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Digitalisaation kannustimen tavoitteet

‒ Kuntien toimintatapojen ja palveluprosessien uudistaminen sekä 
niiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen

‒ Kuntien kannustaminen yhteistyöhön
‒ Asiakaslähtöisyys
‒ Mahdollisuus saavuttaa kustannussäästöjä
‒ Digitalisaatioon liittyvien valtakunnallisten strategisten tavoitteiden 

toteuttaminen kuntalähtöisesti
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I haku käynnissä, 
lisäksi kootaan ehdotuksia yhteishankkeiksi
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1: Avustuksen hakeminen 
kunnan tiedolla johtamisen 

parantamiseen, datan 
hyödyntämiseen sekä näihin 

liittyvän tietojohtamisen ja 
toimintaprosessien 

kehittämiseen 2. Ehdotukset useiden kuntien 
yhteisesti toteutettaviksi hankkeiksi

30 milj. euroa



Avustuksen hakeminen kunnan tiedolla johtamisen parantamiseen, 
datan hyödyntämiseen sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja 
toimintaprosessien kehittämiseen, hakuaika 19.9.2019 saakka

‒ Avustuksen kohteena voivat olla:
‒ Kunnan taloushallinnon prosessien automatisointi ja sitä tukevan 

tiedonhallinnan kehittäminen yhteisesti määritetyn tiedon varaan.
‒ Automatisoinnin kohteita taloushallinnossa voivat olla esimerkiksi 

taloustapahtumatason automatisointi, kustannuslaskenta, sisäinen ja ulkoinen 
raportointi tai automaattiset analyysit

‒ Muut toimenpiteet, joilla luodaan tai parannetaan kunnan edellytyksiä 
kunnan toimintaa, taloutta tai henkilöstöä koskevien tietojen 
digitalisointiin sekä näiden tietojen hyödyntämiseen toimintojen 
tiedolla johtamisessa.
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Rahoituksen myöntämisen kriteerejä I haussa
‒ Arvioidaan erityisesti hankkeiden yhteiskunnallisen ja taloudellisen 

vaikuttavuuden toteutumista sekä hankkeiden yleistä merkitystä kuntien 
kannalta.

‒ Hakemuksia arvioidaan myös siitä näkökulmasta,
‒ miten kunnan tiedolla johtaminen ja ennakoiva tiedon hyödyntäminen paranevat,
‒ miten toiminta parantaa asukkaille tarjottavia palveluita,
‒ mitä konkreettisia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita esitetyllä hankkeella 

tavoitellaan verrattuna nykytilaan,
‒ mitä toimenpiteitä täytyy toteuttaa, että tavoitteisiin ja laajempiin vaikutuksiin 

päästään,
‒ mitä laajempia vaikutuksia sidostahoihin toiminnan muutoksella on,
‒ miten kunta seuraa tapahtunutta toiminnan muutosta,
‒ miten laajasti hankkeen tulokset ovat kunnissa hyödynnettävissä ja sitoutuvatko 

hakijat tulosten jakamiseen ja
‒ miten hanke kytkeytyy kuntastrategiaan ja kunnan muuhun kehittämiseen.
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Haetaan vaikuttavuutta, hakemuksessa kuvattava mm.
‒ Mitä vaikutuksia hankkeen tuotoksilla on kunnan toimintatapoihin tai 

prosesseihin? 
‒ Onko hankkeen tuloksilla laajempia vaikutuksia? 
‒ Miten hanke parantaa kunnan tiedolla johtamista ja ennakoivaa 

tiedon hyödyntämistä?
‒ Miten hanke parantaa asukkaille tarjottavia palveluita?
‒ Kustannusvaikutukset
‒ Kertaluonteisuus vs. pysyvyys
‒ Mekanismi, aikataulu, seuranta

‒ Miten hanke kytkeytyy siihen sitoutuneiden kuntien strategioihin?
‒ Riskiarviointi
‒ Toiminnan muutoksen seuranta
‒ Suunnitelma työn skaalaamisesta ja levittämisestä
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Avustuksen myöntämisen edellytyksiä ja ehtoja
‒ Kunnille tai kunnille yhdessä, kunnan tehtäviin
‒ Sitouduttava kokemusten jakamiseen 
‒ Tulokset oltava myös muiden kuntien hyödynnettävissä
‒ Avoimesti hyödynnettäväksi soveltuvat, avustuksen kohteena olevat tuotokset ovat 

vapaasti käytettävissä, muokattavissa, levitettävissä ja edelleen kehitettävissä hankkeen 
päättymisen jälkeen.

