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Kuntien digitalisoitumisen rahoitus, 
kohdentaminen ja yhteistyö 

Kunnilla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää ulkoista, julkista ja 
yksityistä rahoitusta digitalisointiin ja se osataan kohdistaa 
vaikuttavasti. 

• ”Edunvalvontavaikutus”: Kuntien digitalisoitumiseen ohjattava valtion 
rahoitus kohdennetaan systeemaattisesti ja tavoitteellisesti.

• Rahoituksen tavoitteet ovat asetettu yhteistyössä kuntien ja 
Kuntaliiton kanssa. 

• Tuotetaan tutkittua tietoa kuntien digitalisoitumisen tarpeista, esim. 
tiedolla johtaminen, toimialatarpeita jne. 
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Mitä vaikutuksia täytyy saada aikaan? Keskipitkällä aikavälillä (1-4 v)



Digitalisaatiolta odotetaan säästöjä, 
mutta edellyttää euroja. 
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Esim. asiakkaiden tarpeet, palveluiden 
kehittäminen ja tarve tehostaa ja saada säästöjä 
johtavat päätökseen digitalisoida toimintaa. 

Digitalisointi muuttaa toimintaa. 
Muutos edellyttää usein uudenlaista 
osaamista ja teknologiaa. Muutos on 
kustannus. 

Toiminta edellyttää resursseja,
kuten koulutusta, konsultointia, 
teknologiaa, palveluiden ja 
infran hankintaa. 

• Kunnan oma rahoitus (veropohja), 
• Valtionosuudet 
• Hankerahoitus: EU, valtio, Sitra jne.  
• Yksityinen rahoitus. 
• Säästäminen usein mahdotonta 

TARVE

TOIMINNAN 
MUUTOKSEEN.

RESURSSEJA.

RAHOITUS

johtaa

Toiminnan muutos edellyttää… 

Resurssit vaativat rahoitusta. 

Rahoitus mahdollistaa 
muutoksen. 



Näkökulmia kuntien digitalisoitumisen 
rahoitukseen

Rahoitus 

- Kansallinen rahoitus 

- EU-rahoitus

- Yksityinen rahoitus 
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Hankinnat 

- Hankintaosaaminen 

- Hankintasopimusten hyödyntäminen 
tehokkaasti 

Digirahoituksen kohdentaminen 
”oikeisiin asioihin” 

- osaaminen

- johtaminen

- Valmistelevaa ja taustatyötä 

Yhteistyö

- Rahoituksen tehokas käyttö esim. 
yhteistyön kautta. 

- Yhteishankinnat, kehittäminen jne. 



Digitalisaation rahoitus, kohdentaminen 
ja yhteistyö

Rahoittaja Kumppani

EU Kunta/ kunnat

Valtio Kunta/ kunnat

Kunta Kunta

Kunnat Kuntayhtymä

Hankintarengas Julkinen +/-
yksityinen

Yksityinen Kunta/ kunnat
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Digirahoituksen 
kohdistaminen

Toimiala

Palvelusektori

Julkinen toimija

Kansalainen

Kuntalainen

Digiyhteistyö

Kansallinen

Julkinen +/- yksityinen

Alueiden välinen

Alueiden sisäinen

Kansalaisvetoinen
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MFF: Mistään ei ole sovittu 
ennen kuin kaikesta on sovittu

• Ylimääräinen Eurooppa-neuvoston kokous 20.-21.2.2020
• Keskeisimmät neuvottelukysymykset:

• Rahoituskehyksen kokonaistaso
• Keskeisten politiikka-alueiden tasapaino rahoituksen allokkoinnissa
• Maksukorjaukset tulopuoleen

• Frugal four
• Digitalisaatio: ohjelmien rahoitus ja synergiat edelleen auki.
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Hankinnan tulokulma
Säädöstaustaa

Laki julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista 
1397/2016

3 §
4 § …

EU-kynnysarvot (ilman 
arvonlisäveroa) 1.1.2020 alkaen, 
muut hankintayksiköt (kunnat)
Hankintalaki 26 §
Tavarat, palvelut ja 
suunnittelukilpailut

214 t€

Erityisalat, hankintalaki 13 §
Käyttöoikeussopimukset 5 350 t€

https://www.hankinnat.fi/mika-
julkinen-hankinta/kynnysarvot
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https://www.hankinnat.fi/mika-julkinen-hankinta/kynnysarvot


Kunnan digihankinnat
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https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lakiklinikka-hankinnat-ja-talous-linkittyvat-toisiinsa/
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/
https://tem.fi/julkiset-hankinnat


Yhteishankinnat

https://www.hansel.fi/


Tavoitteista toimenpiteitä



Ratkaisut ovat:

• Edunvalvonnallisia näkemyksiä (konkreettisia tavoitteita ja malleja)
(lainsäädäntöön), joita edistetään vaikuttamalla/lobbaamalla tai julkisuuden 
kautta viestintäkampanjoin.

• Toimintatapoja/malleja, sovelluksia, organisaatiomalleja, tuotteita ja palveluja 
(tms.), jotka on kehitetty yhdessä relevanttien sidosryhmien kanssa ja näiden 
levittämistä viestinnällisesti ja toiminnallisesti sekä tukemalla niiden 
toimeenpanoa kunnissa.

• … jotka vievät kohti yhdessä sovittua vaikuttavuutta.
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Ymmärrys siitä, mitä pitäisi 
tehdä / mikä on järkevää

Sen paketoiminen
Esitetyn ratkaisun todeksi 
tekeminen / toimeenpanon 

tuki



Mitä ratkaiseminen vaatii?

• Ymmärrystä siitä, mitkä ovat erilaisten kuntien näkökulmasta niitä haasteita, jotka 
estävät tällä hetkellä tavoitteen toteutumista 

• Ymmärrystä siitä, keillä kaikilla on vaikutusvaltaa tavoitteen toteutumiseen tai 
toteutumatta jättämiseen (yhteistyökumppaneiden tunnistaminen)

• Ymmärrystä siitä, mitä mahdollisesti tapahtuu, jos tavoitetta ei saavuteta

• Keinoja kehittää ratkaisuja (yhdessä)

• Osaamista niiden toteutuksen suunnitteluun (kehittämisprojekti, 
edunvalvontaprojekti, viestintäprojekti)

• Osaamista ja resursseja projektin toteuttamiseen ja tulosten varmistamiseen
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www.kuntaliitto.fi

Kiitos.
Etunimi Sukunimi
Puhelinnumero
etunimi.sukunimi@organisaationnimi.fi
@twitter

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/

