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Markku Liukkonen: Haastattelija 
Sami Masala: Vastaaja 
  
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 podcast-sarjan 
isäntänä. 
 
Tässä podcast-sarjan kuudennessa eli viimeisessä jaksossa käymme laatikon 
ulkopuolella ja maalaamme isolla pensselillä. 
 
Loihde Advisorin konsultti Sami Masala on jo vuosia miettinyt työkseen mitä tulee 
tapahtumaan, kun maailma sekä kunnat muuttuvat. Miten digitaalinen 
suvereniteetti tai vaikkapa Smart Cities liittyy siihen, että kuntalaiset saavat 
laadukkaita ja lakisääteisiä palveluja. Tämä haastattelu on tehty Ullanlinnan 
kattojen yllä keväällä 2022. 
 
[musiikkia] 
 
Miltä kuntasektorin digitaalinen kehitys näyttää nykyään vuonna 2022? 
 
Sami Masala: Mun mielestä tää on hyvä tämmöinen aloitus (naurahdus) kysymys 
mahdollisimman kapea, kapealla helppo vastata yhdellä lauseella. Ja mä luulen, 
että ehkä on hyvä myös vähän sillä lailla peilata taaksepäin ja miettii sitä 
digitalisaatioo ja toki tietysti, ja ehkä hyvin vaikea ehkä täs vastauksessakaan 
pysyy ihan semmoses todella kapeassa ja fokusoidussa scoupissa. Et jos 
ajatellaan, et meillä on ollut kaksi vuotta korona, joka tietysti nyt onneks on ohi, 
vaikka muu maailman tilanne on tällä hetkellä vähän huolestuttava. Mutta tietysti 
tää korona-aika oli semmonen, et se haastoi meitä erittäin digitaalisiin 
toimintamalleihin ja toimintatapoihin. Ja sitten ne vaikka semmoset perinteiset 
missä on ollut fyysistä kohtaamista esimerkiksi kuntalaisen ja kunnan kanssa, niin 
totta kai nääkin asiat on pakon sanelemana pitänyt järjestää toisin. Että 
digitalisaatio, jos me katotaan, niin korona on hyvin poikkeuksellinen. Ei 
pelkästään kunnat, verkkokaupat, kaikki muut palvelut yhtäkkiä digitalisoitui ja 
räjähti käsiin. Ja myös sitten ehkä tämmönen, että etätyöstä tuli tai hybridityöstä 
tuli uus normaali. Ja se tietysti tarkoitti myös sitä, että ei pelkästään se, että 
opittiin tekemään töitä omien työkavereiden tai siihen omaan työtehtäviin, mutta 



tuli hyvin luontevaksi hoitaa ehkä työtehtäviä laajemminkin etäyhteyksien yli. Ja 
vois sanoa, et korona oli semmonen digitalisaation ääretön kiihdytin. Ja useinhan 
se on siin kohassa, kun tilanne on se, että ei ole muuta vaihtoehtoa, niin sitten 
niitä asioita tehään. Mä luulen yleisesti, kun kuntasektori on esimerkiksi Suomessa 
niin hirveän laaja. Et kyllähän me tiedetään, että siitä on teetetty tutkimuksia, 
valtiovarainministeriö on teettänyt tutkimuksia ja toki tietysti varmaan Kuntaliitto 
on teettänyt tutkimuksia. Mut sit, kun me ajatellaan tätä meidän Suomea, niin 
meillä on hyvin pieniä kuntia, hyvin suuria kuntia. Ja eihän se aina pienuus ja 
suuruus kävele käsi kädessä, mutta totta kai tietysti joku palvelutarve voi olla 
esimerkiks niin paljon suurempi, että sen automatisointi, automatisoinnilla on 
luontaisempi kysyntä ja luontaisemmat resurssit.  
 
Koska jos me tietyssä mielessä ajatellaan, niin monien prosessien digitalisointi on 
ihan kustannusmielessä ja tekemismielessä ihan yhtä kallista. Digitalisoida se, että 
tuotetaan sitä palvelua sitten 1000 × 10000 kertaa tai 10 kertaa, niin silloin tietysti 
jossain mielessä on järkevämpi, et jos tuotetaan 10 kertaa niin se ehkä kannattaa 
tehdä manuaalisesti vielä. Ja se tietysti näkyy tommosissa tutkimuksissa. Mut kyl 
mä rehellisesti sanoisin, että kyl Suomessa kuntakenttä on tehnyt paljon. Mä 
uskon, että varmasti on vähän osittain väärä mielikuvakin ja ajatus, että 
kuntakenttä, kaupunkikenttä ois valtavan takana digitalisaatiossa. Et ehkä päin 
vastoin on pyrkinyt tekemään asioita, mut eihän se myöskään kaikki niin kun 
helpoin asia ole. Et palveluvalikoima on hyvinkin suuri, asiakas tai kuntalaiskenttä, 
joka palveluita käyttää on hyvinkin heterogeeninen. Ja tietysti toki, että 
kunnassakin on palveluita ja on yksiköitä, joita palveluntuottaja tietysti niinkun 
yksikötkin kilpailee siitä, että kenen palveluita ehkä vaikka digitalisoidaan ja 
muuta.  
 
