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sa- sana jää kesken 
(sana) epävarmasti kuultu jakso puheessa tai epävarmasti 

tunnistettu puhuja 
(-)  sana, josta ei ole saatu selvää 
(--) useampia sanoja, joista ei ole saatu selvää 
  
, . ? : kieliopin mukainen välimerkki tai alle 10 sekunnin tauko 

puheessa 
 
 
[musiikkia] 
 
Markku Liukkonen: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia julkisten verkkopalveluiden 
kehittämisestä. Minä olen Markku Liukkonen ja toimin tämän podcastsarjan 
isäntänä.  
 
Maailma digitalisoituu ympärillämme. Jos mietitään maailmaa ihmisen kannalta 
hieman suppeammin, myös kunnat digitalisoituvat. Ja nopeasti. Varsinkin viime 
vuosina esimerkiksi valtiovarainministeriön rahoittamat digikannustinhankkeet ovat 
tuottaneet runsaasti uusia toimintamalleja kunnille. Hankkeet toimivat oivina 
perustuksina esimerkiksi laajemmissa verkkopalvelu-uudistuksissa. 
 
Suomessa on kuitenkin yli 300 kuntaa, ja kuntien välisessä synergiassa on vielä 
paljon tehtävää. Tässä podcastsarjan viidennessä jaksossa puhutaan hankkeista ja 
niiden tuloksista. Keskustelemassa ovat projektipäällikkö Mira Koivumäki-Lindholm 
Turun kaupungilta sekä kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö Elisa Kettunen 
Kuntaliitosta. Tämä haastattelu on tehty Aurajoen rannalla keväällä 2022. 
 
[musiikkia] 
 
Markku Liukkonen: Heti alkuun hypätäänkö syvään päähän? Löysät pois. Elisa, mä 
voisin sulta täs alussa kysyä. Nyt kun tässä muutama viime vuosi kuntien 
digitalisaatiota on joudutettu erilaisin rahoitusinstrumentein, niin mites sinä tai 
Kuntaliitossa yleensä nähdään, et onks näissä toteutuneissa hankkeissa kehitetyt 
uudet ratkaisut saatu näkymään tällaisina ehkä positiivisina muutoksina ja toiminnan 
kehittymisenä. Osaatko vielä veikata, et miten se näkyy kuntalaisille? 
 



Elisa Kettunen: Mun vastaus on, että näkyy ja ei näy. Se on vähän, et miltä tasolta 
nyt asioita katsoo. Et ihan varmasti, jos menee sinne kuntaan, missä on ollu hanke 
ja ehkä sellainen, mitä on pitkään suunniteltu ja haaveiltu, et jos joskus tämä saatais 
tehtyy, niin ihan varmasti näkyy ja tulokset on hyviä. Mut sit jos ottaa vähän 
lentokorkeutta ylemmäs ja kattoonkin vaikka sitä koko maan tasoa ja ikään kuin sitä 
koko kuntakenttää, niin kyl must tuntuu, että jos nyt vaikka tätä kuntien 
digikannustinavustuskokonaisuutta katsoo, niin ei se välttämättä nyt ihan 
kehityksen kulkua oo muuttanu ja ihan valtaisia muutoksia saanu aikaan. Että 
riippuu lentokorkeudesta ja tarkastelun näkökulmasta. Pitää myös muistaa se, että 
kaikki tää on digikehittäminen ei tapahtu tällaisilla erillisillä hankkeilla tai 
rahoituksilla. Itse asiassa suurin digikehitystyö meillä tapahtuu varmaan sote-
uudistuksen yhteydessä. Tai siinä lakisääteisissä tehtävissä, mitä kuntiin viedään, ja 
sit niihin liittyvissä käytännön toimenpiteissä. Elikkä nää on vaan yksi osa sitä 
muutosta, mitä tapahtuu. 
 
Markku Liukkonen: Nyt tässä tietysti muutaman viimeisen vuoden aikana on saatu 
tai jouduttu ottamaan tämmönen aikamoinen digiloikka monien palveluiden suhteen. 
Sinun näkökulmasta, ollaanko me saatu parempia digitaalisia palveluja? 
 
Elisa Kettunen: No, mä aina näissä, jos katsoo, niin katon vähän viitekehystä, missä 
ollaan. Eli jos katsoo viisi vuotta vaikka taaksepäin ja ajattelee viisi vuotta eteenpäin. 
Aina hyvä kattoa sinne taaksepäin. Niin täs viiden vuoden aikana ehtinyt olla korona, 
joka pisti aika lailla kuntien hallintoa toimimaan etänä. Aika monia palveluita 
toimimaan etänä. Nyt me ollaan ihan totuttu niihin, ja meidän oletusarvo on, et 
asioita pitäis pystyy hoitaa etänä monia mitä ei silloin ehkä kolme vuotta sitten edes. 
Niinku ajateltiin, et ei tätä voi toteuttaa etänä. Nyt se on ihan arkipäivää. Eli ihan 
varmasti näkyy. Ihan varmasti on tapahtunut muutosta. Mut me totutaan näihin niin 
nopeesti, et unohdetaan se muutos. On hyvä katsoa vähän taaemmas. 
 
