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Tapahtumassa tänä vuonna
• Laki eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, 

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu (Koski) 
• Valmisteilla asetus, joka velvoittaa laatimaan kokonaisarkkitehtuurin perustason 

kuvaukset (JHS179)
• Oppilaiden tunnistuspalvelun (MPASS) käyttöönotto, vapaaehtoinen
• 1.7.2017 mennessä kunnan lakisääteiset palvelut kuvattu palvelutietovarantoon
• 1.7.2017 mennessä kuntalaisten ja organisaatioiden rekisteritietoja saataville 

palvelunäkymään
• 1.7.2017 Viestinvälityspalvelun käyttöönotto
• 1.7.2017 Sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantulo
• INSPIRE-direktiivin mukaiset haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalvelut
• 31.12.2017 mennessä yksityiskohtainen selvitys kunnista maakunnille siirtyvästä 

omaisuudesta ja sopimuksista
• XBRL-tilinpäätösraportoinnin käyttöönotto vaiheittain. Muut Kuntatieto-ohjelman 

mahdollisesti aiheuttamat muutokset tietojen toimittamisessa
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Tapahtumassa ensi vuonna
• 1.1.2018 luonnollisen henkilön tunnistuspalvelu
• 1.1.2018 verkkomaksamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelu
• Laki sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisesta hyödyntämisestä
• Sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (Kansa)
• Julkisen hallinnon verkkosivujen saavutettavuusdirektiivin käyttöönotto
• Maakuntiin liittyviä käytännön järjestelyjä: sopimukset, muutoksesta 

aiheutuvat kilpailutukset, henkilöstön siirrot, tietohallinnon uudelleen 
organisointi

• Hallitusohjelman mukaan uusi tiedonhallintolaki. Muutoksia julkisuuteen, 
asiakirjahallintoon ja tietoturvaan

• EU-tietosuoja-asetus voimaan
• EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) saattaminen osaksi 

kansallista lainsäädäntöä. Koskee mm. energiapuolta, liikennettä, 
terveydenhuoltoa, vesihuoltoa

• Sähköinen laskutus julkisissa hankinnoissa – direktiivin käyttöönotto
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Eikä tässä vielä kaikki…

• DigiNYT

• DigiOffice

• Digikuntakokeilu

• Digistrategia

• Julkisten palvelujen digitalisoinnin periaatteet

• Digiosaaminen

• Koulutuksen digitalisaatio

• Digipalvelutehdas
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Ja sitten vielä…
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Tekoäly
Big data

Robotisaatio
Pilvipalvelut

Esineiden internet
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Koska se loikka tapahtuu?

• Positiivinen kehitys jää usein huomaamatta, 
koska se tapahtuu asteittain

• Tekniikan kehitys voi olla nopeaa, mutta 
toimintakulttuurin ja prosessien muutos on 
hidasta

• Edelläkävijyys ei aina kannata, ainakaan sen ei 
pitäisi olla itseisarvo

15.3.2017 Tommi Karttaavi7



”Kaupan digiloikka ei välttämättä olekaan loikka, 
vaan pikemminkin 3000 metrin esteet, jossa 
olemme juuri ylittäneet ensimmäisen vesiesteen.”
Arttu Huhtiniemi, Technology Lead, K Digital (Blogi 7.12.2016)
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Kiitos!
tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi

@tommikarttaavi


