisuus on ilmiönä läpäissyt 

koko yhteiskunnan ja muuttanut ihmisten ta-

poja toimia sekä heidän odotuksiaan yritysten 

ja julkishallinnon palveluja kohtaan. 

Kaikki ei kuitenkaan ole niin kuin pitäi-

si, sillä suomalaisessa julkishallinnossa kytee 

digiongelma. Valtaosa julkishallinnon kansa-

laisilleen tarjoamista palveluista on edelleen 

rakennettu vanhan mallin mukaisesti. Suu-

rin osa julkisista palveluista vaatii virastossa 

asiointia ja fyysistä läsnäoloa. Suomalainen 

kantaa edelleen lompakossaan paperista roko-

tuskorttiaan ja jonottaa puhelimitse terveys-

keskuksen ajanvaraukseen siihen osoitettuna 

aikana. Postilaatikkoihin jätettyjen liitteiden ja 

lomakkeiden lähetys ja asioinnin eteneminen 

ovat riippuvaisia postin kuljetusaikatauluista.  

Kansantalouden tila edellyttää radikaalia 

muutosta. Julkinen sektorimme on auttamat-

tomasti paisunut liian suureksi, eikä meillä 

ole enää varaa sen nykyisenkaltaiseen ylläpi-

tämiseen. Julkishallinnon ja sen tarjoamien 

palveluiden sähköistäminen mahdollistavat 

merkittävän toimintojen tehostumisen ja 

kustannussäästöt. Vanhanaikaiset, kalliit ja 

kuormittavat palvelumallit on päivitettävä 

digitaaliseen yhteiskuntaan sopiviksi ja kan-

salaisten nykypäivän odotuksia vastaaviksi. 

Julkishallinnon rakenteet ovat jääneet 

kehityksessä jälkeen ja ne tarvitsevat nyt perus-

teellista tuuletusta ja uudistamista. Julkishal-

linnon organisaatioiden raja-aidat on kaadet-

tava ja niiden erillisistä järjestelmähankkeista 

on siirryttävä kohti keskitettyä kaikille yhteistä 

IT-infrastruktuuria. Kaiken tulee kuitenkin 

lähteä digitaalisuuden syvimmästä ytimestä. 

Tiedon avoimuus ja liikkuvuus sekä palveluiden 

käytettävyys ovat peruskiviä digiyhteiskunnan 

kehitykselle. Palveluja varten on luotava yh-

teinen perusta, joka on tietoyhteiskunnalle ja 

sen kansalaisille yhtä oleellinen kuin toimiva 

viemäri- tai tieverkko. 

Suomi tarvitsee kansalliset digitalkoot, 

joiden tavoitteena on rakentaa modernit julkis-

hallinnon sähköiset palvelut. Tämä edellyttää 

poliittisen vastakkainasettelun unohtamista ja 

aitoa, rohkeaa johtamista ja visionäärisyyttä 

päätöksentekijöiltämme. On kiinnostavaa näh-

dä, kenellä nykyjohtajistamme on rohkeutta 

nousta suomalaisen yhteiskunnan digitali-

soimisen keulakuvaksi ja nostaa Oy Suomi 

Ab nousuun.

 Timo Honko 

johtaja, Solita

ESI
PUHE
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HELENE AURAMO

Helene Auramo on 

sosiaalisen median 

asiantuntija ja bloggaaja 

sekä Okimo Clinicin 

toimitusjohtaja ja 

partneri. Auramon toinen yritys Pakimomo Oy 

tarjoaa virtuaalisia assistenttipalveluita. 

Auramo perusti ensimmäisen yrityksensä, 

Zipipopin, vain 25-vuotiaana. Sähköinen 

kaupankäynti ja yrittäjyys ovat häntä 

kiinnostavia teemoja. Auramo toimii Indie-

days-yrityksen hallituksessa. Koulutukseltaan 

hän on kauppatieteiden maisteri.

MIKKO VUORIKOSKI

Mikko Vuorikoski, 

diplomi-insinööri, MBA, 

on valtion tieto- ja 

viestintätekniikkakeskus 

Valtorin hankinnoista ja 

toimittajahallinnasta vastaava hankintajohtaja. 

Vuorikoski on toiminut aiemmin Trafin 

tietohallintojohtajana ja työskennellyt 30 

vuotta tietojärjestelmien kehittämisen parissa. 

Hän haluaa olla vaikuttamassa siihen, että 

Suomesta tulee digitalisaation kärkimaa niin 

liikenteen viranomaispalveluissa kuin 

muutoinkin koko julkisella sektorilla.

TIMO HONKO

Timo Honko vastaa Solitalla 

julkishallinnosta sekä 

liiketoimintajärjestel-

mät-liiketoiminnasta. 

Hänellä on pitkä kokemus 

erityisesti julkishallinnon sähköisistä palveluista 

ja sähköisen asioinnin kehittämisestä. Hän on 

ollut tiiviisti mukana Solitan toteuttamissa 

suurhankkeissa kuten oikeuministeriön 

Kansalaisaloite- ja Kuntalaisaloite-palveluissa, 

rakennuslupien sähköisessä asiointipalvelu 

Lupapisteessä, Maanmittauslaitoksen sähköisissä 

palveluissa sekä Liikenneviraston rautatieliiken-

teeseen liittyvissä järjestelmissä. Honko puhuu 

erityisesti kansalaisille tarjottavien palveluiden 

laadun ja helppokäyttöisyyden sekä ketterämmän 

palvelukehityksen puolesta.THINK TANK
-RYHMÄN JÄSENET

OSSI LINDROOS

Ossi Lindroos toimii 

Solitalla johtajana 

vastuualueenaan 

konsultointiliiketoiminta, 

palvelumuotoilu sekä 

myynti ja markkinointi. Lindroosilla on 

laaja-alainen näkemys ja kokemustausta 

digitaalisesta markkinoinnista, verkkopalveluis-

ta ja -kaupasta sekä liiketoimintamalleista 

verkossa.  Hänellä on näköalapaikka erityisesti 

johtavien suomalaisten vähittäiskauppa-, media- 

ja palveluyritysten digitalisoitumiseen sekä 

liiketoiminnan kehittämiseen.

HARRI JASKARI

Harri Jaskari on 

kansanedustaja, 

eduskunnan tulevaisuus-

valiokunnan jäsen ja sen 

Innostunut yhteiskunta 

-jaoston puheenjohtaja. Jaskari toimi kokoomuk-

sen puoluesihteerinä vuosina 2004-2006. Sitä 

ennen hän on toiminut mm. Suomen Akatemian 

ja Tampereen yliopiston tutkijana, sisäministeri-

össä ministerin erityisavustajana ja Tampereen 

kauppakamarin toimitusjohtajana. Koulutuksel-

taan Jaskari on hallintotieteiden lisensiaatti. 

Jaskari on Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, 

Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen ja 

Pirkanmaan maakuntaliiton hallituksen 

puheenjohtaja. Jaskari on aktiivinen yhteiskun-

nallinen keskustelija mm. julkisiin palveluihin ja 

hallintoon liittyvissä asioissa.

MIRJA VEHKAPERÄ

Mirja Vehkaperä on 

kansanedustaja ja 

eduskunnan liikenne- ja 

viestintävaliokunnan sekä 

ympäristövaliokunnan 

jäsen. Vehkaperä on myös Pohjois-Pohjanmaan 

liiton hallituksen puheenjohtaja, Oulun 

kaupunginvaltuutettu sekä Yleisradion 

hallintoneuvoston jäsen. Koulutukseltaan 

Vehkaperä on kasvatustieteen maisteri. 

Vehkaperä on pitänyt työssään esillä Suomen 

talouden kasvun ja kilpailukyvyn sekä kansallisen 

infrastruktuurin kannalta keskeisiä hankkeita.

ORAS TYNKKYNEN

Oras Tynkkynen on 

kansanedustaja ja Vihreän 

eduskuntaryhmän 

varapuheenjohtaja. 

Aiemmin Tynkkynen on 

toiminut mm. valtioneuvoston ilmastopoliittise-

na asiantuntijana, eduskuntaryhmän 

puheenjohtajana ja Vihreiden varapuheenjohta-

jana. Koulutukseltaan Tynkkynen on yhteiskun-

tatieteiden maisteri. Tynkkynen tunnetaan 

työstään ilmastonmuutoksen torjumiseksi, 

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapu-

heenjohtajana ja sen Joukkoistamisjaoksen 

vetäjänä. Tynkkysen mielenkiinnon kohteena on 

erityisesti mm. eri toimijoiden ja kansalaisten 

osallistaminen entistä vahvemmin erilaisiin 

julkisiin hankkeisiin.

ARVO KOKKONEN

Arvo Kokkonen, DI, on 

Maanmittauslaitoksen 

pääjohtaja. Hän on 

työskennellyt laitoksen eri 

tehtävissä lähes koko 

työuransa ajan, lukuun ottamatta lyhyttä jaksoa 

maa- ja metsätalousministeriössä. Kokkonen on 

lisäksi toiminut lukuisissa hallinnonrajat 

ylittävissä valtakunnallisissa kehittämishank-

keissa, kuten Avoimen tiedon ohjelman 

ohjausryhmässä, ja osallistunut aktiivisesti 

keskusteluun johtamisen tuloksellisuudesta. 

Kokkonen on myös osallistunut YK:n Euroopan 

talouskomission maanhallinnan kehittämistoi-

mintaan ja ollut mukana luomassa valtionrajat 

ylittäviä kiinteistötietopalveluja Eurooppaan.
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S
uomalaisen julkishallinnon digita-

lisoitumisen tilaa on vaikea määri-

tellä yksiselitteisesti. Meillä on 

muutamia kirkkaita tähtiä, kuten 

Verohallinto ja Kela, jotka kestävät jopa kan-

sainvälisen vertailun. Toisaalta meillä on paljon 

myös vähemmän mairittelevia tai täysin käyt-

tämättömiä ja tuntemattomia julkishallinnon 

sähköisiä palveluja. Suomalaisella julkishallin-

nolla ei ole havaittavissa yhtenäistä palveluiden 

ja toimintojen sähköistämisen linjaa, vaan 

käytännöt rönsyilevät laveasti ja laajasti.

Digitaalisen liiketoiminnan asiantunti-

jayrityksen Solitan keväällä 2014 teettämän 

tutkimuksen mukaan suomalaiset tuntevat 

monia julkishallinnon sähköisiä palveluita 

heikosti. Verottajan palvelut ovat tunnettuu-

dessaan supersuositun Facebookin tasolla (noin 

70 %), mutta esimerkiksi muutama vuosi sitten 

lanseerattua kansalaisen asiointitiliä tuntee 

tai käyttää tuskin kukaan. Parempien sähköis-

ten palveluiden kehittämiseen olisi kuitenkin 

selkeä tarve, sillä kyseisen tutkimuksen mu-

kaan 57 prosenttia suomalaisista asioisi viran-

omaisten kanssa mieluiten verkkopalveluiden 

kautta. Kuluttajistumisen myötä vapaa-ajallaan 

verkkopalveluita ja sähköisiä sovelluksia käyt-

tämään tottuneet kansalaiset vaativat moder-

neja palveluja myös julkishallinnolta. Moni 

organisaatio on havahtunut digitaalisten vaih-

toehtojen tarpeeseen, mutta kehityksen vauh-

ti on vielä melko hidas. 

JULKISHALLINTO 
JA DIGITAALISUUS 
- MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014?

Lasi on puoliksi tyhjä tai puoliksi  

täynnä näkökulmasta riippuen.

 
– O ra s  Ty nk k y n e n
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”
Suomen julkishallinto on kuin 1980-luvun 

matkatoimisto. Asiakkaan pitää hyvin usein 

mennä paikan päälle, ja netissä olevia pal-

veluita on edelleen yllättävän vähän. Usein 

olemassa olevatkin palvelut menevät tek-

niikka-, ei palvelu- tai asiakaslähtöisesti. 

Teknisiä ratkaisuja pohditaan tarkasti, 

mutta palvelun käyttökokemukseen ei  

panosteta. 

–  Ha r r i  Ja sk a r i

”
Palveluiden laatu vaihtelee paikkakunnittain 

valtavasti, mikä asettaa kansalaiset epätasa-

arvoiseen asemaan. Julkishallinnon palvelut 

tulisi standardisoida valtakunnallisesti.

–  Hele n e  A ura mo

 
Suomessa on katsottu asioita pitkään 

organisaatioiden sisäisistä tarpeista lähtien. 

Aikaisemmin digitaaliset palvelut ovat keskit-

tyneet lähinnä tuotannon tehokkuuden kas-

vattamiseen tai organisaation tuottavuuden 

parantamiseen. Nyt on havahduttu myös toi-

senlaisten tavoitteiden ja tarpeiden huomioi-

miseen. Nyt tarvitaan palveluita, joita tuote-

taan organisaatiolähtöisyyden sijasta 

kuluttajille ja kansalaisille heidän tarpeitaan 

ja hyötyjään ajatellen.

”
Yhteiskunnan velvollisuus on olla mukana 

ajan hermolla, ja tarjota kansalaisille palve-

lut nykyodotusten ja standardien mukaisesti.

–  T imo Honk o

niitä ei ole onnistuttu jalkauttamaan eri orga-

nisaatioihin. Päätöksistä tulisi edetä tekoihin. 

Uusien asioiden sisäistäminen on vaikeaa 

mutta tärkeää, joten se vaatii työtä. 

Suomessa on valtavasti hyvää osaamista. 

Julkishallinto voisi hyötyä eräänlaisista kes-

kitetyistä osaamiskeskuksista, joissa pystyt-

täisiin kattavasti ja vakuuttavasti toteutta-

maan tehtyjä päätöksiä. Päätökset tulisi 

tehokkaasti jalkauttaa jokaiseen organisaation 

ja jokaisen työntekijän tietoisuuteen. Yksit-

täiset virkamiehet eri organisaatioissa pysty-

vät vain harvoin toteuttamaan aitoja muutok-

sia ja edistämään parhaiden toimintatapojen 

käyttöönottoa. Meillä on havaittavissa ongel-

ma asioiden toimeenpanemisessa. 

”
Meillä ei mene vielä tarpeeksi huonosti, että 

veivattaisiin asioita nykyistäkin radikaalim-

min. Päättäjien pitäisi uskaltaa kerralla 

leikata enemmän kuin vain aina vetää vähän 

juustohöylällä. Isot leikkaukset pakottavat 

aitoihin toimintatapamuutoksiin, ja kerta-

rutina on parempi kuin ainainen kitinä. 

Esimerkiksi 90-luvun lama pakotti tiehal-

linnon suunnittelemaan ja rakentamaan 

tienpäällystämisen toimintaprosessin uu-

delleen tehokkaaksi ja kustannuksiltaan 

halvemmaksi. Muutoin tämä olisi saattanut 

jäädä aikaansaamatta.

–  A r vo  K ok k on e n

JULKISHALLINTOA  
LEIMAA TEHOTTOMUUS JA 
YHTEISTYÖN PUUTE 

Suomen julkishallinnolla on raskas organisaa-

tiorakenne, joka on kallis ylläpitää. Saman 

ongelman kanssa painitaan myös monissa 

muissa EU-maissa. Julkishallinnolle lienee 

erilaisia määritelmiä, mutta tässä raportissa 

siihen katsotaan kuuluvaksi valtio, kunnallis-

sektori sekä seurakunnat. Eri tahot tekevät 

päällekkäisiä asioita toisistaan tietämättä. 

Meillä on myös lukematon määrä erilaisia käy-

täntöjä ja järjestelmiä, jotka ovat keskenään 

yhteensopimattomia. Näköalattomuus ja kont-

rolloimattomuus kuormittavat resursseja ja 

syövät yhteiskuntamme varoja.