Sit taas, jos katsotaan eteenpäin vaikka muutama vuosi, niin musta on hyvä peilata 
vähän vaikka esimerkiksi viihdepalveluihin niinku Netflixiin ja muihin tän kaltasiin 
somejuttuihin. Sieltä usein tulee malli myöskin tänne julkkaripuolelle, että miten 
asioita voi tehdä. Vähän esimerkkiä. Ihmiset tottuu, kun he käyttää tämmösii 
markkinoilla olevii vaikka viihdepalveluita. Sielt tulee tavallaan se odotusarvo, mitä 
kohta halutaan sit julkkaripuolella. Tietysti vähän eri kontekstissa, mutta sitä polkua 
ehkä kohti mennään, mitä nyt nähdään tuolla isolla rahalla markkinoilla. 
 
Markku Liukkonen: Kyllä, kyllä. Seuraava kysymys. Mira vois alottaa vaikka 
vastaamisen tähän. Kun rahoitusta haetaan, niin mihin sitä haetaan ja mihin sitä 
tarvitaan? Mitä tämä rahoitus on näissä hankkeissa mahdollistanut? 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: No, mä sanoisin, että rahoitus tarjoaa yksinkertaisesti 
resursseja. Eli niin henkilöresursseja kuin sitten toisaalta ihan rahallisia resursseja. 
Ehkä semmoseen asioiden tutkimiseen ja sitä kautta kehittämiseen. Mä näkisin niin, 
et kunnalle esimerkiksi se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että voi keskittyy sellasiin 



asioihin, joihin ei ole esimerkiks vaikka tämmöses tiukkatahtisessa verkkopalvelu-
uudistusprojektissa yleensä aikaa. Me on koettu niin, et me ollaan saatu rahoituksen 
ja hankkeiden myötä ensinnäkin eri alojen ammattilaisia meijän työn tueksi. Sit me 
ollaan saatu tutustuu sellasiin asioihin, joihin meillä ei oo arjen pyörityksessä ollut 
samalla tavalla aikaa. Esimerkkinä voisin nostaa sen, et me ollaan tutkittu paljon 
sitä, että miten se meidän asiakas eli kuntalainen, miten se haluaa löytää tietoa tai 
palveluja kunnan sivuilta. Mä väitän, että meidän ymmärrys kuntalaisten tarpeista 
on kyl sitä kautta kasvanu.  
 
Sit ehkä vielä yks semmonen pointti, että hankerahoitus tarjoaa myös 
mahdollisuuden siihen, että me voidaan myös rohkeesti testata ja kokeilla asioita. 
Meil meil on ollut lupa erehtyäkin. Sit me on voitu vaihtaa suuntaa, jos näyttää, et 
se meidän alkuperäinen ajatus ei ehkä ookaan ollu ihan oikea. Niin tähän harvoin on 
sit siinä normaalitohinassa aikaa. 
 
Markku Liukkonen: Eli tämmönen vähän niinku yksityiseltä puolelta tuttu rohkea 
kokeilukulttuuri on näitten hankkeitten myötä tullut myös sitten kuntasektorille. 
Mites? 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Niin. Niin vois sanoa.  
 
Markku Liukkonen: Joo.  
 
Elisa Kettunen: Toi on itse asias must tosi tärkee, mitä Mira nosti esiin, niin tää 
tämmönen tietynlainen hankerahoituksen tuoma tilaa hengittää. Semmonen väljyys. 
Just just tilaa kokeilla ja mennä myös pieleen. Vähän hakee niitä ideoita ja polkuja. 
Koska se on just se, mitä Kuntaliittokin viime vuonna selvitti tos kuntien 
digikartoituksessa. Kävi ilmi et kerta kaikkee sitä resurssii ei ole. Ei ole tekijöitä, ei 
oo aikaa. Tavallaan ne kunnan perusresurssit on niin tiukasti puristettu siihen 
tehtävään, mihin nää ihmiset on palkattu. Vaikka siel ois ideoita ja tavallaan 
ajatuksia siitä, että hei tätä pitäis joskus tutkii vähän tarkemmin. Tohon pitäis 
perehtyy ja just selvittää tällasta, et mitenkäs ne meidän kuntalaiset nyt itse asias 
toimiikaan ja mitä he toivoo ja haluaa. Kun siihen ei oo aikaa ja ei oo ehkä osaajia 
siel kunnassa ilman erillistä rahoitusta, niin vaikee sitä on tehdä. Tää on just 
semmosta myöskin pohjatyötä. Myöskin se erehtyminen ja se, ettei aina mee 
suorinta tietä maaliin. Mitä tarvitaan, jotta se muutos saadaan aikaan. Eihän se 
muutos oo suoraviivanen a:sta b:hen, vaan aika monta mutkaa yleensä on siinä 
muutoksen tekemisessä matkan varrella. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Tohon vois vielä lisätä, et totta kai niin kannattais aina 
tehdä. Jos huomataan, ettei se suunta oo oikea, niin sit suuntaa pitää vaihtaa. Mut 
just jos mä mietin vaikka, et mulla on nyt verkkopalvelun uudistusprojekti. Sil on 
tiukka aikataulu, niin en mä ihan hirveän montaa kertaa voi alottaa alusta. Eli just 
tämä tekee sen, että sit hankkeessa siihen on enemmän mahdollisuuksia. 
 



