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DIGIKOMPASSI ON TARPEELLINEN 

TYÖKALU VALTIONHALLINNOLLE JOHTAA 

JA OHJATA DIGITALISAATIOKEHITYSTÄ 

PITKÄJÄNTEISESTI



 Tavoitetaso ja avaintulokset: Yleisesti ottaen kohdallaan. Olisi
kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteet ja avaintulokset 
ovat konkreettisia ja määrällisesti tai laadullisesti mitattavia. Niiden 
määrää olisi myös tarkasteltava kriittisesti tehden 
tarkoituksenmukaista karsintaa ja priorisointia.

 Strategisuus: Kompassi on oltava ensisijaisesti strateginen asiakirja, 
joten on perusteltua jättää operatiivisen tason asiat (toimenpiteet) 
sen ulkopuolelle tai kuvata korkeintaan liitteessä

 Tiekarttaversio: Kompassin tavoitteisiin vastaavat toimenpiteet olisi 
syytä kuvata kompassin dynaamisessa tiekarttaversiossa, joka 
täydentäisi digitoimiston ylläpitämää digisalkkua

 Monikansalliset hankkeet: Kompassin kussakin osa-alueessa 
kannattaisi määritellä ne teemat ja kokonaisuudet, joissa Suomi voisi 
olla monikansallisen hankkeen käynnistäjänä tai osallistujana

Yleiset huomiot



 Parlamentaarinen sitouttaminen: Kompassin 

pohjalta kannattaisi laatia vielä tämän 

hallituskauden aikana valtioneuvoston selonteko, 

jonka eduskunta voisi käsitellä ja hyväksyä

 Sujuva siirtymä yli hallituskausien: Lopullista 

kompassia kannattaisi täydentää suunnitelmalla, 

joka varmistaa kompassityön sujuvan siirtymän 

yli ensi keväänä häämöttävän hallitusvaihdoksen

Poliittinen sitouttaminen ja siirtymä 

hallituskauden yli



 Digiministerityöryhmä: On varmistettava ministerityöryhmän jatko 
myös hallitusten vaihtuessa. Digitalisaation ja datatalouden käsittelyä 
olisi syytä vahvistaa myös eduskunnassa. Tämä voisi tapahtua 
perustamalla digi-, data- ja teknologiapolitiikan lausuntovaliokunta. 

 Digitoimisto: On varmistettava, että toimistolla on riittävät henkilö- ja 
muut resurssit tehdä seurantaa sekä toimia ministeriöiden välisenä 
koordinaattorina ja sidosryhmäyhteistyön orkestroijana. Jatkossa olisi 
syytä vahvistaa myös muiden ministeriöiden roolia ja toimintaa 
toimistossa. 

 Public-Private-yhteistyö: Digitoimiston yhteyteen kannattaisi 
perustaa hallinnon ja yksityisen sektorin edustajista koostuva 
asiantuntijaryhmä (”digipaneeli”), joka tukisi kompassin seurantaa ja 
joka esityksiä kompassin tavoitteisiin vastaavista politiikkatoimista 
sekä tarvittaessa kompassin avaintulosten ja mittareiden 
tarkentamisesta

Digipolitiikan rakenteet



1. Osaaminen: ICT-asiantuntijoiden saatavuus, ICT-asiantuntijoiden rekrytointihaasteet ja naisten 
osuutta ICT-alan ammattilaisista ovat tärkeitä avaintuloksia. Näitä olisi täydennettävä ICT-alan 
aloituspaikkojen kasvua koskevalla tuloksella.

2. Infrastruktuuri: On hyvä, että osa-alue kattaa kovan digi-infrastruktuurin lisäksi myös 
”pehmeän” digi-infran ulottuvuudet, erityisesti datatalouden yhteistoimivuusratkaisut, joissa 
Suomen olisi tavoiteltava edelläkävijämaan asemaa. Erityisen tärkeätä on myös, että Suomi 
pyrkii vahvistamaan tietoliikenneverkkoja, jotka ovat maamme heikkous EU-vertailussa.

3. Yritykset: On hyvä, että osa-alue asettaa kunnianhimoiset tavoitteet pk-yritysten perus- ja 
korkean tason digikyvykkyydelle sekä tiettyjen digiteknologioiden käytölle. Yritysten ICT-
investoinnit ovat myös hyvä seurantaa vaativa avaintulos. Tätä olisi kuitenkin täydennettävä 
panoksilla aikaansaadun tuotoksen näkökulmalla. 

4. Julkinen sektori: On hyvä, että julkiset palvelut pyritään kehittämään ensisijaisesti digitaalisiksi 
ja elämäntapahtumalähtöisiksi. Erityisen tärkeätä on, että ihmiskeskeinen lähestymistapa kattaa 
myös yritysten keskeiset liiketoimintatilanteet ja niihin liittyvät digitaaliset palvelut. Yritysten 
taloustietoja ja transaktiodokumentteja koskevat avaintulokset ovat myös perusteltuja.

Kompassin neljä lohkoa



KIITÄMME DIGIKOMPASSIN 

VALMISTELIJOITA AVOIMESTA JA 

SIDOSRYHMÄT HUOMIOIVASTA 

OTTEESTA 
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