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Esipuhe

näyttäytyvät yritykset, viranomaiset ja yhteisöt, jotka ovat ymmärtäneet, että asiakkaan
ei tarvitse osata tekniikkaa. Erityisesti käytettävyyden huomioiminen on tärkeää, kun väestö
ikääntyy ja terveys- ja hyvinvointipalveluja
voidaan tarjota uudella tavalla. Kansalaisen
valmiuksien viestintäpalvelujen peruskäyttöön
tulee olla riittävät ja tähän on tarpeen mukaan
suunnattava neuvontaa ja opastusta.

Kansallisen digitaalisen agendan ensisijaisia
tavoitteita yhteiskunnan tasolla ovat kasvu
ja tuottavuus. Arkemme on asioinnin, työn,
opiskelun ja vapaa-ajan osalta hämmästyttävän nopeasti digitalisoitunut. Palvelut levittäytyvät vuorovaikutteisille portaaleille, kuvaruuduille ja kosketusnäytöille käytettäviksi ajasta
ja paikasta riippumatta. Tuottavuushypyn
ratkaisee se, miten ihmiset ja yritykset ottavat
käyttöön uudenlaisia käytänteitä – palvelujen
tulee olla helppokäyttöisiä.

Puutteelliset tiedot tarjonnasta hidastavat nyt
digitaalisten palvelujen käyttöönottoa enemmän kuin tarjolla olevat ratkaisut. Esimerkiksi
sadan megatavun yhteysnopeuksilla, energiankulutuksesta kertovalla tiedonsiirrolla, sähköisillä asiointiympäristöillä, julkisten tietovarantojen rajapinnoilla tai vanhuksen kaatumi-

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on
edellytys sille, että julkisten ja yksityisten palvelujen tuottavuutta voidaan parantaa. Ihmisille hyvin toteutetut digitaaliset ratkaisut nostavat palvelun laatua. Kehityksessä voittajina
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keisissä toiminnoissa tieto- ja viestintäratkaisuja käytetään tuottavasti ja uudistavasti.

sesta hälyttävillä paineantureilla on käyttäjiä
ja kysyntää vain jos niiden eduista tiedetään.
Arjen innovaatioista ei tunnu olevan pulaa,
joten hyvien esimerkkien ja tiedon jakaminen
korostuu jatkossa yhä enemmän. Alueiden
välisiä huomattavia eroja infrastruktuurissa
tulee myös tasoittaa.

Strategian tarkoitus on kannustaa ja antaa
suuntaa muutokselle, jotta yhteiskuntamme
menestyy ja ihmiset voivat hyvin. Uskomme,
että tämä onnistuu avoimella yhteistyöllä,
jossa hallinto, elinkeinoelämä, kolmas sektori,
tutkimus sekä kansalaiset ratkaisevat ongelmia ja tekevät yhteen toimivia ratkaisuja esitetyn vision ja tavoitteiden suuntaisesti.

Tavoitteet muuttuvat toiminnaksi, kun kaikki
toimijat luovat oman tehtävänsä kattavan
digitaalisen agendan. Kyse on toiminta-arkkitehtuurien kehittämisestä, jossa hyödynnetään tekniikkaa ja saadaan palvelujen asiantuntijat luomaan parempia käytänteitä sekä
tehostamaan organisaation toimintaa. Tämä
tarkoittaa uutta tapaa ajatella palveluprosessien käyttäjälähtöisyyttä sekä sitä, miten kes-

Helsingissä, 25.11.2010
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta
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Johdanto
Tämä strategia esittää keskeiset, vuorovaikutteisen asiantuntijatyön ja kansalaiskeskustelun kautta kiteytyneet tavoitteet tietoyhteiskunnalle ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Työllisyyttä ja kasvua voidaan edistää digitaalisen tiedon tehokkaammalla käytöllä palveluja tuotekehityksessä yhteiskunnan eri sekto
reilla. Tämä vaatii kuitenkin organisaatioiden
toimintatapojen uudistamista. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien valmiiden ratkai
sujen käyttöönoton edistäminen ja uusien
käytänteiden omaksuminen mahdollistavat
tuottavuuden ohella palvelun paremman laadun.

Tietoyhteiskuntakehitys edellyttää halua uudis
tua sekä valmiutta verkostomaista toimintaa
tukeviin muutoksiin. Digitaalinen agenda on
linjattu mm. valtioneuvoston hyväksymän
kansallisen innovaatiostrategian ja EU:n digitaalistrategian kanssa. Digitaalinen agenda
esittää tarvittavat uudistustoimet Kansallinen
tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015:n linjauk
siin. Agendalla kannustetaan eri sektoreita
laatimaan tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tarttuvat oman toimialansa digitaalistrategiat (ks. johtaminen s. 38). Agendan
toimenpiteitä on kohdennettava toimenpideohjelman avulla, kun valittu organisointi selkeytyy seuraavalle hallituskaudelle tultaessa.

Suomi voi näiden uusien toimintatapojen ja
priorisoitujen kärkihankkeiden avulla vastata
tuottavuuden, ikääntyvän väestön, kestävän
kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn
asettamiin haasteisiin.
Nopeasti muuttuvassa maailmassa näihin laajoihin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää tiedon käytön,
palvelujen käyttäjälähtöisyyden, osaamisen ja
johtamisen kehittämistä kaikilla yhteiskunnan
alueilla. Edellytyksiä on luotava yhteistyössä
uudelta pohjalta.

Haasteet

EDELLYTYKSET

Tuottavuus

Tieto

Ikääntyvä väestö

Käyttäjäläheisyys

Kestävä kehitys

Digitaalinen
agenda

Globaali kilpailu

Johtaminen

Tekninen kehitys ja osaamisen vahvistuminen
mahdollistavat käyttäjien osallistumisen
palveluiden suunnitteluun ja käyttöönottoon
uudella tavalla. Ihmiset toimivat yhteisöllisesti
ja osallistuvat yhteiskunnalliseen toimintaan
uusilla tavoilla. Tälle toiminnalle on luotava
edellytyksiä. Julkisen ja yksityisen sektorin
ohella myös kolmas sektori on entistä tärkeämpi toimija tietoyhteiskunnassa. Julkisen
hallinnon, elinkeinoelämän, kolmannen sektorin, tutkimuksen ja kansalaisten on toimittava
läpinäkyvästi ja läheisessä yhteistyössä
uudistaen tuotanto- ja toimintatapoja, huo
mioiden perus- ja ihmisoikeudet.

Tieto- ja viestintäteknologian kehitys muuttaa
talouden rakenteita ja yhteiskunnan toimintatapoja kiihtyvällä vauhdilla. Suomen etuja
ovat pienen koon mahdollistama ketteryys,
niin sanottu luottamuspääoma ja korkeatasoinen osaaminen sekä viestintä- ja tietoliikenneinfrastruktuuri, jotka on tehokkaasti otettava käyttöön.
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Osaaminen ja saatavuus

9

Visio 2020

Tieto- ja viestintätekniikka on valjastettu
tehokkaasti kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan, jossa panostukset
tutkimus- ja kehittämistoimintaan ovat tuottaneet tuloksia. Älyteknologia ohjaa yhteiskunnan toimintaprosesseja ekologiseen ja kestävään suuntaan esimerkiksi liikenteessä ja
asumisessa. Myös julkisessa palveluverkostossa ja yrityskäytössä merkittävästi lisäänty
nyt etäpalvelujen käyttö edistää ympäristö
ystävällisyyttä.

säädännön harmonisointiin ja uudistamiseen
esimerkiksi tekijänoikeuksissa sekä standardointiin.
Sisältöjen kotimaisuus ja laatu ovat korkealla
tasolla ja ne rikastavat ihmisten elämää.
Digitaaliseen ympäristöön sovellettavia uusia
liiketoimintamalleja on syntynyt ja ne edistävät sisältöjen käyttöä.

Tietoyhteiskunnassa julkishallinto toimii
mahdollistajana, joka edistää johdonmukaisesti avoimia toimintatapoja ja tiedon hyöty
käyttöä. Tietoinfrastruktuuriin luotetaan ja
tarkoituksenmukaisesta yksityisyyden suojan
tasosta huolehditaan. Tietoturvallisuuteen
kohdistuviin kansallisiin tai kansainvälisiin
uhkiin on varauduttu ja tietoverkot toimivat
myös häiriötilanteissa.

Ihmiset käyttävät, kehittävät ja tuottavat digitaalista tietoa, sisältöä ja palveluja luontevasti
arjessaan. Nopeiden tietoverkkojen hyödyntäminen on edistänyt osaltaan työn, koulutuksen, perhe-elämän, vapaa-ajan ja muun
harrastetoiminnan tasapainoa.
Tieto- ja viestintätekniikan tuottavuus- ja laatuvaikutuksen ansiosta hyvinvointiyhteiskunta
on säilynyt ja sitä voidaan kehittää. Suomalaiseen sopimuskulttuuriin ja muutosjoustavuuteen tukeutuen julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja kolmas sektori käyttävät digitaalisen
Suomen vahvuuksia parhaalla mahdollisella
tavalla yhteisen edun tavoitteluun. Yhteistyössä haetaan parhaita käytäntöjä helpottamaan
asioiden hoitoa ihmisten ja yhteiskunnan tarpeista lähtien, ei välineiden, hallinnon rakenteiden tai tekniikan ehdoilla.
Julkishallinto, elinkeinoelämä, tutkimus ja kolmas sektori vastaavat tehokkaasti väestön
ikääntymiseen, työvoiman vähentymiseen ja julkisen talouden kestävyyteen liittyviin haasteisiin.
Digitaalisten palvelujen suunnittelussa lähtö
kohtina ovat käytettävyys, joustavuus, turvallisuus ja esteettömyys. Palveluiden laatua
mitataan niiden vaikuttavuudella ja käyttö
kokemuksella. Ihmiset kokevat, että palvelut
helpottavat heidän arkeaan. Palvelut ovat
kaikkien saatavilla.
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Digitaalisten palvelujen ja sisältöjen tasapuolinen verokohtelu on toteutunut.

Tekniikan tutkimuksen rinnalla myös muuhun
tutkimukseen on ohjattu tutkimusvaroja.
Tämä tukee kasvuyritysten kehitystä ja
arviointia tietoyhteiskunnan tilasta eli taloudellisesta ja sosiaalisesta muutoksesta.