Markku Liukkonen: No, Turussa on nyt ollu käynnissä nämä digikannustinhankkeet 
valtiovarainministeriön rahoittamana. Mitä näistä on sitten syntynyt? 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Paljon on tapahtunut. Tässä on mennyt parisen vuotta. 
Nyt mä tietysti puhun niistä hankkeista, joista itse olen vastannu. Eli me ollaan 
keskitytty sellasiin teemoihin kuin avoimet tuotteet. Niillä tarkoitetaan siis avointa 
lähdekoodia tai avoimia rajapintoja. Ylipäätään tämmöstä avoimesti jaettavaa 
ohjelmistokehitystä. Me ollaan ensinnäkin niitä tässä paljonkin työstetty. Vois sanoa, 
et me ollaan rakennettu verkkopalveluun semmosia osasia, palikoita. Hienosti 
sanottuna komponentteja, joita voi sit ottaa vapaasti käyttöön. Esimerkiksi 
mainostan meidän avointa tietokantaa tapahtuma-, harrastus- ja koulutustiedolle. 
Tämä on tosiaan avoin. Se tarkottaa sitä, et sit sitä tietoa, koulutustietoa, 
tapahtumatietoa, harrastustietoa on helppo sitten liikutella vaikka erilaisten 
sovellusten käyttöön.  
 
Sitten me ollaan nyt työstetty myös semmosia kalenterinäkymiä, joissa sitten tätä 
samaista tietoa voi näyttää. Ne voi upottaa sit verkkosivuille helposti. Lisäks ollaan 
kehitetty semmosta hakuratkaisua, jonka vois ottaa myös ihan alustasta riippumatta 
käyttöön mille tahansa verkkosivulle. Se on siis yksinkertaisesti tehokas 
hakumoottori. Sitten vielä niinku tossa aikaisemmin mainittiin siitä, että ollaan 
tutkittu, et miten se asiakas haluaisi ne palvelut sieltä kunnan sivuilta löytää. Sit 
ollaan myöskin lähdetty rakentamaan sellasta mallia. Eli tämmösii ihan konkreettisia 
tuotoksia on syntymässä. 
 
Mut sit vielä yksi toinen juttu. Ollaan panostettu myös paljon datan laatuun eli tiedon 
laatuun. Me ollaan tuolla just tapahtuma-, harrastus-, koulutuskentällä panostettu 
siihen paljon. Luotu ihan sellanen malli, jota voi mikä tahansa kunta hyödyntää. Ei 
olla niinku hihasta ravisteltuja asiasanoituksia, joilla tätä samaista tapahtuma-, 
harrastus-, koulutustietoa asiasanoitetaan, vaan sinne on sit käytetty ihan 
ammattilaisia apuna miettiessä sitä, et miten sitä tietoa vois nimetä niin, et se ois 
helposti ymmärrettävää asiakkaalle. Sit toisaalta, että me käytettäis samoja 
termejä. Sit sama homma koskee nyt sitte tuolla näitä meidän kaupungin palveluita. 
Eli ollaan haluttu myöskin kiinnittää siihen huomioo, että ne palvelut olis kuvattu 
laadukkaasti. Siinä meil kunnilla on paljon työsarkaa. Mut kannattaa hyödyntää just 
esimerkiks vaikka palvelutietovarantoa, joka on tämmönen digi- ja 
väestötietoviraston rakentama paikka, mihin palvelun tiedot viedään. Jos se on 
käytössä, niin tulee hyvää dataa. 
 
Markku Liukkonen: Nyt ollaan tämän podcastsarjan ytimessä. Avoimet sovellukset, 
avoimet rajapinnat, resurssien säästäminen jakamisella ja olemassa olevat palvelut. 
Mutta tässä oon ite jotenkin huomannut, että puuttuu ehkä tällainen yhteinen 
ymmärrys siitä. Että esimerkiksi, jos Turussa nyt tehdään tällaisia ratkaisuja, niin ne 
on oikeasti kaikkien kuntien käytettävissä. Varsinkin nyt näitten. No, tässäkin 
sarjassa esille tulleet avoimet sovellukset ja PTV. Miten näitä nyt sais sitten tonne 
pienempiinkin kuntiin tarjolle. Koska mä oon ymmärtäny, että ongelma on juurikin 



se resurssi, että ei välttämättä löydy kunnasta ketään, joka osais tällaista etsiä, 
pyytää, kysyä. Mites tämmönen ongelma saataisiin hoidettua? Onko tietoa? Tai 
valistunut arvaus. 
 
Elisa Kettunen: Valistunut arvaus ja yritystä ainakin on, mut on tietysti vielä aika 
paljon tekemistäkin. Tää ei mun mielestä koske ainoastaan näitä avoimen 
lähdekoodin ratkaisuita, vaan siis laajemminkin. Ihan meijän esimerkiks just näitä 
mainittiin PTV, jota digi- ja väestötietovirasto ylläpitää. Myöskin muut nää suomi.fi-
palvelu,  jotka on yhtä lailla kuntien käytössä. Myöskin niiden käyttöön otossa on 
haasteita monissa kunnissa.  
 
