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Käsissäsi on puheenvuoro digitaalisen aikakauden 
kunnista ja kuntien digitalisaation kehittämisestä.

Keskustelunavaus on syntynyt valtiovarainministeriön koordinoimassa Digikuntakokeilu-projektissa, joka 
on yksi hallituksen strategisista kokeiluista. Projektin tehtävänä on ollut tukea kuntien digitalisaatiota ja 
asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä kokeilukulttuurin menetelmiä hyödyntäen. Keskustelunavaus 
kokoaa yhteen Digikuntakokeilussa yhdessä kuntien kanssa tunnistettuja teemoja. Tavoitteenamme on 
nostaa keskusteluun tulevaisuuden kuntaan kytkeytyviä kehityssuuntia digitalisaation näkökulmasta. 

Kunta on asukkaidensa muodostama yhteisö ja lähidemokratian perusta. Lähtöajatuksemme on 
tarkastella sitä, millainen olisi digitaalisen aikakauden elinvoimainen kuntayhteisö, esimerkiksi ensi 
vuosikymmenellä. Kunnan tehtävänä on jatkossakin edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elin-
voimaa. Näin ollen on luonnollista, että kunnan digitalisaationkin lähtökohtana on ihminen sekä kunnan 
alueella olevien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytysten varmistaminen, ei teknologia itsessään. 

Keskustelunavauksessa ei oteta kantaa lainsäädännön kehittämiseen tai kuntien palveluiden ja 
toiminnan kustannuksiin. Digitalisaatiota ei mielestämme voi suoraan typistää julkisen sektorin 
säästöjen etsimiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Toiminnan muutos saattaa ensin vaatia mittaviakin 
investointeja ja edellyttää rinnalleen vahvaa muutosjohtamista, että myöhemmin sujuvammat  
prosessit ja hallitumpi tiedon käyttö mahdollistavat hyötyjä.

Millainen on digitaalisen 
aikakauden elinvoimainen 
kuntayhteisö, esimerkiksi 
ensi vuosikymmenellä?

”
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Digitalisaatio on käyttäytymistä ja toimintatapoja muuttava 
globaali ilmiö, jota teknologinen kehitys vauhdittaa ja tukee. 
Kyse ei ole olemassa olevien kuntapalveluiden digitoinnista 
tai sähköistämisestä, vaan toimintamallien ja lopulta myös 
palveluiden uudelleen jäsentämisestä. Digitalisaatiossa 
onkin kyse siitä, millaisen toimintakulttuurisen muutoksen 
kunta on valmis toteuttamaan. Informaatioteknologia 
mahdollistaa parhaimmillaan hyvinkin kokonaisvaltaisen 
toimintatapojen muutoksen, jossa kunnan toimintaa ja 
sen järjestämiä palveluita kehitetään kokonaisuutena 
kuntalaisille ja muille asiakkaille taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunta voi omalla 
toiminnallaan vaikuttaa siihen, että digitalisaatioon liittyviä 
hyviä puolia vahvistetaan ja myös varaudutaan mahdollisiin 
negatiivisiin vaikutuksiin. 

Digitalisaation hyödyntämisessä piilee myös aikaan liittyvä 
ristiriita, joka on hyvä tunnistaa. Teknologinen kehitys, joka 
mahdollistaa digitalisaation, etenee vauhdilla. Se etenee 
nopeammin kuin ehdimme seurata ja kehitys todennäköisesti 
kiihtyy eksponentiaalisesti lähivuosina. Digitalisaation 
edellyttämä toimintakulttuurinen muutos sen sijaan vaatii 
aikaa. Se tapahtuu vähitellen tekojen kautta ja nykyistä 
toimintaa avoimesti tarkastelemalla. Uudenlaiset toiminta- 
tavat tarvitsevat pohjakseen uudelleen ajattelua ja nykyisten 
toimintatapojen kyseenalaistamista ja niistä pois oppimista. 
Tällä matkalla jopa asenteet ja yleisinä pidetyt totuudet 
joutuvat uudelleen arvioitavaksi. Näiden kahden janan 
eritahtisuuden välillä tasapainoileminen on digikehittäjien 
arkea ja sen tulisi näkyä myös siinä, miten edistämme kuntien 
digitalisaatiota tai arvioimme sen etenemistä. 