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään
monipuolisesti oppimisen tukena ja mahdollistajana. Nopeat yhteydet verkkoon, oppimista tukevat digitaaliset aineistot ja verkkopalvelut ovat kansalaisten laajassa käytössä
edistäen elinikäistä oppimista.

Tietoa jaetaan ja rikastetaan yli toimialojen,
hallinnonalojen ja perinteisten hierarkioiden.
Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö toimii
ja palvelujen kehittämisessä hyödynnetään
tehokkaasti uudet liiketoimintamahdollisuudet.

Opastusta ja neuvontaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöön asioinnissa ja yhteydenpidossa
on helposti saatavilla, erityisesti ikääntyneiden
tarpeisiin.

Julkisen sektorin keräämä, tuottama ja hallussa oleva tieto on helposti löydettävissä ja
hyödynnettävissä. Ihmisellä on helppo pääsy
itseään koskeviin tietoihin. Ihmistä itseään
koskevat tiedot kulkevat hänen mukanaan ja
ovat siten hänen omaisuuttaan ja joustavasti
käytettävissä. Jokainen ymmärtää oman vastuunsa tiedon tuottajana, käyttäjänä ja jakajana. Tietoturvallinen tiedon käsittely on osa
jokapäiväistä toimintaamme.

Suomi on jatkanut menestystään luomalla
digitaalisesta palvelumarkkinasta uuden kilpailukyvyn, kasvun ja hyvinvoinnin tukijalan.
Suomi toimii edelläkävijänä digitaalisten palveluiden, kuten julkisten ja avoimeen dataan
perustuvien palveluiden, kaupallisten asiakasja yhteisöpalveluiden sekä infrastruktuuripalveluiden kehittäjänä ja tarjoajana. Innovaatioita ja uutta liiketoimintaa syntyy tietojen
avoimesta yhdessä jalostamisesta.

Suomi on omalta osaltaan luonut ja hyödyntänyt EU:n digitaalisia sisämarkkinoita vaikuttamalla edelläkävijäroolissa mm. hallintoprosessien ja palvelujen digitalisoinnin käytänteisiin, SEPA-maksujen käyttöönottoon, lain-

Myös perinteisen tuotantotoiminnan toimintamalleja on kehitetty ja suunnattu uudestaan.
Tuotannon painopiste siirtyy tuotteista palveluihin, millä kasvatetaan lisäarvoa asiakkaalle
ja tuetaan samalla kestävää kehitystä.

Suomalaiset tutkijat hyödyntävät laajasti
e-tutkimukseen rakennettua infrastruktuuria
ja palveluita. Tutkimus on kansainvälisesti
korkeatasoisia ja verkostoitunutta, mikä synnyttää uutta hyvinvointia ja innovaatioita.
Julkisen hallinnon päätöksenteon taustamateriaali on saatavilla ja vertailtavissa ymmärrettävässä muodossa. Sosiaalinen media on
vuorovaikutuksen ja viestinnän oleellinen osa.
Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa tieto
verkkojen ja digitaalisten palvelujen avulla
valmisteluun ja päätöksentekoon.
Lainsäädäntö tukee toimivien digitaalisten
palvelumarkkinoiden luomista. Lainsäädännöllä määrättyjen palvelujen järjestämisvastuu
on toteutettu yhteistyössä elinkeinoelämän ja
kolmannen sektorin kanssa. Kansallisia vahvuuksia älykkäästi ja ketterästi hyödyntäen
vahvistetaan myös maamme systeemistä kilpailukykyä.
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HAASTEET 1.1

Tuottavuushyppy
palveluissa
Tavoite:
Digitalisoidaan
palvelut kokonaistuottavuuden
parantamiseksi

Yrityksille ja julkiselle hallinnolle syntyvää hallinnollista
työtä on vähennettävä siirtymällä uusiin digitaalisiin toimintatapoihin. Digitaalisten
palvelujen käyttöä ja vakiinnuttamista on tuettava
kannustimilla, pakotteilla ja
standardeilla, joilla luodaan
myös yhteentoimivuutta.
Avoimen kilpailun, monipuolisen tarjonnan ja sitä kautta
paremman laadun ja hinnan
takaamiseksi tieto- ja viestintäjärjestelmien kehittämisen
on muututtava. Tavoitteena
on teknologia- ja toimittajajoustava, dokumentoituihin
ja avoimiin rajapintoihin
perustuva kokonaisrakenne.
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Käyttäjälle tulee tarjota mahdollisuus koota
arjessaan tarvitsemat asiointipalvelunsa
(esim. vero-, vakuutus-, asumis-, pankki- ja
sosiaalipalvelut kokonaisuutena sopivaan
ympäristöön. Samalla tietoaineistojen (esim.
rekisteritiedot, dokumentit, ilmoitukset, todistukset, laskut, päätökset) tulee olla käyttäjien
itsensä käytettävissä soveltuvien kanavien
kautta.

Tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntämällä voidaan luopua rutiininomaisista toiminnoista ja
purkaa päällekkäisyyksiä sekä käyttää tietoa
tehokkaasti.
Automatisoimalla taloushallinnon prosesseja
ja ohjaamalla organisaatioita uusiin käytäntöihin voidaan hallinnolliset kustannukset jopa
puolittaa ja siirtää resursseja organisaatioiden
varsinaisiin tehtäviin. Siirtyminen verkkolaskutukseen luo pohjan kirjanpidon, verotuksen,
rahoituksen ja taloushallinnon prosessien automatisoinnille ja reaaliaikaistamiselle. Yhte
näisten standardien (esim. raportointikoodisto) käyttöönottoa tulee edistää tiedonkäsittelyn helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Valtion
lisäksi kuntasektorin ja yritysten tulee asettaa
tavoitteelliset takarajat paperisille ja muille
niin sanotuille ei-strukturoiduille laskuille.
Pk-yritysten siirtymistä automatisoituun tiedonkäsittelyyn keskeisissä prosesseissa on
tuettava neuvontapalveluilla.

Digitaaliset asiointipalvelut vaativat toimiakseen tukipalveluja, kuten tunnistamista, suostumusten antoa, sopimusten hyväksyntää ja
tavoitettavuustietoja. Erityisesti viranomaisten, viestinvälittäjien ja pankkien sähköistä
infrastruktuuria on kehitettävä niin, että uusien
palvelujen kehittäjät voivat tuottaa sovelluksia
olemassa oleviin käytäntöihin perustuen. Yrityksille ja kansalaisille tulee luoda käyttäjien
itsensä ajan tasalla pitämät, sähköistä asiointia helpottavat osoitteistopalvelut. Palveluissa
otetaan käyttöön useissa sähköisissä käyttöympäristöissä toimivat, helppokäyttöiset tunnistamisratkaisut.

Prosessin toimintojen tarpeellisuus on arvioi
tava aina ennen palvelun digitalisoimista.
Uudistettujen prosessien tulee olla läpinäkyviä ja mahdollisimman yksinkertaisia niin
asiakaspalvelun kuin hallinnollisen taustatyön
kannalta. Lähtökohtana ovat asiakkaiden ja
käyttäjien tarpeet, joihin valitaan soveltuvimmat ratkaisut ja välineet, ei toisinpäin.

Pilvipalveluja tulee arvioida mahdollisena
toimintamallina palvelujen ja tiedon järjestämisessä, jolloin sovellukset ja niistä koostuvat
palvelukokonaisuudet ovat nopeasti ja joustavasti otettavissa käyttöön. Tietojärjestel
mien infrastruktuuria voidaan samalla kehittää
avoimiin standardeihin perustuviksi rakenteiksi,
mikä edistää yhteentoimivuutta organisaatioiden välillä.

Samalla palvelukanavat moninaistuvat. Erityisesti kuntalaisten arjessa paljon käytettyjen
peruspalvelujen kannalta on nostettu esiin
taustajärjestelmien toimivuus. Palvelua tukevia tietojärjestelmiä (back-office-toiminnot)
kehittäen saadaan prosessien tuottavuutta
lisättyä, vaikka asiakkaan suuntaan näkyvä
palvelu olisikin hyvin perinteinen.

Tietojärjestelmien kehitystyötä estävät tekno
logia- ja toimittajalukot poistetaan avoimia
rajapintoja ja standardeja edistämällä. Järjes
telmien hankintaprosesseissa tulee varata
tilaa myös innovaatioille siten, ettei hinta ole
määräävin tekijä.
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Tarvittavat
toimenpiteet:

5

Edistetään automaattisten hallinto- ja
talousprosessien käyttöönottoa kannusteilla ja tarvittaessa velvoitteilla sekä
läpinäkyvällä hinnoittelulla. Kannustetaan
kaikkia yhteen toimivuuteen ohjaavien
avoimien standardien käyttöön (esim.
raportointikoodisto).

1

Määritellään ja kootaan digitaaliset
kärkihankkeet, jotka vaikuttavuusarvioinnin perusteella tuottavat suurimmat tuottavuushyödyt prosessin alusta loppuun
toteutettuna elinkaarensa mukaisesti.

6

Tuetaan erityisesti pk-yritysten siirtymistä digitaalisiin käytänteisiin paikallisilla
kehittämishankkeilla (esim. Muutostahtohanke), konsultointituella (esim. palvelu
seteli), viestinnällä ja tiedon jakamisella.

2

Luodaan kansalaisille ja yrityksille mah
dollisuudet käyttää helposti tarpeisiinsa ja
käyttötottumuksiinsa sopivia palveluja ja
tietoja digitaalisella alustalla (asiointitiliä
tukeva työpöytä tai kotisivu).

7

Kehitetään yleiskäyttöiset palvelut,
joiden avulla yritykset, kansalaiset ja viranomaiset voivat käyttää sähköisessä asioinnissa tai sanomanvälityksessä tarvittavia
tavoitettavuustietojaan (mm. sähköposti,
verkkolaskuosoite, video-osoite).

3

Määritellään ja varmistetaan, että
nykyisin kansallisesti keskeiset sähköiset
infrastruktuurit ovat uusien digitaalisten
palvelujen käytettävissä. Maksamisen ja
laskuttamisen palvelut otetaan mahdollisimman laajasti osaksi digitaalisten palveluiden sekä prosessien vaiheita.
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Kannustetaan ja otetaan mallia hyvistä
käytännöistä innovatiivisissa hankinnoissa
sekä ketterien ohjelmistokehitysmenetel
mien käytössä. Hyödynnetään myös
avoimen lähdekoodin ohjelmistoja osana
avointa innovaatiota.