”
Kun katsotaan, kuinka suuri on meidän työ-

voiman määrä julkisella sektorilla ja kuinka 

iso on meidän julkishallinnon sektori suh-

teessa bruttokansantuotteeseen, huomaa 

ettei sitä tehokkuutta ole juuri mietitty.

–  M i k k o  Vu o r i k o sk i

Julkishallintoa vaivaa yhteistyön puute. 

Suomessa on olemassa lukuisia erilaisia lakeja, 

kuten tietohallintolaki ja laki kokonaisarkki-

tehtuureista, joiden tarkoituksena on hallita 

ja ohjata julkishallinnon toimintoja. Käytän-

nössä meillä on tehty hyviä päätöksiä, mutta 
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KEHITTYVÄN  
YHTEISKUNNAN EHDOILLA

Yhteiskunnassamme ja päätöksenteossamme 

on havaittavissa uskalluksen puutetta ja tasa-

päistämistä. Suomessa on puhuttu iät ja ajat 

palveluväylästä ja yhteisistä järjestelmistä. 

Kuitenkin teot ovat edelleen pitkälti puheiden 

tasolla. Mallia haetaan nyt lahdentakaisesta 

naapuristamme Virosta, joka otti jo vuosia 

sitten kansallisen tiikerinloikan digitaalisen 

yhteiskunnan kehittämisessä.

Suomessa on usein vallalla ajatus, että 

koska kaikki eivät vielä pysty tai halua käyttää 

sähköisiä palveluita, niiden kehittämistä jar-

rutetaan. Tämä aiheuttaa sen, että kukaan ei 

saa hyviä palveluita ja koko yhteiskunnan ke-

hitys hidastuu pienen joukon takia. Vanhan-

aikainen kuormitus tulee kalliiksi. Palveluita 

ja toimintoja tulisikin kehittää tulevaisuuden 

tarpeiden mukaisesti ja mieluusti jopa hieman 

aikaansa edellä. Muuten jäämme auttamatto-

masti jälkeen. Kustannukset kasvavat ja koko 

yhteiskuntamme kilpailukyky heikkenee. 

”
Meidän tulisi uskaltaa panna rima korkeam-

malle. Jos aina lähdetään liikkeelle heikoim-

man tason tilanteesta, jäävät tavoitteet liian 

matalalle. Samalla kun peräänkuulutetaan 

kustannushyötylaskelmia, joudutaan tilan-

teeseen, jossa on pakko pitää sekä sähköistä 

että manuaalista prosessia, ja se vasta on 

kallista. Tässä tulee mieleen, että ehkä mei-

dän ei pidäkään ottaa sitä mökin mummoa 

lähtökohdaksi, vaan etsitään se tavoite jos-

tain toisaalta ja palvellaan sitä mummoa 

sitten ihan muilla menetelmillä. 

–  A r vo  K ok k on e n

”
Palveluita tulisi uskaltaa sähköistää ja kehit-

tää kehittyvän yhteiskunnan ehdoilla. Muuten 

ollaan aina jäljessä. Vaikka sitten tehtäisiin 

maksullisiksi osa niistä kalliista perinteisistä 

palveluista, niin se voidaan korjata tulon-

siirroilla niille, joilla ei ole maksukykyä tai 

mahdollisuutta käyttää sähköisiä palveluita.  

Meillä on tässä maassa sellainen tulonsiir-

tojärjestelmä, ettei se tuota minkäänlaisia 

ongelmia. 

–  M i k k o  Vu o r i k o sk i

NYKY-YHTEISKUNNAN 
RAKENTEET EIVÄT TUE 
DIGITAALISUUTTA

Yhteiskunnan nykyiset rakenteet ovat tehty 

perinteistä hallintomallia varten. Vastuut 

on jaettu kuntien ja valtion kesken, mutta 

nämä rakenteet ovat aikoinaan luotu aivan 

toisenlaiseen maailmaan ja erilaisia tarkoi-

tuksia varten.

”
Julkishallinnon eri virastojen ja hallinnona-

lojen roolit tulisi pohtia kokonaan uusiksi. 

Yhdistämisillä ja uusilla tehtävänjaoilla 

voitaisiin määrittää tähän päivään sopivat 

tarpeet ja päivittää vuosikymmenten ku-

luessa vanhentuneet toimintamallit tehok-

kaammiksi.

 –  T imo Honk o

”
Meidän pitäisi miettiä, onko meillä oikeat 

virastot, ja kuinka paljon me oikeasti tar-

vitsemme erilaisia virastoja ja organisaa-

tioita. 

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

Vanhoja rakenteita luotaessa ei ole ollut 

tarvetta nykyisenkaltaiseen tietojen yhtenäi-

syyteen ja avoimuuteen. Digitaalisuus on syn-

nyttänyt tarpeen ratkoa näitä rakenteellisia 

ongelmia ja pohtia erilaisia mahdollisuuksia 

integroitujen tietovarantojen hyödyntämises-

tä. Yhteiskunnan rakenteiden uudistaminen 

mahdollistaisi myös tehokkaamman digitaali-

suuden hyödyntämisen. Sähköisyys mahdol-

listaa automatisoidut prosessit manuaalisten 

työvaiheiden sijaan. Digitaalisuuden myötä 

tehokkuus ja tuottavuus voitaisiin nostaa uu-

delle tasolle. 

Rakenteiden ja niistä johtuvien toimin-

tatapojen lisäksi historian taakka painaa myös 

vanhojen järjestelmien ja lainsäädännön muo-

dossa. Uuden rakentaminen puhtaalta pöydäl-

tä Viron mallin mukaan saattaisi olla helpom-

paa kuin olemassa olevien muuntaminen 

nykyhetkeen sopiviksi. Meidän on kuitenkin 

ratkaistava oma tilanteemme niiden reunaeh-

tojen mukaan, jotka meillä nyt on. 

Vielä 20 vuotta sitten olimme Viroa 

kymmenen vuotta edellä. Nyt olemme 

tuon kymmenen vuotta jäljessä.

 
– O ra s  Ty n k k y n e n
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”
Meillä on erilaisia rakenteellisia ongelmia, 

jotka tulevat esiin esimerkiksi kuntaliitos-

asioissa. Tuntuu olevan hankalaa saada eri 

kunnat yhteen ja samaan järjestelmään, kun 

jokaisella on tällä hetkellä omansa.

–  M ir j a  Vehk a p e rä

”
Digitaalisuus nähdään meillä hirveän mus-

tavalkoisena. Jos joku kaupunki haluaisi 

investoida miljoonia euroja palveluiden säh-

köistämiseen, joka tuottaisi säästöjä, tehos-

taisi toimintaa ja toisi rahaa takaisin, nou-

see heti esiin vastarinta, joka sanoo, että 

vanhainkoti tarvitsee rahaa ja lasten leik-

kipaikatkin ovat huonossa kunnossa. Piiper-

retään eikä kyetä näkemään pienten asioiden 

ylitse. Yhteiskunnan kokonaisvaltaisen ke-

hittämisen tulisi olla meidän kaikkien yh-

teinen projekti. Nyt takerrutaan helposti 

epäolennaisuuksiin. 

–  Ha r r i  Ja sk a r i

 Teknologia muuttaa eri toimialojen ra-

kenteita ja toimintamalleja. Meidän tulisi 

päästä eroon vanhoista tavoista, muutosvas-

taisista asenteista ja antaa uusille luoville 

asioille mahdollisuus. Myös digitaalisuus on 

oppimisprosessi – aluksi uudet ja oudot käy-

tännöt vakiintuvat pikkuhiljaa perusoletuk-

siksi, eikä niitä enää kyseenalaisteta. Tämä vie 

kuitenkin aikaa. Tarvitaan asennemuokkausta 

ja koulutusta siitä, miten uudet palvelut tulisi 

rakentaa ja miksi. Usein epäluulojen taustalla 

ovat vääristyneet arvot ja pelko. 

”
Suomi on erilaisten klubien ja etujärjestöjen 

maa, jossa jokainen pitää kiinni omista 

eduistaan. Aivan liian usein tehdään niin, 

kuin on aina totuttu tekemään. Esimerkiksi 

digitaalisuudesta puhuttaessa aina nousee 

esiin joukko ihmisiä, jotka vastustavat ja 

haluavat vanhan palvelun. Tämä hidastaa 

koko yhteiskunnan kehitystä.

–  Ha r r i  Ja sk a r i

”
Hirveän usein meillä on nämä asenteet, että 

digitaalisuus on kylmä ja etäinen, ei muka 

ole henkilökohtaisuutta. Uusia digitaalisia 

palveluita kehitettäessä tulisikin panostaa 

yhteisöllisyyteen ja sosiaalisuuteen, siihen 

että joku kontakti säilyy.

–  M ir j a  Vehk a p e rä

Nykyinen jonottaminen tiskiasiointiin ei 

takaa henkilökohtaista kontaktia. Vuoronu-

merolla jonottaviin paikkoihin asiakaspalveli-

ja valikoituu sattuman kautta, eikä hän tunne 

juuri kyseistä asiakasta tai hänen tarpeitaan. 

Sähköinen kanava mahdollistaa helposti vuo-

rovaikutuksen aina saman, juuri kyseisen asi-

akkaan tuntevan asiakaspalvelijan kanssa. 

JULKISHALLINNON DIGITAALISUUS 
KAIPAA IMAGOPESUA

Digitaalisuudella ja palveluiden sähköistämi-

sellä on tällä hetkellä melko kylmä ja negatii-

vinen kaiku. Digitaalisuuden imago on tahrau-

tunut epäonnistuneilla hankkeilla, jotka 

hidastavat uusien avausten läpiviemistä. Meil-

lä on havaittavissa sekä kansalais- että päättä-

jätasolla vastarintaa, joka kaipaa murtamista.
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Julkishallinnon 

digitalisoitumisen tilaa 

pohdittaessa tulisi miettiä, mitä 

varten julkishallinto ylipäätään 

tuottaa tietoa. Aikaisemmin 

tiedon jakamisen ja tuottamisen 

tapa on ollut tuottajalähtöistä ja 

yksisuuntaista – virkamieheltä 

kansalaiselle. Nyt tämä tieto 

täytyy saada kaksisuuntaiseksi 

ja monikanavaiseksi – 

viranomaiselta toiselle, 

viranomaiselta kansalaiselle ja 

toisinpäin. 

K
U

VA
: K

at
so

 ta
ka

ka
ns

i.

SÄHKÖISET  
TIETOVARANNOT 
OVAT  
DIGIYHTEISKUNNAN 
PERUSTA
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J
ulkishallinnon tulee olla aidossa vuo-

rovaikutuksessa kansalaistensa kans-

sa.  Vanhassa maailmassa tiedon 

hallussapito oli valtaa, nyt valta syn-

tyy tiedon jakamisesta. Tällä hetkellä suuri osa 

meidän julkisista tietovarannoistamme alkaa 

jo olla digitaalisessa muodossa, ja tämä antaa 

täysin uusia mahdollisuuksia näiden tietojen 

hyödyntämiselle. Tietovarantojen sähköisyys 

on peruskivi, joka on rakennettava. Tiedon 

avoimuus ja liikkuvuus ovat äärimmäisen oleel-

linen asia digiyhteiskunnan kehitykselle ja 

eteenpäinviemiselle. 

 Julkisten tietovarantojen digitalisointi 

on ollut ensimmäinen askel sille, että palvelui-

den sähköistäminen on voitu aloittaa ja tätä 

täytyy nyt jatkaa suunnitelmallisesti. Kela ja 

Verohallinto ovat jo pitkällä, sillä ne ovat mää-

rätietoisesti vuosien ajan muuntaneet rekiste-

reitänsä ja järjestelmiänsä digitaalisen ajan 

vaatimuksiin sopiviksi. Nyt tämä työ näkyy 

toimivina sähköisinä palveluina kansalaisille. 

”
Vaikuttavimmat ja tärkeimmät digitalisoi-

misen alueet ovat terveydenhoito ja koulu-

tus, sillä nämä ovat suuren massan palve-

luita. Mitä suuremmista tietovarannoista 

on kyse, sitä enemmän se hyödyttää koko 

yhteiskuntaa. 

–  A r vo  K ok k on e n

DIGITAALISUUS HAASTAA  
PERINTEISET MALLIT

Sähköinen yhteiskunta vaatii muutosta myös 

toimintatapoihin sekä palveluiden tuottamisen 

ja rakentamisen malleihin. Palveluiden on pak-

ko siirtyä kivijalasta ja virastoista verkkoon. 

Uusia palveluita ei pidä rakentaa vanhojen 

mallien päälle, sillä niin ei saavuteta tehok-

kuushyötyjä.  Muutoksen pitää olla paljon 

kokonaisvaltaisempi – palvelu- ja toimintaket-

jut tulee suunnitella kokonaan uusiksi digitaa-

liseen aikaan sopiviksi.

Digitaalisuus haastaa perinteiset palve-

luprosessit. Ennen virastot ja virkamiehet 

olivat eräänlaisia tiedon portinvartijoita ja 

tiedon hallitsijoita. Tänä päivänä digitaalisuus 

tuo tiedon tuottajalle haasteita, sillä valta syn-

tyy nyt tiedon jakamisesta rajoittamisen sijaan. 

Tietoa jaettaessa pitää kuitenkin turvata jär-

jestelmien ja prosessien turvallisuus. Suojat-

tavat ja arkaluonteiset tiedot kuten henkilö- ja 

potilastiedot, eivät saa liikkua niissä proses-

seissa, joihin ne eivät kuulu.

 

DIGITAALINEN  
YHTEISKUNTA TARVITSEE 
SÄHKÖISET IDENTITEETIT

”
Tällä hetkellä lainsäädäntö estää digitaali-

suuden täysimittaisen hyödyntämisen. Meil-

lä on läpinäkyvä ja avoin yhteiskunta ja 

arvot sen mukaiset. Kaikille tiedoille pitäisi 

taata tietty turva. Kuitenkin meillä esimer-

kiksi henkilön osoitetiedot saa soittamalla, 

kunhan tietää nimen.

 Digitaalisuuden myötä lainsäädäntöä 

joudutaan pohtimaan uusiksi. Mikä on tie-

tosuojan taso ja kuinka pitkälle se ulottuu? 

Pitäisikö eri tiedoilla ehkä olla erilaisia suo-

jatasoja ja kansalaisilla eritasoisia identi-

teettejä, joilla saa erilaisia tietoja? Esimer-

kiksi Liettuassa tutkitaan parhaillaan 

henkilötunnusta, joka ei varsinaisesti sisäl-

lä tietoa asianomaisesta ihmisestä. Kyseinen 

tunnus olisi avain tietojen välittämiseen ja 

yhdistämiseen. Digitaalisessa maailmassa 

ei ehkä pitäisi aina edetä vain lainsäädäntö 

edellä. Tulisi miettiä myös muita sääntelyn 

tapoja kuin lait. 

–  A r vo  K ok k on e n
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Lukuisista yrityksistä huolimatta emme 

ole vielä saaneet ratkaistuksi esimerkiksi säh-

köisen äänestyksen tai kansalaisen sähköisen 

identiteetin problematiikkaa. Kansalaisten 

luotettava tunnistautuminen on äärimmäisen 

tärkeä seikka digitaalisen yhteiskunnan etene-

miselle ja tietovarastojen ja sähköisten palve-

luiden turvalliselle ja sujuvalle käytölle. On 

tärkeää varmistaa, että oikeat tiedot liikkuvat 

vain niille tarkoitetuissa kanavissa, ja että tie-

tojen siirto on turvallista ja suojattua. 

”
Tarvitsemme ehdottomasti mahdollisuuden 

sähköiseen äänestykseen, ja siksi tämä tur-

vallisen tunnistautumisen ongelma on pak-

ko ratkaista.

