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VIRFIN-projekti: Virtual Finland- palvelukokonaisuuden konseptoiminen, konseptin 
hankkeistaminen ja hankkeen toimeenpanon käynnistäminen 

 

 
VN:n hankeikkunan tunnus: UM012:00/2021 

 
Asettaminen Ulkoministeriö käynnistää tällä päätöksellä hankkeen poikkihallinnollisen 

VIRTUAL FINLAND- palvelukokonaisuuden konseptoimiseksi, konseptin 
toimeenpanosuunnitelman laatimiseksi ja toimeenpanon käynnistämiseksi. 
Projektin tunnus on VIRFIN. 

 
Toimikausi Hanke käynnistyy valmistelu- ja esiselvitysvaiheella maaliskuussa 2021 ja 

päättyy 31.12.2022. Toimikauden loppuvaiheessa tehdään päätös hankkeen 
jatkosta, ml. siirtäminen digitalisaation edistämisestä keskeisemmin 
vastaavalle taholle valtionhallinnossa. 

 
Tausta Hanke kytkeytyy useisiin hallitusohjelman kirjauksiin, jotka liittyvät Suomen 

kilpailukyvyn vahvistamiseen, positiivisen talouskehityksen edistämiseen ja 
poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämiseen. Hankkeen kannalta relevantteja 
hallitusohjelman kohtia ovat mm:   

 

 Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen 
kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli 
hallinto- ja toimialarajojen. 

 Edistetään Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten sekä 
kotimaisten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan sijoitusmaana. 

 Panostetaan kansainvälisten osaajien pitämiseen ja 
vetovoimatyöhön sekä oleskelulupajärjestelmän nopeuttamiseen 
laatimalla ja resursoimalla poikkihallinnollinen ohjelma. 

 Yritys- ja kansainvälistymispalveluiden asiakaslähtöisyys, 
saumattomuus ja saatavuus varmistetaan alueellisesti ja kansallisesti 
kotimaassa ja ulkomailla. 

 Edistetään toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä, jotka 
mahdollistavat erilaisten välineiden käytön. 

 Vahvistetaan työperäistä maahanmuuttoa tavalla, joka vahvistaa 
myös julkista taloutta. 

 
Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on luoda perusta digitaalisella palvelualustalle (Virtual 

Finland), jossa yhdistyvät maamme ulkoiseen kilpailukykyyn kiinnittyvät 
digitaaliset viranomaispalvelut osaajien, yritysten ja investointien 
houkuttelemiseksi sekä yritystemme viennin ja kansainvälistymisen 
edistämiseksi asiakaslähtöisellä ja maakuvaamme vahvistavalla tavalla. 
Hanke luo samalla edellytyksiä suomalaisten datatalouden infrastruktuurin ja 
eSociety-ratkaisujen saattamiselle kaupallisesti tarjottavaan muotoon.  

 



 

 

 
Virtual Finland -palvelualusta vaatii toteutuakseen uudenlaisen kansallisen 
digitaalisen luottamuksen infrastruktuurin, joka suunnitellaan yhteistyössä 
muiden ministeriöiden ja viranomaisten sekä palveluketjuissa toimivien 
yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. 
 
Hanke vahvistaa samalla valtionhallinnon strategista johtamista luomalla 
yhteisen näkymän eri puolilla julkishallintoa meneillään ja suunnitteilla 
olevien relevanttien palvelupolkujen digitalisoimishankkeisiin. Hanke antaa 
yhteistä suuntaa toteutettaville ratkaisuille, vahvistaa niiden teknologista 
yhteensopivuutta ja myötävaikuttaa siihen, että ne toteutetaan tehokkaasti ja 
asiakaslähtöisesti.   
  
