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Julkishallinto käyttää Suomessa vuosittain lähes kaksi miljar-

dia euroa meidän kaikkien yhteisiä rahoja tietojärjestelmi-

ensä ylläpitoon ja kehittämiseen. Kyse on niin merkittävästä 

summasta, että julkishallinnon ICT-toiminnan tavoitteista ja 

ohjauksesta päättämistä ei voi pitää sen sisäisenä asiana ja 

jättää pelkästään virkakoneiston hoidettavaksi.

 

Julkishallinnon tehtävänä on palvella asiakkaita. Siksi jul-

kishallinnon ICT-toiminnan ohjauksen on lähdettävä siitä, 

kuinka asiakkaat ja heidän tarpeensa saadaan toiminnan 

keskipisteeseen. Kansalaiset ovat entistä kiinnostuneempia 

yhteisten asioiden hoidosta, ikäihmiset tarvitsevat sähköisiä 

kotipalveluja ja huoltosuhde edellyttää parempia sähköi-

siä palveluja. Mutta julkishallinnon asiakkaita ovat myös 

yritykset. Ja toisin kuin useimmat kansalaiset, yritykset voivat 

paremmin valita, minkä maan tai kunnan julkishallinnon 

palveluita ne käyttävät. Siksi kiristyvässä kansainvälisessä 

kilpailussa julkishallinnon pitää olla entistä kiinnostuneempi 

yritysasiakassuhteidensa hoitamisesta.

 

Julkishallinnon ICT-budjetista käytetään pääosa ostoihin ja 

hankintoihin. Tässä kohden Teknologiateollisuuden jäsen-

kunnan kanta on selkeä: julkishallinnon nykyiset käytännöt 

hankkia tuotteita ja palveluita eivät ole toimivia kenenkään 

kannalta. Vika ei ole EU:n direktiiveissä tai lainsäädännössä, 

vaan Suomessa omaksutuissa toimintamalleissa.

 

Hankintoja tehdessään julkishallinto ei pyri rakentamaan 

innovatiivisuuteen kannustavia kumppanuussuhteita, joissa 

myös pienemmät yritykset voisivat olla toimittajina. Hankin-

nat tehdään yleensä pieninä erinä, toimittaja valitaan pelkäs-

tään hinnan perusteella, eikä tarjouspyyntö anna toimittajille 

mahdollisuutta miettiä parhaan vaikuttavuuden ja asiakas-

kokemuksen tuottavia ratkaisuja. Kun ostaja lisäksi jättää 

usein sopimusriskit ja vastuut toimittajalle, julkishallinnon 

Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi

asiakkuuksien kiinnostavuus aidosti molemmille osapuolille 

hyödyllisiin kumppanuussuhteisiin pyrkivien toimittajien 

silmissä on pieni.

 

Toimittajasuhteiden hoito on asia, joka vaikuttaa koko julkis-

hallinnon tehokkuuteen. Vain silloin, kun toimittajilla on aito 

tarve olla kiinnostunut asiakkaansa asiakkaan – kansalaisen 

tai yrityksen – tehokkaasta palvelusta, toimittajat panostavat 

uusien innovaatioiden luomiseen ja tehokkaaseen hyödyn-

tämiseen. Innovaatiot taas ovat yhä välttämättömämpi osa, 

kun julkishallinto tehostaa toimintaansa. Kaikkien veron-

maksajien etujen mukaista on synnyttää itseään vahvistava 

kehä, jossa loppuasiakkaan tarpeet poikivat uusia innovaa-

tioita, jotka taas ohjaavat julkishallinnon toimintaa entistä 

tehokkaammaksi.

 

Valtion IT-johtamisyksikkö on käynnistänyt koko julkishallin-

non, mukaan lukien kunnat, kattavan JulkICT-strategiapro-

sessin, ja avannut sitä kiitettävästi kaikille asiasta kiinnostu-

neille. Koska asia on Teknologiateollisuuden jäsenille tärkeä 

sekä julkishallinnon asiakkaina että toimittajina, olemme 

tehneet tämän jäsenistömme näkemykset kokoavan haastat-

teluihin perustuvan raportin.

 

Toivon sen kuluvan hiirenkorville strategian valmistelijoiden 

käsissä ja tulevan hyödynnetyksi myös siinä vaiheessa, kun 

strategian toimeenpanon seuranta tulee ajankohtaiseksi.

Helsingissä 18.06.2012 

Jukka Viitasaari
Johtaja, Teknologiateollisuus ry
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Julkishallinnon tietotekniikka on merkittävä ja kasvava vero-

tulojen käyttökohde. ICT-menot valtio- ja kuntatasolla ovat 

yhteensä lähes kaksi miljardia euroa (1,7 miljardia vuonna 

2010). Tästä summasta valtion tietohallinnon osuus on 908 

miljoonaa euroa ja kuntasektorin osuus 827 miljoonaa euroa. 

Menot vastaavat 1,8 prosenttia valtion budjetista ja vastaa-

vasti noin kahta prosenttia kuntasektorin toimintamenoista. 

Julkishallinnon ICT-menot ovat olleet merkittävässä kasvussa 

sekä valtio- että kuntatasolla, kun vuosituhannen alussa vas-

taavat menot olivat yhteensä noin 1,1 miljardia euroa. Viime 

vuosien aikana ICT-menojen kokonaiskasvua on vauhdittanut 

erityisesti valtionhallinto, kuntasektorin osalta kasvu on ollut 

viime aikoina hillitympää (Kuva 1). 

 

Julkishallinnon ICT-menoista reilu viidennes koostuu palkoista 

ja muista palkkiosta. Loput eli valtaosa menoista koostuu 

ICT-laitteiden, -ohjelmistojen ja palveluiden ostoista (Kuva 2). 

Siten hankintojen ja toimittajasuhteiden hoito on kriittinen 

osa julkishallinnon ICT-toimintaa. Erityisesti valtion tietohal-

linnon menoista ulkopuoliset palvelut muodostavat valtaosan 

noin 57 prosentin osuudella kaikista ICT-menoista. Euromää-

räisesti tämä merkitsee pelkästään valtion tietohallinnossa 

521 miljoonan euron ulkoisia palveluhankintoja vuodessa. 

Suurin osa ulkoisten toimijoiden palvelumenoista kohdistuu 

sähköisten tietojärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon.

Kaikkiaan julkinen sektori teki hankintoja vuonna 2010 

yhteensä noin 27 miljardilla eurolla. Julkiset hankinnat ovat 

erittäin tärkeitä sekä julkiselle sektorille että elinkeinoelä-

mälle. ICT-hankinnat ovat tästä summasta noin 5 prosenttia, 

joten ne muodostavat merkittävän osan julkisista hankinnois-

ta. Market Visionin mukaan Suomen IT-markkinat (palvelut 

ja ohjelmistot) vuonna 2010 olivat 5,5 miljardia euroa. Kun 

kuntasektorin ja valtion 1,7 miljardin euron ICT-kokonais-

menoista vähennetään palkat, palkkiot, tietoliikenne ja muut 

menot, saadaan IT-hankintojen arvoksi noin 1,0 miljardia 

euroa eli noin viidennes koko Suomen IT-markkinasta.