–  M ir j a  Vehk a p e rä

Erilaisten palvelujen ja toimintojen digi-

talisoitumisen lisäksi sähköisten tietojen käyt-

töön liittyy myös yksityisyyden dilemma. Pi-

tääkö kaikilla tiedoilla olla yhtä vahva 

suojauksen taso vai voisiko joitakin tietoja 

saada kevyemmällä tunnistautumisella? Tällä 

hetkellä meillä on tiukat tietosuoja- ja henki-

lösuojalait. Olisi aika pohtia näiden tietojen 

jakamisen ja salaamisen luokituksia sekä ar-

votuksia.

”
Tietoyhteiskuntakehitystä hidastavat osal-

taan myös väärin mitoitetut tietosuojakäy-

tännöt. Yhdysvaltain liittovaltio saa hal-

tuunsa valtavia määriä dataa suomalaisten 

yksityiselämästä, mutta tieto ei kulje kun-

nolla Suomen sisällä palvelusta ja viranomai-

selta toiselle. Ihmisillä pitää olla oikeus 

hallita itseään koskevia tietoja (my data) - 

sekä sallia niiden saumaton käyttö palve-

luissa että estää niiden valuminen asiatto-

miin käsiin. 

– O ra s  Ty n k k y n e n

”
Kaikkea tietoa ei tule antaa, mutta eivät 

kaikki tiedot ole sellaisia, jotka pitää täysin 

salata. Ei ole mitään järkeä, että kaiken tie-

don saaminen tehdään hankalaksi siksi, että 

osa tiedoista vaatii vahvempaa salausta.

–  Ha r r i  Ja sk a r i

Palveluiden muuttuminen sähköisiksi 

vaatii muutosvalmiutta paitsi organisaatioilta, 

myös kansalaisilta. Tällä hetkellä vanhojen 

perinteisten mallien toiminnoista kaikki eivät 

vielä taivu digiaikaan sopiviksi. On tärkeää, 

että esimerkiksi vanhanaikaiset valtakirjatyyp-

piset ratkaisut voidaan muuntaa nykyaikaan 

sopiviksi käytännöiksi.

”
Meidän pitäisi löytää ratkaisuja myös puo-

lesta asiointiin. Aika moni asioi esimerkiksi 

omien vanhempiensa puolesta. Meidän tulee 

löytää myös siihen sähköiset työkalut ja 

mahdollisuudet.

–  T i mo  Hon k o

Kansalaisen tulisi ehdottomasti saada kaikki palvelut yhden tunnuksen 

kautta. Nyt eri palveluihin tunnistautuminen on työlästä ja hankalaa.

  – Hele n e  A ura mo
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Sähköisten palveluiden avulla rahaa ei 

tarvitse käyttää perinteisiin infrastruktuuri-

kustannuksiin, joten sitä jää enemmän parem-

man palvelun edistämiseen. Hyvä palvelu on 

helppo ja vaivaton sekä virkamiehelle että 

kansalaiselle. Lisäksi se on kustannustehokas. 

Nyt on tärkeää, että kansalaisille taataan mah-

dollisimman hyvät ja toimivat palvelut edulli-

sesti tuotettuina. Palveluiden ja palvelumalli-

en tulee olla sellaisia, että tietoyhteiskunta ja 

julkiset palvelut ovat kaikille mahdollisia, su-

kupolvikuilusta huolimatta.

 

”
Meidän tulee tehdä aito vallankumous. Pitää 

katsoa, millaiset uudistukset ovat mahdol-

lisia ja niitä täydennetään henkilökohtaisel-

la palvelulla. Erilaiset palvelukombinaatiot 

tulevat yleistymään.

–  Ha r r i  Ja sk a r i

”
Purkaisin digitalisoinnin tärkeysjärjestystä 

sillä, mihin julkishallinnossa menee eniten 

aikaa tai minkä asioiden hoitamiseen kan-

salaisilla menee eniten aikaa.

–  Hele n e  A ura mo

MITEN JULKISET IT-HANKINNAT 
PITÄISI TOTEUTTAA?

Suomi tavoittelee hyötyjä, joita digitaalisuus 

voi mahdollistaa. Julkishallinnon digitaalisuus 

ottaa kuitenkin vasta ensi askeleitaan. Valtaosa 

palveluista tuotetaan edelleen perinteisin me-

netelmin. Suurin murheenkryyni on meidän 

kuntakenttämme, joka toimii tehottomasti 

yksin puuhastellen, ilman yhtenäistä linjaa.

 

K
U

VA
: A

ri
 H

al
la

m
i

YHTEISKUNTAMME  
JÄRJESTÄYTYY UUDELLEEN

Yhteiskuntamme tarvitsee uudenlaisen järjes-

täytymisen mallin. Meidän täytyy muuttaa 

perinteiset virasto- ja konttoripalvelut toimi-

viksi sähköisiksi palveluiksi. Tämä mahdollis-

taisi esimerkiksi virastojen suljettuna olemisen 

päivisin, kun ihmiset ovat töissä. Ne voisivat 

tarvittaessa olla auki iltaisin ja palvella sähköi-

sesti ympäri vuorokauden. Digitaalisuus voi 

rikastaa ja monipuolistaa palvelukokemuksen 

aikaisempaa paremmaksi ja tekee palvelut en-

tistä paremmin saavutettavimmiksi.  

”
Tulevaisuudessa vähintäänkin kaikkien pal-

veluiden osista tulee digitaalisia. Osa pal-

veluista tuotetaan jatkossakin perinteisesti, 

mutta näidenkin palvelumallien rungot di-

gitalisoituvat ja tietoja haetaan ja käytetään 

digitaalisessa muodossa.

–  T imo Honk o

Digitaalisuudessa hyvää on 

palveluiden saavutettavuus. Uskon, 

että uudentyyppiset, ulkopuolisilta 

ostettavat palvelumallit yleistyvät.

 
– M ir j a  Vehk a p e rä
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Suomalaisella julkishallinnolla on taustallaan tietotekniikkahan-

kintojen toistuva epäonnistuminen. Lähes jokaisella organisaatiolla on 

omat suljetut järjestelmänsä, joiden vuoksi lukittaudutaan yhteen pal-

veluntarjoajaan. Tämä puolestaan saa aikaan aikataulujen pettämisen ja 

kustannusten käsistä karkaamisen. Samalla eri järjestelmien yhdistämi-

nen toisiinsa muuttuu kankeaksi tai mahdottomaksi.

”
Tietotekniikan fiksusta hyödyntämisestä olisi miljardiluokan hyödyt 

yhteiskunnalle. Aina ei edes tarvitse hankkia kokonaan uusia järjes-

telmiä, vaan hyödyntää olemassa olevia paremmin.  

– O ra s  Ty nk k y n e n

Nyt pitäisi tarkastella uusia tapoja hankkia järjestelmiä ja muita 

digitaalisuuden vaatimia työkaluja. Hankinnat tulisi keskittää yhteen 

yksikköön, joka tuottaa volyymia ja neuvotteluvoimaa. Myös päättäjät 

tulee ottaa mukaan hankintoihin, jotta he tietävät mitä ostavat, oppivat 

ymmärtämään ja sitoutuvat päätöksiin.

YHTEINEN PERUSTIEDON RATKAISU

Valtio hankkii tietoteknisiä tuotteita ja pal-

veluita noin 750 miljoonalla eurolla vuosit-

tain. Tehottomuus näkyy selvästi julkishal-

linnon IT-hankinnoissa – hajautetut 

hankinnat eivät tuo suuren ostajan neuvot-

teluvoimaa, joka olisi mahdollista saavuttaa 

hankintoja keskittämällä.

 

”
Hankintoihin tulisi saada tehokkuutta ja 

järkeistämistä. Isot infrahankkeet tulee 

hoitaa keskitetysti, pienet hajautetummin. 

Usein tietojärjestelmähankkeet voivat olla 

pienille yksiköille merkittäviä investointeja. 

Tästä syystä heillekin tulisi taata hankinnan 

tuki ja osaaminen. Meille tarvitaan alueel-

lisia osaamiskeskuksia IT-hankkeiden jär-

keistämiseksi.

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

Julkishallinto tarvitsee yhteisen perus-

tiedonratkaisun, eli järjestelmät, joihin tieto 

syötetään kertaalleen, ja joka sen jälkeen on 

käytettävissä kaikissa julkishallinnon palve-

luissa. Tähän liittyvät myös avoimet rajapinnat, 

jotka ovat edellytys sille, että erilaisia palve-

luita ja niihin liittyviä rekistereitä ja tietoja 

voidaan integroida yhteen.

Julkishallinnolta puuttuu uskallusta ja 

näkemystä palveluiden ostamisesta tai järjes-

telmistä palveluiden takana. Yksityisellä sek-

torilla on jo yleistymässä mallit, joissa sähköi-

siä palveluita ostetaan vahvasti idea edellä tai 

erilaisiin innovaatioihin perustuen. Hankin-

toja ei nähdä enää projekteina ja perinteisinä 

tilaus-toimitusketjuina. Yhä useammin sovel-

letaan erilaisia ketterän kehityksen malleja, 

joissa ei vielä alussa useinkaan ole täyttä var-

muutta siitä, mitä lopputuloksena on. Tavoit-

teena on ratkaista ongelma, mutta ratkaisu 

syntyy vasta matkalla.

 

”
Miksi ei haasteta useita toimijoita kehittä-

mään innovatiisivia ratkaisuja, kuten vaik-

kapa arkkitehtikilpailuissa? 

–  O ra s  Ty nk k y n e n

Hankinta- ja osto-osaamisen lisäksi tar-

vitaan myös hankintojen priorisointia. Meidän 

tulisi entistä tarkemmin pohtia, mihin käytös-

sä olevat rahat laitetaan. Ostetaanko useita 

yksittäisiä ratkaisuja vain kenties yksi, joka 

palvelee kaikkia? Hankitaanko pieniä ja edul-

lisia vai yksi hieman arvokkaampi? Digitali-

sointi ei vaadi enemmän rahaa, vaan rahan 

järkevämpää kohdentamista. Tehtyjen inves-

tointien tuloksia tulee mitata, jotta tiedetään 

saavutetaanko tavoitteet. 

Pahimmillaan naapurikunnat kehittelevät 

omia, tiettyyn tarpeeseen vastaavia järjestelmiä 

toisistaan tietämättä. Tämä on pahimman 

laatuista rahan haaskausta.

 
– O s s i  L ind ro o s
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”
Itselläni on sellainen tuntuma, että säästä-

misestä huolimatta aika leveällä rintamalla 

tehdään näitä erilaisia hankkeita. Eri orga-

nisaatiot tekevät samoja asioita, kun ei 

tiedetä mitä muut tekevät. Kokonaisuudet 

pilkotaan usein osiin ja vastuut jaetaan epä-

selvästi. Tämä aiheuttaa päällekkäisiä toi-

mintoja. Monessa kunnassa esimerkiksi 

terveydenhuollon palveluita kehitetään ja 

toteutetaan täysin itsenäisesti. Näissä ta-

pauksissa jo tehdyistä asioista maksetaan 

kalliita kehitysrahoja. 

–  T imo Honk o

Kun julkishallinto hankkii uusia palve-

luita, ajatellaan ne usein teknisenä läpivien-

tinä ja yksittäisenä projektina. Tämän sijasta 

hankinnoissa tulisi katsoa pidemmälle - työ 

ei lopu siihen, kun palvelu saadaan teknisesti 

valmiiksi. Hankkeiden painoarvoa tulisi siirtää 

huomattavasti palvelun ohjattuun käyttöön-

ottoon, jatkokehittämiseen ja markkinointiin. 

Hyvin monissa julkishallinnon hankkeissa 

palveluiden myynti ja markkinointi unohde-

taan lähes kokonaan eikä sitä koeta kuuluvak-

si hankkeeseen. Tämä näkyy palveluiden vä-

häisinä käyttäjinä, jolloin palvelu usein 

koetaan epäonnistuneeksi.

 

”
Organisaatioilla on usein kynnys miettiä 

hankintaa palveluna. Usein se hankitaan 

teknisenä suorituksena, jolloin tekniikan ja 

projektivaiheen merkitys ylikorostuvat. 

–  T imo Honk o

DIGITAALISUUS ON INVESTOINTI

Julkishallinnon hankkeista tulee usein sellai-

nen kuva, että toimivan ja tehokkaan palvelun 

kehittäminen on aina kallista, hidasta ja mo-

nimutkaista. Näin ei kuitenkaan ole. Kun yk-

sityisellä sektorilla rakennetaan jotakin uutta, 

pyritään ensimmäisiä tuloksia saamaan näh-

täville nopeasti. Samaa ajattelutapaa tulisi 

viedä myös julkishallintoon. Nyt julkishallinto 

tekee asioita usein edelleen vanhan maailman 

mallein tuskastuttavan hitaasti ja jahkaten. 

”
En ole varma, onko meidän julkishallinnol-

lamme selvä kuva siitä, mitä pitäisi tehdä ja 

mihin suuntaan mennä. Selvityksiä kyllä on 

tehty, mutta visiosta en ole varma. 

–  O s s i  L i n d ro o s

Julkisissa hankinnoissa puhutaan paljon 

rahasta ja sen riittämättömyydestä. Digitaali-

suus nähdään kulueränä, ei investointina. 

Etsitään säästöjä, kun pitäisi etsiä investoin-

timahdollisuuksia. Informaatioteknologia voi 

olla väline lisätä säästöpotentiaalia, mutta 

myös parantaa tuottavuutta, joka on oleellisen 

tärkeä asia.

”
Säästöt eivät saa olla ainoa tavoite. Jos aina 

vain säästetään, mitään ei kehitetä. ICT 

mahdollistaa edistyksen tuottavuudessa ja 

vain tuottavuuden parantamisella tämä maa 

nousee ylös.  

– A r vo  K ok k on e n

 

”
Kyllähän digitaalisuus maksaa ja aluksi se 

onkin valtiolle menoerä. Alkusatsauksen 

jälkeen se kuitenkin tuo säästöjä ja maksaa 

itsensä takaisin.

–  M ir j a  Vehk a p e rä

Julkishallinto tekee asioita usein niin, 

että koko paketti tulee saada kerralla valmiik-

si. Tämä voi johtaa siihen, että koko palvelu 

on jo valmiiksi vanhentunut markkinoille tul-

lessaan. Julkisella puolella tulisi ottaa käyttöön 

yritysmaailman toimintatapoja, pitäisi uskal-

taa pilotoida ja kokeilla rohkeammin.

 

”
Meillä pitäisi olla virkamiehillä käytössä 

virkavastuuvakuutus. Nyt virkamiehet pel-

käävät, että he tekevät päätöksissään vir-

heen ja joutuvat siitä vastuuseen. Sen vuok-

si tehdään mieluummin niin kuin aina on 

tehty, eikä uskalleta lähteä kehittämään 

uutta. Kyllä valtionhallinnonkin tulisi us-

kaltaa ottaa hallittuja riskejä.

–  Ha r r i  Ja sk a r i

Asioita ja palveluiden kehittämistä tulisi 

tehdä huomattavasti nopeammin, ketterämmin 

ja kustannustehokkaammin. Hankinnoissa tu-

lee panostaa universaaleihin arkkitehtuureihin 

ja pilvipalveluihin. Enää ei tule hankkia vanhan-

aikaisia yhtä toimipistettä tai toimialaa palve-

levia järjestelmiä eikä omia fyysisiä servereitä. 

Julkishallintoon tulee kehittää palveluproses-

seja, jotka sopivat kaikille, ja jotka saadaan 

käyttöön nopeasti. Kysymys ei ole rahasta tai 

sen riittävyydestä. Palveluiden sähköistäminen 

ei vaadi suurempia investointeja. Se vaatii sen, 

että tehdään vähemmän mutta fiksummin.

 

”
Sähköistäminen vaatii järkevämpää rahojen 

kohdentamista.

– O s s i  L ind ro o s

Hirveästi meillä keskustellaan ja 

selvitetään asioita. On työryhmää 

toisen perään. Nyt on päästävä  

puheista tekoihin.

 
– Ha r r i  Ja sk a r i
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AVOIN DATA JA  
AVOIMET JÄRJESTELMÄT

Palveluiden digitalisointia varten on tärkeää, 

että tietorekisterit ovat kunnossa, ja että tiedot 

ovat yhteismitallisia. Tiedot tulisi olla jatkossa 

saatavilla kaikkiin palveluihin ja toimintoihin. 

Suuret digitaaliset tietovarannot tuovat valta-

via mahdollisuuksia eri toimialoille. Tästä 

syystä myös erilaiset järjestelmäintegraatiot 

ovat taas pinnalla. Eri organisaatioiden hallit-

semien tietojen yhdistäminen ja eri organisaa-

tioiden järjestelmien välinen keskustelu niin, 

että tiedot liikkuvat vapaasti mutta turvalli-

sesti järjestelmästä toiseen, on oleellisen tär-

keää sähköisen tietoyhteiskunnan kehityksel-

le ja etenemiselle.

Avointa dataa hyödyntävät ja avoimille 

rajapinnoille rakennetut järjestelmät paranta-

vat kilpailutuksen mahdollisuutta. Samalla 

vältetään niin sanotut vendor lock-tilanteet, 

joissa ollaan yhden toimittajan armoilla. Avoi-

met järjestelmät mahdollistavat laajan inno-

voinnin ja parhaiden ideoiden käyttämisen.

”
Avoimelle lähdekoodille rakennetut järjes-

telmät mahdollistavat integraatiot ja vapaut-

tavat organisaatiot yhden toimittajan mal-

lista parhaisiin käytössä oleviin keinoihin. 

–  Ha r r i  Ja sk a r i

”
Julkishallinnon tulisi ostaa palvelut pilvi-

palveluina. Enää ei tule hankkia yhtään 

suljettua järjestelmää eikä fyysisiä serverei-

tä. Meidän on päästävä eroon toimittaja-

riippuvuudesta sekä organisaatioiden eri 

siiloista. Täytyy olla palveluprosessi, joka 

sopii kaikille ja palvelut otetaan käyttöön 

nopeasti. Palveluiden tuloksia tulee mitata 

ja palveluita kehittää tulosten mukaisesti, 

jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Meil-

lä tulee myös olla rohkeutta tappaa toimi-

mattomat palvelut. 

–  O s s i  L i n d ro o s

IT-HANKINTOIHIN  
TARVITAAN MITTARIT

Julkishallinnon hankintoja on tulevaisuudessa 

pakko keskittää ja järkeistää. Koska säästöjen 

tekeminen on välttämättömyys, tulisi meillä 

olla käytössä tehokkaammat mittarit, joiden 

avulla voidaan seurata, kuinka paljon eri hank-

keisiin on laitettu rahaa ja mitä investoinneilla 

on saavutettu. Millaisia investointeja tarvitsem-

me, jotta julkishallinnon digitalisoimista sekä 

palveluiden ja toimintojen sähköistämistä saa-

daan edistettyä ja tavoitteena olevat hyödyt 

saavutettua?

”
Meillä tulisi olla käytössä mittarit, joiden 

avulla voidaan seurata hankkeiden onnistu-

mista ja tavoitteiden toteutumista. Vaikka 

aluksi mittarit eivät olisi täydellisiä, toisivat 

ne edes jonkinlaista ymmärrystä siitä, mitä 

on tehty. Näitä voidaan kehittää sitten toi-

mivimmiksi, mutta jostain on pakko aloittaa. 

–  A r vo  K ok k on e n

DIGITAALISUUS EI OLE 
TEKNOLOGIAKYSYMYS VAAN 
AJATUSMALLIKYSYMYS

Palveluiden ja toimintojen sähköistäminen vaa-

tii isompaa toimintatapojen muutosta. Palve-

luita digitalisoitaessa tulee tarkasti miettiä, 

mitkä palvelut ylipäätään kannattaa sähköistää 

ja mihin asti. Missä työtehtävissä ja prosesseis-

sa ihminen on edelleen välttämätön tai kannat-

tava? Onko palvelumalli jo valmiiksi tehokas ja 

toimiva vai voisiko sitä parantaa?

Mitä enemmän vanhoja palvelumalleja ja 

-tapoja uskalletaan kyseenalaistaa, sitä tehok-

kaampi on yleensä lopputulos. 

”
Muutos maksaa aina, mutta fiksut muutok-

set maksavat itsensä takaisin. Nykyisiä 

prosesseja ei kannata sellaisenaan viedä 

sähköiseen muotoon, vaan muutoksen pitää 

olla suurempi, laajempi ja kokonaisvaltai-

sempi. Asiat täytyy miettiä kokonaan uu-

della tavalla. Koko toiminta ja toimintaket-

ju tulee miettiä uudestaan sähköisistä 

lähtökohdista. Nyt on tärkeää miettiä, 

missä prosesseissa tarvitaan ihmisiä ja min-

kälaisia. Yhteiskuntamme säästää, jos jul-

kishallinnon henkilökuntaa voidaan vähen-

tää ja lisäksi muuttaa sitä, missä rooleissa 

eri henkilöt organisaatiossaan toimivat.

–  T imo Honk o
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TULEVAISUUDEN  
PALVELUMALLIT JA  
PALVELUKULTTUURIN 
MUUTOS

D
igitalisoituminen muuttaa 

julkishallinnon koko palvelu-

kulttuurin perustavanlaatui-

sesti. Tietojen tulee olla yh-

teen kertaan tallennettavia, järjestelmästä 

toiseen liikkuvia ja ajantasaisia. Kansalaista 

tulee tiedon avulla palvella pyytämättä esimer-

kiksi pankkien asiakaspalvelumallien tapaan.

”
Pankkiasiakas saa pyytämättään uuden 

pankkikortin vanhentuneen tilalle. Julkis-

hallinnon tulisi rakentaa kansalaisilleen 

samanlaiset asiakaslähtöiset palvelumallit. 

–  A r vo  K ok k on e n

Jatkossa julkishallinnon palvelut raken-

netaan asiakkaiden tarpeita ja hyötyjä ajatellen, 

ei organisaatiolähtöisesti. Digitaalisuuden 

myötä kansalaisille voidaan tarjota sähköisis-

sä kanavissa yksilöllisempää palvelua kuin 

fyysisellä palvelutiskillä. Digitaalisuus mah-

dollistaa palveluprosessien suoraviivaistamisen 

ja kiinteiden henkilö- ja toimitilakustannusten 

pienentämisen. 

Mutta vaikka julkishallinnon palvelujen 

sähköistäminen on tärkeä asia yhteiskunnan 

kannalta, ei se saa olla itseisarvo. Palveluiden 

tulee tavoittaa kansalaiset jatkossakin eri ta-

voin, osittain myös fyysisesti. Sähköisten pal-

veluiden saatavuutta ei tule liikaa problemati-

soida, sillä se olisi epäreilua fyysisen maailman 

palveluita kohtaan. 

YKSILÖLLISEMPÄÄ  
PALVELUA VERKOSSA

”
Maailman muuttuessa palvelut tulee miettiä 

uudelleen. 

–  O ra s  Ty nk k y n e n

Usein kuvitellaan, että digitaalisuus tar-

koittaa palvelujen karsimista. Tämä ei kuiten-

kaan pidä paikkaansa. Digitaalisuuden avulla 

kansalaisen saama palvelu voi parantua sekä 

henkilökohtaistua ja palvelut monipuolistua. 

Digitaalisuus mahdollistaa sen, että kansalais-

ta voidaan palvella yksilöllisesti ja tietoa hyö-

dyntäen kaikissa käytössä olevissa kanavissa. 

Digitaalisuuden avulla palveluprosesseja voi-

daan yksinkertaistaa ja suoraviivaistaa, ja näin 

pienentää palveluverkoston kiinteitä kustan-

nuksia. Palveluihin ja palveluprosesseihin tar-

vitaan läpinäkyvyyttä. 

Hyvät sähköiset palvelut paitsi vähentä-

vät kustannuksia, myös lisäävät tehokkuutta 

- mikäli tehokkuus on ollut tavoite alusta läh-

tien ja sitä mitataan tavoitteiden saavuttami-

seksi. Julkishallinnon tulee kehittää toimin-

tamalleja, jotka ovat toimialariippumattomia. 

Tarvitaan automatisoituja prosesseja, jotka 

sopivat monille aloille. Monistettavuus tuo 

kustannustehokkuutta, lisää sujuvuutta ja 

vähentää byrokratiaa.

Minusta digitaalisuus muuttaa 

tänä päivänä ihan kaikkea. 

Sanomalehdet siirtyvät 

sähköisesti luettaviksi ja erilaisia 

palveluita haetaan yhä enemmän 

verkosta. Murros on väistämätön, 

eikä sitä tule vastustaa.

 
– M ir j a  Vehk a p e rä
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”
Digitaaliseen maailmaan siirtyminen maksaa aina. Alkuun han-

ke vie rahaa ja aikaa, mutta sitten se alkaa tuottaa hyötyjä ja 

maksaa itsensä takaisin. Kun mietitään palveluiden uudistamis-

ta, tulisi tarkoin tehdä hyöty-kustannus-analyysi ja kehittää 

palveluita sen mukaisesti. 

– A r vo  K ok k on e n

YKSITYINEN JA JULKINEN PUOLI  
NIVOUTUVAT TIUKEMMIN YHTEEN

Digitaalisuus antaa uuden mahdollisuuden julkishallinnon palve-

luille ja roolittaa ne uudelleen. Julkishallinnon rakennetta on 

pakko keventää. Tulevaisuudessa julkishallinnossa korostuu pal-

veluista huolehtijan rooli. Ainakin osa palveluiden tuottamisesta 

siirtyy yksityiselle puolelle – julkisen puolen tehtävänä on tunnis-

taa tarpeet ja varmistaa, että tarvittavat palvelut ovat saatavilla. 

Yhteiskuntamme tarvitsee julkisen ja yksityisen sektorin yhteis-

työtä ja yhteistä sitoutumista tuloksiin.

 

”
Uskon, että jatkossa yleistyy ns. palvelusetelityyppinen ratkai-

sumalli. Julkishallinto hoitaa tietopalvelut, mutta yksityinen 

sektori tuottaa palvelut. Yhteiskunta tunnistaa tarpeet, mutta 

yksityinen puoli toteuttaa ne.

–  A r vo  K ok k on e n

”
Meidän tulisi avata laatu kilpailulle myös digiyhteiskunnassa, 

jotta uudet, paremmat ideat pääsisivät sisään. Esimerkiksi Ruot-

sissa otettiin käyttöön terveydenhoitomalli, jossa palveluille on 

määritelty tietty laatutaso. Kaikki, jotka täyttävät tämän laa-

tutason, saavat tarjota näitä palveluita yhteisesti sovituin hin-

noin. Laatu syntyy kilpailusta – Ruotsissa potilaan valinnanva-

paus vähensi kustannuksia ja nosti asiakastyytyväisyyttä. 

– Ha r r i  Ja sk a r i

”
Julkisten palveluiden tarjonta 

on murroksessa. Kunnilla on 

tällä hetkellä velvollisuus tar-

jota minimipalvelut. Meidän 

tulee nyt ratkaista, mitkä pal-

velut ovat julkisen puolen teh-

täviä ja mitkä eivät. Lisäpal-

veluista pitää maksaa. Tällä 

hetkellä mietitään kuntapal-

veluiden perustehtäviä ja sitä 

mistä voitaisiin luopua. Luo-

pumiskohteita ei kuitenkaan 

tunnu löytyvän. 

– M ir j a  Vehk a p e rä

Tulevaisuudessa yksityi-

sen ja julkisen puolen on pak-

ko tehdä entistä enemmän ja 

aikaisempaa tiiviimpää yhteis-

työtä. Julkishallinnon tulee 

keskittyä omaan tekemiseen 

ja ostaa tarvittavat, oman ydintoiminnan ul-

kopuoliset palvelut, kuten IT-palvelut yksityi-

seltä puolelta. Julkishallinnossa harvoin on 

näistä tuoreinta ja terävintä osaamista, ja näin 

ollen tekeminen saattaa olla hidasta ja vanhan-

aikaista. Asiat, jotka eivät kuulu organisaation 

omaan ydintoimintaan, muuttuvat ajan myö-

tä kannattomattomiksi. 

”
Ei ole mitään estettä sille, että yksityinen 

sektori ja julkishallinto toimisivat kiinteäm-

min yhteistyössä palveluiden tuottamisessa. 

Uskon malliin, jossa julkishallinnon velvol-

lisuus on huolehtia palveluiden muodosta-

misesta, ja joku yksityinen taho operoi ja 

tuottaa palvelun. 

– T imo Honk o

SÄHKÖISIIN PALVELUIHIN 
TARVITAAN MASSA 

Vaikka yhteiskuntamme sähköistyy, kaikki 

palveluita ei edelleenkään kannata muuttaa 

sähköisiksi. Sen sijaan kaikista palveluista ai-

nakin tietty osa digitalisoituu esimerkiksi 

yhteisten tietovarantojen ja tiedon liikkuvuu-

den myötä.

Palveluita kannattaa sähköistää sellaisil-

la toimialoilla, missä liikkuvat isot massat. 

Näin saavutetaan suurimmat kustannushyö-

dyt. Näistä esimerkkeinä ovat nimenomaan 

Kela ja Verohallinto. 

”
Tärkeimmät kehityskohteet löytyvät kansa-

laispalveluista, jotka nyt vaativat paljon 

fyysisen palvelun kivijalka-asiointia. Käy-

tännöt hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä 

enemmän kykenemme sähköistämään pro-

sesseja. Hyvä sähköinen palvelu tekee mah-

dollisimman paljon valmiiksi ja vähentää 

käyttäjän syöttämää tietomäärää. 

–  O s s i  L ind ro o s

Jatkossa julkishallinnolle tulee 

kumppaneita, jotka operoivat tiettyjä 

julkishallinnon palveluita.

– O s s i  L ind ro o s
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Hyvä sähköinen palvelu on sellainen, 

joka on rakennettu käyttäjien tarpeista läh-

tien. Tästä syystä loppukäyttäjiä tulisi kuun-

nella herkällä korvalla heti alusta lähtien ja 

heidät tulisi ottaa mukaan kehitystyöhön. 

Nopea ja helppo palvelu ovat usein hyviä mo-

tivaattoreita.

”
Tällä hetkellä palvelukehityksessä ei kuun-

nella käyttäjää. Kansalaiset tulisi ottaa 

mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehit-

tämiseen.

–  O ra s  Ty nk k y n e n

”
Kansalaisena koen, että minulla olisi velvol-

lisuus syöttää omat henkilötietoni julkishal-

linnon järjestelmiin vain yhden kerran. 

Tämän jälkeen ne ovat siellä kaikkien orga-

nisaatioiden käytössä. Meillä tulisi olla 

suomalaisen kansalaisen asiakkuus, jota 

lähdetään rakentamaan, ja jonka ympärille 

voidaan tuottaa erilaisia sähköisiä palvelui-

ta. Näitä erilaisia tietoja ja rekistereitä ri-

kastamalla voisimme luoda sellaisen Oy 

Suomi Ab:n asiakkaan, jonka tiedot ovat 

yhden rekisterin takana, ja sitä tietoa voi-

daan hyötykäyttää kaikissa tälle kansalai-

selle tarjottavissa palveluissa.

–  O s s i  L ind ro o s

MISTÄ ON HYVÄ  
SÄHKÖINEN PALVELU TEHTY?