Et siinä mielessä sanotaan näin, että voisi ajatella, että niihin haasteisiin, johon 
kuntakenttä on lähtenyt vastaamaan, niin se on tehny jo paljon. Toki tietysti voi sit 
taas sanoo toisinpäin, että paljon on vielä tehtävää. Et en tarkota tällä nyt sitä 
missään nimessä, et nää asiat on asiat on niinkun, et vois jäädä laakereilleen 
lepäämään. Ja sitte tietysti ehkä tää korona myös siis teki sen, että hirveän ikävä 
puhuu koko asiasta jotenkin, mutta kun tuli se pakkodigitalisointi niin ei pelkästään 
kuntakenttä vaan mitä me nähdään ihan yhtä lailla yksityisellä puolella. Kun 
automaatio niinkun tuli tarve digitalisoida palveluita ja nostaa automaatioastetta, 
niin me tultiin niihin ihan perusedellytyksiin, että mitä vaatii se automaatioasteen 
nosto, mitä se vaatii oikeasti.  
 
Puhutaan hirveesti datasta, mutta todellisuudessa, että eihän meillä oo semmost 
palloa tai laatikkoa tai sitä niin sanottua serveriä tai serveriä siellä pilvessä, jossa 
se kaikki data on. Vaan sehän on osa kaikkia järjestelmiä, ne käyttää dataa, ne 
muuttaa sitä dataa, se muuttuu koko ajan. Mutta kun me kootaan sen päälle 
palveluita tai tarvitaan niis järjestelmis dataa laajemmin ja sehän tarkottaa sitä, et 
meijän täytyy saada ne kaikki. Ensinnäkin ne tietysti datavirrat tietyllä lailla kiinni, 
se data, sillä lailla yhden muotoseks tai kyseisessä järjestelmässä tai palvelussa 
käytettävään muotoon.  
 
Ja sit meijän vielä pitäis varmistaa, että se on tarpeeksi laadukasta ja seurata sitä 
laatua. Ja tässähän me tullaan siihen ehkä semmoseen ydinasiaan, et tehdään sitä 
digitalisaatioo kuntasektorilla, valtionhallinnon yksityisellä sektorilla tai millä 
sektorilla tahansa, niin me palataan siihen, et digitalisaatio kumminkin lepää datan 
päällä, se lepää sen data kyvykkyyden päällä. Se et miten laadukas ja miten 



digitalisaatioo palveleva se koko datakerros on. Ja siitä oikeestaan lähtee sit se 
kyvykkyys, että kuinka hyvin me asioita pystytään digitalisoimaan. Ja tietysti tässä 
viimeisen kahdenkin vuoden aikana niin ollaanhan me nähty se, että tietysti osa 
asioista sitten ehkä niin sanotusti digitalisoitiin hyvin siilomaisesti tai putkimaisesti. 
Mut oli kiire.  
 
Ja nyt me tietysti, vaikka palataan tämmöseen, sanotaan näin, että nyt mahollista 
asiointia on taas tehdä myös kasvokkain. Niin me palataan vähän tietyllä lailla, 
voisi sanoa, että palaamme ehkä pieneksi välivaiheeksi. On kiva taas palata ja 
tehdä asioita kasvokkain, mutta kyl me ollaan saatu semmonen digitaalinen pallo, 
joka on lähteny kierimään. Että vaikka me tässä maailmassa nyt vähän ajateltais, 
että me hengähdetään, mä en missään nimessä tarkoita sitä, et me palataan kaikki 
työhuoneisiin ja olohuoneisiin ja emme näe toisiamme. Mutta se digitalisaation 
pallo, joka lähti pyörimään niin nyt me ei oo vielä nähty mitään, et nyt se menee, 
että et jos alamäki on hyvä asia niin se menee alamäkeen ja se vauhti vaan 
kiihtyy, että välillä voi tulla tasannevaiheita. Mutta me ollaan saatu maistiaisia, että 
miten paljon asioita, että mun mielestä tehokas ei ole hyvä sana, mutta 
optimoidummin me voimme tehdä. Ja nyt me ehkä sitten seuraavaksi aletaan 
laittaa niitä kyvykkyyksiä, ehkä niitä yksittäisiä putkia ja siiloja, rakentaa sitä 
semmosta alustaa, jonka päälle me se digitaalisaatio saadaan tehtyä. 
 
Markku Liukkonen: Toi on tosi hyvä pointti. Et täs on viimeisen kahden vuoden 
aikana tapahtunut ihan hirveesti tämmöstä pakkodigitalisaatiota kuten sanoit. Niin 
onkohan nyt sit aika ehkä hiukan pysähtyä ja katsoo taaksepäin, et mitä täs on 
tapahtunu, ottaa sielt oppia virheistä, onks ehkä menty ehkä vähän väärään 
suuntaan. Ja sit niistä virheistä opitaan ja ruvetaan sitten kehittämään edelleen. 
Niin mitä tämmösestä kehityksestä tulisi ennen kaikkea sun mielestä ottaa 
huomioon? 
 