Mitä digitalisaatio on?

Millainen on digitaalinen kunta tulevaisuudessa? Millaisia 
palveluita se järjestää, miten ja mistä lähtökohdista? Voidaan 
ajatella, että ensi vuosikymmenellä teknologiset ratkaisut 
eivät ole enää tavoitteita itsessään, vaan niiden avulla voidaan 
rakentaa entistä asiakaslähtöisempiä palveluita, hyvää 
hallintoa ja toimivaa demokratiaa. Pikemminkin teknologiset 
ratkaisut ovat niin itsestään selviä ja luonnollinen osa 
arkeamme ja organisaatioiden toimintaa, että kuntaa ei 
tarvitse määritellä niiden kautta erityisen digitaaliseksi 
kunnaksi. Näin ollen voimmekin puhua digitaalisen aika- 
kauden kunnasta, tulevaisuuden kunnasta. 

Digitalisaation mahdollistamien toimintatapojen myötä 
kunta voi jatkossa olla nykyistä yhteisöllisempi toimija. 
Erilaiset yhteiskehittämisen muodot, kumppanuus julkisen 
sektorin, yritysten, järjestöjen, organisoitumattoman 
kansalaisyhteiskunnan ja yksittäisten kuntalaisten kanssa 
ovat luonnollinen osa toimintaa, eräänlaista uuden ajan 
talkoohenkeä. Avoin tieto ja sen yhteiskäyttö sekä yhteiset 
rajapinnat luovat yhteiskehittämiseen entistä enemmän uusia 
mahdollisuuksia. Kunta voi toimia asukkaidensa hyvinvointia 
tukevana yhteisöllisenä alustana, mahdollistaen osaltaan 
aktiivisen toimijaroolin muille. 

Mitä tavoittelemme, kun 
puhumme digitaalisen 
aikakauden kunnasta?

Digitaalisen aikakauden kunnan menestys perustuu siihen, 
kuinka hyvin se pystyy ennakoimaan ja tunnistamaan 
asukkaiden ja asiakkaiden palvelutarpeita sekä kehittämään 
palveluita kokonaisuuksina yhdessä muiden kanssa. 

Hallinnon ja toiminnan organisoimisen tavoitteena 
tulee digitaalisen aikakauden kunnassa olla se, että kunta 
pystyy vastaamaan ennakoivasti kuntalaisen tai asiakkaan 
palvelutarpeeseen. Tämä kulminoituu siihen, kuinka hyvin 
kunta tuntee kuntalaiset, heidän tarpeensa ja toimintansa: 
miksi ja miten kuntalaiset käyttävät tiettyjä palveluita. 
Erilaisen asiakaspalautteen lisäksi digitaalisen aikakauden 
kunta hyödyntää tässä tutkimusta, data-analytiikkaa ja sen 
optimointia, tekoälyä sekä erilaisen yhteiskehittämisen 
avulla saatua hiljaista tietoa.

Palveluiden järjestäminen kokonaisuuksina voi myös 
murtaa kunnan perinteisiä toimialarajoja, kun palveluitaan 
kehitetään osana kokonaisuutta, asiakkaiden tarpeiden 
mukaisesti. Tämä haastaa myös kuntien osaamista, sillä 
asiakkuuksien johtaminen vaatii vuorovaikutuksen, palvelu-
ketjujen ja käyttäjäkokemuksen parempaa ymmärtämistä. 