4

Otetaan käyttöön helppokäyttöisiä,
tarkoituksenmukaisia ja teknologianeutraaleja sähköisen tunnistamisen välineitä.
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HAASTEET 1.2

Ikääntyvästä
väestöstä
voimavara

Väestön ikääntyminen edellyt
tää tehokkaiden ja toisaalta
ihmisille laadukkaiden terveysja hyvinvointipalvelujen kehittämistä. Samalla tulee vastata
palvelujen alati kasvaviin saatavuuteen ja tuottavuuteen
liittyviin vaatimuksiin. Tämä
edellyttää toimintaprosessien
ja palvelujen uudistamista digitaalisten käytänteiden avulla.
Ikääntyvän väestön riittävät
valmiudet toimia teknistyvässä
ympäristössä on turvattava.

Tavoite:
Turvataan ja
kehitetään ikääntyvien asemaa
aktiivisina
kansalaisina
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ja tietoteknisiä palveluita mm. toimittaakseen
arkipäivän asioita, harrastaakseen ja opiskellakseen, huolehtiakseen esimerkiksi terveydestä ja asumisturvallisuudesta sekä pitääkseen yhteyttä omaisiin ja laajemmin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin.
Uusien taitojen oppiminen vähentää syrjäytymisriskiä ja lisää itsenäisyyden tunnetta. Jotta
aktiivisuutta voidaan lisätä, tulee senioriväestön motivoitua tutustumaan ja opettelemaan
tieto- ja viestintätekniikan käyttöä.

33 prosenttia yli 65-vuotiaista suomalaisista
käyttää internetiä, kun koko väestöstä 82 prosenttia on internetin käyttäjiä. Vuoden 2020
ennusteen mukaan yli 65-vuotiaat muodostavat neljänneksen Suomen väkiluvusta, joten
ikääntyneet uhkaavat jäädä yhä kasvavana
väestöryhmänä tietoyhteiskunnan ulkopuolelle. Monet ikääntyneet kokevat tekniikan
käytön hankalaksi tai eivät koe sitä itselleen
tärkeäksi.
Tasavertainen osallistuminen yhteiskuntaan
ja yhteydenpito muihin edellyttävät entistä
laajemmin teknologian tukemien palvelujen
käyttöä. Ikäihmisten pitäisi yhä enenevässä
määrin pystyä käyttämään apunaan internetiä

Ikääntyville ja muille erityistarpeita omaaville
henkilöille hyvänä tieto- ja viestintätekniikan
oppimisväylänä toimii vertaisoppimismalli.
Iäkkäille on nykyisin tarjolla vapaaehtoistyö-
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Tarvittavat
toimenpiteet:
Hyvinvoinnin turvaaminen tarkoittaa teknolo
giaan tukeutuvien hoivapalvelujen lisäksi
myös ikääntyneiden omien kokemusten hyödyntämistä kehitettäessä välineitä ja valmiuksia aktiiviseen elämään. Ikääntyvien palveluiden kehittämisessä on lähtökohtana käytettävyys ja esteettömyys.

hön ja paikallistoimintaan perustuvaa opastusta, jossa esimerkiksi kerhotiloissa tai kotikäynneillä avustetaan laitteiden ja palvelujen
käytössä. Iäkkäät ovat siten myös itse entistä
enemmän vapaaehtoistyön tekijöitä eivätkä
vain sen kohteita. Näiden hyvien toimintamallien jatkuvuus tulee turvata, sillä vapaaehtoistoiminnan ylläpitoon ja organisointiin tarvitaan
resursseja. Hyviin käytäntöihin perustuva
valtakunnallinen toimintamalli yhtenäistäisi
hajanaista toimintaa ja mahdollistaisi toiminnan tehokkaan leviämisen ja oppimisen eri
puolilla Suomea.

Älykkäiden, ihmislähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen levittämiseen ja käyttöönottoon (esim. etäterveydenhoito kotiin,
paineanturit ja älytaulut palvelutaloissa)
ikääntyvien arkielämän helpottamiseksi tulee
panostaa. Riittävä opastus ja tekniset tukipalvelut on turvattava huomioiden ikääntyvän väestön erityistarpeet. Tulevaisuudessa
ikääntyvien olisi mahdollista asua kotona
pidempään, kun terveys- ja hyvinvointipalvelut voidaan toteuttaa kotoa käsin.

Julkiseen palvelurakenteeseen kohdistuvia
paineita voidaan helpottaa digitaalisten käytänteiden avulla. Käytettävyydeltään paranevat sähköiset palvelut ja tähän liittyvä osaaminen mahdollistavat uusien toimintatapojen
kehittämisen. Tietojen hallintaa, kuten kirjaamista ja tiedon välittämistä sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen välillä tulee automatisoida
siten, että hoitavaan työhön vapautuu aikaa ja
virheriskit pienenevät. Kansalaisten hoitotyössä apuna toimivien digitaalisten palveluiden
käytettävyyden lisäksi suunnittelussa on huomioitava mm. monikielisyys niin työntekijöiden kuin käyttäjien näkökulmasta.

Hyvää ikääntymistä tukevista hyvinvointiratkaisuista rakennetaan kansainvälinen menestyssektori Suomelle. Ikääntyville tarkoitettujen digitaalisten palveluiden tuotteistamiseen
ja oivallusten jalostamiseen on panostettava
myös vientimahdollisuuksien luomiseksi.
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4

1

Hyödynnetään tehokkaasti julkisten
palveluiden verkkoa (kirjastot, postit,
yhteispalveluverkosto, oppilaitoksia),
kansalaisjärjestöjä ja vapaaehtoistyötä
tietotekniikkapalveluiden tarjoamisessa
ikääntyneille. Suunnataan tarvittavia
resursseja pienhanketoiminnalle. Käynnistetään laaja-alaisena yhteistyönä ”Eläköön
yhteys: avaa tietokone”-seniorihanke ja
luodaan tästä valtakunnallinen toimintamalli.

Etsitään innovatiivisia ratkaisuja
ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin avoimien temaattisten kilpailuiden ja hakujen
avulla. Samalla tuetaan yrittäjyyttä ja kehitetään markkinoita hyödyntäen nykyisten
ohjelmien (mm. Tekes) tuloksia ja verkostoja. Luodaan kannustimia sille, että tieto
onnistuneista kokeiluista leviää, skaalautuu ja on hyödynnettävissä sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

2

Vastuutetaan taho (toimija, verkosto tai
toimintaohjelma) etsimään sellaisia käyttö
kohteita, joissa teknologian käytöstä on
eniten hyötyä ikääntymishaasteisiin vastaamisessa esimerkiksi omaehtoisessa tervey
denhoidossa. Lisäksi huolehditaan, että
tiedotus hyvistä käytännöistä toteutuu.

5

3

Kehitetään sähköistä valtuuttamista
niin, että ikäihmiset voivat turvallisesti
siirtää viranomais- ja pankkiasiointia esimerkiksi lastensa hoidettavaksi.

Kootaan kotimaan ensimarkkinoilla
saadut hyvät käytännöt ja konseptoidaan
ne kansainvälisesti hyödynnettäviksi palvelutuotteiksi ja sosiaalisiksi innovaatioiksi
(esim. ”eläköitymispakkaus”).

6

Suunnataan ikääntyville tuki- ja
neuvontapalveluita. Vahvistetaan käytännöllistä tutkimusta (esim. toiminnalliset
tilat ja käytettävyyslaboratoriot).
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HAASTEET 1.3

Kestävän kehi
tyksen kärkimaa
Tavoite:
Digitaalinen
ympäristö johdattaa ekologisiin ja kestäviin
valintoihin

Kulutustottumusten muuttaminen on merkittävä keino
kestävän kehityksen toteutumisessa. Tieto- ja viestintätekniikan avulla voidaan parantaa
valintojen läpinäkyvyyttä ja
tarjota tietoa valintojen vaikutuksista. Tekniikkaa soveltavien uusien toimintatapojen,
kuten etäyhteyksien avulla
voidaan myös merkittävästi
vähentää arkisten toiminta- ja
palveluprosessien haitallisia
ympäristövaikutuksia.

20

Tieto- ja viestintäteknologiaan perustuva
ympäristöteknologia on kasvava liiketoimintamahdollisuus. Tällä alueella Suomella on
mahdollisuus korkean osaamisen ja teknologian kärkimaana nousta globaaliksi markkinajohtajaksi erityisalueilla.

Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa monien asioiden ja prosessien tekemisen tehokkaammin. Vähemmällä materiaalilla, kuljetuksilla ja matkustamisella voidaan saada aikaan
enemmän. Samalla voidaan luopua vanhoista
ja tehottomista toimintamalleista sekä synnyttää niiden tilalle uusia innovatiivisia toimintatapoja.

Suomen tulee hyödyntää hyvää kestävän
kehityksen hallinnan brändiään kansainvälisessä vaikuttamisessa ja viestinnässä. Olemalla edelläkävijä ja vaikuttamalla aktiivisesti
kansainvälisten standardien luomiseen meillä
on mahdollisuus saavuttaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän liiketoiminnan ensimarkkina-asema ja näin vahvistaa kansallista
kilpailukykyämme.

Kestävään kulutukseen siirtyminen edellyttää
positiivista asenneilmapiiriä. Tämän tueksi on
tarjottava informaatiota, työkaluja ja kannustimia kuluttajien valintojen helpottamiseksi ja
vaikutusten seuraamiseksi niin yksilö- kuin
yhteisötasolla. Eri viestintätekniikoiden ympä
ristövaikutukset on voitava mitata luotettavasti, mikä edellyttää myös mittaamisen standardointia.

Yritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa
myös rahoitusta kehittämällä. Julkisilla hankinnoilla ja esimerkeillä voidaan luoda kysyntää kestävää kehitystä edistäville palveluille.
Älyteknologiaa hyödyntävät ratkaisut mahdollistavat kokonaan uudenlaisten tuotteiden,
palveluiden ja liiketoimintamallien syntymisen.
Ekotehokas tuotantotapa edellyttää infrastruktuurin ja toimintatapojen uudelleen suunnittelua ja organisointia.