Sami Masala: Tää oli muuten todella (naurahdus) hyvä kysymys. Siis mä itse 
asiassa uskon, että jo tässä viimeisen kahden vuoden aikana, niin virhe on väärä 
sana, mutta oppia ehdottomasti on otettu. Ja mun mielestä nyt on kans 
samanlainen aika, et varmaan ja joka tapaukses nyt hengähdetään. Mä en tiedä, et 
onks oikea, onks hengähtäminenkään hyvä silloin, kun tavallaan on myös 
mahollisuus painaa vauhtia. Mut mun mielestä nyt on hyvä tilanne ja nyt pitää 
kaikille suoda mahollisuus hengähtää. Se on ihan inhimillistä ja mun mielestä tosi 
järkevääkin. Ja vaihtaa ne kuulumiset ja huomata, et toisella on jalat, et nythän 
me on nähty ja ei tiedetä, että kuka on niin kun pitkä ja lyhyt ja ne on tosi 
hauskoja asioita. Ja voi tulla yllätyksiä, itsellenikin on tullu yks semmonen yllätys, 
että olin mielessäni laittanu toisen ihmisen pitkäks ja toisen lyhyeksi, ja sit ne 
olikin täysin väärin päin. Ja siihen joutuu huomaa, et aika toi uusia malleja, ja 
miten sen vois sanoo, yllätyksiä.  
 
Mutta ehkä toi aika oli jo semmonen, et kun ajateltiin, että mehän on tehty 
digitalisaatioo pitkään ja Suomikin on ollu omalla laillaan edistyksellinen maa. 
Vaikka ehkä Euroopan tasolla ei olla digitaalisia isoja alustoja, alusta palveluja 
kehitetty, sillä lailla, kun muualla maailmassa on saatu. Ja tietysti siitä EU-
tasollakin kannetaan huolta. Ja mutta kyllähän me Suomessa ollaan digitalisoitu, 
me on niinkun myös digitalisaatio ollut tosi vahva trendi. Mutta ehkä toi tää 
viimeinen pari vuotta sit toisaalta näytti organisaatioille sen, että mikä se 
digitalisaation todellinen tila on. Ja nythän on tietysti noussu ja ollutkin niitä 



kirjotuksia, että ei sillä digitalisaatiolla sitten ollutkaan saatu niitä vaikutuksia 
aikaseksi mitä oli ehkä odotettu. Ja osittain siihen oli investoitu aika paljon.  
 
Mutta niinkun kaikessa, kun tulee uutta niin tietysti pitää tehdä myös sitä uutta. Ja 
se on kauheen tärkeää, että säilyy liike. Se on tietysti tekijöille, ja jos ajatellaan 
vaikka kaupungin palveluksessa olevia ihmisiä, organisaatioiden palveluksessa 
olevia ihmisiä, niin onhan se hirveen tärkeää, et saa olla tietyllä lailla myös 
tekemässä uutta, tulee hyvää henkeä. Ja joskus voi vaikka näyttää ystäville, et 
oottekste nähny meijän uutta palvelua ja muuta.  
 
Mut sit toisaalta niinkun sanoit, et kun se digitalisaatio lepää sen pohjan päällä, 
niin me ehkä tossa digitalisaation huumas vähän unohdettiin tehdä niit tylsiä 
asioita ja sitä pohjarakennusta. Et meijän oli osittain helpompi tehdä vähän kivan 
näköstä palvelua, koska se oli huomattavasti konkreettisempaa. Kun sit taas, että 
hei me uudistimme, (naurahdus) tai miten sen sanoisi, päivitimme jotain tai 
siirsimme jotain jonnekin tai muuta, tai teimme uudenlaisen määrittelyn ja näin 
päin pois.  
 
Sit kun tuli tää kova tarve, niin sit ehkä huomattiin, et ne organisaation 
kyvykkyydet eivät olleetkaan niin korkealla tasolla. Ja sit ehkä rakentamaan, 
jouduttiin rakentamaan kalliimmalla, jouduttiin ehkä rakentamaan jotain 
semmosta, ehkä juuri toi sun kysymys liittyy siihen, että joka ei ehkä nyt sitten 
huomenna olekaan täysin hyödynnettävissä. Et me jouduttiin tekemään se vähän 
taas tapauskohtaisesti tai point-to-point, niinkun välillä on tapana sanoo. Et ehkä 
ne organisaatiot erottu tässä, jotka olivat lähteneet rakentamaan sitä semmost 
digitaalista perustaa, dataperustaa.  
 
Niitten oli kaikki helpoin adaptoituu tähän. Ja tietysti nyt hirvee niinkun käytin 
sanaa adaptoituminen. Nythän tuli siis, tuli uusia sanoja adaptoituminen, 
organisaatioiden, kuntien, kaupunkien pitäis olla hirveän adaptiivisia tai sitte tuli 
resilienssi sana, ollaan tai ja muita. Ja näitähän aina ajat tuo ja trendit tuo uusia 
sanoja. Vaikka sit loppujen lopuks mehän palataan siihen, et kun meil on asiat 
kunnossa, meijän data on kunnossa, jos se on välitettävissä, jos työtä voi tehä 
kotoota, sitä voi tehdä joka paikasta. Se vaatii tietyn kyvykkyyden, jotta me 
voidaan palvella asioita niin, että asiakkaita tai kuntalaisia niin, et ne voi asioida 
mistä vaan. Se vaatii tiettyä kyvykkyyttä, nyt se on (naurahdus) resilenssiä ja 
adaptiivisuutta. Kolmen vuoden kuluttua se on jollain muulla nimellä, mut 
kumminkin kaikki ne (-) [0:15:27].  
 