Ennakointikykyisessä palveluntuotannossa on tärkeää 
nähdä kokonaisuus: kuntalaista palvellaan kotoa kotiin,  
jolloin hänen ympärilleen rakentuu yksi palvelukokonai-
suus,  josta kunnan palvelut ovat vain yksi osa. Julkisen, 
yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä voidaan 
luoda ihmisen elämäntapahtumien ympärille rakentuvia 
saumattomia palvelukokonaisuuksia. 

Ennakointikykyinen kunta 
tuntee asukkaiden tilanteen
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Johtamisella suuntaviivat uusien  
toimintatapojen käyttöönottoon
Digitalisaation johtamisen kannalta kattavalla strategiatyöllä 
on suuri merkitys. Kunnan strategia on ennen kaikkea kunnan 
valtuuston pitkän aikavälin johtamisen väline, jonka avulla 
vaaleilla valittujen päättäjien näkemys ja tahto muodostuvat 
kunnan johtamisen punaiseksi langaksi. Kunnan strategiaa 
tukee yhdessä arvojen pohjalta muodostettu visio kunnan 
kehittämisen suunnasta. Strategian muodostamisessa ja sen 
tavoitteiden toimeenpanossa olennaista on hyvä tiedolla 
johtaminen, joka tarjoaa kunnan päättäjille ajantasaisen 
ja kattavan tiedon päätöksenteon tueksi. Strategiatyön 
tulisi lähteä kokonaisvaltaisesti ilmiöiden ratkaisemisesta ei 
yksittäisten toimialojen näkökulmista. Keskeistä arjen digi- 
johtamisessa on organisaation kyvykkyyksien johtaminen. 

Tällä tarkoitetaan organisaation osaamista, resursseja, 
tietotaitoa. Digitaalisen aikakauden kuntaorganisaation  
yhtenä kyvykkyytenä on myös organisaation kyky ennakoida 
toimintaympäristöä, sopeutua muutoksiin, ottaa käyttöön  
uusia toimintatapoja sekä toimia verkostoissa. 

Johtamisen näkökulmasta asiakaslähtöisyyden pohjana  
taas tulee olla kuntalaisen osallisuuden, vaikuttamisen ja 
yhteisöllisyyden monipuolistaminen. Kunnan asukas on 
nähtävä demokraattisena ja aktiivisena toimijana, joka tulee 
olla mahdollisuudet oman palvelupolun suunnitteluun. Uudet 
hallinnon osallisuuden muodot kuten osallistuva budjetointi, 
erilaiset kuntalaisraadit, kokemusasiantuntijuus ovat vuoro-
vaikutteisia tapoja kerätä kuntalaispalautetta ja hyödyntää 
kuntalaisten osaamista osaltaan vahvistavat kaikki kunnan 
yhteisöllisyyttä perinteisempien keinojen rinnalla.

Kuinka hyödynnetään  
käytössä olevaa tietoa?
Tietohallinnon osalta tärkeää on yhteentoimiva tiedon- 
hallinta ja yhteisen tiedon tunnistaminen. Kokonaisvaltainen 
tietoarkkitehtuuri tukee tiedon hallinnan ja käytön 
suunnittelua kuntalaisen hyvinvoinnin varmistamisesta 
lähtien. Yhteisen ja jaetun tiedon avulla tarkastellaan  
kaikkia niitä edellytyksiä, joita asiakaslähtöisten palveluiden 
kehittämiseen vaaditaan. Tämän lisäksi kuntien hallinnoimien 
tietovarantojen rajapintoja tulee avata siten, että myös ulko- 
puoliset tahot voivat tuottaa kuntalaisille tai laajemminkin 
lisäarvoa, henkilön tietosuojaa vaarantamatta. Tulee 
pohtia, mikä tieto kunnasta on avointa, miten tietoa  
hyödynnetään yhteistyöverkostoissa sekä luodaan tätä 
kautta uusia mahdollisuuksia vastata asukkaan palvelu- 
tarpeisiin ja mahdollistaa aitoa yhteiskehittämistä. 