1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve
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Kuva 1. Kuntasektorin ja valtionhallinnon ICT-menot 
vuosina 2001 – 2010

ICT-menojen jatkuva kasvu sekä paineet toimintojen tehos-

tamiseen ja tuottavuuden jatkuvaan parantamiseen ovat 

aiheuttaneet tarpeen laatia yhtenäisempi kokonaiskuva 

julkishallinnon ICT-strategian perustaksi. Julkishallinnon ICT:n 

pirstoutunut kehittäminen, päällekkäisten infrastruktuurien 

luominen ja resurssien vääränlainen kohdentaminen ovat 

esimerkkejä ongelmista, jotka luovat tehottomuutta lisä-

panostuksista huolimatta. Nykytilan ongelmat on kuitenkin 

tiedostettu ja johdonmukaisilla muutoksilla pyritään paran-

tamaan palvelujen laatua ja tehokkuutta sekä tuottamaan 

selkeitä säästöjä. Näistä lähtökohdista valtionhallinnon ja 

kuntasektorin ICT:tä halutaan nyt katsoa keskitettynä koko-

naisuutena ja yhteisen strategian avulla, jota varten JulkICT-

strategiahanke käynnistettiin vuoden 2012 alussa. 

Julkishallinnon ICT-menojen kasvu, tarpeiden muuttuminen ja teknologinen kehitys tuovat 
jatkuvia muutospaineita. Myös paineet toimintojen tehostamiseen ja tuottavuuden parantami-
seen ovat aiheuttaneet tarpeen laatia kokonaiskuva julkishallinnon ICT-strategiasta.
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Kuva 2. Kuntasektorin ICT-menot luokittain 2010 ja Valtion ICT-menot luokittain 2010
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2. JulkICT-strategia lyhyesti

Valtionvarainministeriö käynnisti 27.1.2012 asettamispää-

töksellä julkisen hallinnon ICT-strategian (JulkICT-strategian) 

kehityshankkeen. Hanke käynnistyi välittömästi ja sen toimi-

kausi päättyy 28.9.2012.

Julkisen hallinnon ICT-strategian tarkoituksena on luoda 

ensimmäinen valtionhallinnon ja kuntasektorin yhteinen 

strategia ICT:n kehittämiseksi. Strategian lähtökohtana on 

konkretisoida hallitusohjelman linjaukset ja tavoitteet ICT:n 

näkökulmasta ja laatia strateginen suunnitelma niiden toteut-

tamiseksi. Vaikuttavuus ja tuloksellisuusohjelma, kuntauudis-

tus ja useat muut hallituksen hankkeet tarvitsevat tuekseen 

ICT-strategian linjauksia yhteisistä kehittämissuunnista. 

Julkishallinnon asiakaspalvelun ja erityisesti yhteispalvelupis-

teiden kehittäminen otetaan strategiassa huomioon, mutta 

strategia ei sen sijaan korvaa yksittäisten toimijoiden kuten 

ministeriöiden, virastojen ja kuntien IT-strategioita. Tavoit-

teiden toteuttamisen keinoina toimivat ohjaus-, kehittämis-, 

rahoitus- ja tuotantomallit sekä rakenteet. JulkICT-strategian 

linjaukset jalostetaan kattaviksi kehittämisohjelmiksi hallitus-

kauden ajaksi, mutta samalla huomioidaan myös pidemmän 

aikavälin tavoitteet.

Hankkeen tehtävänä on tuottaa ehdotus koko julkisen hallin-

non yhteiseksi ICT-strategiaksi. Lopputuotoksena strategian 

avulla tullaan kuvaamaan nykytila ja asettamaan yhteiset 

tavoitteet tulevaisuuden tahtotilasta. Lopulta strategiassa 

tullaan määrittelemään keinot ja muutokset tavoitetilaan 

pääsemiseksi (Kuva 3). 

Toimittajien osaamisessa on toivomisen varaa
Konsulttitoimisto Analystican julkishallinnon palveluksessa 

toimiville ostajille tekemän kyselyn mukaan julkishallinnolle 

tavaroita ja palveluita myyvien toimittajien osaamisessa on 

toivomisen varaa. Toimittajat eivät osaa vastata hankinta-

pyyntöihin oikein, eivät ymmärrä mitä muodollisilla kriteereil-

lä tarkoitetaan ja hankintapäätöksistä valittaminen aiheuttaa 

hankaluuksia sekä ostajille että toimittajille. Todennäköisesti 

samat haasteet koskevat myös ICT-hankintoja, kuitenkaan 

JulkICT-strategian valmistelussa näiden ongelmien korjaami-

nen ei ole noussut keskeiseksi kysymykseksi.

JulkICT-strategia konkretisoi julkisen hallinnon linjan ja tavoitteet sekä luo suunnitelman 
yhteisen ICT-strategian tuottamiseksi. 

•	 Tiedot nykytilasta

•	 Edeltävien strategioiden arviointi

•	 Nykytilan analyysit

•	 JulkICT:n rakenteiden perustaminen ja työnjako – muutokset  

toimintojen organisointiin ja ohjaukseen

•	 Muutokset palvelujen rahoitus-, hankinta- ja tuottamismalleihin

•	 Säädösmuutokset

•	 Yhteiset kehittämishankkeet eri kohdealueilla

•	 Muutosajureiden, mahdollisuuksien ja rajoitusten tunnistaminen

•	 Vaihtoehtoisten tavoitetilakuvausten luominen ja vertailu

•	 Tavoitetilan valinta ja yhteensovittamien muiden strategien osa- 

alueiden ja kohdealueiden kanssa.

NYKYTILA

KEHITYSPOLKU

TAVOITETILA

Kuva 3. JulkICT-strategian tehtävänä on kuvata nykytila ja tavoitetila, sekä 
kehityspolku tavoitteen saavuttamiseksi.
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Taulukko 1. Haastatteluihin ja kyselyihin vastasi vaikuttajia 
18:sta eri yrityksestä sektorin sisällä ja neljästä elinkeinoelä-
män toimijasta.

Tämän selvityksen tarkoitus on koota teknologiateollisuuden 

vaikuttajien kokonaisvaltainen sekä käytännöllisen tason 

näkemys JulkICT-strategiassa huomioon otettavista asioista. 

Sektorin vaikuttajat ovat päässeet konkreettisesti esittämään 

näkemyksiään julkishallinnon ICT:n nykytilasta ja tulevaisuu-

den kehittämiskohteista. 

Raportti on toteutettu yhteistyössä Teknologiateollisuus ry:n 

ja konsulttitoimisto Gearshift Groupin keräämän kvalitatiivi-

sen haastatteluaineiston perusteella. Haastattelut suoritettiin 

tapaamisten, puhelinhaastatteluiden sekä sähköpostikyse-

lyjen avulla. Haastateltaviksi valittiin Teknologiateollisuus 

ry:n Tietotekniikka- ja tuottavuusryhmän jäsenyrityksiä, alan 

suurimpia toimijoita sekä muita elinkeinoelämän vaikutta-

jia. Haastattelukierros suoritettiin 14.2.–7.3.2012 välillä ja 

JulkICT-strategiaan otti kantaa yhteensä 27 vaikuttajaa 22 eri 

organisaatiosta (Taulukko 1). Näkemyksiä kysyttiin yhteensä 

40 eri organisaation edustajalta. Vastausprosentti oli 55. 

Kohdassa 4 on esitelty yleinen näkemys vastaajien antamista 

mielipiteistä ja ehdotuksista. Synteesi esittelee tiivistelmänä 

ne asiat, joita vastaajat painottivat haastatteluissaan eniten 

ja joista vallitsi suuri yksimielisyys vastaajien keskuudessa. 

Kohtaan 4 kirjattu yleinen näkemys on syntynyt haastatte-

lujen perusteella, ja siihen on lisätty täsmennyksiä 14.3. ja 

16.3.2012 sekä 9.4.2012 Teknologiateollisuus ry:n jäsenyri-

tysten kanssa yhteistyössä pidetyistä seminaareista. Lisäksi 

osana tiedon- ja näkemysten keruutyötä on tavattu JulkICT-

strategian hankepäällikkö Olli-Pekka Rissanen.