Tää kun mä haluaisin vastata ehkä siihen sun kysymykseen sillä lailla, että meillä 
on ollu vahva noin toistakymmentä vuotta jatkuva digitalisaation vaihe, jossa 
nimeks tuli digitalisaatio. Sitä ennen ehkä tehtiin enemmän verkkoa tai sähköisiä 
asioit, sit se sai varsinaisen nimen digitalisaatio. Ja siinä oli vähän semmost 
huumaa, jossa tehtiin ehkä vähän kivoja asioita ja sit jos se painopiste oli liikaa 
kivemmissa asioissa, kun semmosen kyvykkyyden rakentamisessa niin nyt sitte se 
tarkastelupaikka on ollu täs kahden vuoden aikana. Ja jos kysyit siit 
hengähtämisestä, niin mä uskon, et nyt just on se käynnissä ja se lähti jo, että nyt 
laitetaan fokusta sinne niitten perus taas kerran peruskyvykkyyksien 
rakentamiseen. 
 
Markku Liukkonen: Mut nyt kun puhutaan erityisesti kuntakentän 
digitalisoitumisesta tai kehityksestä, niin täytyy kuitenkin jotenkin muistaa, et siel 



on loppukäyttäjä, siellä on asiakas, siel on kuntalainen, joka sit loppujen lopuks. 
Itse olin yllättynyt tässä tyttären ärrävikaa korjattiin etäyhteydellä kaupungin 
toimesta ja se toimi vallan mainiosti. Niin miten sä näet sitte, et miten tällaiset 
uudet verkkopalvelut ja tää kehitys, miten se näyttäytyy kuntalaiselle tässä sitten 
tän post-koronan aikana tulevina muutamana vuotena tai ehkä kauempanakin 
tulevaisuudessa? 
 
Sami Masala: Tää on hyvä ja tää ärrävian korjaus, se on äärettömän tärkeä. Ja 
mun mielest esimerkkinä, oikeestaan esimerkkinä huippuhyvä, että tarjotaan siis 
meijän tulevalle sukupolvelle palvelua ja mikä se tärkeempi kohderyhmä on. Ja 
tietysti sit taas, et nää nuoremmat, (naurahdus) minua nuoremmat sukupolvet, 
niin heille tietyt asiat on huomattavasti jo luonnollisempia tehä verkossa. Ja me 
yritettiin kans kaiken maailman sähköhammasharjaan laitettavaa (naurahdus) 
tärytintä ja papereita, mutta niinkun paperilla olevii harjotuksia.  
 
Mutta kun sanotaan näin, et kun joku tuo sitä huomattavasti paremmassa 
(naurahdus) kontekstissa niin se varmasti toimii. Mut mun mielestä, kun mä 
aattelen näin, että toi on myös hyvin isoa tasapuolistamista. Tää on taas tietysti 
alue, johon voi vastata monilla tavoin, mutta toi on isoa tasapuolistamista. Tätä 
vois verrata joko kuntakenttään ristiin rastiin koko Suomen alueella tai sitten 
vaikka yksittäisen kunnan alueella. Mutta se, että jos meillä on tehokkaita 
menetelmiä esimerkiksi ärrävian hoitoon, niin vois ajatella, että ennen se ollu kiinni 
siitä, että kenelt varasit ajan ja kenet tavallaan puheterapeutin sait sua auttamaan 
tai millä alueilla se on. Ja sit voi tietysti kuvitella, että ei tietysti automaattisesti, 
mut voi taas ajatella, että kaikilla alueilla ei välttämättä ole yhtä hyvä palvelu tai 
välttämättä ei (naurahdus) kemia kohtaa tai jotain muuta.  
 
Ja näähän on isoja asioita, et ne parhaat hoitomuodot, parhaat sen tavan hoitajat 
niin me pystytään tuomaan digitaalisesti osittain ehkä monistamaan. Nyt tietysti 
täs koronan aikana me nähtiin, että sama ihminen, joka on naamakkain todella 
hyvä, niin sehän ei välttämättä ole (naurahdus) digitaalisesti yhtä hyvä. Tietysti 
jotain semmosta digitaalisuus toi omia vaatimuksia siihen pedagogiseen ehkä 
tähän tilanteeseen, et miten tehään.  
 
Mut jos mä palaan siihen juuri näin, et kuntalaiset käyttää, kuntalaiset haluaa niitä 
palveluita. Ja sitte kun mä ajattelen, että varmaan oli juuri näin, että tää parin 
vuoden aika teki sen, et ensinnäkin niitä palveluita piti keksiä, viedä ne sinne 
digitaalisuuteen. Ja miettiä, että miten se palvelu olis tarjottavissa digitaalisesti tai 
niin, että siitä ainakin joku osa tehdään digitaalisesti. Ja joku me nähtiin 
ruokakassien kanssa, me nähtiin ravintoloiden kassien kanssa, joissa tuli 
soittolistaa ja ties mitä mukana, ja video-ohjeet. Ja et tavallaan musta tää oli hieno 
semmonen palveluiden kehittämisen ja keksimisen aika. Ja mä uskon, että tässä 
kunnat paino, sosiaali- ja terveyspalvelut vahvasti tuli, teki omia asioitaan. Koulu 
ja etäkoulu sehän nyt liittyy vähän tähän etätyön muotoon. Mut muutenkin 
ajatellaan, et se oli huimia suorituksia.  
 