Kestävä kuluttajakäyttäytyminen edellyttää
informaation tarjoamista ostopäätösten
vaikutuksista sekä välitöntä palautetta tuottei
den tai palvelujen käytöstä (esimerkiksi energiankulutus). Saamansa informaation perusteella kuluttaja voi tehdä arvojensa mukaisen
valinnan, jolla hän mahdollisesti lisää taloudellista tai ekologista tehokkuutta tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kuluttajan saama
palaute valinnasta osoittaa hänelle, mitä vaikutuksia ostopäätöksestä ja käytöstä seuraa.
Näin kuluttaja voi suunnata valintansa kestävällä tavalla. Kuluttajien valinnat puolestaan
kannustavat yrityksiä luomaan tietoa jalostavia palveluita ja kestävien hyödykkeiden tarjontaa (esimerkiksi älykkäät sähköverkot).

Tietoisuuteen ja asenteisiin voidaan vaikuttaa
myös koulutuksen avulla sekä luomalla kannustin- ja palkitsemisjärjestelmiä säästävän,
ekologisen ja eettisen elämäntavan kehittämiseksi. Tässä julkisen sektorin tulee näyttää
esimerkkiä toimimalla itse kestävällä tavalla.
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Tarvittavat
toimenpiteet:

5

1

Lasketaan energiaintensiteettiä sisällyttämällä älykkäitä ratkaisuja yhteiskunnan tietoverkkoinfrastruktuuriin sekä inte
groimalla verkkoja toisiinsa. Uudistetaan
verkkoarkkitehtuuria, mikä mahdollistaa
esim. hajautetun ja kysyntäjoustavan energiantuotannon ja -tarjonnan.

Luodaan joustava lainsäädännöllinen
kehys, joka mahdollistaa kestävää kehitystä edistävän, tieto- ja viestintätekniikkaa
hyödyntävän liiketoiminnan ensimarkkinan
Suomessa.

2

Käynnistetään yhteiskunnallisesti ja
vaikutuksiltaan merkittäviä kärkihankkeita
tieto-, viestintä- ja ympäristörajapinnoilla
sekä turvataan näiden hankkeiden riittävä
resursointi.

6

Korostetaan sekä toiminta- että energiatehokkuutta rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa (esim. tilan uusiokäyttö) liikkumisen tarpeen vähentämiseksi
(etätyö ja neuvottelujärjestelmät).

3

Kehitetään mikro- ja pk-yritysten
investointivaiheen rahoitusinstrumentteja
(innovaatioseteli, hankintaseteli) sekä yrityshautomotoimintaa. Tuetaan edellytyksiä
kansainvälisen riskirahoituksen houkuttelemiseksi sekä kehitetään julkisten hankintojen menettelyä kestävän kehityksen
suuntaan esim. ottamalla elinkaariajattelu
osaksi hankintoja ja investointeja.

7

Kannustetaan valmistajat hankkimaan
ja julkaisemaan vertailukelpoisia ympäristövaikutustietoja tuotteen tai palvelun
koko elinkaaren ajalta. Edistetään kustannusten läpinäkyvää hinnoittelua tuotteissa
ja palveluissa.

4

Luodaan toimialat ylittäviä uusia toiminta- ja yhteistyömalleja ekotehokkaan
viestintäteknologian hyödyntämiseksi ja
leviämiseksi hyvien käytäntöjen avulla.
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HAASTEET 1.4

Kasvua toimivista
sisämarkkinoista

Tavoite:
Suomi vaikuttaa
edelläkävijänä
digitaalisilla
yhteismarkkinoilla

24

ten palvelujen, tavaroiden ja
sisältöjen yhteismarkkinasta.
Monipuoliset sisältöpalvelut
edellyttävät tekijänoikeussääntelyn asteittaista harmonisointia, jossa huomioidaan
samanaikaisesti sisältötuotannon kannustavuus sekä kuluttajan ja oikeudenhaltijoiden
aseman turvaaminen.

EU:n sisämarkkinoiden ja digitaalisen palvelumarkkinan kehi
tyksen myötä Suomen talous
integroituu entistä vankemmin
osaksi avointa globaalia
taloutta. Suomi on aina menestynyt kaupan vapautuessa
ja nyt meidän tulisi edistää
erityisesti EU:n digitaalistrategian tavoitetta digitaalis-

25

Tarvittavat
toimenpiteet:
täyhteyksien ja taajuuspolitiikan kehittäminen
EU:ssa palvelee myös luovia aloja, sillä digitaalisten palveluiden ja tiedonsiirtokapasiteettia vaativien sisältöjen kehityksessä nopeat
tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä.

EU:ssa digitaalisten sisältöjen ja palvelujen
käyttö sekä alan tutkimusrahoitus laahaa jäljessä USA:ta. Syinä ovat mm. tekijänoikeuksien hallinnan jakautuminen, monikanavajakelua ja kehitystoimintaa heikosti tukevat järjestelmät tai toimintakäytännöt, osittain harmonisoimaton sääntely, standardien osittainen
puuttuminen sekä erilaiset toimintakulttuurit.
Nopeasti muuttuvassa digitaalisessa toimintaympäristössä tekijänoikeudet on saatava
nopeasti ja joustavasti käyttöön, jotta yritykset voivat jalostaa uusia palveluja ja sisältöjä
digitaalisiin jakelukanaviin.

Rajat ylittävät palvelut ja sähköiset käytänteet
vahvistavat sisämarkkinoita, johon Suomi voi
tuoda osaamistaan harmonisointiin, sääntelyn
kehittämiseen ja standardointiin sekä vaikuttaa EU:n laajuisten ratkaisujen toteuttajana.
Digitaalisen ajan vaatimukset ja globaali
sääntely-ympäristö tulee ottaa huomioon kaikessa EU-lainsäädännössä. Lainsäädännöllä ei tulisi hankaloittaa uusien teknologioiden
käyttöönottoa. Sääntelyn yksinkertaistamiseksi olisi kyettävä tunnistamaan ne ratkaisut,
jotka ovat kaikkein olennaisimpia digitaalisten
markkinoiden kehittymisen kannalta.

Suomi painottaa EU-politiikassaan tavaroiden, palveluiden ja sisällön verkkokaupan
vahvistamista ja liikkuvuutta sisämarkkinoilla,
mikä hyödyttäisi yrityksiä, kansalaisia ja hallintoa. Sisältöjen sähköinen kauppa toimii luovien alojen työllisyyden ja sisältöteollisuuden
moottorina, jota edistetään mahdollistamalla uusien liiketoimintamallien synty. Viestin-
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5

1

Lisätään EU-tason kehittämishankkeisiin osallistumista ja kootaan osaamista
(esim. partnerihaku, kannustinraha, kansallinen koordinointi). Asetetaan osallistumiselle mitattavat tavoitteet.

Korostetaan globaalia näkökulmaa
tietoyhteiskunnan suunnittelussa. Samalla
tunnistetaan vahvuudet ja priorisoidaan
kehittämisalueita yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä. Lisätään kansallisten
toimijoiden yhteistyömuotoja.

6

2

Houkutellaan ulkomaisia innovaatiotoimijoita (esim. palveluyritykset, tutkijat, pääomasijoittajat) Suomeen luomalla
toimivat digitaaliset palvelumarkkinat ja
tarjoamalla hyvä kehittämis- (esim. taajuudet, tekijänoikeudet) ja osaamisympäristö
(esim. valituilla alueilla globaalisti johtavat
tutkimuksen ja koulutuksen osaamiskeskukset) sekä kehittämällä muita Suomen
vetovoimaa lisääviä kannustimia (esim.
sääntelyn toimivuus).

Vaikutetaan kansallisena linjana EU:ssa
digitaalisten sisämarkkinoiden ratkaisuihin
(esim. taloushallinnon prosessien sääntely
ja standardointi, tekijänoikeussääntely,
kuluttajaoikeudet, taajuuspolitiikka).

3

Käynnistetään sähköiseen viestintään
liittyvän tekijänoikeussääntelyn uudistaminen.

4

7

Tunnistetaan keskeisiä rajat ylittäviä
palveluita, joihin Suomi voi tuottaa lisäarvoa ja joita voidaan hyödyntää omassa
palvelukehityksessä.

Kotimaisissa hankkeissa (esim. SADeohjelmassa) otetaan huomioon eurooppalaiset tai globaalit näkökulmat ja mahdollisuudet sekä pyritään toimimaan EU:n
”pilottimaana”.
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EDELLYTYKSET 2.1

Tieto on
tuottavassa
käytössä
Tavoite:
Tietovarannot
ovat vapaasti ja
helposti kaikkien
käytettävissä

Tiedon monipuolinen jalosta
minen ja hyödyntäminen,
joka lähtee kansalaisten ja
elinkeinoelämän tarpeista,
on yhteiskunnan tärkeimpiä
menest ystekijöitä. Strategisena päämääränä tulee olla
tiedon avoimuus, käytettävyys
ja vaivaton jatkojalostaminen,
jossa tiedon laadun korkea
taso ja jatkuva saatavuus on
turvattava.

Myös ihmisten aktiivisuutta yhteisen julkisen
tiedon tuottamisessa on tuettava kaikin tavoin.
Yhteisöllisesti tuotettu tieto on nopeaa, joustavaa, edullista ja osallistavaa.

Tavoite edellyttää yhteiskunnan kaikkien sektorien sitoutumista yhteiseen tahtotilaan ja
toimenpiteitä tiedon digitoinnin, avoimuuden,
saatavuuden ja käytön lisäämiseksi. Lainsäädäntöä tai sen ohjeistusta sekä resursointia
tulee uudistaa niin, että julkisten tietovarantojen hyödyntämiseen pohjautuvia uusia digitaalisia toimintatapoja voi syntyä.

Tiedon avaaminen tulee käynnistää nopeasti
muun muassa hyödyntämällä jo olemassa
olevia standardeja ja toteuttamalla pilotteja.
Niiden kautta liiketoimintamahdollisuudet
tulevat näkyviksi, mikä motivoi mukaan uusia
toimijoita. Piloteista saadut kokemukset auttavat myös kehittämään julkisen datan hyödyntämistä edistäviä toimenpiteitä.