Haastattelujen ja seminaarien pohjalta on muodostettu 

näkemys, jonka esitämme luvussa 5, siinä näkemyksen 

osatekijät on ryhmitelty JulkICT-strategiatyössä käytettäviin 

linjausalueisiin. Luvussa 6 esitetään yksityiskohtaisesti kaikki 

16 kysymystä, joihin vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa. 

Lisäksi jokaisen kysymyksen alle on tiivistetty vastausten 

yleinen sisältö. 

3. Teknologiateollisuuden näkemys  
  JulkICT-strategiaan

Haastatellut yritykset

Teollisuuden vaikuttajat:

BookIT Oy Jukka Salonen

Canon Harry Nyström, Markku Suopanki,  

 Markus Winnett

Codebakers Seppo Takanen

CSC Juhani Käpyaho

Elisa Aimo Maanavilja

ETLA Olli Martikainen

Fujitsu Lasse Rautio

IBM Antti Holmroos, Tommi Varjonen

Innofactor Sami Ensio

Kone Kati Hagros

KPMG Asko Torniainen (siirtynyt Verohallintoon)

Leonidas Kari Peltola

Logica Jukka Ahtikari, Karri Salminen

Metso Pauli Nuutinen

Microsoft Max Mickelsson, Ari Rahkonen

MyLab  Esa Soini

Sulava Aki Antman

Tieto Jaakko Tapanainen

   

Elinkeinoelämän vaikuttajat:

EK Jukka Lehtonen

Sitra Antti Kivelä

Teknologiateollisuus ry Jukka Viitasaari

Valtiovarainministeriö Olli-Pekka Rissanen

Teknologiateollisuuden jäsenyritysten ja toimijoiden sekä elinkeinoelämän vaikuttajien  
näkemykset julkisen hallinnon ICT-järjestelmien nykytilasta on selvitetty haastatteluilla. 
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samanlaisia kaikkia osapuolia hyödyntäviä kumppanuusmal-

leja, jotka ovat yksityisten yritysten menestysekosysteemien 

pohjana. Toimivien kumppanuusmallien uskotaan luovan 

ICT-palveluita, joilla julkishallinnon toiminnan vaikuttavuus 

paranee tehokkaasti.

Konkreettisia muutostavoitteita
Konkreettisina muutostavoitteina hankintaprosessissa on 

se, että toimittajien valintamenettelyn tulisi perustua 
entistä enemmän kokonaistuottavuuden arviointiin, 

ei niinkään hankintahintaan tärkeimpänä kriteerinä. Han-

kintalaki itsessään nähdään toimivana, mutta ongelmia on 

sen tämän hetkisessä tulkinnassa. Neuvottelumenettelyn 
laajempi käyttö ja vuorovaikutuksen lisääminen han-
kintaprosessin aikana on selkeä toive teollisuuden puolelta. 

Keskustelevamman otteen lisääminen nähdään ratkai-

suna useisiin solmukohtiin hankintaprosessin toteutuksessa. 

Samoin sopimusehtojen sopiminen yhdessä toimittajien 
kanssa vakioehtojen sanelun sijaan nähdään alentavan 

merkittävästi toimittajariskiä. Sopimusehtojen tiukkuus ja 

joustamattomuus niistä rajoittaa tällä hetkellä tarjouksia 

tekevien toimijoiden määrää.

Hankintaprosessia pitäisi johtaa horisontaalisten prosessien 

näkökulmasta, joka näkyisi käytännössä suurempien koko-

naisuuksien hankkimisena samalla kerralla. Kokonaisuutta 
on vaikea optimoida hankkimalla pieniä osaratkaisuja, 

joiden integroiminen osaksi prosessia voi olla teknisesti vaike-

aa tai mahdotonta. Alla olevaan kuvioon on kuvattu hor-

isontaalisten asiakasprosessin rooli hankintojen johtamisessa 

(Kuva 4). Prosessit koostuvat vertikaalisista järjestelmistä, 

jotka palvelevat useita prosesseja samanaikaisesti. Avoin raja-

pinta luo mahdollisuuden pienimmillekin toimijoille osallistua 

prosessin kehittämiseen avoimesti määriteltyjen standardien 

avulla. Prosessien omistajat (johto) ovat vastuussa prosessista 

kokonaisuutena ja jokaisen järjestelmän sopivuus ja kontri-

buutio asiakasprosessiin arvioidaan prosessin johdon toimesta. 

 

Vastaajat olivat yhtä mieltä strategian muodosta. Strategian 

on oltava lyhyt, ymmärrettävä ja keskittynyt ydinkysymyksiin. 

Täten strategiajulkaisusta ei haluta liian pitkää asiakirjaa, 

josta on vaikea löytää keskeisimpiä linjauksia, joilla se toteut-

taa hallitusohjelmaa konkreettisesti. Yksinkertainen muoto 

helpottaa strategian käytännön viestintää ja jalkautusta. 

Yksinkertainen muoto syntyy, kun strategiassa keskitytään 

vastaamaan kolmeen kysymykseen:

1.  Mitä tehdään eli mitkä asiat syntyvät strategian  
tuloksena?

2.  Miksi tehdään eli miten julkishallinnon tuottavuus 
ja vaikuttavuus paranevat toteutettavien asioiden 
ansiosta?

3.  Mitä ei tehdä eli mitkä asiat lopetetaan tai joita  
ei saa aloittaa?

Strategiaprosessin keskiöstä tulee löytyä asiakas – joko kan-

salainen tai yritys – ei niinkään julkishallinto itsessään. Täten 

strategiaa määritettäessä tulisi aika ajoin pysähtyä mietti-

mään kenelle sitä itse asiassa tehdään. Julkisten palvelujen 

tarkoitus on aina palvella asiakasta, ja jos prosessin keskiössä 

onkin julkishallinto itsessään, voidaan strategian nähdä ole-

van sivuraiteillaan. 

Edelleen strategiaprosessiin liittyen, julkishallinnon strate-
giassa on mietittävä ennen kaikkea sitä mitä halutaan 
tuottaa, ei sitä miten palvelun tuottaminen tulisi järjes-
tää. Täten hankintoja suunnitellessa tulisi antaa ainoastaan 

tarkka määritelmä siitä, mikä palvelun tavoite on ja mitä asi-

akkaalle halutaan tuottaa. Ratkaisumallit tavoitteen pääsemi-

seksi tulisi kuitenkin jättää avoimeksi, jolloin tarjouskilpailuun 

lähtevät toimijat voivat vapaasti innovoida uusia ratkaisuja 

palvelun tuottamiseksi. 

Julkishallinnon hankintaprosessiin halutaan muutoksia. Ta-

voitteena halutuilla muutoksilla on synnyttää julkishallintoon 

Selkeään ja helposti jalkautuvaan strategiaan pyritään kolmella kysymyksellä: mitä tehdään, 
miksi tehdään ja mitä ei tehdä. Niiden avulla rakennetaan pohja JulkICT-strategiaan. 
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Kuva 4. Horisontaaliset asiakasprosessit

Johto A

Prosessi A

Prosessi B

Johto B

Prosessi A

Johto C

Avoin rajapinta

Strateginen tietovarasto

A
SIA

K
A
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Vertikaaliset pääjärjestelmät
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5. Teknologiateollisuuden yritysten näkemys  
  JulkICT-strategiatyöhön linjausalueittain

JulkICT-strategiahankkeessa otetaan kantaa kahdeksaan linjausalueeseen. Nämä ovat  
vaikuttavuus, tietohallinto, yhteentoimivuus, ICT-infrastruktuuri, tietoturva, hallinto ja vastuut. 
Myös pilvipalveluiden käyttö nostetaan kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi.