Ja ihmiset, jotka ei välttämättä ollu koskaan näitä asioita ajatellu, niin he yhtäkkiä 
rupes digitaalisten palveluiden ylläpitäjiksi tai tuottajiksi tai kehittäjiksi, että siinä 
mielessä pystyttiin tekemään. Sit mitä sanoin, että täytyy ehdottomasti olla 
semmonen liike ja saada tehä uusia palveluita, ja me tehään niit sinne 
kaupunkilaisille ja kuntalaisille. Niin totta kai todella tärkeätä, et jos me vaan 
rakennettais perustaa, niin palvelussa on aina se, et niit opitaan käyttämään.  



 
Kuntalaiset oli valtava heterogeeninen, et meil on hyvin nuoresta hyvin 
iäkkääseen. Ja sekään ei tarkoita, meillä on myös hyvin iäkkäitä, erittäin 
digikäyttäjiä ja suuntaan jos toiseen. Et ei voi millään lailla tietää, ei liity ikään, ei 
liity sukupuoleen, ei muutenkaan välttämättä demografisiin tekijöihin. Ja palvelut 
halutaan käyttää eri lailla. Ja sen takia tietysti on tärkeetä, et me tuotetaan myös 
niitä palveluita, vaikka ne ei vielä olis ihan täysin kiinni. Et tuodaan, kokeillaan, 
saadaan palautetta, nähdään mikä toimii. Mut sitte aina mä oon vähän tylsän 
kuulonen, koska sit kumminkin osittain ne palvelut, niin ne lepää jonkun prosessin 
päällä. Ja sit se palvelu, et me puhutaan asiakaskokemuksesta ja se helposti 
kääntyy siihen, että oliko mulla kiva käyttöliittymä ja onnistuiko asia.  
 
Ja kumminkin se asian onnistuminen, jos se vaatii sitä, että joku jossain printtaa 
paperin ulos ja vie sen jonnekin ja sit se tallentuu johonkin järjestelmään, niin se 
vaan se prosessi on, et me tiedetään vaik verkkokauppa, et ostin mut, jos 
varastosaldo ei ollu kiinni, niin lopulta mä saan ilmoituksen, et tulee kahen viikon 
päästä. Ja sit on niinkun et tää olikin, tää olikin huono juttu. Et se asiakaskokemus 
on aina tavallaan päästä päähän. Ja vaikka me välillä nähdään sitä, et se syntyis ja 
pitäis kattoa ulkoota sisälle päin. Mut meidän täytys myös muistaa, et meijän on 
pakko kattoa sisältä ulospäin, koska se tavallaan se prosessi ja kyvykkyys mikä 
meillä on tuottaa, niin lopulta sen lopputulemana syntyy se asiakaskokemus.  
 
Ja mun mielestä nyt kun kuntien digitalisaatiot, sitä mä ajattelen näin, et aste 
kasvaa, ja myös tietysti odotukset kasvaa. Niin sitä myöten se semmonen kyky 
oikeasti tuottaa se palvelu ja huomioida siinä se asiakaskokemus kokonaisuutena 
niin se on nyt se oikeestaan se seuraava asia. Ja siihen tietysti liittyy myös isossa 
osassa, kun sen prosessin tekee ne kaupungilla, kunnalla, missä organisaatiossa sit 
ovatkaan, niin töissä olevat henkilöt ne osaajat. Niin siin on isossa roolissa se myös 
se työntekijäkokemus, et miten ne asiat on siellä tehty mahdollisimman hyväksi. Ja 
nythän jotkut puhuu siit kokonaiskokemuksesta. 
 
Markku Liukkonen: Toi oli hyvä, kun mainitsit kuntien heterogeenisen 
asiakasryhmän ja kuntien työntekijät ja täs podcast-sarjassa ehkä semmosena 
läpileikkaavana teemana hyvin pitkälti on ollut nimenomaan kuntien välinen 
yhteistyö ja avoin lähdekoodi. Esimerkiksi siinä on 10 % koodia, 90 % yhteistyötä 
tai yhteisöllisyyttä. Palvelutietovaranto toivotaan, et kaikki kunnat sitä käyttää, 
mutta kuntia on joku reilu 300. Minkälaisena sä näät kuntien välisen yhteistyön? 
Minkänlaista sen pitäis ehkä olla, kannattais olla ja ennen kaikkea miten sitä vois 
kehittää? 
 
Sami Masala: Kunnat on varmaan ollu lähtökohtaisesti aikamoisessakin 
muutoksessa. Siis, että on tehty liitoksia ja jossain mediassa on puhuttu 
pakkoliitoksista. Ja toisaalta nyt meille tulee uudet hyvinvointialueet, jotka tulee 
siihen yhdistämään ja tuomaan uutta roolia siinä kuntatason tai kuntaa isomman 
tason palvelutuotannossa. Ja sillä lailla vois ajatella, et kyllähän kunnan, tietysti 
kuntalaisetkin, mutta tietysti ennen kaikkea kunnalla, kaupungeilla töissä olevat 
niin kyllähän he sillä lailla vois taas, jos sitä adaptaatiota niin kyllähän he on ollu 
nopeita, tai joutuneet tai saaneet adaptoitua hyvinkin monenlaisiin vaatimuksiin. Ja 
vois aatella, et sitä kautta tietysti varmasti on myös semmosii ihmisiä, joilta 
yhteistyökykyä ja tätä muuntautumiskykyä varmasti löytyy.  
 