Yhteiskehittämisen mallia on hyvä ajatella siitä näkö- 
kulmasta, että kuntalainen olisikin itse tiedon omistamisen 
lisäksi myös hallinnoija, tieto liikkuisi palveluketjuissa  
kuntalaisen mukana. Tärkeää on toimijoiden välinen yhteistyö: 
koko julkishallinto, yritykset ja järjestöt toimisivat yhdessä, 
asiakkaan hyvinvointitavoitteen eteen. Eri toimijoiden 
yhteiseksi tehtävänä tulisi palveluiden tuottamisen lisäksi 
mahdollistaa myös tiedon liikkuminen eri osapuolten välillä. 

Luonnollisesti rinnalla pitää huomioida henkilön 
tietosuojaa koskevat kysymykset ja toimintaa tukeva 
lainsäädäntö. Jotta tavoite tiedon jalostamisesta ja 
yhteiskehittämisestä toteutuisi, vaatii se valtakunnallista 
yhteistyötä, yhdessä toimintamalleista sopimista ja  
yhdessä sovittuja kehittämispolkuja.

Miten vastaamme visioon digitaalisen aikakauden kunnasta? 
Miten sitten pääsemme tähän uuteen digitaalisen aikakauden kuntaan? Sitä voidaan tarkastella kolmen polun kautta,  
jotka kaikki vaativat aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua.

Tiedon merkityksen ja käyttömahdollisuuksien 
lisääntyminen asettaa kunnat ja muun julkishallinnon 
myös uudenlaisten osaamistarpeiden eteen. Prosessit ja 
palvelut on integroitava yhteisen tiedon varassa mahdol-
lisimman hyvin ja etsittävä yhteisiä hankkeita tai ainakin 
tunnistettava niiden yhdyspintoja ja luotava kokonaisia 
palveluketjuja. Tavoitteena on inhimillinen, turvallinen 
ja elinkelpoinen kunta mikä on tehtävä systemaattisesti 
näkyväksi. Se mahdollistaa myös priorisointia ja valintojen 
tekemistä. Teknologian ja tekoälyn sekä inhimillisen 
tietoisuuden, tarpeiden ja valintojen yhdistämisen jälkeen 
emme puhu enää älykkäästä kunnasta, vaan viisaasta 
yhteisöstä, julkisesta hallinnosta ja kunnasta. Kyvykkyytenä 
tämä edellyttää tiedolla johtamisen ja tietopolitiikan 
toimeenpanon osaamista.

Tavoitteena on 
inhimillinen, turvallinen 
ja elinkelpoinen 
kunta mikä on tehtävä 
systemaattisesti 
näkyväksi.

”
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Tavoite digitaalisen aikakauden kunnasta saavutetaan 
osallistaen ja yhteistyöllä
Digitaalisen ajan kunnan menestystä rakennetaan kunnan 
ja muiden toimijoiden välisessä yhteistyössä, kumppanuutta 
luomalla. Keskusteluyhteys ja yhteinen tekeminen on luotava 
yritysten, järjestöjen, oppilaitosten, seurakuntien ja myös organi- 
soitumattoman kansalaisyhteiskunnan kanssa. Voidaan puhua 
kunnan omasta paikallisesta, kuntalaisen hyvinvointia tukevasta 
ekosysteemistä. Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja aito osallisuus 
ovat toimintakulttuurisia edellytyksiä digitaalisen aikakauden 
kunnalle. Edellytyksiä vuoropuhelulle näiden toimijoiden kesken 
luovat yhdenvertaisuus, luottamus, avoin vuorovaikutus sekä 
muiden osapuolien lähtökohtien tunteminen ja niiden kunnioit-
taminen. Yhdessä kehittämällä, tietoa ja osaamista jakamalla 
voimme etsiä uusia ratkaisuja entistä yksilöllisempiin ongelmiin. 
Vaikka ekosysteemisessä kehittämisessä toiminta limittyy yhteen 
ja voidaan luoda uudenlaisiakin työnjakoja, on eri toimijoilla 
omat roolinsa ja tavoitteensa.

