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HALLITUSOHJELMA:

Hallituksella 4 poikkihallinnollista politiikkaohjelmaa:

• työllisyys, yrittäjyys, tietoyhteiskunta ja kansalaisvaikuttaminen

Tietoyhteiskuntaohjelman tarkoituksena lisätä:

• kilpailukykyä
• tuottavuutta
• sosiaalista tasa-arvoa
• alueellista tasa-arvoa
• kansalaisten hyvinvointia ja
• elämänlaatua

hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikkaa koko yhteiskunnassa



Suomen 1. hallitustason tietoyhteiskuntastrategia v. 1994

Hallitus hyväksyi nykyisen tietoyhteiskuntaohjelman 25.9.2003

Ty-ohjelmaa johtaa pääministeri Matti Vanhanen + ministeri-
ryhmä

Painopisteet:

• olemassa olevan teknologian hyödyntäminen ja soveltaminen

• uusien sähköisten palveluiden tuottaminen

• prosessien ja toimintamallien uudistaminen ja kehittäminen
(back office ja front office)

• poikkihallinnollisuus ja yhteistyö

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA



Tietoyhteiskuntaohjelman päämissio on:

Koko kansan tietoyhteiskunta

• Kaikilla kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus
hyödyntää tietoyhteiskunnan palveluita

• Julkisen hallinnon tulisi lisätä tuottavuutta ja
uudistaa prosessejaan ja toimintamallejaan ICT:n
avulla

• Elinkeinoelämän tulisi kyetä parantamaan
kilpailukykyään ICT:n avulla

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA



TOTEUTUSSUUNNITELMAN OSA-ALUEET:

1. Tietoliikenneyhteydet ja digitaalinen televisiotoiminta

2. Kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiudet ja tietoyhteiskuntapalveluiden
käytön tehostaminen

3. Koulutus, työelämä, tutkimus ja tuotekehitys

4. Sähköinen asiointi julkishallinnossa

5. Sosiaali- ja terveydenhuolto

6. Sähköinen liiketoiminta, sähköiset sisällöt ja palvelut

7. Valtion oma tietohallinto

8. Lainsäädännölliset toimenpiteet

VERTAA
JAOSTOT



Laajakaistayhteyksien lukumäärä 08/2004
Noin 750.000 kpl

Accenturen kansainvälinen sähköisen hallinnon selvitys 12.5.2004
Suomi jaetulla 4. sijalla

Verkkokaupan volyymi 2003 n. 1,7 miljardia euroa
N. 4 % vähittäiskaupan koko volyymista

1990-luvun lopulla noin 1.500.000 suomalaista ei osannut käyttää
tietokonetta
Arvio tällä hetkellä noin 700-800.000

Valtionhallinnon sähköisten palveluiden lkm
Määrä kasvanut vuodessa 31 % (259è 339)

TIETOYHTEISKUNTAKEHITYS



Lähde: Accenture

Sähköinen hallinto 2004 eEurope 2005: Global Leaders

Tanska
Ruotsi
Hollanti
Iso-Britannia
Suomi
Saksa

Lähde: Insead



MINISTERIRYHMÄN KOKOUS 1.9.2004

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMAN TAVOITTEISTA JOHDETUT
YLEISPRIORITEETIT

Horisontaalinen ja vertikaalinen yhteistyö

Palvelutuotannon kehittäminen (ICT:n avulla)
Selvitys sähköisen liiketoiminnan nykytilasta ja tulevista haasteista sekä
mahdollisen strategian laadinta ja toimeenpano tämän pohjalta

Koulutus ja tietoyhteiskuntaosaaminen

Tietoliikenneyhteydet
Laajakaistastrategian toteuttaminen ja mahdolliset lisätoimenpiteet

Lainsäädäntö ja toimintaympäristö
Tietoyhteiskuntaneuvoston selvitys tietoyhteiskuntakehityksen esteistä ja
haasteista sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet tämän pohjalta

Vuonna 2003 päätettiin panostaa
julkiseen T&K-rahoitukseen
lisää 200 miljoonaa € kuluvan
hallituskauden aikana

Julkishallinnon
tietohallinto



TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA

Sähköinen asiointi julkishallinnossa -osa-alue

Julkinen hallinto tarjoaa hallituskauden aikana palveluitaan
enenevässä määrin myös internetin ja muiden viestintävälineiden
kautta perinteisen palvelutuotannon rinnalla.