Mä ajattelen sitä kuntasektoria, sillä lailla, että nostit hyvin nää yhteiset palvelut ja 
vaikka palvelutietovarannon. Ja sit jos mä katon sitä ihan tälleen hyvin 
pragmaattisesti ja pyydän täs anteeks varmaan niinkun jollain tulee tunteet 
pintaan. Mut kuitenkin, et jos me otetaan, siis erilaisuus on, aina erilaisuus on 
voimavara ja siksi meidän täytyy kuntatasolla ja muualla pystyy siis korostamaan 
erilaisuutta. Ja joskus se voi näkyä palveluina ja muina. Ja sitä ei saa ottaa pois, 
että se on kumminkin vetovoimatekijä osittain ja elinvoimatekijä kuntalaisille 
voimaannuttava ja yhteenkuuluvuustekijä. Mutta sit, jos mä ajattelen ihan 
palveluina ja sitä mitä kunta käytännössä tarjoaa, niin kun ne tarjoamisen tavat ja 
prosessit ja muut niin mä en näe niissä hyvinkään suurta erilaisuutta.  
 
Ja mä tiedän nyt, et täs kohdassa mieluusti joku Pohjois-Suomessa sanoo, mutta 
meillä lääkärikäynti niin se on suuntaansa 200 kilometriä. Ja ei oteta sitä pois. Ja 
siihen liittyy asioita, jos se on 200 kilometrii niin meijän pitäis miettiä, et mitä 
kaikkea siihen samaan käyntiin me voidaan sisällyttää. Ja mitä sen 200 kilometrin 
aikana, mikä on taksikuskin tai autokuskin (naurahdus) rooli tai mitä siihen liittyy. 
Onko mukana joku, joka keskustelee ja saatkin siitä yhtäkkiä tämmösen 
ystäväpalvelun samalla, että mitä ne on. Mutta sit jos me ihan raadollisesti 
katotaan, niin me kumminkin tuotetaan samoja palveluita, hyvinkin tavallaan 
samasta, osittain, jopa määrättyjä, et on lakisääteistä resurssia, et opettaja on 
opettaja. Se tuottaa opetusta ja sit on tietyt oppilaskoot ja muut ja tapahtuu 
valinnat. Ja jossain ehkä on otettu hyviä tapoja, huomioidaan oppilaan toiveet 
jossain vähän vähemmän ja muuta.  
 
Mut et prosessit on hyvin samanlaisia. Ehkä niihin on tuotu sitte jotain hyviä asioita 
ja jossain on joku, joka ei ehkä toimi. Mut sitä mä aattelen, että tässä on ehkä 
semmonen ja nyt kun mä katon sitä digitalisaation näkökulmasta, et me ollaan 
maailmassa, jossa me haluttais prosesseja saada siis tehokkaaks, mahdollisimman 
pitkälle automatisoiduksi ja sitä kautta luoda kuntalaisille superpalvelua ja sitä 
semmost kuntalaiskokemusta ja muuta. Niin mä näen, et nää prosessit on hyvin 
samanlaisia. Ja kuntayhteistyötä siis tehdään ja selvästi näkee, et sitä halutaan 
tehdä enemmän. On ihmisiä, jotka pyrkii, et paljonhan on nyt näitä hankkeita mitä 
tässä on ollu. Niitä on ajanut Kuntaliitto, niitä on tullu valtion hallinnon tasolta, 
jossa pyritään tuomaan, että kunnat yhdessä kehittäis niitä palveluita. Mut vielä 
enemmän, et ne palvelut, et mikä oikeastaan se mun mielestä se yhteistyö keino, 
että mikä on se keino saada ne viiden tai kuuden kunnan yhdessä tekemä todella 
hyvä palvelu käyttöön niissä kaikissa kunnissa.  
 
Et tätä mä ehkä nään siinä digitalisaation, ja mä en ehkä ota siihen 
kuntayhteistyöhön, mä vaan ehkä tähän tämmöseen digitaalisten palveluiden 
kehittämiseen. Et kun me samoja asioita digitalisoidaan niin ei kauheen montaa 
kertaa monessa paikassa niitä tehtäisi. Ja täst tulee tietysti se, et sen pienen 
kunnan ei ees kannata alkaa ite kehittää, mut jos se olisi jossain niin, et he ottais 
vaan sen käyttöön. Ja sitte taas suurien kuntien ei kannattaisi olla mahollisuutta 
niin tehdä samaa asiaa montaa kertaa. Ja sit täs ois myös se, että kun nää asiat 
vähän harmonisoituis.  
 