Mut juuri tää osaamiskysymys on yksi. Mun mielestä yks vaihtoehto, johon suuntaan 
kannattaisi tähyillä ja tässä nyt erityisesti yrityksii myös kannustaisin, että voisko 
yrityksillä olla tässä myöskin roolia enemmän. Tässä ehkä yritysten nimenomaan 
itse pitäisi hakea ja tuotteistaa sitä palvelua ja tukee. Olla ikään kuin tämmösenä 
väliruuvimeisselinä siinä kaverina kunnille. Autetaan sit kädestä pitäen. Toki tietysti 
toivois, et virastot, joilla näitä palveluita on, niin myös itse tarjois sitä tukee kunnille.  
Mut tää on yks ikään ku toimijajoukko, mikä vois hyvin kehittää palveluita myös 
tähän. Mut sitte toinen. Kuntaliitos (-) [0:14:35] tietysti meillä ei ehkä tän tyyppistä 
roolii oikein voi olla. Mutta me ollaan sitten tehty oppaita. Eli nyt juuri tuore julkaisu 
on avoimen lähdekoodin hankintaopas, joka on ihan sieltä maksutta ladattavissa. 
Siel on paljon semmost ihan perustietoa siitä, miten voi hyödyntää avointa 
lähdekoodia. Myöskin esimerkkejä kuntakentältä, miten on jo tehty ja millaisia 
esimerkkejä löytyy ja millaista se yhteinen tekeminen on.  
 
Kyllä tässäkin idea on se, että osalla kunnasta tai kunnista on ilman muuta omaa 
osaamista. Niinku isoilla kaupungeilla on ihan eri tavalla resursseja ja löytyy eri 
osaajia, jotka voi käytännössä tehdä sitä työtä. Kehittää koodia ja ottaa sitä käyttöön 
ja arvioida sitä laatua. Mut sitte on paljon pienempii kuntii, joissa ei tämmöstä 
resurssii oo eikä ole mielekästä myöskään hankkia. Ettei oo järkevää sit kauheen 
pieneen kuntaan välttämättä tähän kohdentaa edes niitä resursseja. Silloin just tää 
kumppanin, hyvän kumppanin löytäminen, joka vois olla siinä kunnan apuna. Et 
vaikka se lähdekoodi on avointa, niin siihen tarvitaan myös tämmösii tukipalveluita, 
ylläpitoo.  
 
Markku Liukkonen: Toi on hirveen mielenkiintoinen. Mites Mira? Näissäkin hankkeis 
niin paljon tehtiin yhteistyötä eri yritysten kanssa. Minkälaisena sä näet yritysten 
roolin julkisten digitaalisten palveluiden kehittämisessä? 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: No, mä toivon, että kunta mahdollistaa, ja sit yritykset 
voi käyttää sitä mahdollisuutta. Eli just se, että me laitetaan niin sanotusti ne taustat 
kuntoon. Eli vaikka se tieto. Panostetaan siihen tiedon laatuun. Esimerkiksi nyt 
vaikka, jos puhutaan niist meijän kunnan palveluista, niin viedään ne sinne yhteiseen 
palvelutietovarantoon. Pidetään niistä tiedoista huoli. Panostetaan niiden laatuun, 
koska sit esimerkiks sen palvelutietovarannon päälle on helppo rakentaa erilaisii 



sovelluksia. Ihan sama koskee tätä meidän tapahtuma-, harrastus-, koulutustietoa. 
Nyt sitä tietoa on olemassa. Nämä ratkaisut on avoimia. Siihen päälle on tosi helppo 
lähteä yritysten miettimään erilaisia sovelluksia. Miten sitä tietoa halutaan nyt 
hyödyntää? Oikeestaan just se, että kunta toimis mahdollistajana ja pistäis 
nimenomaan paukkuja näiden avointen ratkaisujen tukemiseen. Sitten sitä kautta 
yrityksillä on ihan äärimmäisen tärkeä rooli tässä. Et allekirjoitan, mitä Elisa tossa 
nostit esiin. 
 
Markku Liukkonen: Mites Kuntaliiton näkökulmasta yritysten kanssa yhteistyö uusien 
digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä? Onko se ihan luontevaa? Täs on paljon 
puhuttu tässäkin ohjelmasarjassa just avoimista sovelluksista, mut ne ei välttämättä 
sit ookaan avoimia. Tulee helposti tällasia toimittajalukkoja, et se jääki sit vähän 
sinne jonnekin jumiin. Esimerkiks nyt sit tämä hankintaopas. Siin on ihan käytännön 
vinkkejä, miten kannattaa ryhtyy kehittämään kunnassa. 
 
Elisa Kettunen: Joo. Opas rajaa rajautuu nimenomaan näihin avoimen lähdekoodin 
ratkaisuihin. Se ei oo tämmöinen yleinen hankintaopas. No, jos yleisesti 
kuntakenttää katsoo, niin kunnathan tukeutuu tosi paljon yritysten palveluihin. 
Valtiolla on paljon enemmän sit näit omia ikään kuin räätälöityjä ratkaisuja ehkä 
käytössä kuin kuntakentällä. Elikkä hankintalain mukaiset hankitaan markkinoilta. 
Se on se yleinen kuvio.  
 