Näin voidaan palvella kansalaisia ja muita yhteiskunnan toimijoita
ajasta ja paikasta riippumatta, mikä edistää sekä sosiaalista että
alueellista yhdenvertaisuutta.

Samalla julkishallinnon toiminnan avoimuus lisääntyy.



TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA

Sähköinen asiointi julkishallinnossa -osa-alue

Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisille tarjottaviin sähköisiin
palveluihin ja niiden asiakaslähtöisyyteen, helppokäyttöisyyteen ja
tietoturvaan.

Yrityksille on jo nyt tarjolla laajasti sähköisiä palveluita, mutta
palvelutarjontaa lisätään edelleen ja nykyisten palveluiden sisältöä
ja integrointia jatkokehitetään.

JULKISHALLINNON SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTTÖÖNOTTO
EDISTÄÄ VASTAAVAA KEHITYSTÄ MYÖS YKSITYISSEKTORILLA!



Helmikuussa 2004 kysyttiin mm., mitä palveluita kansalaiset haluavat sähköistää



NÄKYVIMMIN ESILLE TULLEET TEEMAT:

Metsä katoamassa puilta - nyt tulee vaatia palveluita joilla olisi meille arvoa,
eikä yrittää kerätä maailman kaikkea dataa kiintolevyllemme täytteeksi;
substanssia enemmän, hi-techiä vähemmän.

Tehokkaan verkon mahdollisuudet esim. e-työn, terveydenhuollon ja
kulttuuripalvelujen kanavana valtavat; tähän ja viranomaispalvelujen
kehittämiseen satsattava eniten, muu tulee kaukana perässä.



Omnibus
Marraskuu 2003 KMR/ca/hmk/9072

Julkishallinnon verkkopalvelut
Syksy 2003

Ei osaa sanoa

Ei missään näistä

opintoluotsi.fi

fmi.fi

ymparisto.fi

oikeus.fi

kuluttajavirasto.fi

lomake.fi

poliisi.fi

valtioneuvosto.fi

finlex.fi

Suomi.fi

Alueen seutukuntien sivut/seutuportaalit

vero.fi

kela.fi

kirjastot.fi
mol.fi (Työministeriö)

Oman asuinkunnan www-sivut
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MILLÄ SEURAAVILLA JULKISHALLINNON WWW-SIVUILLA ON KÄYNYT VIIMEISEN 3KK AIKANA
Kaikki vastaajat

Käyttänyt Internetiä, n=634





”…eräänlaisena kunnallishallinnon henkiinjäämiskysymyksenä,
nousee se, että miten hyvin tieto- ja viestintätekniikkaa pystytään
hyödyntämään perinteisten palvelujen laadun ja tuottavuuden
kehittämisessä. Tämän rinnalla sähköiset palvelut ja niihin liittyvät
asiat, kuten tunnistaminen, ovat sinänsä merkittäviä, mutta yksin
suhteellisen vähäisiä asioita.”

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen tietoyhteiskuntaneuvoston
kokouksessa 25.8.2004



SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITYS
JULKISHALLINNOSSA

Julkishallinto ei voi tarjota palveluja vain verkossa

Pankit ovat rahoittaneet verkkopalveluja purkamalla
konttoriverkostoa ja vähentämällä henkilöstöä

Miten julkishallinto rahoittaa sähköisten palvelujen
kehittämisen?

è yhteistyö
è yhteiset hankinnat
è standardointi
è prosessien ja toimintamallien uudistaminen
è eläköitymisen ”hyödyntäminen”



SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITYS
JULKISHALLINNOSSA

Jos sähköistetään palveluita uudistamatta prosesseja ja
toimintamalleja, niin pahimmassa tapauksessa saadaan
aikaan vain lisäkustannuksia ja lisäresurssitarpeita

Parhaassa tapauksessa automatisoidaan koko prosessi
mahdollisimman pitkälle

è virkatodistukset
è veroehdotukset
è sähköinen laskutus
è sähköinen resepti
è tilausten käsittely (vrt. Tradekan 45 %)



www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi

Lisätietoja hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmasta
ja tietoyhteiskunnan parhaista käytännöistä:

http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi

