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STRATEGINEN  PAINOPISTEALUE:

DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN 
PURKAMINEN
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Kärkihanke 1: 
Digitalisoidaan julkiset palvelut

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

KUVAUS: Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema. 
Luodaan  asiakaslähtöiset julkisia palveluita koskevat periaatteet. 
Sitoutetaan julkinen sektori automatisoimaan ja digitalisoimaan 
toimintatapansa.

TAVOITE: Julkiset palvelut rakennetaan käyttäjälähtöisiksi ja 
ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja uudistamalla. 
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PÄÄTOIMENPITEET:

1.  Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet

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

3. Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö



Kärkihanke 2: 
Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö 

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

TAVOITE: Suotuisan toimintaympäristön luominen 
digitaalisille palveluille ja uusille liiketoimintamalleille.

KUVAUS: Luodaan innovaatio- ja palveluiden syntymistä tukeva säädös- ja 
T&K-ympäristö . Hyödynnetään massadataa ja robotisaatiota uuden 
liiketoiminnan ja toimintatapojen luomiseksi. Varmistetaan tietoturva. 
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PÄÄTOIMENPITEET:

älyliikenteen 
infralle

1. Toimeenpannaan Esineiden internet ‐ohjelma

2. Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö

3. Toimeenpannaan luottamusta lisäävä tietoturvastrategia

4 Toimeenpannaan robotiikan toimintaohjelma
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4. Toimeenpannaan robotiikan toimintaohjelma 

5. Toimeenpannaan massadatan toimintaohjelma 



Kärkihanke 3:
Sujuvoitetaan säädöksiä

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Sujuvoitetaan säädöksiä 
KUVAUS: Helpotetaan kansalaisten arkea, parannetaan 
kilpailukykyä, edistetään markkinoillepääsyä ja digitalisaatiota
sekä kevennetään hallinnollista taakkaa. 

TAVOITE:  Mahdollistava sääntely, turhien normien purkaminen ja 
hallinnollisen taakan keventäminen
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PÄÄTOIMENPITEET: 

perustettu

1. Perataan ja puretaan turhat säännökset

2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit

3. Minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset
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4. Perustetaan lainsäädännön arviointilautakunta



Kärkihanke 4: 
Otetaan käyttöön kokeilukulttuuri

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

KUVAUS: Kokeilukulttuurin vahvistamiseksi lisätään 
kokeiluosaamista ja tietämystä kokeilutoiminnasta. Kokeilutoimintaan 
sisältyvät kolmitasoinen kokeiluohjelma sekä säädöspohjaan 
tehtävät muutokset kokeiluiden mahdollistamiseksi.  

TAVOITE: Kokeiluilla tavoitellaan innovatiivisia ratkaisuja, 
parannetaan palveluita, edistetään omatoimisuutta ja yrittäjyyttä 
sekä vahvistetaan alueellista ja paikallista päätöksentekoa ja 
yhteistyötä kansalaislähtöisiä toimintatapoja hyödyntäen.
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PÄÄTOIMENPITEET:
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PÄÄTOIMENPITEET:

1. Strategisten kokeilujen toteuttaminen: erillisrahoitettavat ja hallitusohjelmaan sisältyvät 
(perustulo, kielten opiskelu, palvelusetelijärjestelmä, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu)

2. Kokeilutoiminnan sivusto. Parlamentaarinen neuvottelukunta.
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3. Kokeilutoiminnan säädöspohja



Kärkihanke 5: 
Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

KUVAUS: Vahvistetaan hallinnonalojen rajat ylittävää, 
tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa.

TAVOITE: Valtioneuvoston ja valtionhallinnon 
johtamisprosessit sovitetaan yhteen strategisen 
hallitustyöskentelyn kanssa. 
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PÄÄTOIMENPITEET:

käynnistynyt uudistettu ja 
yhtenäistetty

päättyvät

1. Toteutetaan valtion johtamisen toimenpideohjelma. Hyödynnetään ulkopuolista 
johtamisosaamista. Toteutetaan johtamis- ja toimeenpanokonseptien kokeiluja

2. Selvitys yhtenäisen valtioneuvoston mallin toimivuudesta Suomessa 
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3. Uudistetaan ministeriöiden johtamisjärjestelmät yhtenäisiksi


