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KuntaTIMEn keihäänkärjet

1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen

2. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakastietojen hallinta- ja 
arkistointijärjestelmä sekä kansallisen toimijan perustaminen

3. Julkisen hallinnon strategisen ja operatiivisen hankintatoimen 
kehittäminen

4. Julkisen hallinnon yhteisen sähköisen asioinnin ja kansallisen 
sähköisen arkistoinnin kehittäminen

5. (Opetus)



KuntaIT – Ohjauksen keihäänkärki

• Pääministerin asettama työryhmä (KuntaIT)

• Toimeksiantona ehdotukset:

• Kuntien tietohallintoyhteistyön kansallinen 
järjestäminen

• Yhteisten palvelujen toteutus ja rahoitus

• Kuntien tietohallinnon ohjaus

• Suositusjärjestelmä

• Suhde kunta- ja palvelurakenneuudistukseen



KuntaIT – Työryhmän linjauksia

• KuntaIT 2006 ensin hankkeena ja syksyllä yksikkönä
sisäministeriössä

• Verkostossa ministeriöiden, kuntien ja Kuntaliiton resursseja.

• Julkisen hallinnon yhteiseen organisointiin 2009

• Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta toimii vuoden 
2006 johtoryhmänä. Sen jälkeen vastaava kuntien ja valtion 
edustajista tasapuolisesta koottu toimielin.

• Ministeriryhmä poliittisena ohjaajana
• Yksikön perustoiminta rahoitetaan valtion budjetista.
• Kehittämishankkeet ja investoinnit rahoitetaan kokoamalla eri 

hallinnonalojen kehittämisrahoitusta. Kuntien osuus muodostuu 
yleisistä valtionosuuksista eriytettävästä rahoituksesta sekä
hankekohtaisesta omarahoituksesta.

• Teknisten standardien valmisteluvastuu valtiovarainministeriössä, 
toiminnalliset KuntaIT:ssä

• Lisää resursseja suosituksiin



KuntaIT - Tavoitteet
• Asiakaslähtöisempien palvelujen tuottaminen

• tarpeita vastaavat, korkeatasoiset, nopeat ja tasa-arvoiset palvelut 
kansalaisille, yrityksille ja virkamiehille. Tietohallinnon on tuettava 
organisaatiorajat ylittävien palvelujen kehittämistä ja tuotantoa

• Hallinnon ja kehittämistyön muutoskyky
• toimintatapojen uudistaminen yhtenäisiä sähköisiä toimintatapoja 

käyttöönottamalla
• Tietohallinnon kustannustehokkuus

• kirjavat käytäntöjen, tietohallintoprosessien ja palvelujen 
yhdenmukaistaminen

• tietohallinnon kehittämistyön pirstaleisuuden ja päällekkäisyyden 
minimointi 

• Osaamisen varmistaminen ja kohdentaminen
• henkilöstön tietotekniikan täysmääräiset hyödyntämisedellytykset
• tietohallinnon henkilöstön osaamistarpeiden painopisteen muutos 

tietoteknisestä tuotannosta palvelu- ja kehittämistoiminnan 
tukemiseen

• Yhteistyön toimintamallien kehittäminen ja konseptointi
• tilaaja-tuottaja sekä osaamis-, asiointi- ja palvelukeskusmallit



KuntaIT-hanke

KuntaIT-yksikön ja 
verkostotoiminnan 

rahoitusmalli

KuntaIT-yksikön ja 
verkostotoiminnan 

ohjaus- ja 
organisointimalli

JHS-järjestelmän 
toimintamalli

I.KuntaIT-yksikön
valmistelu:

Yhteistyö- ja verkostotoiminta

Viestintä ja tiedottaminen

P
ro

je
kt

it Kunta-Valtio tietovirtaselvitys

Julkishallinnon toimintaympäristön määrittäminen, 
verkostokartta

Julkisen hallinnon yhteinen sähköinen asiointi

JHS-toiminta

Julkishallinnon yhteinen IT-strategia

Tietotekniikkahankintojen sopimusmallit ja ehdot

Sähköisen asioinnin hanke- ja palvelukartan laatiminen

II. KuntaIT toiminta:

Ministeriöiden TYK-hankkeiden ja rahoitusten kartoitus

Kuntien tietohallintopalveluiden ohjaus- ja johtamismalli

IT-investointien kustannushyötyarvio Kainuussa

Riskienhallinta



Mikä muuttuu?

• Yhteisillä palveluilla organisaatiokeskeisestä
rakenneriippumattomaan tietotekniikkaan

• Valmiita ratkaisuja sähköiseen asiointiin

• Yhteisten palvelujen ja uusien rajapintojen ansiosta 
tuotetarjonta laajentuu

• Yhteistyöalustat, resurssien yhdistäminen

• Hankintayhteistyö

• Suositusten vaikuttavuus

• Poliittisten tavoitteiden, toiminnan kehittämisen ja 
ICT-strategioiden lähentyminen

• Kansainvälisen yhteistyön tehostuminen



Valtion IT-strategian kärkihankkeet ja 
julkishallinnon mahdollinen yhteistyö

• koko julkisen hallinnon kattavat yhteishankkeet
• tunnistaminen, yhteiset arkkitehtuurit, 

rajapinnat perustietovarastoihin, virkamiehen 
tunnistaminen, tietoturvallisuus, poikkeusoloihin 
valmistautuminen

• hankkeet, jossa julkisen hallinnon yhteistyö on 
perusteltua

• sähköisten palvelujen alusta, 
dokumentinhallinta ja arkistointi 

• valtionhallinnon omat sisäiset hankkeet
• hallinnon tietojärjestelmät, sähköposti ja 

kalenteri, hankesalkun hallinta



Muutos edellyttää vielä…

• Julkisen hallinnon omistama tieto tehokkaassa 
käytössä hallinnon sisällä

• Organisaatioiden sijasta asiakas ohjaamaan 
yhteispalvelua

• Itsepalvelun parempaa integrointia 
palveluprosesseihin

• Valtion tietohallinnon ohjauksen laajentumista 
sektorikohtaisiin ydinprosesseihin

• Riittävää resursointia, toimivia verkostoja, 
sitoutumista

• Kansallisen ohjauksen ja yksilöllisen 
innovatiivisuuden tasapainoa