Sitten taas jos yrityskenttää kattoo, niin kunnille on tärkeintä myös nää in-house-
yhtiöt eli kuntaomisteiset yhtiöt, joiden kautta sit ostetaan näitä erilaisia 
tukipalveluita ja sitä ICT-toimintaa. Ihan pienemmissä kunnissa ei välttämättä sitä 
omaa resurssii oo tähän ollenkaan. Kuntaliitto. Meihin otetaan siis minuunkin 
melkein päivittäin jostain yrityksestä, et halutaan esitellä tuotteita. Ihan mielellään 
niitä kuunnellaankin. Nimenomaan siitä näkökulmasta, että me tiedetään, mitä 
kuntiin tarjotaan ja mitä tavallaan siel markkinoilla tapahtuu. Mut meidän kautta 
sitten taas vastaus on aina yrityksille, et me emme välitä kuntiin sitä tietoa, että hei 
tällainen hieno juttu nyt on kehitetty jossain, et ostakaapa. Se on sitten kuntien oma 
päätös aina.  
 
Tähän nimenomaan tän avoimen lähdekoodin ympärille syntyvään. Tai tavallaan 
mun mielestä siellä ois semmosta tilaa nyt liiketoiminnalle. Selkeesti on murrosta 
myös tapahtumassa siinä, että näistä toimittajaloukoista ja suljettujen ratkaisuiden 
aiheuttamista tällasista, et ollaan liian riippuvaisia yhdestä tahosta, niin siitä 
halutaan pois. Siihen on enemmän alettu kiinnittämään huomiota. Tässä tietysti 
avoimen lähdekoodin lisäks yhteentoimivuustyö ylipäänsä. Eli tarkottaen sitä, että 
just mitä Mira nosti esiin tiedon laatu, tiedon yhdenmukaisuus. Se, että tietoa 
voidaan siirtää vaikka eri järjestelmien välillä yhtenäisessä muodossa ja sen 
merkitys ei muutu. Näihin asioihin myös yhä enemmän on ryhdytty kiinnittämään 
huomiota. 
 



Tämä osaltaan myös edesauttaa sitä, että vaikka ostettaiski niitä suljettuja 
ratkaisuita, mitkä on monelle ihan järkevä, hyvä valinta. Et ei niissä mitään vikaa. 
Niin kuitenkin sen tiedon laatu ja sen yhdenmukaisuus mahdollistaa sitä, että ei olla 
niin niissä loukoissa. Tää nyt etenkin taloushallinnon puolella on tätä kehitystä nyt 
hyvin voimakkaasti viime vuosina. Että on yhdenmukaistettu näitä 
talousraportoinnin kieltä ja koodistoja ja muita. Tämä pitemmällä aikavälillä 
mahdollistaa juuri tätä puolta. 
 
Markku Liukkonen: Tosta pitikin kysymäni, että millaisia odotuksia kuntien 
digitalisaation kehittämiselle nyt on? Mihin sinun ja Kuntaliiton mielestä tai 
näkemyksestä pitäisi ehkä keskittyä? Minkälaista tukea siihen ehkä tarvittais? 
Minkälainen rooli Kuntaliitol täs on? 
 
Elisa Kettunen: Joo. No, mä vähän tätä etukäteen mietinkin tällaista tilannekuvaa. 
Mitäs tää nyt oikeestaan on? Tää on nyt tämmönen mun tilanneanalyysi tästä ajasta, 
missä tällä hetkellä ollaan. Yks havainto tästä viime vuosilta on tämmönen 
digiosallisuuden. Se ehkä nousi tämän korona-ajan myötä myös. Eli kun mentiin 
hyvin nopeesti ikään ku kaikki asiat verkkoon ja etäjuttuun, niin yhä enemmän nousi 
myöskin keskusteluun tää, et kaikki ihmiset ei niin sujuvasti käytä ja tuolla surffaile 
ja hoida asioita etänä. Tarvitaan myös tukee siihen, et näitä osataan käyttää. Kaikki 
ihmiset ei siihen pysty, et tarvitaan myös sitä henkilökohtaista neuvontaa ja apua. 
Mä luulen, että tämä digiosallisuus ja saavutettavuuskysymykset ja digituki, ni tää 
on yks tämmönen asia, joka saa yhä enemmän huomiota tässä lähivuosina.  
 
Sit toinen tällainen teema nyt ehkä tän vallitsevan turvallisuustilanteen vuoks, mikä 
Euroopassa on, niin on digiturvallisuus.  Mä luulen, et siihen tulee semmonen 
tietynlainen vakavoitumisen paikka. Ainahan siitä on puhuttu ja tunnistettu, että ois 
paljon tekemistä ja korjattavaa, mut mä luulen, et siihen tulee nyt ihan erilainen 
vaihde päälle. Kuntien osalta tietysti, kunnat on rajapinta sinne asiakkaisiin, sinne 
ihmisiin monissa palveluissa, mutta myöskin infran osalta. Eli ihan lähtien 
vesihuollosta ja jätehuollosta ja tosi monista keskeisistä ihmisen arkeen liittyvistä 
palveluista, liikenne- ja ympäristöasiat. Siel on tavallaan tää digiturvallisuus näillä 
alueilla. Niin mä luulen, et sinne katse kohdistuu. 
 