Julkinen valta ei voi luovuttaa vastuutaan, toisaalta kansalais- 
yhteiskunnan autonomia on tunnustettava ja turvattava. Kump- 
panuus mahdollistaa kuitenkin myös laajempaa hyväksyntää julkisen 
vallan toimenpiteille ja päätöksille, kun niitä on valmisteltu yhdessä. 

Valmiuksia dialogiin tulee kehittää ja tukea kuntaorganisaation 
ulkopuolella. Tämä vaatii osallisuusosaamisen kehittämistä 
kunnissa, aina johdosta yksittäisiin työntekijöihin. Lisäksi tulee 
panostaa kuntalaisten digitaalisten valmiuksien nostamiseen. 
Visio digitaalisen aikakauden kunnasta vaatii kuntalaiselta 
ymmärrystä omasta roolistaan sekä omaa tai tuettua kykyä ottaa 
osaa digitaaliseen toimintakulttuuriin, kykyä ymmärtää sen 
toimintatavat ja logiikka.

Yhdessä kehittämällä, tietoa ja 
osaamista jakamalla voimme 
etsiä uusia ratkaisuja entistä 
yksilöllisempiin ongelmiin.

”
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”Dialogilla kohti digitaalisen aikakauden kuntaa” -keskustelun- 
avauksella haluamme käynnistää keskustelun, minkälainen 
on tulevaisuuden kunta ja kuinka aikaisempaa tiiviimmällä 
kuntien ja valtion kumppanuudella voidaan yhdessä tunnistaa 
tulevia kehityssuuntia, rakentaa yhdessä laadukkaita julkisia 
palveluita ja tunnistaa yhdessä toimintamalleja, joilla voidaan 
tukea julkisten palveluiden kehitystä seuraavien vuosien ajan. 
Yhteistä pohdintaa tarvitaan muun muassa valtion roolista 
kuntien digitalisaatiokehityksen vauhdittamisessa.

Olemme Digikuntakokeilussa tunnistaneet, että digitali- 
saation edistämiseksi tarvitsemme yhteisen strategisen suunnan 
toimintatapojen muutokselle. Tulisi tunnistaa lähivuosille ja yli 
hallituskausien ylittyviä tavoitteita sekä polkuja tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tavoitteiden tulisi olla yhteisiä, yhdessä 
kehitettyjä ja päivittyviä. On tunnistettava ilmiöt, jotka tulevat 
vaikuttamaan julkiseen hallintoon ja eritoten kuntiin. On 
otettava käyttöön uusia kehittämismenetelmiä ja teknologiaa 
sekä osattava tunnistaa asiakkaiden tulevia palvelutarpeita. 

Ehdotamme, että viimeistään tulevalla hallituskaudella 
käynnistetään strateginen, systemaattinen ja valtakunnallinen 
työ kuntien digitalisaation edistämiseksi. Digitaalisen 
aikakauden julkiset toimijat tarvitsevat ympärilleen aktiivisen 
yritysten, kolmannen, neljännen sektorin ja lyhyesti todettuna 
asukkaiden muodostaman toimivan verkoston, joka edistää ja 
luo edellytyksiä digitaalisen aikakauden kunnan toiminnan ja 
palveluiden kehittämiseksi. Yhdessä on sovittava kehittämisen  
ja mittaamisen tavoista ja periaatteista, jonka jälkeen 
ryhdymme yhdessä viemään tavoitetta eteenpäin. 

Julkisen hallinnon uusi dialoginen kumppanuus

Ehdotamme, että 
viimeistään tulevalla 
hallituskaudella 
käynnistetään strateginen, 
systemaattinen ja 
valtakunnallinen työ 
kuntien digitalisaation 
edistämiseksi. 

