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Kuntien Tiera Oy on 333 kuntatoimijan omistama 
voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen yritys

Asukaspeitto 4 miljoonaa 
kansalaista

1 Mrd euron vuosittaiset 
vaikuttavuushyödyt 2023 

Liikevaihto kasvaa 
vuonna 2020 yli 20%

170 kunta-alan 
asiantuntijaa

Opetus
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Digitalisointi liittyy kaikkeen kunnan toimintaan
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Lähde: Kuntaliitto
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Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät sovellukset
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Tulevaisuuden kunnan tärkeimmät sovellukset
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Kuntien toimintaprosessit eivät uudistu, jos nykysovellukset eivät mahdollista 
muutoksia.

Asiakaspalvelun hajauttaminen kennoston sovelluksiin ei mahdollista 
asiakaslähtöistä kokonaispalvelua.

Asiakkaan tarpeista, palautteista sekä suoritteista ei kerry tietoa johtamiseen.

Nykyinen sovellusarkkitehtuuri ei kannusta palveluiden tuotteistamiseen ja 
uudistamiseen.  

Modernit valtakunnalliset sovellukset voivat perustella 
itsensä kustannustehokkuudellaan.

Kuntalainen kunnan palveluiden keskiössä
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Kuntakentän sovellukset
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Hallinnon 
digitalisointi

Toimialasovellusten
modernisointi

Toimintaa uudistavat
sovellukset

Kustannustehokas ja 
laadukas hallinto

Toiminnan vaikuttavuutta 
lisäävät sovellukset

Kuntalaisten osallistaminen
ja paremmat palvelut

Talous, henkilöstö, palkat

Päätöksenteko ja 
arkistointi

Asiakkuuksien ja 
palveluiden hallinta 

Tiedolla 
johtaminen

Uudet pilviratkaisut 
keskeisille toimialoille

NYKYTILA TARVE

Suljetut
elinkaarensa lopussa

olevat toimialasovellukset

Hallinto
2.0

Muutoksen johtamisen tuki, 
käyttöönottokyky ja osaamisen 

kehittäminen

Yhteiset toimintamallit ja tuki
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Vaikuttavuustyö edellyttää Tieralta sekä kuntien 
että kuntalaisten tarpeiden ymmärtämistä
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Vaikuttavuustyö edellyttää Tieralta sekä kuntien että 
kuntalaisten tarpeiden ymmärtämistä
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Asukkaat ja asiakkaat
Elämäntapahtumat ja

liiketoimintatapahtumat
Lapsi syntyy/kuolee

Opiskelu alkaa/päättyy

Avioero

Vanhempi/puoliso kuolee

Kodin rakentaminen

Sairastuminen

Työttömyys

Muuttaminen

Asunnottomuus

Päihdeongelma

Mielenterveysongelma

Maahanmuutto

Uusi harrastus

Yrityksen perustaminen

Koulu alkaa

Muut asiat

Kuntapersoonat

Innostava ja
elinvoimainen

Ratkaisuja etsivä

Brändittömät
pendelöintikunnat

Haasteissa elävä

Tieran palvelut

Muu

Huoltaja & lapsi

Nuori

Aikuinen

Seniori

Yritykset sidosryhmänä

Syrjäytyneet

Erityisryhmät

Yksityiset Valtiovalta
virastot

Järjestöt Maakunnat

Kumppanit ja sidosryhmät

*   Sis. koulutuskuntayhtymät 
ja sote-kuntayhtymät

Opetus ja kasvatus

Konserni

Hyvinvointi

Elinvoima ja kilpailukyky

Smart City

ICT ja kokonais-
ulkoistukset

Tiera Tietopalvelut

Tekniset kyvykkyydet
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Digitalisaation vaikuttavuusmittaristo

Työ käynnistetty kesäkuussa 2020 Tieran hallituksen toimeksiannosta, arvioitu kesto 2020-2023

Ohjausryhmäkaudella 4/2020-5/2021 rakennetaan digitalisaation vaikuttavuusmittaristo

• Mittariston perusversio laadittu ja hyväksytty 6 ohjausryhmässä

• Mittaristo sisällytetty Tieran ratkaisukehitysprosessiin

Ohjausryhmäkausi 4/2021-5/2022  

• Mittaristolla laaja hyväksyntä kuntakentässä

• Tieran ratkaisukehitys ja palvelutuotanto pohjautuvat vaikuttavuusmittaristoon

Ohjausryhmien puheenjohtajat käsittelivät asiaa 28.5. (seuraava kokous 6.11.)

Työssä mukana 48 kuntaa, kuntayhtymää ja Kuntaliitto

26.10.2020 10Kuntalainen kunnan palveluiden keskiössä
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Panos, Tuotos, Vaikutus, Vaikuttavuus.
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Lähde Sitra: https://www.sitra.fi/artikkelit/kannattaako-vaikuttavuutta-yrittaa-mitata/

Vaikuttavuusajattelu perustuu logiikkaketjuun, joka 
tunnetaan englanninkielisellä akronyymillä IOOI: Input, 
Output, Outcome, Impact. (Panos, Tuotos, Vaikutus, 
Vaikuttavuus) 

• Input/Panos-vaiheeseen sisältyvät asiat, joita työhön 
laitetaan, esimerkiksi työtuntien määrä tai rahabudjetti. 

• Output/Tuotos-vaiheessa tuloksia ovat panosten suorimmat 
seuraukset: kuinka monen ihmisen kanssa puhuttiin tai kuinka 
monta sivua raporttia tuotettiin.

• Outcome/Vaikutus kertoo, mitä muutoksia saavutettiin 
kohdeyleisössä: kuinka moni oppi lukemaan, kuinka monen 
elämäntavat muuttuivat.