Palveluiden tulee olla lähtökohtaisesti suun-

niteltu käyttäjän näkökulmasta – niiden tulee 

olla äärimmäisen helppokäyttöisiä ja käyttö-

kokemukseltaan yksinkertaistettuja. Hyvä 

palvelu ajattelee asiakkaan puolesta. 

Hyvä sähköinen palvelu on läpinäkyvä ja 

sellainen, jonka kansalaiset tuntevat. Palvelun 

on oltava tunnettu ja hyvin markkinoitu. Meil-

lä on tälläkin hetkellä julkishallinnon tuottamia 

sähköisiä palveluita, joista kukaan ei ole kuul-

lutkaan. Palveluita tulee markkinoida ja niistä 

tulee tiedottaa kansalaisille. Usein julkishal-

linnolle tuntuu riittävän pelkkä palvelun ra-

kentaminen. Muu työ, kuten markkinointi, 

viestintä ja jatkokehitys usein unohtuvat.

”
Nyt mennään kohti todella pelkistettyä ja 

yksinkertaista käyttökokemusta. Tarvitaan 

palveluita, jotka ikään kuin ajattelevat 

asiakkaan puolesta.

–  O s s i  L i n d ro o s

Palvelut, jotka ovat hankalia käyttää, tai 

joissa kerrotaan organisaation oman rakenteen 

tai toimintaprosessien kautta heidän tarjoa-

mistaan palveluista, ovat lähtökohtaisesti 

kuolleita palveluita.

 

”
Palveluiden käytettävyys on tärkeää. Lisäk-

si palveluiden ominaisuudet tulee räätälöi-

dä kansalaisten käyttötarpeiden mukaan. 

Nyt julkishallinnon palveluista puuttuu 

hallittavuus.

–  O ra s  Ty nk k y n e n

 

”
Palveluita kehitettäessä tulee todella hyvin 

tuntea käyttäjä ja käyttäjän tarve. Ei voida 

ajatella, että kun jokin palvelu on olemassa, 

sille automaattisesti saadaan käyttäjiä. 

Sähköiset palvelut kilpailevat perinteistä 

tiskillä asiointia vastaan ja mikäli palvelu 

ei täytä odotuksia, asioi asiakas jatkossakin 

fyysisessä palvelupisteessä. Tällöin hyödyt 

jäävät kokonaan saavuttamatta.

–  T imo Honk o

SÄHKÖISEN PALVELUN  
HALUTTAVUUDEN SALAISUUS

Tällä hetkellä yksi sähköisten palveluiden käy-

tön esteistä on sukupolvikysymys – ikääntyvä 

väestö ei vielä ole täysin sinut sähköisten pal-

veluiden kanssa. Toinen käytön este on se, että 

palvelut eivät vielä ole tarpeeksi kehittyneitä. 

Usein sähköisiä palveluita ei vielä nähdä var-

teenotettavina vaihtoehtoina perinteiselle 

asioinnille, sillä palvelukokemus ei ole yhtä 

hyvä tai tyydytä samaa tarvetta kuin fyysises-

sä tiskiasioinnissa. Niin kauan kuin palveluiden 

välinen epätasapaino on suuri, ei sähköisiä 

palveluita haluta käyttää.

”
Monesti ajatellaan, että sähköisissä palve-

luissa menetetään kivijalassa tarjottava 

henkilökohtainen vuorovaikutustilanne. 

Kuitenkin maailmalla on jo valtavan hieno-

ja, hyvin vuorovaikutteisia sähköisiä palve-

luita ja kauppapaikkoja, joissa asiakaskoke-

musta rikastetaan sillä, että chatin toisessa 

päässä on ihan oikea ihminen tai sitten 

palveluun liittyvissä kysymyksissä apua saa 

puhelimitse tai palvelun sisältä. Ei ole mi-

tään syytä epäillä, etteivätkö nämä olisi 

sellaisia asioita, joita julkishallinnossakin 

voitaisiin edistää, jotta sähköistä asiointia 

saadaan laajennettua laajempien kansano-

sien käyttöön.

–  O s s i  L ind ro o s

Kun päästään palveluihin, jotka ovat oi-

keasti hyödyllisiä, toimivia ja helppokäyttöisiä 

sekä oikein kansalaisille viestittyjä, ihmiset 

myös käyttävät niitä ja hyödyt saadaan konk-

retisoitua. Hyvä esimerkki löytyy pankki- ja 

vakuutusmaailmasta. Aluksi pankkiasioinnin 

siirtymistä verkkoon vastustettiin, mutta nyt 

kun sähköiset palvelut ovat yhtä laajoja, tai 

jopa laajempia kuin tiskillä tarjottavat palvelut, 

ihmiset käyttävät niitä luontevasti ja mielel-

lään. Verkkopankki on lyönyt itsensä läpi help-

poudellaan. 

Samantyyppinen palvelukehitys tulisi 

viedä myös julkishallinnon kansalaispalvelui-

hin. Kansalaiset tulee ottaa mukaan kehitys-

työhön ja kehitystä on tehtävä aikaisempaa 

nopeammin. Kun palvelu saadaan markkinoil-
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le, tulisi siitä hakea välittömästi palautetta ja 

ohjata sitä kautta jatkokehittämistä. Hankkeet 

tulee pilkkoa pienempiin osiin ja hyväksyä 

ajatus siitä, ettei kerralla tule valmista. 

”
Uskon kyllä, että kansalaiset jo nyt ymmär-

tävät sähköisten palveluiden hyödyt. Jotta 

niitä halutaan käyttää, tulee niiden olla yhtä 

toimivia ja helppoja kuin Facebookin kaltai-

set palvelut, jolla on miljoonia käyttäjiä il-

man minkäänlaista käyttökoulutusta. 

– O s s i  L ind ro o s

DIGITAALISET PALVELUKETJUT

”
Julkishallinnon kaikki palveluketjut tulisi 

digitalisoida ja prosessit automatisoida. Nyt 

meillä on sähköisiä palveluiden osasia, mut-

ta ei kokonaisuuksia. 

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

Julkishallinnon kaikki palveluketjut tulee 

tulevaisuudessa rakentaa digitaalisiksi - pelk-

kien yksittäisten osien digitalisointi ei riitä. 

Yksittäiset sähköiset palvelut tulee muuntaa 

kokonaisratkaisuiksi, jotka tehostavat ja hel-

pottavat asiointia. Esimerkiksi lääkärissä käyn-

ti täytyy ketjuttaa ajanvarauksesta lääkärinta-

paamiseen ja apteekissa asiointiin asti. 

Työn automatisointi tuo tehokkuutta 

ja vähentää virheitä. Modernissa maailmas-

sa sähköisten palveluiden tulisi olla ensisi-

jalla ja fyysiset palvelut ovat tärkeysjärjes-

tyksessä vasta seuraavana. Tämän myötä 

välttämättömyydeksi tulee jälleen vanhojen 

rakenteiden purku. 

”
Tällä hetkellä meillä on paljon rakenteel-

lista tehottomuutta, joka olisi itse asias-

sa melko helppo poistaa digitalisoimalla  

prosesseja.

–  O s s i  L i n d ro o s

”
Julkishallintoa rasittavat turhat ja tehot-

tomat toimintatavat ja lukuisat näennäis-

päätökset. Esimerkiksi poliisi myöntää 

ajoluvan, vaikka hakija on suorittanut ajo-

kokeen ja läpäissyt lääkärintarkastuksen. 

Tämä on suoranaista resurssien tuhlausta. 

Nyt erilaisia tukia, kuten lapsilisää, asu-

mistukea ja työttömyystukea haetaan eri 

tahoilta. Tukien hakuprosessien yhdistämi-

nen vähentäisi väärinkäytöksiä ja yhden-

mukaistaisi tukien hakemista. Tämän vuok-

si kansalaisten verotiedot tulee olla 

sähköisesti eri virastojen saatavilla. Vero-

tietojen perusteella voitaisiin siirtyä yhteen 

tukeen, toimeentulotukeen, jota saa tilan-

teen ja tarpeen mukaan.

–  M i k k o  Vu o r i k o sk i

PALVELUT AUKI 24/7

Digitalisoitumisella on julkishallinnolle erit-

täin suuri merkitys, sillä julkinen sektorimme 

on auttamatta paisunut liian suureksi ja ras-

kaaksi. Tiedon digitaalisuus mahdollistaa 

automatisoidut päätöksentekoprosessit, 

tietojen ajantasaisuuden ja sähköiset palve-

luketjut. Sähköisillä asiointipalveluilla voi-

daan merkittävästi keventää kustannus- ja 

kulurakennetta. 

”
On tyhmää rakentaa uusia palveluita vanhan 

päälle niin, ettei se pienennä kulurakennet-

ta. Jos haluamme parantaa yhteiskunnan 

tuottavuutta, pitää sen olla tavoitteena heti 

alussa, kun uusia palveluita ja järjestelmä 

kehitetään.

–  O s s i  L ind ro o s

Tärkeimmät kehityskohteet löytyvät kan-

salaispalveluista, jotka vaativat nyt paljon fyy-

sisen palvelun kivijalka-asiointia. Käytännön 

hyödyt ovat sitä suuremmat, mitä enemmän 

prosesseja kyetään sähköistämään. Onnistunut 

sähköinen palvelu tekee mahdollisimman pal-

jon valmiiksi, ja vähentää käyttäjän syöttämää 

tietomäärää. 

Julkishallinnon digitalisointi toisi yhteis-

kunnallemme merkittäviä säästöjä henkilö-

kustannuksissa. Digitaalisuus mahdollistaa 

tiedon sähköistä käsittelyä ja prosessien auto-

matisointia. Meidän tulee aidosti pohtia, mis-

sä asioissa ja työvaiheissa tarvitaan ihmisiä ja 

niin sanottuja aitoja palveluita.

 

”
Digitalisoituminen voisi tuoda merkittäviä 

säästöjä julkishallinnon henkilökustannuk-

sissa. Pitää entistä tarkemmin miettiä, 

missä tarvitaan ihmisiä ja aitoja palveluita. 

Jos digitaalisuutta hyödynnettäisiin mak-

simaalisesti, voisimme seuraavan kymmenen 

vuoden aikana vähentää julkishallinnon 

henkilöstöä 20 prosentilla. Osa tapahtuisi 

luonnollisen poistuman eli eläköitymisen 

kautta. Tämän lisäksi puolet uudesta tar-

vittavasta henkilökunnasta tulisi palkata 

julkishallinnon sisältä ja vain puolet ulko-

puolelta. Tällä tavoin henkilökuntamäärää 

saadaan pienennettyä. Sitten on tämä toi-

mitilakysymys. Valtiolla on paljon toimiti-

loja ja kustannuksia voitaisiin pienentää 

etätyötä tekemällä. Tarvitsemme muutosta 

siihen, miten työn käsite ymmärretään. 

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

Julkishallinto voisikin saavuttaa merkit-

täviä hyötyjä etätyötä lisäämällä. Yhteiskun-

tamme on päästävä eroon kahdeksasta neljään 

-ajatuksesta ja vanhanaikaisista virastoaika-

tauluista. Palveluiden tulisi olla käytössä ym-

päri vuorokauden ja sähköiset palvelut mah-

dollistavat tämän. Digitaalisuus muuttaa 

palveluiden luonteen sekä työn tekemisen 

tavan. Työn käsitettä pitää jatkossa tulkita 

entistä joustavammin.

Perinteiset palvelumallit tulee säilyttää 

niin kauan, kuin niille on kysyntää ja 

tarvetta, mutta silloin palvelunkäyttäjä 

maksaa palvelusta. Sähköinen palvelu on 

halpa, perinteinen kalliimpi.

– M ik k o  Vuo r ik o sk i
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”
Yksi esimerkki palveluiden onnistuneesta 

sähköistämisestä ovat automaattikirjastot. 

Sieltä saa palvelua, mutta se ei vaadi ihmis-

työvoimaa. Se on hyvä ja toimiva palvelu, 

joka on tuotettu edullisesti.

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

”
Onko tulevaisuus ajateltava kokonaan uu-

destaan irrallaan julkisten ja yksityisten 

palveluiden kategoriasta? Kategorioina oli-

sikin sähköiset ja kivijalkapalvelut riippu-

matta siitä, ketkä ne tuottavat. Tällöin 

olisimme asiakaslähtöisessä palveluiden 

kehittämisessä. Voisimme ohjata asiakas-

tarvetta ja -odotusta vain palvelun laadulla. 

–  A r vo  K ok k on e n

ASENNE – VOIKO KONE  
VASTATA PALVELUSTA?

Digitaalisuuden myötä joudumme pohtimaan 

uusiksi koko palveluntuotantoa ja palvelumal-

leja, mutta myös sitä, kuka meitä palvelee. 

Pystymmekö hyväksymään sen, että tietokone 

esimerkiksi käy läpi rekistereitä ja tekee meitä 

koskevia päätöksiä, jotka syntyvät suoraan 

datan perusteella? Voiko tietokone olla vas-

tuussa uuden passin lähettämisestä edellisen 

vanhentuessa? Voisiko auton katsastus perus-

tua vaikkapa kansalaisen ilmoittamiin ajettui-

hin kilometreihin, ei vain vuosimalliin? 

Digitaalisuus mahdollistaa monenlaisia 

raportteja, joiden avulla resurssien käyttöä 

voitaisiin tehostaa. Digitaalisuus mahdollis-

taisi turhista valvonnoista eroon pääsemisen, 

mikäli päätökset voitaisiin perustaa sähköisiin 

tietoihin. 

”
Digitaalisuus vaatii meiltä ajattelun muu-

tosta. Yksi esimerkki on yhdysvaltainen 

tietokone Watson, joka pystyy tekemään 

varsin hyviä hoitodiagnooseja, jopa parem-

pia kuin koulutetut lääkärit. Tämäkin vaatii 

asennemuutosta, voiko tietokone tehdä mei-

tä koskevia päätöksiä tai diagnooseja, jotka 

perustuvat tietoon? 

– M ik k o  Vuo r ik o sk i
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DIGITAALISUUS LUO 
MAHDOLLISUUDEN 
UUDENLAISELLE 
LIIKETOIMINNALLE

Tulevaisuudessa palvelut tulee siis alusta läh-

tien miettiä niin, että ne ovat tehokkaita, pie-

nentävät yhteiskuntamme kulurakennetta, 

ovat käyttäjäystävällisiä sekä järjestelmäriip-

pumattomia. Muiden hyötyjen lisäksi sähköi-

syys mahdollistaa uuden liiketoiminnan luo-

misen olemassa olevista tiedoista ja 

rekistereistä.

 

”
Toivoisin, että pystyisimme luomaan uusia 

yhteiskunnallisia palveluita, joita voitaisiin 

kaupallistaa ja vaikka myydä ulkomaille. 

Meillä olisi suuria mahdollisuuksia esimer-

kiksi koulutuksen ja opetuksen saralla. Niis-

sä olemme hyviä, sen todistavat PISA-tut-

kimuksetkin. Sen sijaan kaupallistamisessa 

olemme huonoja. Esimerkiksi terveydenhuol-

lossa kerätyt kattavat tutkimustiedot voi-

taisiin paketoida, ja niistä voisi kehittää 

uudenlaista bisnestä.

–  O s s i  L i n d ro o s

”
Uusien palveluiden kehittämisessä voitaisiin 

innovoida uusi liiketoimintamalleja, joissa 

palvelun toimittaja saisi osan saavutetuista 

tuotoista tai säätöistä. Meidän tulisi onnistua 

sitouttamaan yksityisen puolen toimijat mu-

kaan julkishallinnon murroksen onnistunee-

seen läpivientiin ja erilaiset provisiomallit 

voisivat olla yksi kannustintapa tässä.