Kansallista vahvuuttamme, laadukkaita ja laajoja tietovarantoja, tulee hyödyntää nykyistä
paremmin. Pääasialliset esteet tälle ovat tiukat viranomaisrajoitteet, siilomaiset hallinto
rakenteet, toiminnan rahoittaminen tiedon
maksullisuudella ja viranomaisten varovaisuus
tietojen luovuttamisessa. Yhteiskuntaamme
on luotava tiedon tuottavaa käyttöä tukevat
menettelyt ja avoimet käytännöt.

Tiedon tehokkaaseen ja innovatiiviseen hyödyntämiseen perustuvan kansallisen infrastruktuurin luominen on edellytys sille, että
uusia tarvelähtöisiä palveluita voidaan tuottaa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa
palveluiden laatua ja taloudellisuutta paran
netaan hyödyntämällä tehokkaasti eri järjes
telmissä sijaitsevaa tietoa. Yksityisyyden
turvaamiseen liittyviin haasteisiin voidaan tarvittaessa vastata muun muassa muuntamalla
tiedon alkuperä tunnistamattomaksi.

Sisältöjen saatavuutta ja uudelleenhyödyntämistä tukemaan tarvitaan myös tekijänoikeuksien yksinkertaistamista ottamalla huomioon
tekniikan, käyttötapojen ja jakelukanavien
kehittyminen. Tekijänoikeusjärjestelmän tulee
kuluttajan ja käyttäjän kannalta olla tasapainoinen ja turvata tekijöiden toimeentulo.

Samaan aikaan kansalaisilla ja yrityksillä
tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet
tarkastella ja käyttää heitä itseään koskevia
tietoja.

Verovaroin tuotetun julkisen datan tulisi olla
etsimättä ja helposti kaikkien saatavilla. Yksityiselämän suoja ja turvallisuus on huomioitava
tässä.

Tiedon avoimuus ja helppo saatavuus on keskeistä myös yhteiskunnan päätöksenteon eri
vaiheissa, kun ihmisten osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia pyritään lisäämään.
Verkon hyödyntäminen poliitikkojen valmistelussa edistää kansalaisten parempaa kuulemista ja lähtökohdista riippumatonta mahdollisuutta vaikuttaa tiedon tuottamiseen, välittämiseen ja palveluiden kehittämiseen.

Maksujen periminen tiedon saannista ja käytöstä ei saa olla este tietovarantojen käytölle.
Toisaalta kattavuus ja palvelun vaatimukset
eivät saa muodostua kynnykseksi julkisen
tiedon luovutusehtojen muutokselle. Samalla
tiedon tuotantokustannusten kattaminen
pitää ratkaista.
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Tarvittavat
toimenpiteet:

1

luettavassa muodossa avoimen sovel
lusrajapinnan (API) yli. Vältetään saman
tiedon päällekkäistä keräämistä ja tallentamista.

Kehitetään yhteiskunnan tietoinfrastruktuuria (huomioiden tietoturva, tietosuoja, tekijänoikeudet) ja informaatiomallia
(yhteiset käsitteet) niin, että tuemme tiedon parempaa hyödynnettävyyttä. Tietojen
hallintaa yhtenäistetään ja tiedon tuottamisen organisointia selkeytetään. Kootaan
pikaisesti julkisten tietovarantojen metadata-standardit.

5

Velvoitetaan tietovarantoja keräävät
ja hallinnoivat viranomaiset kuvaamaan ja
tarvittaessa määrittelemään keskeiset tietovarantonsa sekä niihin liittyvät mahdollisimman yksinkertaiset käyttöoikeudet.
Palkitaan tietovarantojensa käyttöä eniten
edistäneitä viranomaisia.

2

Lainsäädäntöä muutetaan avoimen tiedon ja digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä edistäväksi yksilön ja oikeudenhaltijoiden oikeudet huomioiden. Ohjeistetaan toimijoita siten, että tiedon ja sisältöjen käyttö
lisääntyy (esim. tulosohjaus).

6

Vastuutetaan taho, jonka tehtävänä on
varmistaa avoimien rajapintojen ja standardien toimivuutta sekä tukea tietojärjestelmätoimittajia ja tilaajia noudattamaan
avoimuuteen perustuvia käytäntöjä.

3

Luodaan edellytyksiä, jotta ihmistä
itseään koskevat, julkisissa ja yksityisissä
tietovarannoissa olevat tiedot olisivat nähtävissä ja mahdollista saada omaan käyttöön.

7

Suunnataan rahoitusta tietoaineistojen
käyttöä ja yhdistämistä edistäville toimintamalleille ja kehittäjäyhteisöille. Mahdol
listetaan tutkimuksen sekä yritysten osallistumista yhteisölliseen työhön, jonka
tuloksena syntyy tietoresursseja yhdistävä
semanttinen verkko.

4

Poistetaan tiedonkäytön esteet siten,
että julkisin varoin tuotettu tieto on helposti löydettävissä, pääosin maksuttomasti
hyödynnettävissä standardoidussa, kone
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EDELLYTYKSET 2.2

Käyttäjät
tuntevat parhaiten
palvelutarpeet

Tavoite:
Digitaaliset
palvelut
suunnitellaan
yhteistyönä

toimintamallien lähtökohtia.
Palvelukehityksessä on
kiinnitettävä huomiota käy
tettäv yyteen ja testaukseen.
Käyttäjien tulee olla alusta
asti mukana kehitystyössä,
jossa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään erilaisissa
palvelukanavissa. Palvelut ja
toiminnot suunnitellaan tarvittavassa määrin monikielisesti.

Ihmiset ovat oman arkensa
parhaita asiantuntijoita.
Palveluprosessien kehittämisen tulee lähteä suoraan arjen
tarpeista, jossa ihmisten
muuttuvat elämäntilanteet
ja palveluodotukset otetaan
paremmin huomioon.
Tarvelähtöisyys ja osallistu
minen ovat tulevaisuuden
palvelujärjestelmän ja liike-

32

33

Tarvittavat
toimenpiteet:
Käyttäjien segmentoiminen myös julkisella
sektorilla on tärkeää, sillä erilaisten käyttäjäryhmien saavuttamiseen tarvitaan erilaisia toimintatapoja ja viestintäkeinoja. Myös välitettävä viesti on erilainen eri ryhmille. Erityisesti
lasten ja nuorten osallistaminen on viestin
läpimenon ja palvelun käyttöönoton kannalta
olennaista. Jos esimerkiksi teini-ikäiset halutaan käyttämään tiettyä palvelua, on tarkoituksenmukaista ottaa heidät mukaan palvelun
suunnitteluun ja sisällön muotoiluun.

Ihmisten osaamis- ja koulutustasot kehittyvät
jatkuvasti. He ovat tottuneet toimimaan yhteisöllisesti, mutta odottavat yksilöllistä palvelua. Sähköisille palveluille asetetaan kasvavia
vaatimuksia. Niiden täyttämiseksi käyttäjä on
otettava vahvemmin mukaan myös palvelujen
kehittämiseen. Onnistunut suunnittelu lähtee
kuluttajien arjen ymmärtämisestä. Palvelut on
tuotava myös verkossa sinne, missä ihmiset
ovat. Verkon yhteisölliset mediat tarjoavat
siten palvelu- ja vuorovaikutuskanavan
asiointiin tarkoitettujen portaalien lisäksi ja
tueksi.

Käyttäjätarpeiden huomioiminen jo suunnitte
luvaiheessa edistää myös tasa-arvoisuutta.
Noudattamalla Design for All -periaatetta
jo palveluiden suunnittelun alkuvaiheessa
ja läpi koko tuotantoprosessin voidaan kustannustehokkaasti palvella yhteisesti kaikkia
käyttäjiä. Käyttäjäpaneelien avulla voidaan
tunnistaa erilaiset käyttötottumukset ja tarpeet, ja tietoa niistä voidaan hyödyntää
parempien palveluiden rakentamisessa.

Perinteisestä ”lomakekulttuurista” tulee siirtyä
ihmisten arkea ja toimintaa paremmin tukeviin
palveluihin, joissa ihmisten muuttuvat elämän
tilanteet, palveluodotukset ja arki kyetään
ottamaan paremmin huomioon. Tavoitteena
tulisi olla, että kehitystyössä tunnistetaan niitä
asiointi- ja palvelukohteita, jotka voidaan itse
palvelun sijaan muuttaa ennakoiviksi. Siten
ihmisten elämäntilanteita huomioiden voidaan
tehdä ns. palvelutarjouksia. Näin voidaan vaikuttaa ja ohjata palvelujen tarjontaa parem
min ihmisten tarpeiden suuntaan. Ihmiset
käyttävät palveluja myös eri paikoissa ja liikkuessaan, joten palveluja tulee tarjota ajasta
ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi terveydenhuollon järjestelmien on tuettava ihmisten
liikkuvuutta siten, että potilastiedot ovat sujuvasti saatavilla käyttäjälle.

Käytettävyyden ja esteettömyyden huomioiminen kehitettäessä digitaalisia palveluja lisää
palvelunkäyttäjien yhdenvertaisuuden kautta
palveluiden kysyntää, ja sitä kautta edistää
markkinoiden toimivuutta ja kasvua.
Julkishallinnon rooli on keskeinen toimivien
digitaalisten palvelumarkkinoiden luomisessa.
Julkinen hallinto toimii sekä lainsäätäjänä että
säätelijänä ja määrättyjen palvelujen järjestämisvastuun toteuttajana.
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1

5

2

6

Käynnistetään julkisen ja yksityisen
sektorin yhteistyössä palvelumuotoilun
kärkihankkeita, joissa korostetaan ennakointinäkökulmaa ja asiakkaan osallistumista palveluprosessiin.

Eri käyttäjäryhmien tarpeet kuvataan
ja otetaan ne palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi. Puhutellaan suoraan mainiten
nimeltä eri käyttäjäryhmiä palveluhankkeissa ja -vaiheissa.

Monistetaan palveluideoita ja hyödynnetään palveluntuottajien tietämystä asiakastarpeista ja palvelujen kysynnästä (esim.
hallinnon sähköistämissuunnitelmat). Annetaan käyttäjille tuttujen valintojen ja käyttökokemuksen ohjata välineiden tarjontaa.