Hanke vaatii pidemmän aikavälin poikkihallinnollista strategista suunnittelua 
ja se yhdistää eri hallinnonaloille kuuluvia prosesseja ja digitaalisia 
kyvykkyyksiä sekä vaatii osin myös lainsäädännöllisiä muutostoimenpiteitä. 
Konseptin toteuttamiseksi laaditaan vaiheittaisen toteutuksen mahdollistava 
tiekartta ja siihen sitoutetaan relevantit tahot valtionhallinnossa ja muualla. 
Palvelualustan ja siihen sisältyvien elementtien, kuten palvelusivuston, 
palveluiden markkinapaikan ja palveluprosessien luomiseksi sekä 
integroimiseksi alustalle haetaan rahoitusta EU:n elvytysvälineestä (RRF).    

 
 
Tehtävät Hankkeen tehtäviä ovat: 

 

 Kartoittaa Virtual Finland-palvelualustan kannalta relevantit 
kohderyhmät, tarvittavat palvelupolut, niiden digitalisointia koskevat 
kehityshankkeet sekä aikataulut.  

 Kiteyttää ja dokumentoida Virtual Finland -kokonaiskonsepti ja luoda 
vaiheittainen hankesuunnitelma sen toteuttamiseksi.   

 Määrittää Virtual Finland -palvelualustaa koskevat teknologiset 
ratkaisut sekä sillä toteutettavat ensimmäiset käyttötapaukset niihin 
liittyvine kehitystarpeineen. 

 Koostaa julkishallinnon ja yksityisen sektorin toimijoista yhteistyö- ja 
sidosryhmäverkosto ja koordinoida sen toimintaa hankkeen 
edistämiseksi.  

 Hahmottaa tarkoituksenmukainen tapa, toimijaverkosto ja 
vetovastuussa oleva taho jatkamaan hankkeen kehittämistä ja 
täydentämistä sen toimikauden tullessa päätökseen.  

 
Hankkeen lopputuloksena syntyy:  
  

 Virtual Finland -kokonaiskonsepti ja sen toteuttamiseksi strateginen 
toteutussuunnitelma.  

 Palvelukokonaisuuden ja valittujen palveluprosessien edellyttämän 
arkkitehtuurin kuvaaminen 

 Ensimmäinen tuotantokykyinen versio Virtual Finland -alustasta 
valituille palvelupoluille rahoitettuna EU:n elvytysvälineestä tai 
hankkeen varoista. 

 Askelmerkit jatkotyölle. 
 
Organisointi Hankkeelle rekrytoidaan projektipäällikkö. Projektipäällikkö voi harkintansa 

perusteella palkata hankkeelle myönnetyillä määrärahoilla projektiavustajan 
ja tilapäistä konsulttiapua.   

 
Projektin omistajana toimii ulkoministeriö ja projektipäällikön esimiehenä 
taloudellisista ulkosuhteista vastaava alivaltiosihteeri. Projektipäällikkö johtaa 



 

 

hankekokonaisuutta ja vastaa hankkeen toteutumisesta tavoitteiden 
mukaisesti raportoiden esimiehelleen ja ohjausryhmälle.  
 
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, jonka tehtävä on luoda hankkeelle 
onnistumisen edellytykset sekä sitouttaa kehittämistyöhön muut keskeiset 
ministeriöt ja kumppanit. Ohjausryhmään kutsutaan relevanttien 
ministeriöiden ja muiden tahojen kuten esimerkiksi Business Finlandin (BF) 
ja SITRAn edustajia. Ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaa taloudellisista 
ulkosuhteista vastaava alivaltiosihteeri.  
 
Hankkeelle perustetaan projektiryhmä, jonka koostumus ja tapaamistahti 
määritellään projektipäällikön aloitettua tehtävässään.  

 
Hankkeen etenemistä käsitellään tarvittaessa ministeriön suppeassa 
virkamiesjohtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.  
 

 
Kustannukset ja 
rahoitus Hankkeen kustannusarvio on 2 miljoonaa euroa, ml. projektipäällikön ja 

projektiavustajan palkkausmenot. Hanke rahoitetaan Ulkoasiainhallinnon 
toimintamenoista momentilta 24.01.01. 
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