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Digikuntakokeilu ja hallitusohjelma

Tulevaisuuden kunta

Maakuntauudistus Muut kärkihankkeet

Kuntien, maakuntien ja 

koko julkisen sektorin 

kustannusten karsinta

Digitalisaatio Otetaan käyttöön 

kokeilukulttuuri

Muutostuki

Yhteistyö, kumppanuudet, 

muut verkostot ja 

hankkeet, kolmas sektori, 

yhteissuunnittelu

Tuloksia, aihioita, syötteitä, kokemuksia, hyviä käytäntöjä
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Digikuntakokeilu(t)

• Innovatiiviset ratkaisut

• Digitalisoidaan

julkiset palvelut

• Toimintatapojen muutos

• Käynnistetään kuntien kokeilu-

kulttuuria edistäviä prosesseja

Kunta

B



Tavoitteet

Edistää kuntien toimintatapojen sekä 
palveluiden tuotantotapojen kehittämistä 
• ennakkoluulotonta 
• kuntalaisten hyvinvointia parantavaa 
• tulevaisuussuuntautunutta
• parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä. 

Saada aikaan näyttöön perustuvaa säästöä 
ja/tai hillitä kuntien kustannusten kasvua 
digitalisaatiota hyödyntämällä. 
• Kustannussäästöjä samalla kuin 

asiakaskokemus parantuu.

Digitalisaatio tässä projektissa:
• Toimintatapojen kuntalaislähtöistä uudistamista 
teknologiaa hyödyntämällä

Edistää kokeilukulttuuria, -ajattelua ja 
asennetta, kuntien verkostoitumista sekä 
asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä 
kuntasektorilla.

Edistää valmistautumista kunnan roolin 
muutokseen Tulevaisuuden kunnassa 
(digitalisaationäkökulma).
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Mitä digikuntakokeilussa tehdään?
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Kuntien tarpeista käynnistyvät nopeat ja pienimuotoiset 

case-kokeilut, jotka tuodaan yhteen

Kokeileminen siellä, missä toiminta 

muutenkin kehittyy

• Kuntien oma kehittämistoiminta, 

strategiat

• Tulevaisuuden kunta

• Digitalisoidaan julkiset palvelut

• Kokeileva Suomi: menetelmät, 

kokeilualusta

• Uskalla Kokeilla 

• KaPa - kansallinen palveluarkkitehtuuri

• Kuntademokratian kehittäminen

Kuntien 

digitalisaatioselvitys

Tulosten arviointi, viestintä 

ja laajempi hyödyntäminen

Rajaukset, eli ei

• Kokeiluja, jotka liittyvät 

maakunnille siirtyviin tehtäviin

• Perinteisiä laajamittaisia ja 

pitkäkestoisia ICT-projekteja



Kuntien kokeilujen tukeminen
1. Puitesopimus: Digikuntakokeilun 

menetelmäosaamisesta, 

asiantuntijat kuntien käyttöön

2.   Teetettävät selvitykset:

‒ Kuntien digitalisaation säästö- ja 

tuottavuusselvitys

‒ Digitalisaation mittarit  ja kypsyystaso

‒ Kuntalaisen palvelukokemus

‒ Sähköinen päätöksenteko

3.   Rahallinen tuki kunnille

‒ Valtionavustukset sparraajille?

4.   Tilaisuudet

5.   Hankittava digiosaamista kokeilujen 

edetessä?
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MITÄ?

MITEN?

MIKSI?



Ilmoittautuminen Digikuntakokeiluun
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Vaikuttajaksi, onnistumistarinan 
levittäjäksi, tueksi muille

‒ Jo toteutettu digitalisaatiota

hyödyntävä toimintatavan muutos

‒ Todennettuja kustannussäästöjä

‒ Tuettava yhteistä tekemistä ja 

yhteisiä ratkaisuja, käynnissä 

olevia reformeja

Kokeilijaksi, kokeilemaan 
digitalisaatiota hyödyntävää 
toimintatavan muutosta 
valituissa aiheryhmissä/
moduleissa

‒ Oltava sitoutunut jakamaan 

verkostolle kokeilunsa

‒ tulokset, onnistumiset, 

epäonnistumiset, tietoa, avointa 

dataa jne.

Toivotaan monipuolisesti 
erilaisia kuntia, 
kuntaryhmiä sekä kuntien 
ja muiden toimijoiden 
yhteishankkeita

Kerätään samoista aiheista 
kiinnostuneet kunnat ja 
toimijat yhteen

‒ Kumppaneiden löytäminen

‒ Kokeiluidean, hyötyolettaman ja 

tekemisen kirkastaminen

‒ Vertaistuki, mentorointi, tulosten 

arviointi, käyttöönotto ja skaalaaminen

‒ Muodostetaan kokeilijoiden 

digikehitysverkosto.

http://vm.fi/kokeiluun-ilmoittautuminen

http://vm.fi/kokeiluun-ilmoittautuminen


Digikuntakokeiluun ilmoittautuneet kunnat

Kokeilija 

Maakunnallinen kokeilu (Pohjois-

Savo)

Vaikuttaja/sparraaja 

Kokeilija ja vaikuttaja/sparraaja

Espoo

Imatra

Pori

Sipoo

Ylöjärvi

Vaikuttajat/sparraajat
Enonkoski

Espoo

Hollola

Hämeenlinna

Ii

Inari

Janakkala

Joensuu

Kauniainen

Kemiönsaari

Keitele, Pielavesi, Tervo ja 

Vesannon kunnat yhdessä

Kirkkonummi

Kristiinankaupunki

Kuopio

Kouvola

Kokeilijat

Nokia

Oulu

Pietarsaari

Pyhäranta

Rovaniemi

Seinäjoki

Sipoo

Turku

Tuusula 

Viitasaari

Ylöjärvi
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Suvi Savolainen

Puh. 0295 16001 (vaihde)

Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi

www.vm.fi

http://vm.fi/digikuntakokeilu

Valtiovarainministeriön viestintä

vm-viestinta@vm.fi

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500

http://www.vm.fi/
http://vm.fi/digikuntakokeilu