Puhuit just siitä asiakas- ja kuntalaiskokemuksesta. Kun minkä takia, jos mä 
muutan toiseen kuntaan, minkä takia palvelut on siellä eri lailla, kun toisessa 
kunnassa? Toki on lainsäädäntöö, alueellisuutta, ja nyt koronassa nähtiin, et on 
erilaisia, jossain alueella asioita tehdään eri lailla, kun toisessa. Mut nyt, jos me 
digitalisoidaan prosesseja, sen mä tiedän, että jokaisella kunnalla, sit taas me 



tullaan sinne pohja ja datakyvykkyyksiin, niin on erilaisia järjestelmiä, niitten 
integraatiot, niitten kyvykkyyden luonti. Mut se vois olla sitä mitä yksittäisen 
kunnan tasolla laitetaan kuntoon ja sit meil ois niitä palveluita siihen päälle, joita 
me voitais ottaa. Niin täs mä uskon, et me saatais todella paljon irti. 
 
Markku Liukkonen: Siinäpä oiva aasinsilta viimeiseen kysymykseen. Miltä 
kuntasektorin verkkopalvelut näyttää ehkä noin 10 vuoden kuluttua? Hiukka jo 
petasit, että digitalisaation päälle palvelut ja kunnat on ehkä enemmän synergiassa 
keskenään. Mut 2032 minä muutan Turusta Tampereelle, niin pysyykö mun 
palvelut periaatteessa ihan samanlaisina? Onko ne saatu sillä tavalla synkkaan? 
 
Sami Masala: Mun on pakko vielä vähän referoida sitä mille palvelut näyttää. Mä 
vähän hypähdän kohta tohon tulevaisuus skenaarioon. Mutta mä ajattelen nyt, et 
me ollaan oltu tekemäs todella kiinnostavaa hanketta yhdessä siellä Turun 
suunnalla ja hankekonsortion kanssa. Ja siellä me ollaan jo huomattu, että vaikka 
on isoja kaupunkeja niin, jos me yritetään tehdä yhteinen, vaikka hakuratkaisu 
verkkosivuille niinkun kunnat on, nää hankkeessakin mukana olevat kunnat, omat 
sisältönsä laittanu vähän eri lailla, laittanu niihin datatasolla vähän erilaisia. Ehkä 
podcastissa näitä metadatoja ei kannata sen enempää käsitellä.  
 
Mutta sanotaan näin, että jaotellu vaikka tiedot jokainen eri lailla, niin siitä me 
nähdään jo, et kuinka hankala meijän on kehittää yhteistä palvelua. Ja tässäkin 
semmonen best practise, että kunta kunnalta niin lähetään tekemään näin ja 
viedään tänne, jonka jälkeen sun kysymykseen, et jos sä kirjotat Helsingissä 
varhaiskasvatus saat samalla lailla palvelut näkyviin, kun Tampereella ja muualla. 
Ja sun ei tarvii miettiä, et puhutaanks jossain varhaiskasvatuksest pitäis puhuu, 
mutta puhutaanko sittenkin jossain päivähoidossa tai muusta. Tai sit se tosiasia, 
että eihän, jos ei oo varhaiskasvatusikäinen lapsi, niin ei ainakaan mun mielestä 
meidän ikäryhmällä tuu mieleen, et sitä kutsutaan varhaiskasvatukseksi, et se oli 
joku päiväkoti tai lastentarha, jolla hakee. Ja musta tää on kyllä ihan 
asiakaskokemuksenkin.  
 
Nyt mä hyppään siihen tulevaisuuteen. Meil on hyvin voimakas vihersiirtymä 
käynnissä. Meil on ihan meijän oman pallon takia meillä on huoli asioista. Ja 
kunnat, kaupungit on isoja ekosysteemejä, joiden alueella tapahtuu paljon. Ja jo 
pelkästään EU lähtenyt siitä, et 2030 heillä on sata tämmöstä Smart Cityä, ehkä 
tähän Smart City teemaan on nyt kiinnitetty jo tänä päivänä se vastuullisuus 
kulma. Eli meillä on se Smart and Sustainable City. Siihen on nyt tuotu myös se 
turvallinen Secure City, et meil on käytännössä tämmönen Smart Sustainable and 
Secure City ja nyt siihen on laitettu se 4.0 perään.  
 
Mutta tämmösii kaupunkeja EU haluaa, että meillä on jo 2030 niinkun 100 
kappaletta. Ja myös se, et 2050 niin kaikki kaupungit EU:ssa on käytännössä 
jollain lailla hiilineutraaleita. Ja sehän tekee, muutenkin tää vastuullisuuskysymys, 
vastuullisuusraportointi ESG siellä se ympäristötekijä. Niin se ympäristötekijä alkaa 
kokonaisuutena määrittämään tietysti markkinoilla rahan hintaa. Mä en oo nähny 
mitään näin voimakasta siis aaltoa, vaikka mäkin oon nyt 25 vuotta katellu tätä 
sähköistymistä, niin voimakasta aaltoa kuin mikä tämä vastuullisuuden aalto on. 
Se oikeestaan erittäin voimakkaasti löi viime syksyllä 2121 läpi. Ja suurimmat 
sijoittajat tulee sanomaan, että kumminkin vihreys on käytännössä se, joka ohjaa 
heidän sijoitusportfolioo.  
 



