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Digitointi ja digitalisointi

Perinteinen prosessi 1. Kerro taksikeskukselle	noutopaikka
2. Kerro kuljettajalle	määränpää
3. Maksa	matka

Digitoitu prosessi 1. Kerro	sovellukselle	noutopaikka
2. Kerro	kuljettajalle	määränpää
3. Maksa	matka

Digitalisoitu	prosessi 1. Kerro	sovellukselle	määränpää

Esimerkki: Taksilla matkustaminen

• Ei kysytä noutopaikkaa (tiedetään päätelaitteen GPS-ominaisuuden avulla)
• Ei kysytä määränpäätä autossa (kerrottu jo tilauksen yhteydessä)
• Ei pyydetä maksua (korttitiedot kysytty sovelluksen asennuksen yhteydessä)
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Digitoitu valtionavustusprosessi
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Valtionavustusprosessin tietosisällöt

HAKEMUS

SELVITYS
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Valtionapuviranomainen, haettavana oleva rahoitus, käyttötarkoitus, kohderyhmä, 
hakuohje, arviointiperusteet, avustusehdot, raportointiohjeet

Hakijan nimi, kotikunta, yhteyshenkilö, y-tunnus, PRH rekisterinumero, lähiosoite, 
postiosoite, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelin, haettava summa, pankkitili, 

aihealue, avustuslaji, hankkeen nimi, hankkeen aikataulu, avustuksen 
käyttötarkoitus, toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, tuloslaskelma, 

tase, tilintarkastuskertomus, hankesuunnitelma, hankebudjetti

Diaarinumero, asia, päätöksen päivämäärä, esittelijä, päättäjä, avustuksen 
käyttötarkoitus, avustuksen käyttöaika, myönnetty summa, pankkitili, maksutapa, 

selvityspäivämäärä, hankkeen tavoitteet, avustusehdot,  perustelut, sovelletut 
säännökset

Avustuksen saajan nimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, yhteyshenkilö, 
sähköpostiosoite, puhelin, avustuksen määrä, valtionavustuspäätös, hankkeen nimi, 
hankkeen aikataulu, avustuksen käyttötarkoitus, henkilöstön määrä, tuloslaskelma, 
tase, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, hankkeen kustannuspaikkaraportti, 

selostus tai raportti hankkeesta
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Valtionavustusprosessin tietosisällöt
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Valtionavustusprosessin tietosisällöt
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Digitalisoitu valtionavustusprosessi (luonnos)
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Valtionavustusten tietovaranto ja sitä
hyödyntävät verkkopalvelut
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Ratkaisuvisio hakijan näkökulmasta

Siirtymä lomakkeista loogisiin tietokokonaisuuksiin verkkopalvelussa
• Hakijan oma profiili ja avustettavan toiminnan kuvaus
• Tavoitteena haku- ja raportointilomakkeiden korvaaminen
• Rekisteritietojen ajantasaisuus kriittistä!

Läpinäkyvyyden lisääntyminen
• Toiminnan kuvausten avoimuus à Verkostoituminen
• Avustusohjelmien avoimuus à Toiminnan ja avustusten kohtauttaminen
• Jaettujen avustusten avoimuus à Mahdolliset epäkohdat esille

1

2

3 Vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuudet paranevat
• Vaikuttavuusarviointi on mahdollista tuoda vahvemmin osaksi 

avustusharkintaa



Kiitos!

JOONAS PESONEN
Arkkitehtuurikonsultti
050 3575130
joonas.pesonen@rapida.fi