Ohjataan viranomaisia luomaan avoimet rajapinnat sähköisiin palveluprosesseihin, jotta mahdollistetaan uusien palveluiden ja käyttöliittymien kehittäminen
niiden pohjalta.

7

3

Esteettömyys- ja käytettävyysnäkö
kulmat sisällytetään kaikkeen tietoyhteiskuntaa koskevaan lainsäädäntöön ja
palvelukehitykseen läpileikkaavina vaatimuksina. Julkisissa hankinnoissa ehtona
on hankittavan palvelun käytettävyys.

Hyödynnetään edelläkävijäalojen (esim.
peliteollisuus ja käyttöliittymäsuunnittelu)
osaamista ja kieliteknologiaa suunnitel
taessa mielekkäitä ja luovia uusia palveluita ja sovelluksia. Asetetaan kärkihankkeille tuottavuus- ja vaikuttavuustavoitteet
ja määritetään palvelujen seurantamittarit
(esim. käsittely- ja vasteajat).

8

Varmistetaan julkisten verkkopalveluiden käytettävyys hyödyntämällä erityis
ryhmien edustajista koostuvia käyttäjä
paneeleita ja korostamalla selkokielisyyttä.

4

Ohjataan julkishallintoa ottamaan
kansalaiset – erityisesti lapset ja nuoret –
ja organisaatiot mukaan palveluiden kehittämiseen esimerkiksi sosiaalisen median
ja kuluttajapaneelien avulla sekä jalkautumalla ihmisten arkeen. Panostetaan palvelujen viestintään ja markkinointiin.

9

Tuetaan (mm. Tekes) yrityksissä tehtä
vää käytettävyys- ja esteettömyystutkimusta ja uusia innovaatioita sekä otetaan
näistä innovatiiviset palvelut ja mallit käyttöön.
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EDELLYTYKSET 2.3

Osaamisen ja
saatavuuden
parantaminen
Jokaisella ihmisellä tulee olla
yhtäläinen mahdollisuus osallistua yhteiskunnassa tiedon
jakamiseen ja käyttää digitaalisia palveluja. Saatavuudelle
luo perustan koko Suomeen
rakennettavat nopeat laajakaistayhteydet. Yhteyksien
saaminen kouluihin ja vapaasti
käytettävissä olevien päätelaitteiden tarjoaminen myös kodin
ulkopuolella on turvattava.
Koulutusta, tutkimusta ja oppimisympäristöjä on kehitettävä.

Tavoite:
Kaikilla on mahdollisuus ja taito
käyttää digitaalisia palveluita

Osaaminen on myös kansain
välisen kilpailukykymme
perusta, joten oppimisprosessien uudistaminen tulee nähdä
myös globaaleina liiketoimintamahdollisuuksina.
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Hyvin suunnitelluilla digitaalisilla palveluilla ja
oppimateriaaleilla (esim. pelit ja simulaatiot)
voi myös olla merkittävä oppimismotivaatiota
lisäävä vaikutus. Myös maahanmuuttajien
kotouttavassa oppimisessa voitaisiin hyödyntää sähköisiä palveluita ja materiaaleja.

Vaikka jo 82 prosenttia kansalaisistamme
käyttää internetiä, on merkittävä osa ihmisistä
vielä syrjässä tietoyhteiskunnasta. Esimerkiksi
kaksi kolmasosaa yli 65-vuotiaista ja kolmasosa perusasteen tai tätä vähäisemmän koulutuksen saaneista eivät ole käyttäneet internetiä. Kansalaisilla tulee olla mahdollisuudet
oman osaamisena kehittämiseen elinikäisen
oppimisen periaatteen mukaisesti.

Sähköisen oppimateriaalin myynnistä peritään
23 % arvonlisävero. Vastaavasti oppikirjoista
perittävä vero on 9 %. Digitaalisesti tuotettujen oppimateriaalien verokohtelu tulisi saattaa
samalle tasolle vastaavan paperisen tuotannon kanssa.

Tietotekniikan käyttötaidot, viestintätaidot,
medialukutaito ja sosiaalisen median hyödyntäminen muodostavat perustan sähköisten palveluiden käyttövalmiuksille. Yhtä lailla
tärkeää on huolehtia oman yksityiselämän
suojaamisesta.

Verkkopalveluiden käyttäjien ja käyttötilanteiden moninaisuus asettaa haasteita palveluiden suunnittelulle ja toteuttamiselle. Palveluiden tulee olla helposti eri käyttäjäryhmien
saavutettavissa riippumatta heidän taidoistaan, rajoitteistaan tai asuinpaikastaan. Saavutettavuus, helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus sekä esteettömyys ovat olennainen osa
verkkopalveluiden laadukkuutta.

Toimiva tietoyhteiskunta edellyttää, että sen
tarjoamien palveluiden turvallisuus ja tarkoituksenmukainen yksityisyyden suojan taso
pystytään takaamaan. Digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuotannossa tarvitaan siten
yhteisvastuuta. Kaikilla toimijoilla on vastuu
digitaalisen ympäristön turvallisuudesta ja
palvelujen käytettävyydestä.

Palveluiden tuottamisen ohella keskeistä on
riittävä tiedottaminen niiden olemassaolosta.
Keskeistä on myös se, että kaikilla on mahdollisuus osallistua halutessaan sisällön tuottamiseen. Lisäksi neuvontapalveluiden saavutettavuus on varmistettava.

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen
tulee olla luonteva osa opetusta jo peruskoulutuksesta lähtien. Toimivien yhteyksien ja
välineiden lisäksi tarvitaan ennen kaikkea
sisältöjä ja koko koulutuksen toimintakulttuurin muutosta. Oppimista tapahtuu kaikissa
ympäristöissä. Etäopetusta tulee edelleen
kehittää mahdollisuutena koulujen ainetarjonnan monipuolistamiselle.

Yhteisöllisten palveluiden avulla vahvistetaan
julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalais
yhteiskunnan välistä dialogia sekä monimuotoista yhteiskuntakehitystä. Päätöksentekoprosesseihin liittyvien materiaalien tulee olla
kansalaisten ja päätöksentekijöiden saatavilla
vertailtavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Oppimiseen, yksilöllisiin oppimispolkuihin ja
ajanmukaisten tieto- ja viestintäteknisten
välineiden käyttöön tulee olla kaikilla tasaarvoinen oikeus. Elinikäinen oppiminen edellyttää, että oppimisympäristöjä ja -menetelmiä kehitetään ja hyödynnetään.

Toimiva ja tehokas laajakaistayhteys sekä mahdollisuus verkon käyttöön sijainnista riippumatta
edistävät digitaalisten palveluiden käyttöä.
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Kansallisen laajakaistastrategian tavoitteena
on, että lähes kaikki vakinaiset asunnot sekä
yritysten ja julkishallinnon vakinaiset toimipaikat ovat vuoden 2015 loppuun mennessä
enintään kahden kilometrin päässä vähintään
100 Mb/s yhteydestä. Strategian käytännön
toteutuksessa tulee varmistaa, että viimeisen kahden kilometrin omavastuuvelvoite tai
maantieteelliset olosuhteet eivät muodostu
kohtuuttomaksi esteeksi. Laajakaistayhteyksiä rakennettaessa on ratkaisuissa hyödyn-

nettävä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti eri kiinteiden ja langattomien yhteyksien
teknologioita. Lisäksi koulujen, kirjastojen ja
yhteispalvelupisteiden yhteydet on varmistettava erillistoimenpitein.

Tarvittavat
toimenpiteet:

lokset otetaan käyttöön ja käynnistetään
koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen
toimenpiteet.

Tietoyhteiskunta on jäänyt akateemisessa tutkimuksessa merkitystään vähäisemmälle osalle.
Teknisen tutkimuksen rinnalla tulee lisätä aiheen
oikeustieteellistä, kaupallista, yhteiskuntatieteellistä ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta.

3

Kaikessa korkea-asteen koulutuksessa
lisätään panostusta tieto- ja viestintätekniikan soveltavaan tietämykseen ja huomioidaan se nykyistä paremmin opintosuunnitelmia tehtäessä.

1

Tieto- ja viestintätekniikan hyödyn
täminen sisällytetään luontevaksi osaksi
oppimista kouluissa sekä opettajien
perus- ja täydennyskoulutusta. Tieto
yhteiskunnan kansalais- ja mediataidot
otetaan kiinteäksi osaksi suomalaista
koulutusjärjestelmää.

4

Kaikille ihmisille on luotava mahdollisuus käyttää sähköisiä palveluja tasaarvoisesti. Tämä toteutetaan tarjoamalla
opetusta ja vapaasti käytettävissä olevia
päätelaitteita kodin ulkopuolella. Tuki- ja
neuvontapalveluiden saavutettavuus on
varmistettava ympäri maata.

2

Julkisen sektorin ja elinkeinoelämän
yhteistyössä toteutetun Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeen tu-
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5

8

Varmistetaan erillistoimenpitein, että
riittävän nopea laajakaistayhteys on oppilaitoksissa, kirjastoissa ja julkisissa palvelupisteissä.

Kohdennetaan yliopistoille, korkeakouluille ja Suomen Akatemialle voimavaroja
palvelu- ja tietotaloutta, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä digitaalista yhteiskuntaa
kehittävään akateemiseen perus- ja soveltavaan tutkimukseen. Tekesin ja Suomen
Akatemian ohjelmien sekä SHOK:ien kansainvälistä toimintaa vahvistetaan hankkeita kokoamalla.

6

Kannustetaan päätöksentekijöitä ja
virkamiehiä uusien innovatiivisten avausten
tekemiseen ja velvoitetaan heitä aktiiviseen
vuorovaikutukseen kansalaisten kanssa.
Määritellään työnkuvia uudelleen ja kannustetaan aloitteellisuuteen ja kokeellisuuteen
esim. sosiaalisessa mediassa.

9

Digitaalisten oppimateriaalien arvonlisäverokohtelu tasapuolistetaan vastaamaan painettujen materiaalien verokohtelua, jotta digitaalinen oppimateriaali saadaan laajaan käyttöön.