• Impact/Vaikuttavuus on muutos hyvinvoinnissa, joka 
saavutetaan tiettyjen toimien ansiosta, esimerkiksi miten 
lukemaan oppineiden elämä muuttuu tai millainen ei-
syrjäytyneen elämästä tulee aiempaan polkuun verrattuna.

Usein tulosten mittaaminen jätetään liian varhaiseen vaiheeseen 
IOOI-ketjua, eikä todellinen vaikuttavuus tule esille. Jos vaikuttavuutta 
ei tiedetä, ei myöskään osata aidosti arvioida, oliko tehty työ 
hyödyllistä.

Vaikuttavuutta kannattaa yrittää mitata, vaikka tiedämmekin, ettei 
lopputulos tule olemaan täydellinen. Ehkä lopulliseen tavoitteeseen ei 
koskaan päästä, epävarmuutta jää. Mutta mittaaminen siinä määrin 
kuin se on käytännössä ja taloudellisesti järkevää, syventää kuitenkin 
ymmärrystä tutkitusta aiheesta ja sen syy–seuraussuhteista. 
Kokemuksen kertyessä seuraavalla kerralla mittaamisessakin 
onnistutaan taas paremmin.

Kuntalainen kunnan palveluiden keskiössä
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Digipotentiaalin ja vaikuttavuuden 
arviointikehikko
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Julkishallinnon digitalisaatio – tuottavuus ja hyötyjen 
mittaaminen 
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Digipotentiaalin arviointikehikko 

1. Digitalisoinnin helppous 
2. Tavoiteltavat hyödyt 
3. Palvelun volyymi 
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Arviointikehikossa palvelun 
digipotentiaalille annetaan 
”pika-arvio” asteikolla 0-3.
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Tuottavuuden mittaaminen
1. Julkishallinnon saamat kustannushyödyt
2. Julkishallinnon asiakkaiden saamat kustannushyödyt
3. Datan hyödyntäminen
4. Asiakaskeskeisyys - palvelupolut
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Vaikuttavuushyödyt puuttuvat oheiselta listalta! 

1. Julkishallinnon saamat kustannushyödyt
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Vaikuttavuushyödyt puuttuvat oheiselta listalta! 

2. Julkishallinnon asiakkaiden saamat kustannushyödyt 3. Datan hyödyntäminen
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4. Asiakaskeskeisyys - palvelupolut
• Kartoituksen pohjalta merkittävimmiksi haasteiksi julkishallinnon digitalisaatiossa 

voidaan todeta asiakaskeskeisyyden puute: digitaalisia palveluja kehitetään 
yksittäisen viraston näkökulmasta, eikä huomioiden asiakkaan tarve yli hallinnon 
alojen ja virastojen. Asiakastarpeen näkökulmasta kehitystä voitaisiin seurata 
mittarilla, jossa tarkastellaan asiakkaan palvelupolkuja. 
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Listalla käsitellään asiakkaan palvelupolun digitalisoinnin astetta.
Vaikuttavuushyödyt puuttuvat oheiselta listalta! 
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Digitalisaation vaikuttavuusmittarit
A. Digipotentiaalin arviointi

1. Digitalisoinnin helppous

2. Tavoiteltavat hyödyt

3. Palvelun volyymi

4. Asiakkaan palvelupolut

Arviointikehikossa palvelun 
digipotentiaalille annetaan ”pika-
arvio” asteikolla 0-3.

26.10.2020 21

B. Hyötyjen analysointi

1. Julkishallinnon saamat 
kustannushyödyt

2. Julkishallinnon asiakkaan 
saamat kustannushyödyt

3. Datan hyödyntäminen

Arviointikehikossa ei arvioida 
palvelun vaikuttavuushyötyjä. Nämä 
on lisättävä VNK:n malliin.

C. Digitalisointi

- Kustannukset

+ Hyödyt
• Datan hyödyntäminen

• Kustannushyödyt 
julkishallinnolle ja asiakkaille

• Palveluiden paraneminen

Palveluiden paraneminen mitataan 
substanssimittareilla (KUVA, 
Kouluterveyskysely, jne.) > 
digitalisoinnin yhteys vaikuttavuuteen

Kuntalainen kunnan palveluiden keskiössä
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Panos Tuotos Vaikutus Vaikuttavuus

Tiedon asiakkaan 
kokemuksen palvelusta

Enemmän tapahtumia

Asiakastyytyväisyys 
kasvaa

Tilojen Käyttö/täyttöaste

Paremmin kohdistetut ja 
ajoitetut toimenpiteet.
Asiakaskokemus paranee

Tilojen hallintajärjestelmä

Alueen mielikuvan 
parantuminen

Kaupungin kehittäminen 
muuttuu /ajatus 
kehittämisestä kehittyy

Palautekyselyjärjestelmä

Substanssimittari

?

?

?

?

?

Tehokkaampi tilojen käyttö

Monivaiheisen prosessin 
analysointi ja kehitystyö

Tapahtumien 
varausjärjestelmä Tuottaa varauksia ja 

palvelun ohjauksen

Omaoloarviosta pääsee 
suoraan varaamaan 
näytteenottoajan

Ohjelmistorobottien käytön 
lisääminen

Säästää terveydenhuollon 
ammattilaisten aikaa

Asiakas vapautuu 
nopeammin tuloksen 
odottelukaranteenista

?

Vapauttaa asiakkaan aikaa

Asianmukaiset olosuhteen 
käyttöön nähden

Energian tehokkuuden 
tehostuminen

Ajattelutapamuutos kuntien 
rakentamiseen

Kuntalainen kunnan palveluiden keskiössä
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