”Valtakunnallisia kuntiin liittyviä kehittämis- ja digitalisaatiotoi-
menpiteitä on johdettava toimintalähtöisesti. Esimerkiksi valtio-
neuvostossa digitalisaation kehittämistä ei tule irrottaa erillisen 
digiministerin alaisuuteen erilliseksi tekemisekseen irti kyseisen 
toiminnan ja tehtävien muusta kehittämisestä. Digitalisaatio on 
toimintakulttuurin muutosta, joten sen on oltava normaali osa 
toiminnan, palvelujen, sisällön ja talouden kehittämistä, kiinni 
kyseistä hallinnonalaa koskevassa substanssissa. Kuntien, ja muun 
julkisen hallinnon, digitalisaatiota koskevien lainsäädäntö- ja 
kehittämishankkeiden on kuitenkin liityttävä yhteen kuntien 
toiminnan, talouden ja tehtävien kehittämisen isoon kuvaan, jotta 
se muodostaa kuntien kannalta loogisen ja toimeenpantavan 
kokonaisuuden. Säädösten uudistamiseen tai kuntien taloudel-
liseen tukemiseen on aina liitettävä niiden toimeenpanoa tukeva 
riittävä kehittämistyö.

Tätä kehittämistyötä ei voi tehdä erillisissä tehtäväsiiloissa, kunnat 
ja valtio erikseen, tai irrallisina, toisistaan riippumattomina toimen-
piteinä. On rakennettava uutta kumppanuutta ja luottamusta. Eri 
toimijoiden välinen dialogi ei kuitenkaan synny itsestään. Aito ja 
jatkuva toimijoiden välinen vuoropuhelu vaatii yhteistä ja yhdessä 
jatkuvasti kehitettävää toimintamallia. Kumppanuus edellyttää 
myös kuuntelutaitoa sekä tahtoa auttaa toista. Kumppania 
tuetaan ja kannustetaan, omia kokemuksia ja oppeja jakamalla. 

Kumppanuuden tärkein elementti on yhteisen päämäärän 
tavoittelu. Kumppanuudessa myös vastuun on oltava yhteistä, 
tasaveroista ja koko kansakunnan edun mukaista. Tässä on jo syitä 
käynnistää yhteinen dialogi digitaalisen aikakauden hallinnosta. 
Kumppanuuden avulla voimme rakentaa yhdessä entistä elin- 
voimaisempia kuntia.



Kirjoittajat työskentelevät valtiovarainministeriön  
kunta-ja aluehallinto-osastolla.

Maria Vuorensola, Digikuntakokeilun projektikoordinaattori, valtiovarainministeriö

Suvi Savolainen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö

Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

Kirjoittajat haluavat kiittää Digikuntakokeiluun osallistuneita kuntia, aktiivisia kuntien digikehittäjiä,  
kokeilun tukiryhmää sekä projektiryhmää hyvistä kommenteista ja näkemyksistä digitaalisen aikakauden kunnasta.


	Dialogilla kohti digitaalisen ajan kuntaa
	Käsissäsi on puheenvuoro digitaalisen aikakauden kunnista ja kuntien digitalisaation kehittämisestä.
	Mitä digitalisaatio on?
	Mitä tavoittelemme, kun puhumme digitaalisen aikakauden kunnasta?
	Ennakointikykyinen kunta tuntee asukkaiden tilanteen
	Miten vastaamme visioon digitaalisen aikakauden kunnasta?
	Johtamisella suuntaviivat uusien toimintatapojen käyttöönottoon
	Kuinka hyödynnetään käytössä olevaa tietoa?
	Tavoite digitaalisen aikakauden kunnasta saavutetaan osallistaen ja yhteistyöllä

	Julkisen hallinnon uusi dialoginen kumppanuus