Sitten tällaisia muita asioita, mitä nousee, niin on tietysti tämmöinen 
asiakaslähtöisyys, ihmiskeskeisyys. Se on pitkään ollut jo teemana. Mä luulen, että 
nyt myöskin näitten hallinnollisten uudistusten myötä kunta joutuu miettimään sitä 
omaa rooliaan ja asemaansa ja mikä kunta on suhteessa myöskin omiin kuntalaisiin. 
Mä luulen, että tämä keskustelu myös vahvistuu.  
 
Sitten tähän kaikkeen liittyy johtaminen ja myöskin johtajien kyvykkyydet johtaa 
sitä digitalisaatiota. Jos ajatellaan, et (johtaminen) [0:23:51] muutos, missä 
hyödynnetään teknologiaa tai uutta teknologiaa tai uudella tavalla sitä teknologiaa, 
niin tämä asettaa johtajien johtamisosaamisen myöskin uuteen valoon. Sitä 



tarvitaan ja täytyy kiinnittää siihen huomiota. Miten tämä muutos tehdään, puhutaan 
systeemisesti, et katsotaan sitä kokonaisuutta? 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Mä oon tosta ihan samaa mieltä, että tarvitaan rohkeita 
visioita ja tarvitaan myöskin myöskin rohkeutta tehdä valintoja. Linjauksia sen 
mukaan, et mitä järjestelmää esimerkiksi lähdetään kehittämään ekana niin, että se 
ois sit asiakaslähtöinen. Selkeesti meijän täytyy sit uskaltaa tehdä päätöksiä. Mitä 
se tarkottaa siel meijän suljettujen, mahdollisesti suljettujen järjestelmien 
viidakossa? Mitä askeleita otetaan, jotta sit voidaan olla asiakaslähtöisiä 
tulevaisuudessa?  
 
Mä halusin tosta vielä nostaa, kun Elisa kerroit kans Kuntaliiton roolista, niin mä 
näen kyllä myös Kuntaliiton sellaisena, että te voitte mahdollistaa sitä. Ku meidän 
kuntien pitäis olla mun mielest verkostomaisesti toimivia ihan ehdottomasti, eikä 
yhdenkään kunnan pitäis keksii mitään vain itselleen. Vaan ehdottomasti se idea, 
ettei keksitä sitä pyörää montaa kertaa uudestaan. Niin just se, että te kokoatte 
meitä yhteen ja me voidaan kertoa, et hei meillä on tällaista kehittämistä käynnissä. 
Hyödyntäkää, ottakaa tästä ja kehittäkää edelleen. Jakakaa sit taas jälleen omalta 
osaltanne muiden kuntien hyödyks. Niin tämmönen verkostomaisuuden lisääminen 
on ihan äärimmäisen tärkeetä. Nyt sitten nämä avoimet tuotteet on yks näkökulma 
tähän koko kokonaisuuteen. Niitäki täytyis mennä vähän yhteistuumin ohjata niiden 
kehittämistä. 
 
Jos mä vaikka heitän tämmösen kuntien välinen ohjausryhmä -ajatuksen. Eli 
monesti meidän täytyis tehdä ihan yhdessä niitä linjauksia. Et hei me sitoudutaan 
nyt tälläseen kehittämiseen. Tähän suuntaan me ollaan yhdessä matkalla. Sit 
minkälainen rooli kullakin toimijalla sit siinä kokonaisuudessa on. Mut jokatapaukses 
tää verkostomaisuus ja verkostojen luonti ja mahdollistaminen, niin se on mun 
mielestä hirmu tärkeä apu.  
 
Elisa Kettunen: Joo, toi oli hyvä, ku sä muistat nostaa. [naurua] Mä en itse muista 
nostaa. Mut ihan samaa mieltä. Verkostotyötä me kehitetään Toi oli hyvä idea 
tommonen kuntien ohjausryhmä. Tämä idea, tästä ollaan paljon puhuttu viime 
aikoina. Siis tää, et kunnat itse niistä omista tarpeista, lähtökohdista ohjaa myös sitä 
digitalisoitumista. Toki paitsi siel omassa kunnassa sielt omasta strategiasta lähtien, 
mutta myös tämä kuntien kesken. Must on hyvä, että kunnat itse ikään kuin istuu 
kuskin paikalle ja sanoo, et mihin suuntaan nyt mennään ja mitä vauhtia. Koska 
kyllähän sitä yhteistyötä tarvitaan. Yhdes kunnassa on tällasta osaamista, toisessa 
tollasta. Sit, ku katotaan yhdessä, niin meillä onkin paljon enemmän osaamista ku 
kummallakaan yksinään vois olla. Tää mahdollistaa sen, että voidaan oikeasti saada 
paljon enemmän aikaan. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Joo. 
 



Elisa Kettunen: Mut just tää yhteistyömahdollisuuksien ja verkostojen 
hyödyntäminen siinä, että ylipäänsä voidaan muodostaa se yhteinen käsitys ja se 
tavoitetila, niin se tarvitaan, jotta ikään kuin syntyy se alusta sille tekemiselle. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Kyllä. 
 