Valtionvarainministeriön käynnistämä JulkICT-strategiatyö on 

määritellyt kahdeksan linjausaluetta, joihin JulkICT-strategia-

hankkeessa otetaan kantaa. Teknologiateollisuuden näke-

mysten tehokkaaksi viestimiseksi olemme jaotelleet kerää-

mämme näkemykset näihin kahdeksaan linjausalueeseen.

1. Vaikuttavuus ja asiakas. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Mikä on ICT:n rooli julkisten palveluiden ja hallinnon  

vaikuttavuuden lisäämiseksi asiakkaan näkökulmasta? 

•	 Miten tätä roolia vahvistetaan ja selkeytetään?

Tällä alueella keskeisintä on, että ICT:n tehtävänä on mah-

dollistaa tehokkaat asiakaspalveluprosessit julkishallinnossa. 

ICT-järjestelmät on siis rakennettava kansalaisten tai yritysten 

palvelemisen tarpeista, ei tietoteknisistä, hallinnon sisäisen 

tehokkuuden tai hallinnon sisäisten asiakkuuksien lähtökoh-

dista. Vastaajat kokivat aidon asiakaslähtöisyyden julkishallin-

non ICT:n suurimmaksi haasteeksi. Tällä hetkellä liian suuri 
osa budjetista ja liian suuri osa hankkeista on syntynyt 
organisaatioiden sisäisistä tarpeista, ei asiakaspalvelun. 
Syynä ICT:n kriittisyyteen asiakaslähtöisyyden kehittämisessä 

julkishallinnossa on se, että ICT on muutostyökalu, jolla voi-

daan muuttaa ja ohjata organisaatioita hallintolähtöisyydestä 

asiakkaiden palveluun.

2. Julkisen hallinnon johdettu tietohallinto. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Mistä muodostuu julkisen hallinnon hyvin johdettu tieto-

hallinto? 

•	 Mitkä ovat tietohallinnon johtamisen hyvät käytännöt?
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Julkisen hallinnon governancen tulisi perustua pitkälti samoi-

hin periaatteisiin kuin yksityisellä sektorilla, jossa valvonnan 

rooli on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Järjestel-
mien valvonnan tulisi koostua säännöllisistä auditoin-
neista sekä yhtenäisistä ja selkeistä mittareista. 
Ylimmällä tasolla poliittinen tahtotila ja hallitusohjelma 

toimivat ohjaavana voimana, joiden perusteella governancen 

painotusalueet määräytyvät. JulkICT-strategian toimenkuva-

na on tällöin toimia työkaluna, johon konkreettiset toimet 

ohjaukselle ja valvonnalle kirjataan. 

Apuna strategian toteutuksessa voivat olla ulkoiset kumppa-

nit, jotka rakentavat pitkäaikaisessa yhteistyösuhteessa myös 

innovatiivisia ratkaisuja, ja saavat kompensaationsa perus-

tuen samoihin tavoiteasetantoihin kuin heidän asiakkaillaan 

on. Siten toimiva hankintaprosessi on kriittinen osa hyvin 

johdettua tietohallintoa.

ICT:n johtamisessa strategisella tasolla tarvitaan kolmen asian 

määrittämistä jokaisesta toteutettavasta hankkeesta:

•	 Mitä tehdään eli mikä on hankkeen tarkoitus  

asiakkaan palvelun näkökulmasta?

•	 Miksi tehdään eli miksi hanke parantaa vaikuttavuutta?

•	 Mitä ei tehdä eli mitä jää hankkeen ulkopuolelle ja mitä 

vaikutuksia ei haluta?

Teknologiateollisuuden yritykset toteavat julkishallinnon 

johtamisen yleisimmäksi huonoksi käytännöksi ”miten-johta-

misen”. Sen sijaan, että hankkeiden toteuttaminen lähtisi sen 

määrittämisestä, mitä ja miksi tehdään, lähtökohtana on liian 

usein tekniikka- tai hallintolähtöinen vaatimusmäärittely, joka 

on usein puettu tekniikkalähtöisen arkkitehtuurikuvauksen 

muotoon.

Tällä hetkellä julkishallinnon palvelukeskusten hajanaisuus 

nähdään selkeästi tuottavuutta heikentävänä ominaisuutena. 

Keskittämällä palvelukeskusten tietovarantoja ja toi-
mintoja julkishallinnon uskotaan pystyvän kehittämään 
toimintaansa huomattavasti. Vastaavasti hajanainen ja 

paikoin ulospäin epäselvä päätöksenteko rajoittaa erityisesti 

ICT-hankintaprosessien toteuttamista, kun selkeä vastuun-

kantaja ei ole toimijoille selvillä.

3. Yhteentoimivat prosessit ja palvelut. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Mitä yhteentoimivilla prosesseilla ja palveluilla  

tarkoitetaan?

•	 Mistä yhteentoimivuus muodostuu? 

•	 Miten prosessien ja palveluiden yhteentoimivuutta  

kehitetään?

Teknologiateollisuuden yritysten mielestä prosessien ja palve-

luiden pitää olla yhteentoimivia asiakkaan näkökulmasta. Sa-
maan asiakastapahtumaan tai palveluketjuun liittyvien 
palveluiden pitää liittyä toisiinsa. Järjestelmiä ei tulisi 
nähdä itseisarvona, vaan osana prosessien toimivuutta. 
Uusien ja tuottavuutta parantavien innovaatioiden hyötyjä 

on pystyttävä toteuttamaan heti mahdollisuuksien mukaan, 

eli silloin kun niiden implemointi osaksi asiakasprosessia on 

järkevää. 

Yritysten mielestä yhteentoimivuus ei synny yksityiskohtaisilla 

arkkitehtuuri- tai rajapintakuvauksilla. Sen sijaan tarvitaan 

sitä, että eri ohjelmistojen ja palveluiden rajapinnat ovat 

olemassa myös todellisuudessa ja ne on jo toimitusprojektissa 

dokumentoitu siten, että myös joku muu kuin alkuperäinen 

toimittaja voi käyttää rajapintoja. 

Prosessien suunnittelussa tulee keskittyä siihen, että uu-

sia innovaatioita on myös mahdollista integroida nykyistä 

nopeammin. Tällöin olemassa olevilla järjestelmillä olisi aina 

ajantasaiset ratkaisut käytössään

4. Tieto palveluiden käytössä. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Miten tietoa hallitaan, että se on palveluiden käytössä?

•	 Miten julkisen hallinnon MDM, eli master data manage-

ment tapahtuu? 

•	 Miten tieto palvelee paremmin hallintoa?

Yritysten mukaan julkishallinnolla on paljon samantyyppisiä 

toimintoja tuottavia päällekkäisiä yksiköitä ja prosesseja. 

Julkishallinnon toiminnan kannalta yhteiset toiminnot tulee 

kartoittaa tarkasti ja tämän jälkeen yhdistää, jolloin julkis-

hallinnon toimijat voisivat esimerkiksi käyttää yhtä yhteistä 

”strategista” tietovarantoa toimintansa pohjana.

Parhaiten tieto tulee hyödynnetyksi silloin, kun julkis-
hallinnon keräämä tieto on lähtökohtaisesti kenen 
tahansa käytettävissä. Myös niin, että julkishallinnon 

ulkopuoliset tahot voivat rakentaa innovatiivisia palveluita 

niitä hyödyntäen – myös ilman suoraa toimittajasuhdetta 

julkishallintoon. 

5. Hallinnon ICT-infrastruktuuri ja sen palvelut. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin: 

•	 Mistä muodostuu hallinnon ICT-infrastruktuuri? 