Ja silloinhan on ihan selvää, et kun rahan hinta markkinoilla määräytyy jonkun 
mukaan niin se tarkoittaa sitä, että alotetaan toimenpiteitä. Ensimmäinen on 
tietysti, että meidän pitää pystyy määrittämään, et mikä on se meidän 
vastuullisuus. Jonkunlainen score, jonkunlainen numero, jonkunlainen raportti. Mut 
sehän ei riitä, et se antaa meille lähtötiedon ja seuraavaks meidän pitää tietää, 
että miten me lähetään painamaan sitä alaspäin tai positiivisessa mielessä 
ylöspäin, mutta alaspäin. Ja nyt me tullaan semmoseen asiaan, ja tietysti niitä 
toimenpiteitä. Ja siinähän liittyy prosessien optimointii, kaiken maailman 
suunnittelun optimointii.  
 
Ja nyt aletaan elää siel digitaalisuuden maailmassa, ja tietysti se näkyy myös 
kuntalaisille monina palveluina. Mut mä ajattelen, et tää on iso aalto. Mulla oli 
vähän ensin erilainen vastaus, mä ajattelen, että me noitten erilaisten 
virtuaaliassistenttien kanssa asioidaan kunnan kanssa ja palvelut ennakoituu ja 
muuta, ja se oli hauskempi. Mut tää on niin iso teema nyt ja mä tiedän, että 
esimerkiksi Turku City Data on vahvasti ollu tän kaltaista ajattelua edistämässä. Ja 
yks edelläkävijä, Helsinki, on nimitetty maailman jossain rankingeissa 10 tai 
seitsemän johtavan Smart Cityn joukkoon. Et voidaan olla Suomesta ylpeitä, 
tehdään asioita. Myös nostetaan nyt kolmantena Tampere, tietysti touhuu siellä 
omien hankkeidensa kanssa. Mutta et nyt meillä onkin tämmönen kaupunki iso 
ekosysteemi, johon liittyy siis liikennettä, energiaa, puhtautta, turvallisuutta, 
kuntalaisten, kaupunkilaisten omaa käytöstä. Ja tää tulee oleen todella vahva tai 
se voi olla hyvinvointialueet.  
 
Miten se hyvinvointialue linkittää alueensa yritykset, alueensa palveluntarjoajat, 
mut myös ne kuntalaiset ja hyvinvointialueen ihmiset siihen mukaan, jolla me 
lähetään edistää, miten me tehään niitä päätöksiä, miten me priorisoidaan, miten 
talojen energiakulutus. Ja mä en osaa ees sanoa kaikkee. Mä näen, et täst tulee 
tapahtumaan hyvin paljon, tää liittyy liikenteeseen, tää liittyy liikkumiseen, tää 
liittyy palvelujen tuotannon muuttumiseen. Ja tää on mulle semmonen iso. Ja 
tietysti nähdään, että täs voi olla vielä hyvinkin trendi, et myös yritykset ja jonain 
päivänä ne kuntalaiset voi päättää, että missä, minkälaisessa kunnassa mä haluun 
asua. Et haluunks mä asuu siinä, joka on tehnyt oman osansa tän pallon, pyörii tää 
joka tapauksessa ollaan me täällä tai ei. Mutta sen, että me ollaan mukana 
pyörimässä täällä vai ei.  Ja siitä voi tulla kunnalle iso kilpailutekijä. Me tiedetään, 
et kilpailutekijä tuo verorahoja ja muita. Ja sit taas käänteisesti voi olla hyvin 
erilainen asia.  
 
Ja tää on mulle semmonen hyvin iso muutosvoima ja tähän tulee lähtemään 
kunnat, kaupungit hyvin voimakkaasti. Tietysti siellä on myös se sosiaalinen 
vastuu, meillä on väestö ikääntymässä, meidän pitää tuottaa sinne erittäin 
laadukkaita palveluita, sinne tulee varmasti digitalisaatio avuks. Me tarvitaan sinne 
turvaa, turvan tunnetta, me tarvitaan sinne sitä palvelua, jossa joku on lähellä ja 
vuorovaikuttaa, et me ei saada tehä digitaalista yksinäisyyttä. Mut et meil on 
paljon sitä palvelutarvetta, jota me luodaan tän vastuullisuuden piirissä.  
 
Ja ihan varmasti yleinen turvallisuus, ei pelkkä tietoturva, mut yleinen turvallisuus 
kaupungeissa ja kunnissa on semmoinen asia, jota me tullaan entistä enemmän ja 
arvostamaan. Ja kuitenkin tietysti huomioiden, et siellä on aina se yksityisyyden 
suoja ja se oman datan säilyttämisen kunnioitus siellä säilyy. Mut et tää on iso 
trendi ja mä uskon, et tän myötä meijän palvelutuotanto entisestään, miten se 
sanois, optimoituu, meille tulee tähän teemaan lisää palveluita. Mun on pakko 



sanoa, 2004 multa kysyttiin älykoteihin liittyen, et ollaanks me nähty jo paljon. Ja 
mä sanoin, että kyl me ollaan nähty tosi paljon. Nyt mun pitää tähän teemaan 
sanoa, että me ei oo nähty vielä mitään ja me ei ees osata kuvitella kaikkee mitä 
tää tuo tullessaan. 
  
Markku Liukkonen: Kiitos haastattelusta.  
 
Sami Masala: Kiitos. 
 
[musiikkia] 
 
 


