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DigiFinlandin 
historia ja tausta 
lyhyesti
• DigiFinland syntyi 1.2.2020, kun vuonna 

2017 perustetut digitaalisia ratkaisuja ja 
palveluita tuottavat ja kehittävät SoteDigi 
Oy ja Vimana Oy yhdistyivät.

• Tällä hetkellä valtion 100 % omistama 
erityistehtäväyhtiö. Toiminta rahoitetaan 
pääosin valtionrahoituksella vuosina 
2020–2022.

• Omistajaohjaus Valtiovarainministeriö ja 
sisältöohjaus
vastaavilta substanssiministeriöiltä: STM, 
VM, SM. 

• Työntekijöitä noin 80 eri puolilla Suomea.



Mitä innovaatio 
tarkoittaa 

DigiFinlandin 
näkökulmasta?
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Innovaatio on uusi 

tai parannettu tapa 

tuottaa arvoa

Luomme edellytyksiä julkisen sektorin 

sisäiselle ja ulkoiselle yhteistyölle edistäen

innovaatiomyönteisen toiminnan kehittymistä

Mahdollistamme yhteentoimivuutta ja vaikuttavuutta 

parantavien ratkaisujen aikaansaamista. 

Yhteiskäyttöisyys

Vaikuttavuus

Toimintakulttuuri

Vähintään uusi 

yhteinen käyttötarkoitus

Asiakasvuorovaikutusta

hyödyntävä toimintamallien ja 

teknologian yhdistely

Yhteiskunnan ja julkisten 

palvelujen tuottamisen

kannalta vaikuttava

Yhteisen työn tulosten ja 

kokemusten jakaminen

Jakaminen
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Selvitysten ja kokeilujen luonne on 

usein nopeasyklinen, esim. design 

sprint menetelmään perustuen.

→ Tavoitteena 

liiketoimintapotentiaalin 

tunnistaminen.

DigiFinlandin Hankkeet ja kehitys -yksikkö 

tuottaa esiselvityksiä potentiaalisimmista ideoista, 

erilaisia ketteriä kokeiluja sekä edistää yhtiön 

kokeilukulttuuria.

• Sisältäen yhtiön tuotannossa olevien 

palvelujen spin-off/POC -tyyppistä toimintaa.

• Tavoitteena myös toimialoja siltaava rooli.



Selvityksiä & kokeiluja 2021

• DigiFinland testaa rokotustietojen poimintaa robotin avulla – Tavoitteena 

rokotustietojen parempi hyödynnettävyys

• Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssien kohdentamista helpottavaa Suuntimaa 

kehitetään DigiFinlandin avulla kansalliseksi palveluksi

• Palliatiivisen hoidon digitaalisen palveluketjun kehittäminen -design sprint

5

https://digifinland.fi/digifinland-testaa-rokotustietojen-poimintaa-robotin-avulla-tavoitteena-rokotustietojen-parempi-hyodynnettavyys/
https://digifinland.fi/sosiaali-ja-terveydenhuollon-resurssien-kohdentamista-helpottavaa-suuntimaa-kehitetaan-digifinlandin-avulla-kansalliseksi-palveluksi/


Päivän teema – valtionyhtiön näkökulma

# Osaamisen syntyminen →muutoksen tekeminen ”pienten ehdoilla”?
➢ DigiFinland tukee kansallisten palvelujen käyttöönotoissa, kouluttamisessa, levittämisessä – palveluihin liittyvän 

osaamisen laajentaminen yhtiön tehtävän mukaan. 

# Joskus tarpeet erilaisia eri alueilla, toimintamalleissa eroja? Esim. tarve räätälöidä jotakin sähköistä lomaketta 
alueellisesti vs. yhteisesti määritellyt vakioidut lomakkeet.
➢ Ajattelutavan muutos, toimintamallien yhtenäistäminen? → Valtionyhtiön mahdollisuus kehittää kohti yhteistä 

päämäärää.

# Ennakointi, kun katsotaan tulevaisuuteen? Kehityksen nopeuttaminen?
➢ Toimintamalli-innovaatioiden painottaminen? → uusien tehokkaampien toimintatapojen tunnistaminen ennen

digitaalisten ratkaisuiden kehittämistä.
➢ ”Integraatioiden digiloikka”?
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Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi
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