•	 Mitkä ovat ICT-infrastruktuurin palvelut?

•	 Mitä jää julkisen hallinnon yhteisen ICT-infrastuktuurin 

ulkopuolelle ja miksi? 



Yritysten mielestä infrastruktuuri on erotettava asiakasproses-

seja toteuttavista järjestelmistä. Näistä voivat vastata eri orga-

nisaatiot. ICT-infrastruktuurin tehtävänä on mahdollistaa 
kustannustehokkaasti asiakasprosessien toteuttaminen. 
Tämä voidaan tehdä keskitetysti tuottamalla platformeja mo-

nen sovelluksen käyttöön. Tällä hetkellä voi olla mielekästä 

keskittää infrastuktuuripalveluita, mutta keskittämispäätös-

ten pitää perustua siihen, miten ne parantavat vaikuttavuutta 

ja miksi.

Yritysten mielestä myös julkishallishallinnon kannat-
taa siirtyä kohti pilvipalveluiden hyödyntämistä, koska 
ne tarjoavat mahdollisuuksia kustannustehokkaaseen 
toimintaan. Tosin turvallisuus- ja luotettavuussyistä pilven 

hyödyntämisessä järkevimpiä voivat olla hybridimallit.

6. Tietoturva kattavasti hallintoon. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Millä tasolla julkisen hallinnon yhteinen tietoturva  

tulisi olla? 

•	 Miten eri tason tietoturvaratkaisut toteutetaan  

hallinnossa? 

Tällä linjausalueella haastattelukierroksen vastaajilla ei ollut 

vahvoja näkemyksiä. Muutaman yrityksen arvion mukaan 

liian ohjaavilla määräyksillä julkishallinnon organisaatiot 

pakotetaan käyttämään ratkaisuja, jotka eivät tule yleiseen 

käyttöön muualla.

Seminaareissa tämän kohdan mukana olo linjausalueissa 

herätti kommentteja, onko kyseessä asia, johon on tarpeen 

ottaa strategiatasolla kantaa ja jos on, niin miksi?

7. Toimintakykyinen hallinto eri tilanteissa – varautu-
minen. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Miten varautuminen on sidottu organisaation toimintaan? 

•	 Mitkä asiat on toimittava eri tilanteissa? 

Yritysten näkemykset liittyivät ennen kaikkea infrastrukruuri-

ympäristöihin: pilvipalveluihin siirtymisessä on turvauduttava 

hybridiratkaisuihin ja säilytettävä varajärjestelmiä.

Seminaareissa tämän kohta nähtiin alueena, jossa julkishallin-

to toteuttaa perustehtäväänsä yhteiskunnan kollektiiviturval-

lisuuden tuottajana ja jossa yritysmaailman tarpeet eivät ole 

ohjaavia.

8. Toimijat, roolit ja vastuut – isokuva. 
Tällä alueella haetaan vastauksia kysymyksiin:

•	 Ketkä ovat toimijat julkisen hallinnon ICT:ssä?

•	 Mitkä ovat kunkin toimijan roolit ja vastuut?

•	 Minkälainen ISOKUVA toimijoista ja niiden suhteista muo-

dostuu?

Yritysten näkemykset tiivistyvät kuvaan 4 sivulla 9. Oleellise-

na nähtiin se, että yrityksillä on isossa kuvassa kaksi roolia: 

1) Yritykset ovat julkishallinnon asiakas ja julkishallin-
non kannalta kriittinen asiakaskunta, koska ne voivat 

valita toimintamaansa ja paikkakuntansa vapaammin kuin 

suurin osa kansalaisista. 

2) Yritykset ovat julkishallinnon ICT-ratkaisujen to-
teutuksessa kumppaneita, jotka toivovat saavansa paitsi 

rutiinipalveluiden ja vakiotuotteiden toimittajan, myös uusien 

innovaatioiden kehittäjän ja toiminnan vaikuttavuuden 

parantajan roolin. Oikeilla insentiiveillä yritykset ovat myös 

valmiit kantamaan kumppanuusroolin vaatimat vastuut.
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6. Yksityiskohtaiset vastaukset  
  Teknologiateollisuuden haastattelussa

Yritysten mielestä strategian keskeisimpiä asioita ovat strategian oikea sisältö, uudet  
innovaatiot, asiakkaan näkökulma sekä tehokkuuden lisääminen. 

Vastaajat haluavat julkishallinnon ICT-strategian olevan selke-

ästi kytköksissä hallitusohjelman linjauksiin, jolloin ylimmän 

tason kehitystavoitteet pystytään ottamaan huomioon par-

haiten. Strategian tehtävänä on kertoa mitä tehdään ja miksi. 

Strategia määrittää, mitä valintoja ja priorisointeja on tehty ja 

siten tärkein asia strategiassa ovat asiat, jotka siitä on jätetty 

pois: strategia on sen päättämistä, mitä ei tehdä. 

Strategian pitää määrittää ennen kaikkea, mitä asia-
kasprosesseja kehitetään ja miksi. Kannanotot yksittäis-

ten vertikaalisten järjestelmien tarpeeseen tai vaatimuksiin 

kuuluvat harvoin strategiaan. Järjestelmiä ei tulisi nähdä 

itseisarvona, vaan osana prosessien toimivuutta. Uusien ja 

tuottavuutta parantavien innovaatioiden hyötyjä on pystyt-

tävä toteuttamaan heti mahdollisuuksien mukaan, eli silloin 

kun niiden implemointi osaksi asiakasprosessia on järkevää. 

Prosessien suunnittelussa tulee keskittyä siihen, että 
uusia innovaatioita on myös mahdollista integroida ny-
kyistä nopeammin. Tällöin olemassa olevilla järjestelmillä olisi 

aina ajantasaiset tekniset alustat ja muut ratkaisut käytössään.

Asiakkaan näkökulman on oltava kaiken toiminnan läh-
tökohtana. Palveluiden tulee täyttää asiakkaan vaatimukset, 

mutta toisaalta niihin on turha lisätä ominaisuuksia, jotka ei-

vät ole asiakkaan kannalta tarpeellisia. Koska julkishallinnon 

tuottamat palvelut tuotetaan yhteiskunnan varoilla, julkisten 

palveluiden on oltava asiakkaan näkökulmasta parhaita 

vaihtoehtoja. Toisin sanoen, jos palvelua tuotetaan julkisesti, 

tällöin ei tulisi olla tarvetta yksityisten toimittajien tuottamille 

kilpaileville palveluille.

Tehokkuuden kannalta itsepalvelun lisääminen auto-
matisoinnin kautta nähdään suotuisana kehityksenä. 
Esimerkkinä mainitaan useasti verohallinnon toteuttama 

veroehdotuspalvelu, josta muidenkin palveluiden tulisi ottaa 

mallia. Palvelukeskusverkoston kehittäminen aiemmin maini-

tulla keskittämisellä nähdään kriittisenä toimena, jolla kalliita 

resursseja ja rutiinitehtäviä voidaan optimoida parhaalla 

mahdollisella tavalla.
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1.  Mitkä asiat mielestänne olisi hyvä saada mukaan 

julkishallinnon ICT-strategiaan?

2.  Millaista osaamista julkisesta hallinnosta tulisi löytyä?

3.  Pitäisikö ICT:n suunnittelussa keskittyä olemassa  

olevien järjestelmien kehittämiseen vai kokonaan 

uusien järjestelmien luomiseen?

4.  Mitkä ovat suurimpia pullonkauloja julkishallinnon 

ICT:n hyödyntämisessä?

5.  Millä intressiryhmällä on paras käsitys julkishallinnon 

tietojärjestelmien puutteista?