–  Ha r r i  Ja sk a r i

Suomesta puuttuu vielä kon-

septoinnin taito, jonka avulla vah-

vuusalueistamme voitaisiin luoda 

liiketoimintaa. Tämä on nähty sel-

västi sekä yksityisellä että julkisella 

puolella. Suomessa on pitkään kat-

sottu markkinaa ja tekemistä sisään-

päin, ja ajateltu kapealla Suomi on 

saari -mallilla. Tämä näkyy esimer-

kiksi suurten ja tunnettujen kulut-

tajabrändiemme vähäisyytenä sekä 

vähittäiskaupan vaikeuksina. Verk-

kokaupan ja verkkopalveluiden ke-

hittäminen alkoivat meillä verrattain 

myöhään. Julkishallintoonkin pitäi-

si istuttaa uudenlaista palvelumuo-

toilun ja verkkoliiketoiminnan kult-

tuuria, joiden avulla olemassa 

olevasta löydettäisiin uudenlaisia, 

digitaalisuuden esiintuomia mah-

dollisuuksia. Tarvitaan innovointia, 

asiakaslähtöisyyttä ja uusia liiketoi-

mintakonsepteja. 
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JOHTAJUUS  
JULKISHALLINNOSSA Julkishallinnon kenttä on hyvin 

sirpaloitunut ja tarvitsisi tällä 

hetkellä yhteistä näkemystä ja 

visiota siitä, mihin suuntaan 

asioita ollaan kehittämässä. 

Tarvitsemme karismaattisia, 

uskottavia ja näkemyksellisiä 

johtajia. Toistaiseksi 

uusien teknologioiden ja 

mahdollisuuksien hyödyntäminen 

on vielä melko alhaisella tasolla. 

Teot ovat haparoivia ja asenteet 

muuttuvat hitaasti. Köyttä 

vedetään suuntaan jos toiseenkin. 

Digitaalisuutta pitää johtaa! 

J
ulkishallinnon johtaminen on kuiten-

kin kriisissä. Tämä johtuu osittain 

voimakkaasta politiikan sekä tausta-

voimien muutoksesta. Yhteiskuntam-

me on pirstaloitunut ja poliittisen johtajuuden 

kenttä on muuttunut. 

”
Tarvitaan kansallinen tavoiteohjelma, joka 

edistää digitaalisuutta koko yhteiskunnassa 

yli puolue- ja organisaatiorajojen. Tavoite 

pitää kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan.

–  M ir j a  Vehk a p e rä

”
Äänestäjät ovat kiinnostuneita kapeista, 

itseään koskevista asioista, eivätkä usein-

kaan kykene näkemään koko yhteiskunnan 

suurta kuvaa. Tämä ajaa päättäjät helposti 

miellyttämään pieniä osasia kokonaisuuk-

sien sijaan. Aikaamme leimaa hetkisyys – 

ihmisten kiinnostus kestää 20 sekuntia ja 

tämä ajaa päättäjät yhden lauseen sloganei-

hin, jotka vääristävät todellisuutta.

–  Ha r r i  Ja sk a r i



4 54 4

PALKATAAN 
TIETOYHTEISKUNTAJOHTAJA

Tarvitsemme muutamia perustavanlaatuisia 

päätöksiä. Pienten korjausliikkeiden aika 

on ohi. 

Teknologia ei kuitenkaan ole ainoa tärkeä 

seikka, tarvitaan myös muuta. Nykyiset orga-

nisaatiomallit on tehty hallitsemaan ylhäältä 

alaspäin. Ne eivät sellaisenaan mahdollista 

tehokasta tai loppukäyttäjän edun mukaista 

palvelukehitystä. Tarvitaan vahvoja johtajia, 

jotka pystyvät perustelemaan uudistukset ja 

ajamaan ne läpi omissa organisaatioissaan. 

Lisäksi vaaditaan vahvaa muutosjohtamista 

– niitä, jotka uskaltavat rohkeasti viedä hank-

keita eteenpäin yleisen edun saavuttamiseksi 

ja jalkauttaa uudistukset ruohonjuuritasolle.

”
Päättäjät eivät elä tietoyhteiskunnan ajas-

sa. Kiinnostusta ja osaamista tarvitaan 

enemmän, sillä tietoyhteiskunta on kansa-

kunnalle saman suuruusluokan kohtalonky-

symys kuin vaikkapa sosiaali- ja terveyden-

huollon remontti. 

–  O ra s  Ty nk k y n e n

 

Yleisesti vallalla on ajatus siitä, että jul-

kishallinnossa on olemassa tahtotila asioiden 

kehittämiselle. Toimeenpano sen sijaan ontuu.  

Julkishallinnon digitalisoitumisen ympärille 

on perustettu useita erilaisia työryhmiä ja ai-

heesta on tehty lukuisia selvityksiä. Nyt tar-

vitaan rohkeampia ja ennakkoluulottomampia 

avauksia pelkän keskustelun sijaan. Tarvitaan 

tekoja. Tästä syystä eri organisaatioiden pää-

töksentekoa pitäisi ohjata keskitetymmin. 

”
Osittain hidas eteneminen johtuu siitä, että 

emme ole kyenneet uudistamaan hallinnon 

prosesseja uuteen aikaan sopiviksi. Meillä 

on paljon piintyneitä työtapoja, jotka estä-

vät uuden teknologian täysimittaisen hyö-

dyntämisen ja uuden oppimisen. Samalla 

pelätään myös oman työpaikan puolesta. Ja 

tottakai on tämä rahakysymys – kyllähän se 

maksaa. Teknologia pitäisi kuitenkin nähdä 

investointina, ei kuluna.

–  M i r j a  Veh k a p e rä

Tällä hetkellä jokaisella organisaatiolla 

on omat tavoitteensa ja näkemyksensä digi-

taalisuuden hyödyntämisestä. Jotta päätökset 

ja kehitystyö olisi yhtenäistä ja hallittua, tar-

vitaan taho, jolla on valta ja mahdollisuus 

tehdä näitä yhteisiä päätöksiä. Muuten asia 

ei etene konkreettisiksi teoiksi yhteiskunnal-

lisessa mittakaavassa. Tarvitsemme valmiut-

ta kompromisseihin, sillä muutoksessa kaik-

ki eivät voi saada täsmälleen sitä, mitä 

haluavat. On ajateltava yhteistä etua – jotta 

kansakunta hyötyy, se ei aina ole yksittäisen 

organisaation etu.
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JULKISHALLINNON 
JOHTAJUUSMÖRÖT

Suomalaisessa yhteiskunnassa on vahva epä-

onnistumisen pelko. Tämä vaikeuttaa uusien 

toimintatapojen käyttöönottoa ja rohkeaa ko-

keilua. Johtajilta puuttuu uskallusta. Liian usein 

mennään sieltä, missä rima on matalampi; 

sieltä, missä riski epäonnistua on vähäisempi. 

”
Esimerkiksi hankinnoissa on usein niin, että 

ruksataan kyllä kaikki laatutekijät ja sitten 

lopulta koko homma ratkaistaan kuitenkin 

hinnalla - tuttu ja turvallinen päätöskritee-

ri. Me olemme esimerkiksi sosiaali- ja ter-

veyspalveluissa tehneet joitakin testimit-

tauksia. Tehostettu palveluasuminen maksoi 

kunnan tuottamana 165- 170 euroa päiväs-

sä ja kilpailutuksella yksityisen tuottamana 

135 euroa. Mutta ei niistä olla valmiita 

vielä kuin puhumaan, ei uskalleta kokeilla 

uusia vaihtoehtoja.

–  Ha r r i  Ja sk a r i

Suomalaisessa johtamisessa pelataan 

varman päälle. Tämä on muun muassa saanut 

aikaan sen, ettei julkishallintoon ole syntynyt 

aitoa kokeilemisen ja pilotoinnin kulttuuria. 

”
Kansana me pelätään hirveästi epäonnistu-

misia, se on onnistuttu rakentamaan meillä 

systeemiin sisään. Meillä on kokonainen 

järjestelmä, joka ei siedä epäonnistumisia. 

Tämä näkyy myös uusien asioiden kehittä-

misessä ja kokeilemisessa. 

–  O ra s  Ty n k k y n e n

”
Eri organisaatioiden yksittäisistä asiantun-

tijoista ei synny sellaista kriittistä massaa, 

joka pystyisi viemään läpi muutoksia ja to-

teuttamaan niitä. Tarvitaan keskitetympää 

päätöksentekoa. Itse lähtisin purkamaan 

tätä siten, että murtaisin kunta-, ministeriö- 

ja virkamiesrajat asioiden kehittämisessä. 

Näiden sijaan luotaisiin vastuutahoja, jotka 

sitten lähtevät kehittämään asioita eteen-

päin. Meillä on lukuisia virastoja, jotka 

keräävät ihmisten henkilötietoja ja muuta. 

Pitäisi olla yksi taho, vaikkapa Väestörekis-

terikeskus, joka ottaisi tästä yhteisen vas-

tuun. Meidän pitäisi mahdollistaa rahakäyt-

tö yli virasto- ja kuntarajojen. Valtiollakin 

on tällä hetkellä käynnissä lukuisia sähköis-

ten palveluiden hankkeita. Näitä pitäisi 

yhtenäistää ja miettiä, mitkä näistä ovat 

sellaisia, jotka on pakko toteuttaa virasto-

kohtaisesti, ja mitkä on yleisempiä asioita. 

Aika paljon saataisiin tehokkuutta tähän 

touhuun ja päästäisiin keskittymään niihin 

merkityksellisiin asioihin. 

– M ik k o  Vuo r ik o sk i

Julkishallinnossa on valtavat paineet 

tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseen, ja 

johtamisella on tärkeä rooli myös tässä. Jul-

kishallinnon toimintoja tulisi järkeistää ja 

organisaatioiden tehokkuutta seurata esimer-

kiksi yksityisellä puolella käytössä olevilla 

toimintamalleilla. Yritysmaailman johtajuutta 

ja johtamismalleja tulisi saattaa myös julkis-

hallinnon organisaatioihin. 

 

”
Nyt julkishallinnossa ei seurata työaikoja ja 

se on ihan ihme juttu. Pitäisi varmistaa, että 

aika käytetään järkevästi, ja jos ei, niin sii-

hen pitäisi puuttua. Veronmaksajana ha-

luaisin nähdä, mihin julkishallinnon varat 

käytetään. Tämä vaatii läpinäkyvyyttä siitä, 

mihin yhteisiä varoja käytetään. Julkishal-

linnon tulisi mitata asioita. Mittaamisen 

avulla on mahdollisuus parantaa työtehoa 

ja poistaa turhat ja tehottomat toiminnot. 

–  Hele n e  A ura mo

MUUTOSJOHTAJA ON 
MAHDOLLISUUS – MUUTOS  
VAATII VALTAA

Julkishallinnossa on selkeä muutosjohtajuu-

den tarve. Valtaosassa hankkeissa kyse ei ole 

vain teknisestä muutoksesta vaan paljon laa-

jemmasta toimintatapojen uudistamisesta. 

Liian usein hankkeista unohtuu organisaation 

sisäinen muutosprosessi, joka on oleellisen 

tärkeä koko palveluketjun toimivuudelle. 

Julkishallinto kaipaa organisaatioiden 

sisäisiä muutosjohtajia, jotta uudet toimin-

tatavat saadaan tehokkaasti jalkautettua jo-

kapäiväiseen arkeen. Muutosjohtajien tehtä-

vänä tulisi olla mm. IT-hankintojen 

tehostaminen ja järkeistäminen sekä asioiden 

loppuun saattaminen.

”
Jos jotain pitää julkishallinnon johtamises-

sa kehittää, niin muutosjohtajuutta. Olen 

itse omassa organisaatiossa nähnyt tämän. 

Muutokset eivät konkretisoidu, jos muutos-

ta ei johdeta loppuun asti. Vaatii työtä pääs-

tä irti vanhoista toimintatavoista. Muutos-

tavoitteissa pitää uskaltaa olla tarpeeksi 

kunnianhimoinen. Muutos vaatii enemmän 

työtä pään sisällä, teknologia ei ole este. 

–  A r vo  K ok k on e n

Suomessa on paljonkin kyvykkäitä joh-

tajia, mutta liian usein heiltä puuttuu aito 

päätösvalta. Johtajuuden kehittämiseksi tuli-

si luoda selkeät palkitsemismekanismit - ne 

johtajat, jotka lisäävät toiminnallaan tuotta-

vuutta, palkitaan. Mikäli tuloksia ei tule – onko 

kyseinen henkilö väärässä paikassa? 
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”
Yksityiseltä sektorilta tuttu tulosperustei-

suus on kaikkien etu. Valtiolla voisi olla 

riippumattomia konsultteja, jotka arvioivat 

tehostamismahdollisuuksia ja onnistumisia.

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

POLITIIKAN JA  
DIGITAALISUUDEN LIITTO

Julkishallinnon palveluiden digitalisoiminen 

edellyttää puoluepolitiikan yläpuolelle nouse-

mista ja aitoa pohdintaa siitä, miten tärkeät 

julkishallinnon palvelut turvataan jatkossa. 

Tällä hetkellä julkishallinnon johtaminen on 

melko lailla kriisiytynyt. Politiikkaa ohjaavat 

voimakkaat puolueiden ja erilaisten näkemysten 

jakolinjat, joita pitäisi saada murrettua. Moni 

päättäjä elää vielä irrallaan tietoyhteiskunnan 

ajasta tai heidän kiinnostuksensa asiaan on 

vähäinen. Digitaalisuus on asia, joka vaikuttaa 

yhteiskuntamme jokaiseen osaseen, sen tehok-

kuuteen ja mahdollisuuksiin. On äärimmäisen 

tärkeää, että digijuna ei aja Suomen ohitse. 

”
Ennen meillä oli eduskunnassa tietoyhteis-

kuntatyöryhmä, joka kokosi kansanedusta-

jia yli puoluerajojen pohtimaan, mitä asial-

le voitaisiin eduskunnassa tehdä. Sitä 

ryhmää ei enää ole. Eduskunnassa ovat 

valitettavan vähissä ne, jotka ymmärtävät 

kunnolla tietoyhteiskunnan asioista ja ovat 

niistä kiinnostuneita. Kun tilanne päätök-

senteon ylimmillä portailla on tällainen, ei 

minusta ole kovin yllättävää, että me emme 

tämän paremmin ole yhteiskuntana pysty-

neet menemään eteenpäin.

–  O ra s  Ty nk k y n e n

”
Hallitus pyrkii neljän vuoden aikana toteut-

tamaan hallitusohjelmaa ja saamaan maa-

ilman valmiiksi. Viimeisenä vuotena aletaan 

jo tehdä uutta hallitusohjelmaa. Päätöksen-

teon ei pitäisi olla sidoksissa hallituskausiin, 

vaan yhteiskunnan päättäjillä tulisi olla 

selkeä pitkän linjan visio. Päätöksenteon 

pitäisi tulla yli puoluerajojen, tarvitsemme 

yhteisvastuullista päätöksentekoa.

–  A r vo  K ok k on e n

Yhteiskuntamme tarvitsee hallituksen, 

joka kykenee tekemään päätöksiä. Näiden pää-

tösten tulee olla läpinäkyviä ja päätöksente-

koon tarvitaan mukaan kaikki puolueet, jotta 

saataisiin aikaiseksi yhteinen poliittinen tah-

totila ja näkemys. Meidän tulee valita suunta 

ja kulkea tiukasti sitä kohti, poikkeamatta 

polulta jatkuvasti.

 

”
Meillä olisi tarvetta kansalliseen ohjelmaan, 

joka yhtenäistää käytännöt ja pelisäännöt 

ja antaa selkeän signaalin siitä, mihin ollaan 

menossa. 

–  M i r j a  Veh k a p e rä

Yhteiskuntamme on vahvasti segmentoi-

tunut ja siiloutunut ja meillä on rakenteellisia 

esteitä, jotka hidastavat digitaalisuuden etene-

mistä. Yhteiskunnan eri instanssit palvelevat 

omista lähtökohdistaan ilman kokonaisnäke-

mystä. Meidän pitäisi kuitenkin kyetä kokoa-

maan päättäjäryhmä, joka näkee isojen asioiden 

ylitse. Yhteiskunnan pitäisi olla kaikkien yhtei-

nen projekti ja eri tahojen pitäisi kehittää ky-

kyään kompromisseihin. Yhteiskuntamme 

tarvitsee nyt arvovaltaisen keulakuvan, joka 

johtaa koko yhteiskunnan digitalisoitumista ja 

ohjaa kaikkien eri organisaatioiden ja tahojen 

toimintaa keskitetysti. Tarvitaan henkilö, jolla 

on aito valta ja mandaatti päättää asioista. 

”
Eihän meillä oikein ole sellaista championia 

suomalaisen politiikan huipulla, joka olisi 

valmis puskemaan eteenpäin näitä tietoyh-

teiskunnan asioita. Oikeastaan me tarvit-

sisimme pääministerin, joka omistautuisi 

tälle asialle. Ajattelin, että Kataisella olisi 

ollut kaikki edellytykset olla tällainen pää-

ministeri. En tiedä, veikö talouskriisi mehut 

ja ajan, mutta hänellä olisi ollut ominaisuu-

det kohdallaan. Ehkä meidän uusi päämi-

nisteri on sellainen, joka pystyy tämän roo-

lin ottamaan. Sellainen, jolla sydän roihuaa 

näille asioille ja joka on valmis käyttämään 

aikaansa ja energiaansa tämän urakan 

eteenpäin viemiseen.

–  O ra s  Ty nk k y n e n

”
Suomi on aika ylipolitisoitunut. Meillä on 

paljon puolueita ja melko jyrkät puoluera-

jat. Meillä on myös hyvin vahva opposi-

tio-hallitus asetelma ja hyvin nopeasti kun 

tulee joku hyvä ajatus, niin muut pistää sen 

nurin 6-0. Sitten se jää taas odottamaan 

seuraavaa hallituskautta. Näin ollen ajat, 

että me saamme jotakin aikaiseksi, ovat 

pirun pitkiä. 

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i
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D
igitaalisuus parantaa yhteis-

kuntamme demokratiaa. Usei-

den ja uusien kanavien kautta 

kansalaiset saavat paremmin 

äänensä kuuluviin ja samalla myös päättäjät 

saavat kaipaamaansa palautetta. Digitaalisuu-

den avulla voidaan parantaa päätösten läpinä-

kyvyyttä, jos niin halutaan. Jo nyt esimerkik-

si kunnissa ollaan pitkälti paperittomassa 

kokoustekniikassa, ja näiden tietojen tulisi olla 

verkossa kansalaisten saatavilla. Digitaalisuus 

mahdollistaa myös erilaiset sähköiset palau-

tejärjestelmät, joiden avulla voidaan kerätä 

tietoa päätöksenteon tueksi tai järjestää neu-

voa-antavia kansanäänestyksiä aikaisempaa 

kevyemmin. Tietojen avoimuus, tilastot pää-

töksenteosta, vaikuttamismahdollisuudet ja 

tunne siitä, että omilla mielipiteillä on merki-

tystä, toivottavasti myös lisäävät kansalaisten 

kiinnostusta politiikkaa ja päätöksentekoa 

kohtaan.  Digitaalisuus mahdollistaa nykyistä 

aidomman kansalaisdemokratian. 

”
Yhteiskunnan kannalta ei ole järkevää, että 

nukkuvien puolue on suurin puolue. 

–  A r vo  K ok k on e n

”
Sosiaalista mediaa pitäisi hyödyntää julkis-

hallinnossa huomattavasti tehokkaammin. 

Esimerkiksi asiakasymmärrystä voidaan 

parantaa sosiaalista mediaa ja siellä käytä-

viä keskusteluita monitoroimalla. Sosiaalisen 

median kautta voidaan saada palveluiden 

käyttäjien palautetta tuotteista tai palve-

luista ja kehittää niitä paremmiksi. Samal-

la tavalla kuin yritykset, myös julkishallin-

non tulisi uskaltaa astua sinne, missä 

asiakkaat ovat. 

–  Hele n e  A ura mo

DIGITAALISUUS JA 
DEMOKRATIA
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”
Joukkoistaminen on hyvä asia jos se ei ole 

painostusta, vaan sen avulla etsitään uusia 

ideoita tai haetaan mielipiteitä päätöksen-

teon tueksi. On hyvä jos kansalaiset ovat 

aktiivisia, mutta joukkoistamisen ei tule 

kilpailla parlamentin kanssa. Rinnakkaisde-

mokratialle ei ole tarvetta. Joukkoistamisen 

yhteydessä pitää myös muistaa, että se on 

aktiivisten ihmisten mielipide, niiden jotka 

ovat tietoyhteiskunnan flowssa mukana. Se 

ei välttämättä ole koko Suomen mielipide. 

–  Ha r r i  Ja sk a r i

MAHDOLLISUUKSIEN  
DIGITALKOOT

”
Suomi on hyvä yhteiskunta joukkoistami-

seen, sillä meillä on iät ja ajat pidetty tal-

koita. Pidetään digitalkoot! Meillä on siihen 

edellytykset omassa kulttuurissamme. Täl-

lainen ajattelumalli on meidän kansallinen 

voimavara, joka kannattaa hyödyntää.

–  M i k k o  Vu o r i k o sk i

Joukkoistamisen käyttämisestä on jo 

monia lupaavia esimerkkejä sekä meiltä täältä 

Suomesta että myös kansainvälisesti. Esimer-

kiksi kahvilaketju Starbucks tekee omaa pal-

velukehitystään asiakkaidensa ja faniensa 

kanssa. Samoin teknologiayritys Dell kerää 

käyttäjäyhteisöltään kommentteja tuotteistaan 

ja hyödyntää niitä tuotekehityksessään. Jouk-

koistamisessa on kuitenkin tärkeää, että mu-

kaan otetut ovat selvillä siitä, miten oma panos 

vaikuttaa ja miten prosessi etenee. Onnistu-

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA 
JOUKKOISTAMISELLA

Digitaalisuus tuo uudenlaisia työkaluja myös 

joukkoistamiseen ja kansalaisten mukaan ot-

tamiseen. Yritysmaailmassa joukkoistamista 

eli crowdsourcingia on jo käytetty jonkin aikaa, 

mutta julkishallintoon se ei vielä juurikaan ole 

rantautunut. Joukkoistamalla kansalaiset voi-

daan haastaa mukaan kaikkiin päätöksenteon 

vaiheisiin – pohtimaan, ideoimaan, kysymään 

ja ottamaan kantaa. Joukkoistaminen tarjoaa 

kansalaisille entistä helpomman tavan osallis-

tua ja saada äänensä kuuluviin. Kansalaisten 

ja päättäjien välille tarvitaan vuorovaikutusta 

ja siihen erilaiset joukkoistamisen keinot tuo-

vat mahdollisuuksia. Joukkoistamisen käyttöä 

laajamittaisemmin yhteiskunnassamme ja 

päätöksenteossa tulisikin nyt pohtia aktiivi-

sesti. Joukkoistamisen ei kuitenkaan tule kil-

pailla nykyisen päätöksentekomallin kanssa, 

vaan helpottaa ja tehostaa sitä. 

Meidän kokemuksiemme mukaan 

ihmisillä on aika realistiset 

odotukset sen suhteen, miten 

oma osallistuminen vaikuttaa 

ja ihmiset ymmärtävät, etteivät 

kaikki mielipiteet mitenkään 

voi johtaa johonkin. Jos 

perustellaan, miksi jokin ajatus 

ei edennyt pidemmälle, niin 

yleensä se kyllä hyväksytään 

ja ymmärretään kohtuullisen 

hyvin. 

– O ra s  Ty nk k y n e n

neen joukkoistamisen prosessi perustuukin 

läpinäkyvyyteen. Mahdollisuudet ovat valtavat. 

Läpinäkyvyyden lisäksi muita joukkois-

tamisen tärkeitä pelisääntöjä ovat tehtävän 

konkreettisuus ja se, että haaste tai tehtävä on 

selvästi rajattu. Suurin haaste on se, että jouk-

koistamiseen lähtevillä tulee olla aidosti val-

mius myös muuttaa suuntaa tulosten perus-

teella. Haluttujen vastausten saamiseksi 

joukkoistamista voi ainakin joissain tapauk-

sissa olla hyvä fasilitoida eli ohjata ja rajata. 

Muuten keskustelu liukuu helposti liian laveak-

si tai tavoite saattaa kadota.  

”
Jos kansalaisilta tulee palautetta, että tämä 

pitäisi tehdä näin, niin ei kaikkeen voi sanoa 

ei, ja tämähän on julkisella puolella iso on-

gelma. Virkamiehillä ja poliitikoilla on usein 

valmiit näkemykset siitä, miten asioiden 

pitäisi olla ja miten niitä kehittää. Tämä 

vaatii asennemuutosta ja valmiutta kuun-

nella myös muita mielipiteitä. 

–  O ra s  Ty nk k y n e n
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JOUKKOISTAMINEN 
KUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON 
TUKENA 

Joukkoistaminen tarjoaa myös uusia tapoja 

lähestyä IT-hankintoja. Helsingin kaupunki 

ilmoitti jokin aika sitten kysyvänsä suoraan 

kaupunkilaisilta, millaisia sähköisiä palvelu-

ja he jatkossa toivoisivat. Kaupunki on avan-

nut tätä varten internetissä sivuston, jossa 

halukkaat voivat ottaa kantaa ja kertoa näke-

myksensä Helsingin kaupungin tulevasta 

tietotekniikkaohjelmasta. Tämä on hyvä 

suuntaus, jota kannattaisi levittää julkishal-

lintoon laajemminkin. 

Helsingin joukkoistamishanke taklaa 

julkishallinnon perusongelmaa, jossa hallinto 

ei yleensä kuuntele kansalaista. Virastot ja 

virkamiehet tietävät paremmin. Hallinnon 

ammattilaisina se on toki heidän tehtävänsä, 

mutta nyky-yhteiskunnassa kansalaisia voi-

taisiin kohdella enemmän subjektina kuin 

objektina. 

”
Moni kansalainen on tänä päivänä kiinnos-

tunut osallistumaan palveluiden kehittämi-

seen. Heille tulee antaa selvä tunne siitä, 

että mielipiteillä ja palautteilla on väliä. Ei 

kukaan halua antaa palautetta, joka ei kos-

kaan johda mihinkään. Se vain lisää turhau-

tuneisuutta palvelua kohtaan. 

–  Hele n e  A ura mo

Kansalaisten vastuulla on tarjota aitoja 

ratkaisuehdotuksia ja innovaatioita valitus-

virsien sijaan. IT-hankinnoissa joukkoista-

mista voi tehdä myös siten, että kilpailevat 

IT-yritykset ehdottaisivat avoimesti ratkai-

suja, joita muut yritykset voivat kommentoi-

da ja jatkokehittää. 

”
Tänä päivänä kansalaiset tekevät itse jär-

jestelmänsä, joita tarvitsevat vaikkapa ra-

hankeräykseen. He tietävät parhaiten, mitä 

palveluilta haluavat, ja tätä pitäisi hyödyn-

tää myös julkishallinnon palveluita kehitet-

täessä. Juuri tästä syystä avoimet rajapinnat 

ovat oleellisen tärkeitä seikkoja julkishallin-

non järjestelmähankkeissa.

–  O ra s  Ty n k k y n e n

Joukkoistaminen on hyvä työkalu, kun kysytään kansalaisten tarpeita tai 

näkemyksiä. Palautetta pitää kuitenkin osata tulkita ja suhteuttaa myös 

muihin tekijöihin. Vain joukkoistamisella saatavat tulokset eivät saa olla ainoa 

päätöksiin vaikuttava tekijä.

– T imo Honk o
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Tietoyhteiskunta ja digitaalinen 

aika edellyttävät sitä, että 

julkishallinnon tulisi kyetä 

tarjoamaan kansalaisilleen 

paremmat palvelut sähköisesti 

kuin kivijalassa. Kun tarjolla 

on toimivat ja helppokäyttöiset, 

hyvin markkinoidut verkosta 

löytyvät asiointipalvelut, 

voidaan myös lähteä purkamaan 

yhteiskunnan vanhentuneita 

rakenteita. Uusien palveluiden 

tulee kuitenkin aina lähteä 

kansalaisen tarpeista ja 

palveluita tulee kehittää 

loppukäyttäjä huomioiden.

TIETOYHTEISKUNTA 
VAATII UUSIA  
VALMIUKSIA

S
ähköiset palvelut mahdollistavat 

kansalaisen ja julkishallinnon en-

tistä vuorovaikutteisemman suh-

teen ja aktiivisemman dialogin. 

Digitaalisuudella on mahdollisuudet demokra-

tian parantamiseen. Kansalaisilla on käytös-

sään entistä useampia kanavia, joiden kautta 

voi saada oman äänensä kuuluviin. Vaikka 

kasvottainen kontakti vähenee, digitaalisuuden 

myötä palvelu paranee ja henkilökohtaistuu. 

Jotta tietoyhteiskunta olisi toimiva ja demo-

kraattinen, tulee yhteiskunnan tarjota kansa-

laisilleen digitaalisuuden lukutaito ja valmiudet 

uusien palveluiden käyttöön. 

”
Teknologia ja nykyaikaiset laitteet tarjoavat 

työkaluja ja mahdollisuuksia toteuttaa de-

mokratiaa uudella tavalla. 

– O ra s  Ty nk k y n e n

”
Kansalaisilla tulee olla valmiudet pohjois-

maiseen hyvinvointiyhteiskuntaan ja yhteis-

kunnan tulee kouluttaa heidät siihen maa-

ilmaan. 

–  O s s i  L ind ro o s

Jotta tietoyhteiskunta toimisi ja sähköi-

set palvelut olisivat aito vaihtoehto, tulee 

yhteiskunnan huolehtia myös tarvittavasta 

infrastruktuurista. Digitaalinen yhteiskunta 

edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä ja toi-

mivaa digitaalisuuden pohjaa. Toimiva verk-

ko on nyky-yhteiskunnalle yhtä oleellinen 

asia kuin tie-, viemäri- tai vesiverkko.  Ny-

ky-yhteiskunta rakentuu vahvasti näiden 

perusteiden varaan.

 

OSALLISTUVA JA  
OSAAVA DIGIKANSALAINEN

Muuttuva yhteiskunta tuo muutosvaatimuksia 

myös kansalaisten toimintatapoihin. Nuori 

sukupolvi käyttää digitaalisia laitteita ja säh-

köisiä palveluja sujuvasti ja kyseenalaistamat-

ta - he ovat kasvaneet suoraan digitaaliseen 

aikakauteen. Vanhempien ikäpolvien kohdalla 

tarvitaan enemmän – sekä asennemuutosta 

että koulutusta ja opastusta. Ajan myötä kan-

salaiset kuitenkin kypsyvät digitaaliseen aikaan 

ja palvelukulttuurin muutokseen. 

”
Uusien sukupolvien kohdalla kaikki lähtee 

koulutuksesta. Peruskoulussa pitäisi opettaa 

taitoja, joita tietoyhteiskunnassa tarvitaan. 

Ei vain tiedon siirto, vaan myös sen hyödyn-

täminen, analysointi ja tuottaminen. 

– M ir j a  Vehk a p e rä
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”
Alennuksen saaminen on usein hyvä moti-

vaattori sähköisten palveluiden käyttämi-

seksi. Yksityisellä puolella näin on jo toimit-

tukin. Esimerkiksi pankkikonttorissa 

asiointi on kalliimpaa kuin verkkopankissa 

asioiminen. Matkaliput maksavat enemmän 

konduktööriltä kuin automaatista ostettuna. 

