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STRATEGINEN PAINOPISTEALUE:

DIGITALISAATIO, KOKEILUT JA NORMIEN
PURKAMINEN
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Kärkihanke 1:

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

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

9/15
Priorisoinnin
kriteerit ja
ensimmäisten
hankkeiden
valinta

1/16
Digitalisoinnin
periaatteet
hyväksytty.
Valittu loput
hankkeet

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

9/16

3/17

Hallinnonalojen
ja kuntien
prosessien
digitalisointityö
käynnistynyt

Tiedonhallintalaki
HE eduskunta

3/18
Tiedonhallintalaki
voimaan.
Yhden luukun
palvelumalli
käynnistyy

PÄÄTOIMENPITEET:
1. Luodaan kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet
2. Hallinnonalojen ja kuntien sitouttaminen hallinnon sisäisten prosessien uudistamiseen.
Erillisrahoitettavat hankkeet, joissa priorisoidaan kehittämisessä tuottavuushyödyltään
suurimpia hankkeita.
3. Yhden luukun palvelumalli ja tiedonhallintalainsäädäntö
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Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Kärkihanke 2:

Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö
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.

9/15

2/16

2/16

6/16

Strategiset
linjaukset
j
infran
kehittämiseksi
alustana
digitaalisille
palveluille
älyliikenteen
infralle

Luottamusta
edistävän
tietoturvastrategian
hyväksyminen

Strategiset
j
linjaukset
massadatalle ja
robotiikalle

HE
Liikennekaaren
1. vaihe

3/17
Toimenpiteiden
p
toteutumisen väliarvio

2017

2018

HE
Liikennekaaren
2. vaihe

HE
Liikenne
kaaren
3. vaihe

PÄÄTOIMENPITEET:
1. Toimeenpannaan Esineiden internet ‐ohjelma
2. Rakennetaan liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristö
3. Toimeenpannaan luottamusta lisäävä tietoturvastrategia
4 Toimeenpannaan robotiikan toimintaohjelma
4.
5. Toimeenpannaan massadatan toimintaohjelma
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Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner

Kärkihanke 3:

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

12/15
Listat
muutettavista tai
kumottavista
säädöksistä
Arviointielin
perustettu

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

6/16

2016-17

2018

Hyväksytty
yhteiset
mittarit
vaikutuksien
arviointiin

HE:t
eduskuntaan ja
VN-asetusmuutokset

Lakimuutokset
viimeistään
voimaan

9/2018
Tulosten
arviointi

PÄÄTOIMENPITEET:
1. Perataan ja puretaan turhat säännökset
2. Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit
3. Minimoidaan viranomaisten keskinäiset valitukset
4. Perustetaan lainsäädännön arviointilautakunta
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Kärkihanke 4:

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

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

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

9/15

6/16

6/17

Kokeilutoiminnan
koordinointi
järjestetty (VNK)

Ensimmäiset
strategiset kokeilut
käynnistyneet.
Sivusto avattu.
Parlamentaarinen
neuvottelukunta
asetettu

Strategisista
t t i i t
kokeiluista
ensimmäiset
tulokset käytössä
Säädösmuutokset
ja hallituksen
kokonaistarkastelu

4/18
Ohjelman
arviointi alkaa

12/18
Kokeiluohjelma
päättyy

PÄÄTOIMENPITEET:
1. Strategisten kokeilujen toteuttaminen: erillisrahoitettavat ja hallitusohjelmaan sisältyvät
(perustulo, kielten opiskelu, palvelusetelijärjestelmä, palvelualoite ja vapaakuntakokeilu)
2. Kokeilutoiminnan sivusto. Parlamentaarinen neuvottelukunta.
3. Kokeilutoiminnan säädöspohja
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Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Kärkihanke 5:

Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa
TAVOITE: Valtioneuvoston ja valtionhallinnon
johtamisprosessit sovitetaan yhteen strategisen
hallitustyöskentelyn kanssa.

10/15
Johtamisen
toimenpideohjelma
valmistuu.

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

12/15
Johtamistoimeenpanokonseptien
kokeiluja
käynnistynyt

12/16
Selvitys
yhtenäisestä
valtioneuvostosta
valmis

12/17

12/18

Ministeriöiden
sisäiset
johtamisjärjestelmät
uudistettu ja
yhtenäistetty

Toimenpideohjelma
toteutettu.
Kokeilut
päättyvät

PÄÄTOIMENPITEET:
1. Toteutetaan valtion johtamisen toimenpideohjelma. Hyödynnetään ulkopuolista
johtamisosaamista. Toteutetaan johtamis- ja toimeenpanokonseptien kokeiluja
2. Selvitys yhtenäisen valtioneuvoston mallin toimivuudesta Suomessa
3 U
3.
Uudistetaan
di t t
ministeriöiden
i i t iöid johtamisjärjestelmät
j ht i jä j t l ät yhtenäisiksi
ht äi ik i
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