6.  Miten julkishallinnon hankintaprosessia tulisi  

kehittää?

7.  Miten pk-yritysten innovaatioita saadaan julkishallin-

non käyttöön?

8.  Miten julkishallinnon ICT:n rahankäyttöä ohjataan si-

ten, että sen vaikuttavuus ja tuloksellisuus paranevat?

9.  Millainen rooli julkishallinnon toiminnanohjausjär-

jestelmillä ja palvelukeskuksilla tulisi olla hankintoja 

suunnitellessa?

10. Millaisia palveluja julkinen toimija voisi hankkia  

globaalista pilvestä?

11. Mitkä mittarit olisivat parhaita todentamaan julkis-

hallinnon hankintojen onnistumista ja arvonlisäystä?

12. Kuinka asiakkaan näkökulma ja tarjooman tarkoituk-

sen mukaisuus pitäisi huomioida?

13. Millaisilla tekijöillä olisi eniten vaikutusta julkishallin-

non toimintakulttuurin muutoksessa kohti kokonais-

optimointia?

14. Millaiset valmiudet eri käyttäjäryhmien tasoilla on 

ottaa uusi kokonaisarkkitehtuuri käyttöön?

15. Miten hyvä hallintotapa/governance tulisi toteuttaa 

julkishallinnon järjestelmien valvonnalle?

16. Millaisena näette kansallisen ja EU-tason hankintalain 

toimivuuden ICT:n näkökulmasta?

Taulukko 2. Haastattelun kysymykset
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Usein paras tietämys käytössä olevien tietojärjestelmien 

puutteista ei ole julkishallinnon sisällä. Markkinoilla toimivat 

yritykset sen sijaan ovat erittäin hyvin tietoisia uusimmis-

ta innovaatioista ja ICT:n kehittymisestä. Organisaation 
järjestelmiä ulkoapäin tarkasteleva toimija pystyy usein 
näkemään järjestelmien kehityskohteet ja heikkoudet 
parhaiten.

ICT-toimittajien kuunteleminen siitä päätettäessä, mitä on 

tarkoitus tehdä, luo myös takaisin kytkennän, josta syntyy 

parhaimmillaan innovaatioita vahvistava kehä. Toimittajat 

ovat tässä tapauksessa asiakkaan asiakkaita.

Laajempaa tarkastelua varten vastaajat ehdottavat myös 

verkostomaisen kehitysryhmän käyttämistä. Tällaiseen 

kehitysryhmään kuuluisi edustajia kaikista intressiryhmistä 

aina kansalaisista ICT-toimittajien johtohenkilöihin.

Vastaajat näkivät tärkeänä, että julkishallinnon strategiassa 

on määritelmät ja linjaukset siihen millaisia julkishallinnon 

palveluja julkisen toimijan pitäisi tuottaa itse ja millaiset 

palvelut pitäisi hankkia markkinoilla olevilta toimijoilta. 

Lähtökohtana olisi aina pohtia ratkaisujen hankintaa 
tuottavuuden parantamisen näkökulmasta, ei niinkään 
ostohinnan perusteella. Vastaavasti kehitystavoitteet tulisi 

olla selkeästi prioriosoituna tuottavuuden parantamisen ja 

hankintojen suunnittelun ohjaamiseksi.

Julkisen hallinnon edustajien roolina tulisi olla:

1.  Tietoisuus suurten linjojen kehitystrendeistä, mm. 

asiakkaiden tarpeista ja niiden muutoksista sekä uusien 

teknologioiden luomista mahdollisuuksista;

2.  Kyky muutosjohtamiseen. Uusien rakenneratkaisujen 

implementoinnissa hyvällä muutosjohtamisella pystytään 

nopeuttamaan uusimpien teknologioiden käyttöönottoa;

3.  Horisontaalisten asiakasprosessien ymmärtäminen 
ja osaaminen, joka on tärkeää kokonaistuottavuuden 

parantamisen kannalta;

4.  Projektijohtamisen osaaminen nimenomaan ICT:n 

näkökulmasta on ratkaisevassa roolissa, jolloin ICT-

projektien erityispiirteiden ymmärtämisellä päästään 

parhaimpaan lopputulokseen kokonaisuuden kannalta. 

Hankintojen näkökulmasta tärkeää on se, että julkishallinnon 

toimijat hallitsevat hankintalain ja sopimusosaamisen, siten 

että he pystyvät hyödyntämään osaamistaan toimivien kump-

panuussuhteiden rakentamisessa. Hankintalaki mahdollis-
taa jo nykyisellään toimivat kumppanuusmallit, mutta 
sen soveltamisessa julkishallinnossa nähdään paljon pa-
rantamisen varaa. Erityisesti neuvottelumenettelyn nykyistä 

laajempi käyttäminen on tärkeä osaamisalue.

Yhtenäinen näkemys kansallisen tason hankintalain toimi-

vuudesta on se, että laki itsessään ei ole rajoittava tekijä 

hankintamenettelyssä. Päinvastoin, hankintalain nähdään 

sisältävän hyviä työkaluja hankintamenettelyn hyvään toteut-

tamiseen. Suurena ongelmana nähdään kuitenkin osaltaan 

virkamiesten osaamattomuus ja haluttomuus soveltaa sen 

sallimia menettelytapoja. Erityisesti neuvottelumenette-
lyn laajempi käyttö nähdään keinona, joka parantaisi 
hankintaprosessia olennaisesti. Hankintalaki ei kuitenkaan 

ole esteenä neuvottelumenettelylle, vaan nimenomaan han-

kintalain suppea tulkintatapa. Myös EU:n säätämät direktiivit 

nähdään toimivana kokonaisuutena.

Nykyisen hankintaprosessin kehittäminen nähdään JulkICT-strategian tärkeimpänä yksittäisenä 
haasteena. Hankintaprosessia voisi parantaa mm. käyttämällä ulkopuolista asiantuntijoita,  
muodostamalla verkostomaisia kehitysryhmiä sekä käyttämällä laajempaa neuvottelumenettelyä. 
Myös tarjousten tekemiseen toivottiin uusia ratkaisumalleja. 

6.1 Julkishallinnon ja ICT-toimittajien suhde 
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Tämänhetkinen menettely on juurtunut syvälle hankintapro-

sessin rakenteisiin ja viranomaisten toimintaan. Viranomaisia 

tulisikin kannustaa pois nykyisestä haluttomuudesta käyttää 

esimerkiksi neuvottelumenettelyä, sillä tällä hetkellä han-

kintaprosessin menettelyyn vaikuttaa paljolti viranomaisten 

pelko virheellisistä menettelytavoista.

Nykyisen hankintaprosessin kehittäminen nähdään 
JulkICT:n tärkeimpänä yksittäisenä haasteena. Se estää 

tehokkaasti kaikkia osapuolia hyödyttävien kumppanuussuh-

teiden syntymisen.

Palvelukeskusten rooli tulisi nähdä myös entistä enemmän 

ulkoistettujen palveluiden käytön koordinoinnin välineenä.

Nousevana haasteena julkishallinnon toiminta- ja 
hankintaprosesseille nähdään pilvipalveluiden hyödyn-
täminen, Pilvipalvelut ovat normaalia teknologian ke-
hittymistä, jonka mukana on pysyttävä. Pilvipalveluiden 

soveltuvuus osana julkishallinnon ICT:tä nähdään laajana, 

mutta tietyt varaukset on otettava huomioon. Yleisesti otta-

en julkishallinnon toiminnassa pilvipalveluita voidaan käyttää 

samoin kuin yksityisellä puolella. Kuitenkin tietoturva- ja 

tietosuoja-asiat on otettava erityisen tarkasti huomioon. 

