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Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa 

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut Digitaaliset keinot koronaviruskriisin 
jälkihoidossa -työryhmän laatimaan suunnitelman toimenpiteistä, joilla Covid-19-
pandemian aikainen digitalisaatiokehitys vakiinnutetaan. Työryhmän toimikausi on 
30.9.2020 saakka, johon mennessä työryhmän tulee viimeistellä raportti ja 
suunnitelma kriisin jälkihoitona toteutettavista digitalisaatiota koskevista 
toimenpiteistä keskeisillä sektoreilla. 

HALIn ja LPY:n lausunto: 

 

Väliraportissa on kuvattu koronaviruskriisin aikaista digiloikkaa laajasti eri 
sektoreilla. Katsotteko, että sektorien kehitystyötä on kuvattu riittävällä tavalla? 

Kyllä. 

 

Katsotteko, että toimet, joita väliraportissa esitetään, riittävässä määrin edistävät 
tavoitteita? Jos ette, miten toimenpiteitä tulisi täydentää? 

Yksityisen sote- ja varhaiskasvatusalan näkökulmasta toimet ovat perusteltuja. 
Kohtaan 12 viitaten on kuitenkin hyvä huomata, ettei julkisella sektorilla kannata 
rakentaa palveluja ja palvelualustoja nollasta, vaan olemassa olevia ratkaisuja tulisi 
hyödyntää sekä yksityisellä että julkisella sektorilla paremmin. 

 

Mitkä toimenpide-ehdotukset tulisi priorisoida? Millä perusteilla? 

Toimenpide-ehdotuksista tulisi ensin tunnistaa aidosti matalalla roikkuvat hedelmät. 
Ne ovat sellaisia, jotka eivät maksa paljon ja hyödyt voidaan realisoida nopeasti, esim. 
vuoden sisällä. Näin pystyttäisiin nopeasti paikkaamaan koronakriisin aiheuttamia 
hyvinvoinnillisia ja/tai taloudellisia menetyksiä. Yksityisen sote-alan näkökulmasta 
tällaisia ovat esim. ehdotus 4:ään sisältyvät toimenpiteet, mitkä tarkoittavat lähinnä 
kohtuullisen yksinkertaisia tietojärjestelmämuutoksia Kelan osalta. 

Sikäli kun matalalla roikkuvia hedelmiä ei ole enää tarjolla, täytyy priorisointia tehdä 
selkeämmin. Merkittävämpiä raha- ja aikapanostuksia kannattaa tehdä tässä 
tilanteessa toimenpiteisiin, jotka parantavat Suomen kilpailukykyä ja/tai julkisen 
talouden tasapainoa. Kustannuskilpailukyky keskeisiin kilpailijamaihin uhkaa selvästi 
heikentyä lähitulevaisuudessa, jolloin digitalisaatiolla on kyettävä saamaan yhä lisää 
tehokkuutta suomalaiseen yhteiskuntaan. Esim. ehdotus 1 onnistuneesti toteutettuna 
voi lisätä Suomen kilpailukykyä. 
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Mitä toimenpide-ehdotusten toteutuksessa tulee huomioida? 

Useimmat toimenpide-ehdotukset pitävät sisällään monta pienempää toimenpidettä. 
Näistä alatoimenpiteistä osa voidaan toteuttaa hyvin nopeasti ja osa vaatii vuosien 
työn. Jatkovalmistelussa kannattaa pohtia helpompien sisältöjen erottamista ja 
nopeampaa käyttöönottoa. 

 

Toimenpide-ehdotuksissa on viitattu jo käynnissä oleviin hankkeisiin, joiden osana 
toimenpiteitä voidaan edistää. Tunnistatteko muita hankkeita, joihin toimenpiteet 
tulisi kytkeä? 

Hallitusohjelman päivittäminen syksyn budjettiriihen yhteydessä. 

 

Keitä toimenpiteissä ja niiden toteutuksessa/mahdollisissa tulevissa hankkeissa tulisi 
olla mukana ja miten hankkeet tulisi resursoida? Olisitteko itse halukas 
osallistumaan toteutukseen? 

Asioiden valmistelussa on hyvä tarjota kaikille asianosaisille mahdollisuutta olla 
mukana tai tulla kuultavaksi. Hyvinvointiala HALI, Lääkäripalveluyritykset LPY ja 
allekirjoittanut on käytettävissä kaikkeen sote- ja varhaiskasvatusalaa käsittelevään 
valmisteluun. 

 

Vapaamuotoinen lausunto 
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