Markku Liukkonen: Ja ennen kaikkea säästää resursseja.  
 
Elisa Kettunen: Niin no sekin. (naurua) 
 
Markku Liukkonen: Eikö se oo kuitenkin. Se on tullut tässä. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Säästetään rahaa. (naurua) 
 
Markku Liukkonen: Rahan säästäminen on monelle kunnalle jostain syystä erittäin 
tärkeää. 
 
Elisa Kettunen: Kyllä. Mut sen voi ajatella myös toisin päin, et itse asiassa ei vaan 
resurssien säästämisen kautta, vaan siinähän itse asiassa lisätään resursseja, kun 
tuodaan vähän erilaisesta osaamista eri suunnista yhteen. Siinähän itse asiassa 
yhtäkkiä sulla onkin paljon enemmän kuin mitä voisi ikinä olla yksinään. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Joo. Tosta on muuten ihan konkreettisia esimerkkejä 
näissä meidänki digikannustinhankkeissa. Siis koko se idea on siin ollu se, että me 
tehdään yhdessä muiden kuntien kanssa. Missään nimessä näissä munkaan 
vetämissä hankkeissa ei oo Turku yksinään toiminu. Siinä on ollu meidän 
hankekunnat mukana. Näistä hankekuntien edustajista me ollaan saatu semmosta 
asiantuntija tukee. Eli me ei tehdä vaan sitä ratkaisua nytte laput silmillä omasta 
mielestämme nyt vaikka Turkuun sopivaksi, vaan yhtä lailla Jyväskylään tai 
Akaaseen. Pieni kunta, iso kunta. Tilanne voi olla hyvin erilainen. Tää on mun 
mielestä just se verkostomaisuus, mitä voidaan lisätä. 
 
Elisa Kettunen: Mä itse asias luulen, että tää voi olla sellainen asia, mikä on itse 
asiassa parhaita tuloksia tavallaan tässäkin kuntien yhteistyö tai tässä koko 
digikannustinkaudella. Että kuntia on ikään kuin pakotettu tekemään yhdessä. Että 
vaikka sitä omaehtoistakin yhteistyötä tehdään, niin on vielä enemmän ohjattu 
siihen suuntaan. Mä luulen, et parhaimmassa tapauksessa siellä on löytynyt ehkä 
uusia yhteistyökuvioita. Ehkä uusii yhteistyöalueita, missä voidaan tehdä. 
Parhaimmillaan, jos nämä rakenteet ikään kuin syntyy sinne alueelle ja kuntien 
välille, niin se yhteistyö jatkuu. Sitä kautta saattaa tulla tuloksia tulevaisuudessakin 
pitemmällä aikavälillä. Et ne ei vaan jää tähän rahoitukseen. Tämä saattaa olla se 
paras anti täst koko rahoituksesta, että löytyy niit yhteisen tekemisen paikkoja. 
 
Markku Liukkonen: Tässä onkin sitten hyvä aasin silta lopussa hieman katsoa 
tulevaisuuteen. Mites hankeasiantuntijoina ja kunta-alan asiantuntijana, niin miltä 



näyttää digitaaliset kuntapalvelut? Miltä ne näyttää nyt? Miltä ne näyttää viiden 
vuoden kuluttua? Missä me ollaan 10 vuoden kuluttua? Onko kaikki jo täydellistä ja 
digitaalista siinä vaiheessa vai minkälaisiin ongelmiin täs teidän mielestänne voi tulla 
vielä vastaan? 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Ehkä iha ei vielä olla siellä hipomassa sitä täydellisyyttä, 
mutta kul me ollaan ihan hyvällä tiellä. Kyl varmaan näistä vanhoista järjestelmistä 
päästään tässä ensinnäkin pikkuhiljaa eroon. Vanhoilla järjestelmällä nyt tarkotan 
just ehkä niit suljettuja järjestelmiä ja tämmösiä, joissa ehkä se toimittajalukkokin 
on sitten olemassa. Ensinnäkin päästään ihan järjestelmätasolla tekemään 
uudistusta. Se on tietysti tosi tärkeetä. Uskon, et niist uusista järjestelmistä ja 
palveluista tulee paremmin yhteentoimivia. Kyllä mun mielestä tossa Elisa aika 
ansiokkaasti on kuvannu sitä muutosta, mikä on nyt ollu käynnissä. Kyllähän se 
elämä on siellä digitaalisessa maailmassa. Kyllä meidän palveluiden tulee siellä 
toimia. Just tää koronatilanne esimerkiks, mihin Elisa jo viittasikin aikasemmin, niin 
kyl se on näyttänyt, et okei, mä voin esimerkiks hoitaa mun kaikki kauppapalvelut 
tyystin netissä. Kyllä tämä on se suunta totta kai. Samaan aikaan sitte tietysti 
rinnalla täytyy kulkee sen palvelun saaminen myös muuta kautta.  
 