Tarjousten tekemiseen toivotaan selkeästi vapaampia 
ratkaisumalleja. Hankinnan tarkoitus tulisi olla selkeästi 

määritelty, mutta keinot maaliin pääsemiselle olisivat toimit-

tajien harkinnan vallassa. Tällöin ICT-toimittajat pystyisivät 

kehittämään vapaasti innovatiivisia ratkaisuja tarjouksiinsa. 

Myös hinnoittelu olisi tällöin helpompaa ja joustavampaa. 

Hintaa tärkeämpi peruste tarjouksen hyväksymiselle 
tulisi kuitenkin olla tarjotun palvelun tuottavuus ja laa-
tu. Tarjouskilpailuiden pisteytys tulisi olla avoimempaa, jotta 

toimittajat pystyisivät tekemään johtopäätöksiä hyväksytyn 

tarjouksen perusteluista.

Kuten mainittua, neuvottelumenettelyn laajempi käyttö 

nähdään erittäin tärkeänä tekijänä hankintaprosessin edistä-

misessä. Lisäksi keskustelevaa toimintaa toivotaan lisättävän 

sopimusehtojen osalta. Tämänhetkiset sopimusehdot nähdään 

usein erittäin rajoittavina tekijänä, ja täten toimittajien näkö-

kulma haluttaisiin tuoda esille sopimusehtojen päättämisen 

yhteydessä.

Tarjouskilpailuiden osalta tarjouksen tekemiseen 
varattu aika nähdään usein erittäin rajallisena. Kiire 

tarjouspyynnön ja tarjouksen jättämisen välillä ei mahdollista 

tarkkaa harkintaa tarjottavan palvelun tai tuotteen todel-

lisista kustannuksista ja täten arvio hinnasta menee usein 

pieleen. Usein toimittajilla ei yksinkertaisesti riitä aikaa laatia 

kohtuullista tarjousta ja täten tarjouskilpailuihin osallistuu 

monesti vain toimijoita, joiden tarjoukset eivät välttämättä 

perustu kovin tarkkaan pohdintaan palvelun kaikista ominai-

suuksista ja kustannuksista.

Järjestelmien jatkuvan kehittämisen vuoksi sopimus-
ten voimassaoloaikaa halutaan pidentää. Toimittajien 

motivaatio kehittää järjestelmiä olisi paljon suurempi, jos 

heillä olisi enemmän aikaa keskittyä järjestelmän kehittämi-

seen osana horisontaalista asiakasprosessia. Myös erilaisten 

palkkiojärjestelmien käyttäminen, esimerkiksi käyttöasteen 

perusteella, lisäisivät toimittajien halua jatkuvasti parantaa 

käytössä olevia järjestelmiä. 

Ihmetystä toimittajissa herättää se, että julkishallinto pystyy 

vahtimaan sitä, että toimittajat maksavat veronsa asian-

mukaisesti ja tilaajavastuulain perusteella on vyöryttänyt 

valvontavastuun myös yksityisille yrityksille. Samaan aikaan 

kukaan ei kontrolloi toimittajien tai edes julkishallinnon 

itsensä oikeutta toimitettuihin ja käytettyihin aineettomiin eli 

IPR-oikeuksiin. Niiden osalta toivotaan tiukempaa valvontaa.

Julkishallinnon hankintaprosessissa käytettävä pisteytysjärjes-

telmä nähdään keinona, joka voi edesauttaa pienten ja kes-

kisuurten yritysten mahdollisuuksia päästä entistä suurem-

paan rooliin järjestelmien toimittajina. Pisteytyksessä tulisi 
antaa lisäarvoa tarjouksessa esitettävien innovaatioiden 
perusteella. Toisaalta mittavien referenssien ja muiden, esi-

merkiksi toimittajan kokoon liittyvien vaatimusten, painoarvo 

tulisi olla huomattavasti pienempi pisteytystä suunniteltaessa. 

EU:n vuonna 2009 esittämää mallia esikaupallisista han-
kinnoista tulisi hyödyntää laajemmin, sillä siitä on hyviä 
kokemuksia innovaatioiden näkökulmasta.
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Palvelukeskuksia pystytään kehittämään huomattavasti keskittämällä palvelukeskusten tietovaran-
toja ja toimintoja. Täsmällisellä vastuunjaolla voidaan rahankäytön tuloksellisuutta parantaa. 
Investointien onnistumista tulisi seurata jatkuvasti selkeästi määritellyillä mittareilla. 

6.2 Strategian implementoinnin pullonkauloja

Tällä hetkellä julkishallinnon palvelukeskusten hajanaisuus 

nähdään selkeästi tuottavuutta heikentävänä ominaisuutena. 

Keskittämällä palvelukeskusten tietovarantoja ja toimintoja 

julkishallinnon uskotaan pystyvän kehittämään toimintaansa 

huomattavasti. Vastaavasti hajanainen ja paikoin ulospäin 

epäselvä päätöksenteko rajoittaa erityisesti ICT-hankinta-

prosessien toteuttamista, kun selkeä vastuunkantaja ei ole 

toimijoille selvillä. Lisäksi päätöksenteon hajanaisuus luo 

pitkiä ketjuja toimittajien ja loppuasiakkaiden välille, jolloin 

kommunikaatio toimituksen yksityiskohdista vaikeutuu.

Useaan kertaan mainittu neuvottelumenettelyn vähäinen 

käyttö nähdään toimittajien näkökulmasta vakavana pullon-

kaulana, sillä kohtuullisten tarjousten tekeminen on vaikeaa 

nykyisellä käytännöllä. 

Julkishallinnon vastuiden määritykset esimerkiksi toiminnalli-

sen johdon ja ICT-johdon välillä eivät tällä hetkellä ainakaan 

ulkopuolisen näkökulmasta ole selkeitä. Selkeämpi vas-
tuunjako nähdään keinona, jolla rahankäytön tuloksel-
lisuutta voidaan parantaa. Lisäksi julkishallinnon viran-

haltijoita tulisi kannustaa alittamaan vuotuisia budjettejaan. 

Budjetin alittaminen ei saisi automaattisesti tarkoittaa sitä, 

että julkishallinnon toimijan käytössä olevat varat pienenevät 

seuraavana toimikautena, jos budjetti on pystytty alittamaan 

aiemmin. 

Tällä hetkellä olemassa olevien järjestelmien ylläpito vie 

valtaosan ICT:n rahankäytöstä. Näiden ylläpidon tehostami-

nen vapauttaisi varoja tuottavuutta lisäävien kehitysprojek-

tien käyttöön. Kiinteiden ylläpitokustannusten alentaminen 

esimerkiksi ulkoistamisen kautta nähdään yhtenä varteen-

otettavana vaihtoehtona. Hankintaperusteissa järjestelmän 

hankintahinta ei usein ole kokonaistuottavuuden kannalta 

paras perustelu. Ennen kaikkea järjestelmien hankintaa tulisi 

perustella esimerkiksi investoinnin takaisinmaksuajalla ja asia-

kastyytyväisyydellä. Lisäksi investointien onnistumista tulisi 

seurata jatkuvasti selkeästi määritellyillä mittareilla.

Usein julkishallinnon projekteissa on ollut vaikeaa hyödyntää 

uusimpia teknologioita ja innovaatioita. Nykyinen hankin-

taprosessi ohjaa hankinnat usein vakiintuneille ja perinteisiä 

ratkaisuja käyttäville toimittajille. Usein pienet innovatiivisten 

ratkaisujen toimittajat eivät kykene ratkaisemaan suurempien 

järjestelmien tuomia haasteita pienten resurssiensa vuoksi. 