Tätä voitaisiin hyvin soveltaa myös julkis-

hallinnon palveluihin. 

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

Tulevaisuudessa nekin, jotka vielä vas-

tustavat sähköisyyttä, käyttävät digitaalisia 

palveluita sujuvasti. Tämä on nähty aikai-

semminkin esimerkiksi pankkipalveluiden 

siirtyessä konttorista verkkoon. Tällöin 

myös sähköisten palveluiden tuottaminen 

ja käyttö helpottuvat ja kaikki osapuolet 

hyötyvät. 

”
Mikäli uudet palvelut tuotetaan hyvin, ne 

eivät juurikaan vaadi kansalaiselta mitään, 

jos normaali tietokoneen käyttö onnistuu. 

Nuorilla on jo teknologinen kyvykkyys, ja useat 

vanhemman ikäpolven edustajat ovat rohkeas-

ti lähteneet käyttämään esimerkiksi 

tablet-laitteita. Ajan myötä teknologian kans-

sa sinut olevien osuus kasvaa merkittävästi. 

–  T i mo  Hon k o

Yhteiskunnalla on omat velvoitteensa, 

mutta myös kansalaisella on vastuu. Kansa-

laisten tulee huolehtia omien kansalaistaito-

jensa ajantasaisuudesta ja kehityksen kelkassa 

mukana pysymisestä. Elämä on jatkuvaa op-

pimista ja kehittymistä kaikkien elämän 

osa-alueiden kannalta – yhteiskuntataidot 

mukaan lukien.  

”
Nykypäivän kansalaisen kansalaistaitoihin 

kuuluvat kielitaito, historian tuntemus, lu-

kutaito ja tietotekniset taidot. Nämä ovat 

asioita, jotka kansalaisen tulisi hallita. Myös 

kansalaisella tulee olla vastuu itsestään. Ei 

voida passiivisesti vain olettaa, että yhteis-

kunta huolehtii kaikesta. Aina palveluita 

mietittäessä ei voida mennä heikoin lenkki 

edellä. Meidän tulee mennä tulevaisuuden 

tarpeet edellä, muuten yhteiskuntamme 

jämähtää paikoilleen. 

–  A r vo  K ok k on e n

Kansalaisella täytyy olla myös oma vastuu itsestään. Suomalaiset vaativat entistä 

enemmän yhteiskunnalta, turvataan valtioon. Itse ei olla valmiita luopumaan 

mistään ja sitten tulee tarve nostaa veroja, jonka jälkeen jälleen maristaan. 

Digitaidot ovat yhtä oleellisia kuin luku- tai kirjoitustaito. 

 
– Ha r r i  Ja sk a r i
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PELASTAAKO  
DIGITAALISUUS  

YHTEISKUNTAMME?

T
ulevaisuudessa massa on tärkeä 

tekijä säästöjen saavuttamises-

sa. Mitä suuremmista joukois-

ta on kyse, sitä enemmän tie-

tojen automatisointi ja digitaaliset prosessit 

voivat tehostaa toimintaa ja parantaa tuotta-

vuutta. Esimerkiksi terveydenhuollossa ja 

sosiaalipuolella tietojen digitointi on ensiar-

voisen tärkeää, sillä siellä liikkuvat suurimmat 

massat ja sitä kautta myös suurimmat rahat. 

”
Meidän on pakko säästää. Prosessit täytyy 

uudistaa ja tehostaa. 

–  M ir j a  Vehk a p e rä

Tällä hetkellä potilastiedot eivät siirry 

julkiselta puolelta yksityiselle ja toisinpäin.  

Julkishallinnon eri terveydenhuollon- ja sosi-

aalialan organisaatioissa on käytössä valtava 

joukko järjestelmiä, jotka eivät ole yhteenso-

pivia keskenään. Tiedon kytkentää ja liikku-

vuutta on parannettava.  Tarvitaan yhteiset 

potilastieto- ja terveydenhuollon järjestelmät.  

Hyödynnetään sähköiset reseptit ja muut mah-

dollisuudet kokonaisvaltaisesti. Miksi lääkäriä 

ei voisi tavata verkossa? Miksi lääkäri ei voisi 

konsultoida verkossa ja arvioida lääkärikäynnin 

tarvetta videoyhteyden kautta?

”
Palveluiden, esimerkiksi terveyspalveluiden 

tulisi olla käytössä 24/7. 

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

Meillä on vielä paljon palveluita ja aluei-

ta, joita digitalisoituminen ei ole vielä juuri 

lainkaan saavuttanut. Koulutus ja koulujärjes-

telmä saavat täysin uusia mahdollisuuksia 

etäopiskelusta ja virtuaaliopinnoista. Näissä 

on edetty tuskastuttavan hitaasti.
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”
Virtuaaliopinnot antavat ihan valtavia mah-

dollisuuksia. Itse suoritin yhden tutkinnon 

virtuaalisesti. Meillä oli aina parhaat asi-

antuntijat opettamassa, kattavat opetus-

materiaalit ja sisällöt netissä, nauhoitetut 

luennot, jotka voi katsoa kun itselle sopii. 

Itse valitsisin virtuaalioppimisen, koska 

koen, että siinä oppi paljon enemmän. Suo-

malaiseen peruskouluun tulisi ehdottomas-

ti saada virtuaaliset oppimateriaalit. 

–  Hele n e  A ura mo

Meillä on paljon osaamista, jota tulisi 

uskaltaa soveltaa toimialariippumattomasti. 

Tarvitaan rohkeutta kokeilla ja innovoida. Hy-

viä käytäntöjä voitaisiin simuloida myös muil-

la aloilla. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, us-

kallusta kääntää prosessit ylösalaisin ja katsoa, 

mistä löytyy sellaisia ratkaisuja, jotka saattavat 

poiketa nykyisistä malleista. Malleista, jotka 

perustuvat vanhaan maailmaan, jolloin ei vie-

lä ollut nykyisenkaltaisia digitaalisia mahdol-

lisuuksia. 

”
Voisimme hyödyntää esimerkiksi pelimaail-

maa ja sen alan osaamista koulutuksessa. 

Osaamme tehdä maailman parhaita pelejä, 

niiden lainalaisuuksia ja toimintoja voitai-

siin hyödyntää myös koulutuksessa ja opis-

kelussa. Etäopiskelun ja virtuaaliopintojen 

avulla lahjakkaat voisivat opiskella omaan 

tahtiinsa, eikä heidän tarvitse tyytyä vain 

koulun tarjoamaan opetukseen. Autokoulus-

sa voitaisiin erilaisia tilanteita simuloida 

pelinomaisesti ja opettaa oppilaita havait-

semaan erilaiset syy-seuraus-suhteet. 

–  A r vo  K ok k on e n

Terveydenhoito ja koulutus ovat ehdottomasti niitä 

alueita, joilla palveluiden sähköistäminen tulisi 

tehdä pikaisesti. 

 
– Ha r r i  Ja sk a r i

”
Miksi erimerkiksi Inariin ei voida järjestää 

teknologian avulla sellaista koulutusta, mitä 

siellä ei fyysisesti voi tai kannata järjestää? 

–  O ra s  Ty nk k y n e n

Valtion tulisi edistää tietoyhteiskunnan 

kehitystä ja etenemistä kaikin keinoin. Lasten 

ja nuorten tietoyhteiskuntataitoja voitaisiin 

tukea hankkimalla enemmän tabletteja ja tie-

tokoneita kouluihin. Sanomalehdet voitaisiin 

syrjäseuduilla jakaa tablettien kautta. 

”
Lapset ovat kouluissa hyvin eritasoisia, 

samoin koulut ovat eritasoisia. Meidän 

tulisi mahdollistaa etäopiskelu niille, jotka 

haluavat opiskella enemmän kuin oma kou-

lu tarjoaa. Voisi olla fiksua muuttaa opis-

kelumallia niin, että läksyt tehdään kou-

lussa ja opiskelu hoidetaan kotona. Näin 

ne, jotka tarvitsevat enemmän aikaa opis-

keluun, voivat rauhassa tehdä sen kotona. 

Koulussa opettajalta saa apua tehtävien 

tekoon. Tämä mahdollistaisi erilaisen op-

pimistilanteen, vähemmän kelkasta putoa-

via syrjäytyneitä oppilaita.

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i

”
Muussa maailmassa opiskellaan jo valta-

vasti virtuaalisesti ja verkko-opetuksella. 

Kiinalaiset, intialaiset ja muut opiskelevat 

verkossa ja saavat siitä tutkinnon. Suomes-

sa korkeakoulujen tilanne on se, että yrite-

tään vähän demota sisäisesti oman opiske-

lijaporukan kanssa. Meidän pitäisi olla 

teknologian huippumaa, ottaa käyttöön ja 

pilotoida kansallisesti näitä juttuja. Tun-

tuu, että kun vain säästetään, niin ei voida 

liikahtaa mihinkään. 

–  Ha r r i  Ja sk a r i

Tulevaisuudessa valtioille saattaa tulla 

hyvin erilaisia virtuaalipalveluiden tarpeita. 

Näihin pitää aina vastata käyttäjien tarpeesta 

lähtien. Etäopiskelu on vain yksi hyvin tavan-

omainen esimerkki. Erilaiset älyliikennesovel-

lukset ovat toinen. Tulevaisuudessa maailma 

kuitenkin muuttuu ja tarpeet sen mukana.

”
Otan nyt tällaisen hieman epätyypillisem-

män esimerkin, joka vain kuvaa tarpeiden 

muuntuvaisuutta. Jossain vaiheessa osa 

Tyynenmeren saarivaltioista jää todennä-

köisesti meren pinnan alle, kun vesi nousee. 

Nämä valtiot häviävät ja kansalaiset muut-

tavat muualle. Valtio voisi kuitenkin tarjo-

ta kansalaisilleen virtuaalisen valtion ja 

virtuaaliset palvelut, vaikka he asuvatkin 

muualla. Valtion ei ole pakko olla maantie-

teeseen sidottu. Ties minkälaisia digitaa-

lisuuden mahdollistamia tarpeita vielä 

kohtaammekaan!

–  M ik k o  Vuo r ik o sk i



6 56 4

TULEVAISUUDEN 
OY SUOMI AB

D
igitaalisuudesta ja sähköisyydestä puhutaan joka välissä ja jatkuvasti. Sama 

koskee myös suomalaista yhteiskuntaa ja sen tämän hetkisiä haasteita. Kansa-

kuntamme päättäjillä on varmasti  melko yhteinen näkemys siitä, mitkä ovat 

meidän vaikeutemme ja haasteemme. Sen sijaan yhteiset ratkaisut ja konk-

reettiset teot puuttuvat. Mitä sitten pitäisi tehdä, että Oy Suomi Ab ja taloutemme kestävät 

kehityksen mukana? 

Julkishallinnon prosessit ja toiminnot on digitalisoitava. Se mahdollistaa 

sähköisen asioinnin sekä kustannustehokkaiden ja toimivien palveluiden 

tuottamisen. 

Tarvitsemme koordinointia yhteisten järjestelmien hankkimiseen ja ke-

hittämiseen. Päällekkäisistä toiminnoista on päästävä eroon. On luotava 

kansallinen infrastruktuuri ja järjestelmät, joita voidaan monistaa eri 

toimijoille eri toimialoilla.

Palveluketjut digitalisoituvat, mutta kaikkia palveluita ei jatkossakaan 

kannata sähköistää. Sähköisiin palveluihin tarvitaan riittävän suuri 

käyttäjämassa.

Sähköisten asiointipalvelujen tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saa-

vutettavia. Niitä on kehitettävä ennen kaikkea käyttäjien eli kansalais-

ten tarpeista lähtien. Julkishallinnon palvelukulttuuri kaipaa muutosta.
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Yhteiskunnan rakenteet tulee päivittää nykypäivään sopiviksi.  

Vanhat rakenteet eivät tue tai mahdollista digitaalisia toimintoja. 

Kansalaisten sähköinen identiteetti ja tunnistautuminen vaativat 

ratkaisuja, jotta digitaalisia palveluita voidaan hyödyntää saumatto-

masti läpi koko yhteiskunnan.

Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä on tehostettava. Julkishal-

linto ei tulevaisuudessa voi vastata kaikesta palvelutuotannosta, vaan 

osa palveluista tuotetaan yksityisellä sektorilla. Tähän on määriteltä-

vä tarpeet ja raamit. 

Tarvitsemme vahvan keulakuvan politiikan huipulta johtamaan  

yhteiskuntamme sähköistymistä. 

Julkishallinto tarvitsee muutosjohtajia, joilla on valta ja mandaatti 

tehdä päätöksiä ja jalkauttaa ne eri toimintoihin ja organisaatioihin. 

Julkishallinnon palveluiden digitalisoiminen edellyttää puoluepolitii-

kan yläpuolelle nousemista. Tällä hetkellä johtaminen on melko lailla 

kriisiytynyt. Politiikkaa ohjaavat voimakkaat puolueiden ja erilaisten 

näkemysten jakolinjat, joita pitäisi saada murrettua.

Joukkoistaminen tuo uusia mahdollisuuksia myös julkishallinnon 

palvelukehitykseen. 

Yhteiskuntamme kaipaa asennemuutosta – pelko ja vääristyneet arvot 

johtavat digitaalisuuden ja sähköisten toimintojen vastustamiseen.



6 76 6

K
U

VA
: K

at
so

 ta
ka

ka
ns

i.

LOPPU
SANAT

S
olitan Think Tank -ryhmä on pe-

rustettu vuonna 2013 rakenta-

maan visiota Suomen ja suoma-

laisten yritysten digitaalisesta 

tulevaisuudesta.

Ensimmäinen ryhmä keskittyi siihen, 

miten digitalisoituminen vaikuttaa yritysten 

liiketoiminnan edellytyksiin, liiketoiminta-

malleihin sekä kilpailukykyyn ja johtamiseen.

Tämän käsissäsi olevan, järjestyksessään 

toisen Think Tank -ryhmän raportin tavoit-

teena oli pureutua tarkemmin nimenomaan 

suomalaisen julkishallinnon kohtaamiin haas-

teisiin ja muutoksiin. Tarkoituksena oli nos-

taa esiin suurimmat kipukohdat ja terävimmät 

ratkaisut, joiden tunnistaminen auttaisi ke-

hittämään yhteiskuntaamme entistä tehok-

kaammaksi, kansalaisiaan paremmin palve-

levaksi kokonaisuudeksi. 

Digitaalisuus muuttaa väistämättä maa-

ilmaamme radikaalilla tavalla elämän eri 

osa-alueilla. Erilaiset palvelumallit sähköisty-

vät, mutta jotakin vanhaa säilyy aina. On hyvä 

huomioida digitaalisuuden laajuus ja merkitys 

kansalaisille, yritysmaailmalle ja koko yhteis-

kunnalle.  Esimerkiksi paljon puhuttu verk-

kokauppa itsessään ei muuta kaupankäyntiä, 

vaan uudet digitaalisuuden tarjoamat mah-

dollisuudet ja ihmisten muuttuneet tarpeet 

saavat aikaan myös kaupankäynnin muutok-

set.  Samalla tavalla digitaalisuus vaikuttaa 

myös kaikkiin julkishallinnon palveluproses-

seihin - se rikastaa ja monipuolistaa kokemus-

ta aikaisempaa paremmaksi. Mahdollisuudet 

ovat olemassa, nyt on aika tehdä päätöksiä ja 

toteuttaa niitä meidän jokaisen arkipäivän 

toimintoihin. Tämä on meille kaikille alati 

jatkuva oppimatka.

 

Lue lisää ryhmän näkemyksiä osoitteessa  

www.solita.fi/think-tank
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