‒ Hyödynnettävä soveltuvin osin yhteentoimiva.suomi.fi –yhteentoimivuusalustalta löytyviä 
sanastoja, koodistoja ja tietomalleja ja mahdolliset uudet sanastot, koodistot ja tietomallit 
on julkaistava siellä.

‒ Uusia palveluja tai sovelluksia luotaessa niiden tuleva hallintamalli on kehitettävä 
hankkeen aikana

‒ Ensisijaisesti palvelu- ja sovellushankinnoissa JHS 166 -ehtoja, jotka ovat suositeltavia 
avoimen lähdekoodin ja rajapintojen hankinnoissa. 

‒ Kehitetyt palvelut on kuvattava suomi.fi:n palvelutietovarantoon.
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Valtionavustuslaki (688/2001)
Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä (893/2019)



Raportointi

‒ Väliraportointi Hankesalkku-välineellä 3 krt/v
‒ Loppuraportointi hankkeiden vaikuttavuudesta ja avustusten 

käytöstä on toimitettava valtiovarainministeriöön sitä koskevalla 
lomakkeella 30.11.2021 mennessä. 

‒ Maksatus pääsääntöisesti kolmessa erässä
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Ehdotukset useiden kuntien yhteisesti toteutettaviksi 
hankkeiksi
‒ Kaksivaiheinen prosessi
‒ Ehdotus tai ilmoitus kiinnostuksesta osallistua viimeistään 5.9.
‒ Varsinainen valtionavustushaku myöhemmin

‒ Hankkeita, jotka ovat
‒ Kuntien yhteisiä
‒ Kuntien toimintatapoja tai palveluprosesseja uudistavia sekä niiden 

laatua ja vaikuttavuutta parantavia. 

‒ Aihe-ehdotukset voivat olla erilaisia, ja kunnat voivat esittää 
niitä omista tarpeistaan lähtien. Ideat voivat olla innovatiivisia 
ja uusia, tai niitä voi ammentaa jo tehdystä kehittämistyöstä.

‒ Yhteinen työpaja 27.9.
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Ehdotuksissa on kuvattava mm.

‒ miten ehdotus parantaa kuntien toimintatapoja tai 
palveluprosesseja sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta,

‒ ehdotuksen tavoitteet ja toivottu lopputulos,
‒ ehdotettavan kehittämiskohteen merkitys kuntakentällä ja 

tulosten hyödynnettävyys,
‒ ehdotetun idean kustannuspotentiaali ja
‒ ehdotuksen jatkokehittelyn ja toteutuksen mahdolliset riskit.
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Aikataulu
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Kunnan tiedolla johtamisen parantaminen, datan hyödyntäminen
sekä näihin liittyvän tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittäminen

Kuntien yhteisesti toteutettavat hankkeet, alustava aikataulu

Hakuaika 19.9. Hakemusten 
käsittely

Päätös: 
lokakuu

Ehdotusten
keruu

Yhdessä 
työstäminen

Työpaja 
27.9.

5.9. Hakuaika x.11.
Hakemus-

ten
käsittely

Päätös: 
joulukuu



Digitalisaation kypsyysmalli (VTT)
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5.0 - Kunta palvelualustana

4.0 - Asiakaslähtöiset palvelupolut: teknologia 
palvelemaan

3.0 - Prosessien optimointi: prosessiautomaatio 
osana prosesseja

2.0 - Prosessi tai prosessin osa digitaalisessa 
muodossa

1.0 - Palvelut kuntalaisille pääosin manuaalisia



Kiitos!

https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma
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Puh. 0295 16001 (vaihde)
Lisätietoja: 
Anne-Marie Välikangas, Suvi Savolainen
www.vm.fi

Valtiovarainministeriön viestintä
vm-viestinta@vm.fi
Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500