7

Luodaan kannustimia ihmisten osallistumiseen heitä koskevaan päätöksentekoon ja tuetaan yhteisöllisten verkkopalveluiden tai -ympäristöjen kehittämistä.
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EDELLYTYKSET 2.4

Johtamisen
ja ohjauksen
uudistaminen
Digitalisoitumisen myötä tietojohtamisen merkitys ja laajuus
korostuvat. Toimia tulee johtaa
yhä tehostetummin organisatorisia, teknisiä ja taloudellisia
kokonaisuuksia hallitsemalla
sekä nykyisiä toimintamalleja
haastamalla. Kaikkien on
toimittava yhteiseen visioon
suunnaten tavoitteena tuottavuuden ja laadun lisääminen
sekä toiminnan uudistuminen.

Tavoite:
Siilojohtamisesta
vuorovaikuttei
seen yhteistyöhön

telun sijaan. Uudessa johtajuudessa tarvitaan
radikaalia asiakaslähtöisyyden ja toimintatapojen läpiajoa niin strategisen ohjauksen kuin
toiminnan tasolla.

Jotta esitettyihin tavoitteisiin päästään, on
eri sektorien kyettävä näkemään kehitettävät
asiat yhteisinä, vaikka roolit ja tehtävät eroavat toisistaan. Yhteistyö toimii, jos vastuut on
selkeästi määritelty, mutta prosessit ja toimet
suunnitellaan perustuen yhteen toimivuuteen.
Yhteisten toimintaprosessien ja hankintakäytäntöjen avulla myös tietoteknisiä ratkaisuja
on helpompi tunnistaa suunnitteluvaiheessa.
Tekniikka ei ohjaa organisaation toimintaa
yhtä helposti, jos käytössä on avoin kehitysympäristö ja tätä tukeva henkilöstö.

Avoimesta innovoinnista on tehtävä osa organisaatioiden perustoimintatapaa, jolla aktiivisesti tunnistetaan ja kerätään uusia avauksia.
Lisäksi on kehitettävä joustavia rahoitus- ja
hankintainstrumentteja. Olemassa olevia
hyviä käytäntöjä tulee tunnistaa standardien
pohjaksi ja yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöfoorumeilla edelleen kehitettäviksi. Pro
jekti- ja pilottimaiset toiminnat on kytkettävä
samaa tavoitetta tukeviksi kokonaisuuksiksi.

Siirtyminen avoimeen ja verkostomaiseen
toimintakulttuuriin edellyttää perinteisen hallintoajattelun korvaamista toimijoiden väliseen
vuorovaikutukseen perustuvalla yhteistyöllä.
Esimerkiksi hallinnon on uudistustoimissaan
aidosti osallistettava ja kuultava kaikkia
sidosryhmiä, jotta ratkaisujen vaikutukset
ymmärretään ja uudistuksiin voidaan sitoutua.
Kehittämistoimet on aina vietävä loppuun asti
käytännön toimintaan.

Nykyinen hallinnollinen järjestelmä perustuu
ylhäältä alas -ohjausmekanismeihin ja vahvaan itsehallinnolliseen asemaan. Erityisesti
hallinnon siilomaisuuden katsotaan estävän
tehokasta palvelukehitystä. Valtiotason, paikallistason, kolmannen sektorin ja yritysten
on haettava ennakkoluulottomasti organisaatiorajoja ylittäviä työskentelymalleja asiakaslähtöiseen tuotantoon ja kulujen optimoimiseksi.

Johtamisessa on nyt havaittava, että yhteiskunnan ja talouden rakenteelliseen muutokseen voidaan vastata parhaiten digitaalisuutta
hyödyntävien ratkaisujen avulla. Lainsäädännön on tuettava tätä kehitystä. Keskeisten
päätöksentekijöiden ja toimijoiden ymmärtämystä digitaalitaloudesta on vahvistettava,
jotta uudistuminen on mahdollista.

Tietoyhteiskuntapolitiikan ja toteutuksen
jatkuvuutta sekä toisaalta reagoimisnopeutta
muutostarpeisiin tulee parantaa. Kehitystoiminnan ohjaus on tarpeen turvata nykyisenmuotoista, yleiseen koordinaatioon ja sektorikohtaisiin osavastuisiin perustuvaa ohjausmallia radikaalisti muuttamalla sekä strategista ketteryyttä kehittämällä. Tämä tarkoittaa
joustavaa suunnittelua ja priorisointia, sitouttamista yhteiseen tahtotilaan ja resurssien
siirtoa muuttuvien tarpeiden mukaisesti.
Kyky johtaa kokonaisuuksia ratkaisee.

Kokonaisratkaisuihin sitoutuminen vaatii
yhteisiä uudistumishankkeita ja toiminnallisten tarpeiden määrittelyä koko yhteiskunnan
tasolla. Hankejohtamisessa on vaadittava
käytännön vaikutuksia ja toteutuksen loppuunsaattamista pitkällisen ohjelmasuunnit-
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Tarvittavat
toimenpiteet:

Kaikessa strategiatyössä tulee täysimääräisesti huomioida tieto- ja viestintätekniikan
tarjoamat mahdollisuudet. Jokaisen julkisen
ja yksityisen sektorin toimijan tulisikin luoda
toimintaansa ohjaava, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen strategia, joka yhteisten
tavoitteiden ja muutosjohtamisen tukemana
ylittää myös sektorikohtaisia palvelu- ja tietorakenteita.

1

Muodostetaan sektorirajat ylittävä,
yhteisiin ja käyttäjälähtöisiin toimintatapoihin tietoyhteiskuntaa johtava organisaatio,
joka toteuttaa digitaalisen agendan tavoitteita riittävällä toimivallalla ja resursseilla.

2

Hallinnon kaikki sektorit asetetaan
tulosvastuullisiksi toimialansa digitaalisen
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strategian toteuttamisessa ja linkitetään
suoraan ohjaukseen korkeimman hallinnollisen ja poliittisen päätöksenteon tasoilla.

hyötyjen saavuttamiseen. Käynnistetään
hallinnossa digitaalitalouden tietämystä ja
yhteistoimintaa edistävä Tietoakatemia.

3

5

Muodostetaan julkisen tietohallinnon
kehittämismalli, johon kuuluu strategian,
toimintamallin, ohjauksen ja organisoinnin
kokonaisvaltainen tarkastelu ja rakentaminen.

Varmistetaan saumaton yhteistyö
strategian, johtamisen ja valittavien kärki
hankkeiden välillä. Perustoiminnan ja
kärkihankkeiden tulosten käyttöönotto
sovitetaan yhteen.

4

Osana julkisen sektorin johtamisjärjestelmää ja käytäntöjä kehitetään muutoksen johtamista kiinnittämällä erityistä
huomiota osallistamiseen ja kokonais-
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LIITE 1
Teknologinen tulevaisuus

LIITE 2
Uudenlainen käyttäjälähtöisyys

• Teknologian kehittäminen on arvoperustaista ja ihmisten tarpeista lähtevää. Käyttäjälähtöisyyden lisäksi
tulee korostaa teknologisten innovaatioiden yhteyttä niiden kaupallistamiseen ja synnytettäviin palveluihin.

Uudenlaisessa käyttäjäajattelussa ihminen ei ole vain tuotettavien palveluiden kohde, vaan prosessiin
aktiivisesti osallistuva ja sitä muokkaava toimija.

• Ekologisten arvojen merkitys teknologiakehityksessä tulee vahvistumaan. Vihreä ICT luo ekotehokkuutta ja
kasvumahdollisuuksia.
• Perusteknologioiden muutos tai uuden teknologian käyttöönotto laajoissa käyttäjäkunnissa vie aikaa.
Yksilöiden ja organisaatioiden kykyä tunnistaa sopivia ratkaisuja tulee vahvistaa.
• Teknologiat luovat digitaalista jatkumoa eli ajan ja paikan merkitys vähenee entisestään. Mobiilien
välineiden merkitys kasvaa merkittävästi.
• Jatkuva vuorovaikutus yhä laajempien yhteisöjen kanssa vahvistuu. Sosiaalisen median käyttö toiminnoissa
yleistyy.
• Tiedon hallinnan merkitys painottuu. Hakukoneilla on tietovaltaa.
• Muistin lisääntyminen ja halpeneminen vahvistaa digitaalisen ja fyysisen maailman yhdistymistä.

Erityisesti digitaaliset palvelut on mahdollista suunnitella siten, että asiakas voi itse hyödyntää tietovarantoja
ja ottaa omaehtoista roolia palveluiden tuottamiseksi sekä toisaalta siten, että lisätään järjestelmien
kykyä ennakoida käyttäjän tarvetta tietylle palvelulle, esimerkkinä päivähoitopaikan tarjoaminen tai passin
uusiminen.
Täten myös perinteinen palveluprosessin määrittely on nähtävä uudella tavalla, jossa pääsy tietoon poistaa
turhia prosessien osia.
Myös etäpalvelut tai vuorovaikutteiset virtuaalipalvelut yhdistettynä fyysisiin palveluihin lisäävät palvelujen
joustavaa käyttöä ja palvelut voidaan suunnitella paremmin asiakkaan elämäntilanteeseen sopiviksi.

• Käyttöliittymäsuunnittelu lisää palvelujen käytettävyyttä ja vahvistaa (audio)visuaalisen tiedon käyttöön
liittyviä toimintoja.
• Pilvipalveluiden yleistyessä ICT:n tuotantotapa muuttuu olennaisesti. Palvelut tuotetaan ja tietosisällöt
haetaan verkosta, josta käyttäjät valitsevat tarvitsemansa palvelun.

Asiakasparadigman muutos

• Palveluiden ja tiedon profiloitavuuden seurauksena korostuu myös yksityisyyden suojan ja identiteetin
hallinta.
Jaetut tietovarannot
– avoimet rajapinnat

• Kognitio (tekniikkaäly) mahdollistaa ihmisen ja maailman mallintamisen, jonka avulla käyttötavoista luodaan
rakenteita mm. ”ihmisen digitaalinen minä”.
Palvelu 1
Palvelu 2

Prosessi 1
ASIAKAS

Palvelu 3

Prosessi 2
Prosessi 3

Uusi asiakas
ajattelu: käyttäjä palvelu
prosessiin
osallistujana
ja tiedon
hyödyntäjänä

ERILLISET PALVELUKANAVAT

Palvelu asiakkaalle

ASIAKAS
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Perinteinen
asiakasajattelu:
käyttäjä palvelun kohteena

LIITE 3
Agendan luominen prosessina
Syyskuu 2006

Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015 julkaistaan.