Mutta näen, että eletään myös aika jännittävää aikaa, Meil on nyt nämä 
hyvinvointialueet ja niiden organisoituminen edessä. Osa kunnille kuuluneista 
palveluista tuotetaankin tulevaisuudessa muualla. Se on tosi kiinnostavaa, miten 
tämä siirtymä tapahtuu. Minkälaisia palveluita sitten kyetään ehkä tämmösenkin 
muutoksen myötä synnyttämään? Se on kyllä ihan kiinnostavaa. Mut sit samaan 
aikaan tosiaan nää tietosuojakysymykset on yhä hankalampia. Tietoturva, johon jo 
kans aikasemmin viitattiin. Äärimmäisen tärkeä näkökulma. Et ei tämä mitenkään 
helppo tie oo. Haasteita kyl varmasti piisaa tässä digitalisoitumisessa ja kuntien 
palveluiden digitalisoimisessa. Ei se oo yksinkertaista, mutta kyl mä silti positiivisesti 
suhtaudun tähän ja toiveikkaasti. 
 
Elisa Kettunen: Jatkanks mä suoraan? (naurua) Mä puhun jo aikaisemmin tossa, siitä 
mainitsin, et viihdepalvelut tietyl tavalla näyttää etunojan, et mihin suuntaan ollaan 
menossa. Mut ei ne ehkä ihan kaikkea näytä. Mira mainitsi ton 
hyvinvointialueuudistuksen, ja tavallaan siinä tulee myöskin uus tämmönen 
hallinnollinen toimija, joka on hyvin tärkeä kunnille. Et on edelleen niitä yhteisiä, 
yhteiset asiakkaat ja yhteisiä asioita, joita pitää hoitaa. Niin mä luulen, et tämmönen 
tiedon laatu ja tiedonkäsittely ja tavallaan tämmönen tietojohtamisen kysymykset, 
niin tulee näkymään siellä erityisesti julkkaripuolella. Siihen on pakko kiinnittää 
huomiota, et nää asiat toimii.  
 
Ihannetilanne sitte viiden tai kymmenen päästä olis se, et asiakkaat ei edes huomaa, 
et siel on tämmösiä prosesseja takana. Se ois tavallaan aika hyvä tavoteltava 
lopputulos. Sillonhan ne huomaa, jos ne ei toimi. Joku menee pieleen, niin sit luetaan 
yleisökirjotusjuttuja ja muita. Et joku ei toimi tai tiedonkäsittelyssä on menty pieleen 
ja on menny vääriä tietoja väärään paikkaan tai jotain tämmöstä. Tavallaan 



tavoitetila olis, että se digitalisaatio on edennyt niin hyvin, et sitä ei juuri edes 
huomaa. 
 
Mut sitte taas, jos vielä laajemmin kattoo, niin mä luulen, että yks tämmönen suunta 
on sitte myöskin tällanen digitalisaatiokehitys, mikä on sitten meidän ympäristössä 
ihan meidän huonekaluissa, lattioissa, seinissä integroituna. Eli nythän on ja vaikka 
älylattioita vanhusten kodeissa ja muissa, missä huomaa, milloin asukas on herännyt 
ja lähteny liikkeelle. Tällaiset ratkaisut varmasti tulee meidän ympäristössä 
lisääntymään. Niitäkään me ei välttämättä huomata, eli ne tekee meidän arjesta, 
elämästä helpompaa. Säätyy valaistus ja ilmastoinnit ja muut ihan sen mukaan, 
miten ihmiset siellä on ja toimii.  
 
Sitten taas tämmöset tekoälyratkasut ja muut, että tulee tämmöstä älyä 
helpottamaan meidän elämään. Mut nää on kaikki semmosia, et tietyl tavalla 
toivonkin, että ne ei näkyis liian selvästi, vaan ne teki siitä ihmisten elämästä kaikin 
puolin kätevämpää ja helpompaa ilman mitään erillisiä lomakkeita tai muita 
tämmösiä. Parhaimmillaan digitalisaatio itse asias poistaa palveluita tai tuottaa ne 
palvelut ikään ennen ku sä ehdit sitä edes hakea tai kaivata, niin sulle jo tarjotaan 
asioita sen tarpeen mukaan. Sehän on hyvä tavotetilanne. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Joo ja yhden vielä semmosen tavoitteen, mitä mä tässä 
mietin, et mikä on must tosi hyvä suunta ja mist meil onkin jo ihan hyviä 
kokemuksia. Juuri se, että me eri julkishallinnon toimijat tehtäisiin saumatonta 
yhteistyötä. Meidän asiakkaan kannalta, kuntalaisen kannalta eihän sillä oo 
merkitystä, et saako hän sitä palvelua vaikka valtion taholta taikka kunnasta, 
hyvinvointialueelta. Pääasia, et hän saa sen palvelun sujuvasti. Siinä ei muuta kuin 
pistetään vaan viisaat päät yhteen että miten tää hoidetaan. (naurua) 
 
Elisa Kettunen:  Kyllä. 
 
Markku Liukkonen: Kyllä. Eli kohti saumatonta yhteistyötä ja digitaalista maailmaa.  
 
Elisa Kettunen: Kyllä. Ja ihminen edellä, eiks niin. 
 
Markku Liukkonen: Näin juuri. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Just niin. Kyllä. Ehdottomasti. 
 
Markku Liukkonen: Kiitoksia haastattelusta.  
 
Elisa Kettunen: Kiitos. 
 
Mira Koivumäki-Lindholm: Kiitti. 
 
[musiikkia] 