Pienempien toimijoiden yhteistyötä on kannustettava. 
Tämän vuoksi esimerkiksi hankintakilpailujen pisteytyksessä 

tulisi kannustaa myös tarjouksiin, jossa kaksi tai useampi pk-

toimija suunnittelevat innovatiivisia ratkaisuja yhdessä. Lisäksi 

suurten kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden olisi järkevää 

ottaa pienempiä suomalaisia toimijoita mukaan yhteistyöhön, 

jos tähän kannustettaisiin esimerkiksi pisteytyksessä. 

Teknisestä näkökulmasta avoin rajapinta nähdään laajasti 

innovaatioita edistävänä ominaisuutena. Kun horisontaalisen 

asiakasprosessin standardit ovat julkista tietoa, kuka tahansa 

toimija pystyisi kehittämään tuottavuutta parantavia ominai-

suuksia prosesseihin. 

Yhteiskunnan ikärakenteen painottuessa seniorikansa-
laisiin entistä enemmän tulisi ottaa huomioon iäkkäi-
den kansalaisten ICT-osaamisen taso verrattuna työssä-
käyvään väestöön.
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Tulosten mittaaminen pitäisi perustua kustannusten sijaan tuloksiin. Seurantaa on toteutettava 
jatkuvasti ja myös pitkällä aikavälillä.

6.3  Toiminnan mittaaminen ja ohjaus

Julkisen hallinnon governancen tulisi perustua pitkälti samoi-

hin periaatteisiin kuin yksityisellä puolella, jossa valvonnan 

rooli on kasvanut tasaisesti viime vuosien aikana. Järjestel-
mien valvonnan tulisi koostua säännöllisistä auditoin-
neista sekä yhtenäisistä ja selkeistä mittareista. 

Ylimmällä tasolla poliittinen tahtotila ja hallitusohjelma 

toimivat ohjaavana voimana, joiden perusteella governancen 

painotusalueet määräytyvät. JulkICT-strategian toimenkuva-

na on tällöin toimia työkaluna, johon konkreettiset toimet 

ohjaukselle ja valvonnalle kirjataan.

Julkishallinnossakin pitäisi vastaajien näkemyksen 
mukaan keskittyä mittaamisessa tuloksiin kustannusten 
sijasta. Vaikka julkishallinnossa harvoin suora rahamittari on 

oikea tuloksellisuuden arvioinnissa, tämä ei estä mittaamista. 

Strategian tehtävänä on tällaisessa tilanteessa määrittää, 

mitkä ovat halutut vaikuttavuudet, joten onnistunut strategia 

kertoo, mitkä ovat avainmittauskohteet.

Jo hankintoja suunniteltaessa tulisi miettiä sopivat mittarit 

seuraamaan hankintojen onnistumista. Lähtökohtana oikei-

den mittareiden suunnittelussa tulee olla hankinnan alkupe-

räinen maali; mitä hankinnalla halutaan saavuttaa. Seuranta 
on toteutettava jatkuvasti ja myös pitkällä aikavälillä. 
Koska asiakasprosessien parantaminen on lähtökohtaisesti 

investointien taustalla, hankinnan seurannan kannalta sään-

nölliset asiakastyytyväisyyskartoitukset johdon, järjestelmän 

käyttäjien ja kansalaisten mielipiteistä antavat usein parhaan 

kuvan investoinnin todellisesta onnistumisesta. 

Objektiivisempia mittareita, ovat muun muassa kokonais-

tuottavuus, prosessien läpimenoajat ja elinkaarikustannukset. 

Pitkällä aikavälillä ja myös projektin päätyttyä tulisi pystyä 

mittaamaan laatua, tehokkuutta ja kustannuksia, samoin 

kuin pitkän aikavälin budjettitavoitteessa pysymistä.

Aivan kuin minkä tahansa järjestelmän osalta, myös 
toiminnanohjausjärjestelmien hankinta ja hankintaan 
liittyvät mittarit tulisi tarkoin harkita niiden käyttötar-
koituksen perusteella. Täten toiminnanohjausjärjestelmien 

ja palvelukeskusten rooli tulee pystyä perustelemaan osana 

asiakasprosessia. Usein näiden toimintojen tavoitteena on 

ainoastaan automatisoida manuaalinen työ, kun samaan 

aikaan tulisi keskittyä myös itse prosessien parantamiseen ja 

tuottavuuden entistä selkeämpään parantamiseen. 

Kokonaisoptimoinnin kannalta oleellista on horisontaalisten 

prosessien keskitetty johto selkeine vastuineen. Hankinto-

ja suunniteltaessa tulee harkita prosessikokonaisuutta, ja 

kuinka yksittäiset järjestelmät sopivat tähän kokonaisuuteen. 

Yhteisten rajapintojen ja standardien määrittäminen edesaut-

tavat uusien innovaatioiden syntymistä ja kannustavat 

pienempiäkin toimijoita kehittämään ratkaisuja, jotka vielä 

puuttuvat prosessista. Olennaista on lisätä aidosti tuot-
tavuutta parantavia ratkaisuja, ja miettiä parantavatko 
ne palvelua ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta.
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Kokonaisarkkitehtuurin on oltava joustava ja taivuttava palveluiden kehittymisen mukaan.  
Käyttäjäkunnan heterogeenisuus ICT-osaamisen suhteen on myös huomioitava. 

6.4 Teknisen kokonaisarkkitehtuurin merkitys

Julkishallinnolla on paljon yhteisiä toimintoja, mutta useita eri 

yksiköitä toteuttamassa päällekkäisiä prosesseja. Julkishallin-

non toiminnan kannalta yhteiset toiminnot tulee kartoittaa 

tarkasti ja tämän jälkeen yhdistää, jolloin julkishallinnon toi-

mijat voisivat esimerkiksi käyttää yhtä yhteistä tietovarantoa 

toimintansa pohjana. 

Käyttäjien valmiuksia ajatellen on tärkeää huomioida käyt-

täjäkunnan heterogeenisuus ICT-osaamisen suhteen. Tämän 

vuoksi koulutuksen järjestäminen ja osaamisen kehittäminen 

on ensiarvoisen tärkeää jokaisen käyttäjäryhmän sisällä, sillä 

vain siten arkkitehtuurin ominaisuuksista saadaan parhaat 

tulokset esiin. 

Yleisesti ottaen kansalaisilla on hyvät valmiudet lisätä 
esimerkiksi itsepalvelun määrää, mutta toisaalta senio-
rikansalaisten vähäisempi osaaminen on huomioitava. 
Usein valmiuksiin vaikuttaa negatiivisesti muutosvastarinta, 

jolloin uusien ratkaisujen hyödyt voivat jäädä alhaisiksi. 

Hyvällä muutosjohtamisella voidaan vaikuttaa tällaiseen 

ajattelutapaan.

Kokonaisarkkitehtuurin itsessään on oltava joustava. 
Sen on mahdollistettava nopeatkin päivitykset parempiin 

ratkaisuihin samalla kun palvelut kehittyvät. Arkkitehtuurin 

tulee olla eräänlainen oppiva organisaatio, jossa onnistu-

neista projekteista poimitaan parhaat käytännöt käyttöön ja 

skaalautetaan ne myös muihin projekteihin. 

Globaalin pilven tarvetta tulee harkita tarkemmin, ja toden-

näköisesti tietynlainen hybridi-malli globaalin ja kansallisen 

pilven välillä olisi todennäköisesti toimivin ratkaisu. Kriittis-
ten tietojen varalta pilvipalveluiden rinnalle on suunni-
teltava rinnakkaisjärjestelmä, joka takaa yhteiskunnan 
toimimisen myös mahdollisen kriisiskenaarion aikana.
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