Kesäkuu 2007

Valtioneuvosto asettaa arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan varmistamaan
kansallisen tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteutumisen.

Tammikuu 2009

Neuvottelukunnan kokouksessa huomataan tarve uusille strategisille painotuksille ja
toimintamalleille sekä nykyisen tarkastelun ulottamiselle pidemmälle aikavälille.

Maaliskuu 2009

Hallitus antaa kannanoton, jossa päätetään kansallisen tietoyhteiskuntastrategian
päivittämisestä vuoden 2010 loppuun mennessä. Ensimmäistä tietoyhteiskuntapäivää
vietetään Helsingissä, missä kuullaan tietoyhteiskunnan kehityssuunnista niin julkisen
kuin yksityisen sektorin näkökulmista.

Huhtikuu 2009

Strategiatyön valmistelussa perehdytään EU-maiden, USA:n, Japanin ja Korean
vastaaviin strategioihin.

Toukokuu 2009

Neuvottelukunnan kokouksessa käydään uuden kansallisen strategian valmistelusta
lähetekeskustelu ja valmistelua päätetään jatkaa.

Syyskuu 2009
		

Neuvottelukunnan kokouksessa keskustellaan kansallisen tietoyhteiskuntastrategian
tavoitteista. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää verkkohaastattelun 		
tietoyhteiskunta- ja viestintäpolitiikan keskeisimmistä haasteista ja mahdollisuuksista.
Kyselyn tuloksia hyödynnetään strategian kehyksen valmistelussa. Viestintäministeri
Suvi Lindén esittelee Kuntamarkkinoiden puheessaan strategiatyötä.

Lokakuu 2009

Visiotyöskentelyä tehdään Sitran johtamana.

Marraskuu 2009

Työpajat käynnistyvät, ja niissä tunnistetaan strategian keskeisiä teemoja:
1. Kansalaistaidot ja syrjäytymisen ehkäisy
2. Valtiohallinnon roolin uudistaminen
3. Sähköisten palveluiden käyttäjätarpeista lähtevä kehitys
4. Tiedon saatavuus yhteiskunnan perusinfrastruktuurina
5. Ekologiset tekijät palvelutuotannossa ja järjestelmissä
6. Innovaatioiden kehittäminen.

		

Teknologisten kehityssuuntien ja ideoiden jäsentämiseksi järjestetään työpaja yhdessä
Tekesin kanssa. Neuvottelukunnan kokouksessa esitellään strategiatyön etenemistä ja
teematyöpajojen tuloksia.

Joulukuu 2009

Teemat julkaistaan ja avataan keskustelulle neuvottelukunnan verkkosivuilla ja 		
Facebookissa sekä otakantaa.fi-palvelussa. Visiotyöskentelyä ja tietoyhteiskunnan
seuraavan vaiheen kuvausta jatketaan yhteistyössä Sitran kanssa.

Tammikuu 2010

Teemoja kehitellään ja päädytään neljään kokonaisuuteen ja näitä läpileikkaaviin
teemoihin työstettäväksi teemakohtaisissa työpajoissa.
1. Tiedon rooli yhteiskunnan perusinfrastruktuurina
2. Käyttäjävetoiset sähköiset palvelut ja innovaatiotoiminta
3. Tasa-arvoinen tietoyhteiskuntakehitys: kansalaistaidot ja syrjäytymisen ehkäisy
4. Kestävä kehitys: ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoinen kehitys.

		

Horisontaaliset teemat: tuottavuus, johtajuus, avoimuus ja luottamus. Maakuntapäivät
Oulussa, jossa esitellään strategiatyötä ja kuullaan palautetta paikallistoimijoilta.
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Helmikuu 2010

Neuvottelukunnan sihteeristössä esitellään strategiatyön edistymistä ja kannustetaan
ministeriöitä osallistumaan työhön. Strategian tarkoituksessa painotetaan, että sitä ei
tule nähdä hallintokeskeisesti, vaan sopimuksena ja ohjeena yhteistyölle, johon kaikki
voivat sitoutua. Neuvottelukunnan kokouksessa esitellään neljän teeman kokonaisuuksia
ja alustavia tavoitteita. Erityisesti painotetaan tuottavuuspotentiaalia.

Helmikuu 2010

Viestintäministeri Suvi Lindén esittelee Viestintäfoorumin puheessaan strategiatyötä.

Maaliskuu 2010

Pääteemojen mukaiset neljä teemaryhmää työstävät työpajoissa strategian sisältöä
kahteen otteeseen. Teematyöpajojen tulosten pohjalta kehitellään strategian teemojen
tavoitteita ja keinoja. Toista kansallista tietoyhteiskuntapäivää vietetään Helsingissä
teemalla ”Me voimme vaikuttaa!”. Strategiaa esitellään yleisölle. IBM järjestää yhdessä
Sitran ja LVM:n kanssa tilaisuuden, jossa opiskelijat ideoivat strategiaan liittyviä teemoja.

Huhtikuu 2010

Työpajojen jälkeiset kirjoittajatiimit työstävät teemojen mukaisesti strategiatekstejä.

Toukokuu 2010

Neuvottelukunnan sihteeristön kokouksessa muokataan strategiatekstiä ja keskustellaan
painotuksista. Neuvottelukunnan kokouksessa sovitaan, että virkamiestyönä 		
konkretisoidaan, niputetaan sekä kehitetään strategian sisältöä, keinoja ja tavoitteita
edelleen. Perustetaan sparrausryhmä halukkaista neuvottelukunnan jäsenistä tukemaan
jatkokehittelyä.

Kesäkuu 2010

Sparrausryhmän kokouksessa täsmennetään strategian painotuksia mm. ikääntyvän
väestön ja tuottavuuden haasteita. Tekstiä muokataan ministeriön tiimissä painotusten
mukaan.

Heinäkuu 2010

Strategian rakennetta täsmennetään ja tekstiä muotoillaan ministeriössä. Rakenne
muotoutuu haasteiden ja edellytysten muotoon.

Elokuu 2010

Strategian versio 2.0. avataan yleisön kommenteille neuvottelukunnan sivuilla, 		
Facebookissa ja Otakantaa-sivustolla.

Syyskuu 2010

Neuvottelukunnan kokouksessa hyväksytään strategian rakenne ja keskustellaan
kärkihankkeiksi nostettavista painotuksista.

Lokakuu 2010

Strategian teksti viimeistellään. Digitaalinen agenda tuodaan neuvottelukunnalle ja
sisällytetään osana eduskunnalle annettavaa selontekoa.

Marraskuu 2010

Digitaalinen agenda käsitellään viestintäpoliittisessa ministeriryhmässä ja annetaan
Eduskunnalle valtioneuvoston selontekona.

Joulukuu 2010

Digitaalinen agenda valmistuu painettuna julkaisuna. Verkkosivustolla kuvataan agendan
sisältöjä ja toimintaa arjessa (www.arjentietoyhteiskunta.fi).
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LIITE 4
Neuvottelukunnan kokoonpano

Hallituksen puheenjohtaja Markku Markkula, Tieke ry
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj
Johtaja Annika Nyberg-Frankenhaeuser, Yleisradio Oy

Puheenjohtaja
Viestintäministeri Suvi Lindén, liikenne- ja viestintäministeriö
Vt. pääsihteeri
Neuvotteleva virkamies Taru Rastas (Kristiina Pietikäinen virkavapaalla 1.9.2010-), liikenne- ja viestintäministeriö

Toimitusjohtaja Sirpa Ojala, Digita Oy
Johtaja, Erkki Ormala, Nokia Oyj
Professori Petri Parvinen, Helsingin kauppakorkeakoulu
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen, Oulu
Johtaja Matti Puhakka, KELA

Varapääsihteeri
Neuvotteleva virkamies Markku Tuhkanen (Päivi Antikainen virkavapaalla 1.1.2010-), liikenne- ja viestintäministeriö
Jäsenet
Oikeusministeri Tuija Brax, oikeusministeriö
varajäsen ylijohtaja Pekka Nurmi
Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli, valtiovarainministeriö
varajäsen alivaltiosihteeri Juhani Turunen
Peruspalveluministeri Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeriö
varajäsen valtiosihteeri Vesa Rantahalvari

Toimitusjohtaja Ari Rahkonen, Microsoft Oy
Tietohallintojohtaja Jari Renko, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Dosentti Aatto J. Repo, Helsinki School of Economics
Toimitusjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara, Tekes
Johtaja Karri Salminen, Logica
Johtaja Paula Salonen, If
Toimitusjohtaja Katri Sipilä, Teosto

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin, opetusministeriö
varajäsen valtiosihteeri Marcus Rantala

Toimitusjohtaja Timo Soininen, Sulake Oy

Valtiosihteeri Heljä Misukka, opetusministeriö
varajäsen ylijohtaja Sakari Karjalainen

Toimitusjohtaja Reijo Svento, Ficom ry.

Johtaja Juhani Strömberg, Itella Oyj
Hallituksen puheenjohtaja Ville Tolvanen, Darwin

Valtiosihteeri Antti Pelttari, sisäasiainministeriö
varajäsen tietohallintojohtaja Kaarlo Korvola

Kehitysjohtaja Marja-Leena Tuomola, Sanoma News

Valtiosihteeri Riina Nevamäki, työ- ja elinkeinoministeriö
varajäsen osastopäällikkö Petri Peltonen

Kuluttaja-asiamies Marita Wilska, Kuluttajavirasto

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström, TeliaSoneraFinland

Ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö
varajäsen viestintäneuvos Asta Virtaniemi
IT-johtaja Yrjö Benson, valtiovarainministeriö
Varatoimitusjohtaja Erkki Böös, Osuuspankkikeskus
Pääjohtaja Rauni Hagman, patentti- ja rekisterihallitus
Head of Executive Advisers Bo Harald, TietoEnator Oy
Senior Government Adviser Antti Holmroos, IBM
Liiketoimintapäällikkö Mika Koskinen, Fujitsu
Johtaja Jorma Härkönen, MTV Oy
Pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström, Tilastokeskus
Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, Finanssialan Keskusliitto
Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Kuntaliitto
Kehitysjohtaja Ossi Kuittinen, Sitra
Ylijohtaja Mirjami Laitinen, Verohallitus
Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
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www.arjentietoyhteiskunta.fi

