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#Digikuntakokeilu

Kunnan tulevaan rooliin 

valmistautuminen



Kokeilukulttuurin edistämistä ja palveluiden 

kehittämistä digitalisaatiota hyödyntäen

 Kuntien palveluiden ja tuotanto- ja toimintatapojen kehittämistä

 Kuntien verkostoitumisen edistämistä

 Asiakaslähtöisen toiminnan edistämistä

 Asiakkuuden johtamisen edellytyksien parantamista

 Kokeilukulttuurin ja –ajattelu esiin nostamista
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Esimerkkejä kokeiluista
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‒ Lempäälä

‒ Ylöjärvi

‒ Kokkola

‒ Oulu

‒ Kaustisten seutukunta

‒ Ii

‒ Turku

‒ Kauniainen

‒ Hollola

‒ Pori

‒ Rovaniemi

‒ Kouvola

‒ Tuusula

‒ Janakkala

‒ Järvi-Saimaan Palvelut Oy

‒ Kirkkonummi

Asiakaspalvelu ja sähköinen asiointi Opetus ja kulttuuri

Osallistuminen ja vaikuttaminen Johtaminen ja vuorovaikutus



Digikehittäminen kunnassa



Kenelle palveluita kehitetään?

• Käyttäjä vai tekniikka edellä?

• Elämäntapahtumien ympärille 

rakentaminen

• Palveluiden kehittäminen 

saumattomaksi kokonaisuudeksi

• Tavoitteena ennakointikykyinen 

yhteiskunta
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Sinun elämänlaatusi

Hyvinvointisi elementit

Tietoa elämänlaadustasi

Mitattu hyvinvointitieto sinusta

Sinulle tarjottava palvelu

Hyvinvointitieto palvelun osana

Palvelun tarjoajat

Hyvinvointitieto palvelun laadun edellytys

Hyvinvointitiedon varannot

Eri osapuolten käytössä

Terveys

Koulutus

Henkilö-

kohtainen 

toiminta 

ja työ

Ääni 

kuuluville 

yhteis-

kunnassa
Sosiaaliset 

yhteydet ja 

suhteet

Ympäristö

Turvalli-

suuden

tunne

Aineellinen 

elintaso

Siviilisääty

Muu tieto

Terveystieto

Ajoneuvo

Kauppa-

rekisteritiedot

Koulutustieto

Verotiedot

Kotikunta

Kiinteistöt
Äidinkieli

Uskontokunta

Valtio

Yksityinen 

palvelun-

tarjoaja

Yhteisö

Muu

Maakunta

Kunta

Järjestö

KOSKI

Muu 

tietovaranto

Muu 

tietovaranto

Palvelu-

tietovaranto

Muu 

tietovaranto

Muu

tietovaranto

Kanta

Digitaaliset 

palvelut

Muut 

palvelut

Asiointi-

palvelut

OmaKanta

Suomi.fi

Tietoon perustuvan ekosysteemin viitekehys 



(Kuntien) digi-kehityksessä tunnistettuja haasteita

1) Osaaminen

2) Tietojärjestelmien hidas kehitys

3) Vanhat vahvat toimintatavat

‒ Yhteistyö, koordinaatio, yhteisiä 

päämääriä?

(Arttu 2 – tutkimus: Kuntapäättäjien näkemyksiä ja 

kokemuksiaa digitalisaatiosta Arttu2-kunnissa)

8



Tuusula – innostava elinvoimakunta vai ratkaisut 

etsivät kunta?
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1. Innostava elinvoimakunta 2. Ratkaisut etsivä kunta

Uudistumiskykyinen, toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen

‒ Mitkä ovat Tuusulan top 3 kärjet?

‒ Mihin panostetaan? Elinvoimaisuuteen, sivistykseen? Kuinka digitalisaatio

näkyy kunnan palveluissa? Kehitetäänkö niitä kokonaisuutena?

‒ Kuinka smart city näkyy kunnassa nyt  - entä neljän vuoden kuluttua? 



Miksi älykkäitä kuntia

Tulevaisuus on riippuvainen kaupunkien ja kuntien  toimivuudesta, ja niiden  

toimivuus on riippuvainen digitalisaation uuden aallon, tekoälyn, 

hyödyntämisestä. Mahdollisuudet ovat valtavat.
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Älykkäät kaupungit, IoT, Älykäs hallinto, Älykäs koulutus, Avoin 

data, MyData, Maas, Älykäs energia, Älykäs turvallisuus, Älykäs 

elinvoima



Työkaluja avuksi

‒ Suomidigi.fi

 Digitalisoinnin periaatteet

 Ennakointikykyinen yhteiskunta

- Digikuntakokeilu

 Kunnan digitalisaatioasteen

arviointityökalu

 Verkkopohjainen työkalu  

julkaistaan joulukuussa
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https://suomidigi.fi/
http://vm.fi/digikuntakokeilu
http://vm.fi/digitaalisen-kunnan-tyokalupakki


Valtakunnallinen kokeiluviikko



Valtakunnallinen kokeiluviikko 6.-13.10

- Kokeilut starttaavat syksyn

- Saadaanko muutos viikossa aikaan?

‒ Kokeillaan!

‒ uusia yhteistyönmuotoja, luodaan uusia toimintatapoja, 

rakennetaan uusi alueellinen ekosysteemi, vahvistetaan 

alueellista elinvoimaisuutta

‒ Uusia työn tekemisen muotoja

Kokeilut näkyviksi: www.kokeilunpaikka.fi ja #kokeiluviikko
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http://www.kokeilunpaikka.fi/


Mitä kannattaa seurata

‒ Digikuntakokeilu

‒ Kokeileva Suomi

‒ Suomi Digi

‒ Tulevaisuuden digitaalinen kunta- tulossa!

‒ Uskalla kokeilla verkosto

‒ Yhteinen tiedon hallinta – kärkihanke (YTI hanke)

Twitter: #kokeiluviikko
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http://vm.fi/digikuntakokeilu
http://kokeilevasuomi.fi/etusivu
https://suomidigi.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/johtaminen-ja-kehittaminen/uskalla-kokeilla-ohjelma
https://wiki.julkict.fi/julkict/yti


Maria Vuorensola

Projektikoordinaattori

Puh. 0295 16001 (vaihde)

Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi

www.vm.fi

Valtiovarainministeriön viestintä

vm-viestinta@vm.fi

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500


