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Talousarviossa 2021 määritelty käyttötarkoitus
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Sovitut valintakriteerit ehdotuksille
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Yleiset kriteerit

1. Kohdennetut digitalisaation 

toimenpiteet, jotka edistävät 

palautumista ja 

digitalisaatiokyvykkyyden nostoa.

2. Toimenpiteiden tulee toteuttaa 

toimialan palautumiseen liittyviä 

toimintasuunnitelmia

3. Suuri vaikuttavuus

4. Kaupunkiyhteinen yhteistyö

5. Kytkeytyminen kaupunkiyhteisiin 

teknisiin alustoihin

6. Nopeat tulokset ja hyödyt jo vuonna 

2021

Vaikuttavuus

1. Miten vastataan palveluvajeeseen, 

jonka Korona on aiheuttanut?

2. Nuorisotyöttömyys - miten nuorille 

löydetään uusia työpaikkoja?

3. Psyykkinen ja sosiaalinen tuki 

segregaation ja polarisaation 

vähentämiseksi

4. Tuki henkilöstön jaksamiseen



1
Varhaiskasvatuspaikka 

proaktiivisesti

2
Koronarokotuskampanjan ja datan 

analysoiminen

3
Yritysten ja järjestöjen digitaalinen 

Helsinki

4 Digituki & digitasa-arvo

5 Tapahtumailmoitus

6
Ikäihmisten mahdollisuuksia 

liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja 
kulttuuriin

7
Datapohja houkuttelevan 

kaupunkitilan rakentamiseksi ja 
opastamisen ratkaisut

8
Ajantasainen tilannekuva, data- ja 

analytiikkakyvykkyydet 
palautumisen mahdollistajina

Digitalisaatio-ohjelma toteuttaa palvelutarvetta ennakoivan kaupungin ihmisten 
ehdoilla, ehdotukset linkittyvät tavoitteisiin

Maailman 

toimivin 

ja parhaiten 

digitalisaatiota 

hyödyntävä 

kaupunki

Kaupunkistrategia Digitaliaation strategiset tavoitteet KH:n 10 M€ projektit

Automaatio ja itsepalvelukanavat 
mahdollistavat palveluiden 24/7 
saatavuuden ja skaalautumisen

Digitaalinen kaksonen:
Helsinki tuottaa, hyödyntää ja jakaa 

maailman parasta avointa dataa

Kaupunkilainen vaikuttaa siihen, miten 
hänestä kerättyä dataa hyödynnetään

Proaktiivinen ja kohdennettu asiakkaan 
palveleminen

Kaupunki hyödyntää alustatalouden 
mahdollisuuksia, palvelut tuotetaan 

ekosysteemin avulla

Datavetoinen kaupunki: Johtaminen, 

päätöksenteko ja palvelukehitys datan 

avulla
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Yhteenveto ehdotetuista projekteista ja niiden hyödyistä
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Projekti Yhteenveto ja keskeiset hyödyt vuoden 2021 aikana Käyttövarabudjetti Omistaja

1 Varhaiskasvatuspaikka proaktiivisesti

Pandemian aikana eriarvoistuminen ja polarisaatio ovat lisääntyneet. Digitalisaatiolla ja analytiikalla mahdollistetaan 
varhaiskasvatuksen palvelujen parempi saavutettavuus, toteutetaan lähipäiväkoti-periaatetta ja viestitään vanhemmille 

monipuolisemmin sekä myös monikielisesti. Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen palveluohjaus tehostuu ja osallistumisaste 
kasvaa, mikä tasoittaa koulupolkua ja vähentää eriarvoistumista.

3 200 000 € Pasi Hotari (KASKO)

2
Koronarokotuskampanjan ja datan 

analysoiminen

Tunnistetut riskiryhmät kutsutaan proaktiivisesti koronarokotuksiin. Koronarokotetietoa hyödynnetään rokotusanalytiikassa, 
vaikuttavuuden arvioinnissa ja rokotuskampanjoiden suunnittelussa. Edistää koko väestön laajuisesti epidemiasta 

palautumista ja yhteiskunnan avautumista. 
2 000 000 € Petri Otranen (SOTE)

3
Yritysten ja järjestöjen digitaalinen 

Helsinki

Koronan myötä työttömien määrä on kasvanut: yritysten, järjestöjen, nuorten ja työttömien palveluvajeeseen vastataan 
työllisyys- ja työharjoittelupalveluiden digitalisoinnilla ja oppilaitosten työelämäosaamisen vahvistamisella. Työnantaja voi 
helposti ja digitaalisesti hakea Helsinki-lisää työttömän palkkaamisen tueksi tai lunastaa Kesäsetelin nuoren palkkaamisen. 

Estää nuorten syrjäytymistä ja linkittyy kuntakokeilun tavoitteisiin.

1 530 000 € Ilkka Haahtela (ELO)

4 Digituki & digitasa-arvo
Etätuelle on lisääntynyt tarve korona-aikana. Kehitetään digitukipalvelua uudistamalla asiakastyöasemat sekä laajentamalla ja 

vakiinnuttamalla keväällä 2020 käynnistetty etädigitukitoiminta. Taataan kansalaisille yhdenvertaiset ja saavutettavat 
digitaaliset palvelut.

470 000 € Johanna Seppälä (Kanslia)

5 Tapahtumailmoitus
Tapahtuma-ala on kärsinyt voimakkaasti koronapandemiasta aiheuttaen tulonmenetyksiä ja työttömyyttä. Patoutuneen 

tapahtumiin liittyvien lupahakemusten ja ilmoitusten tekemisen helpottaminen ja selkeyttäminen asiakkaalle. Suuri vaikutus 
kaupungin ja yrittäjien talouden elpymiseen, työllisyyden nostamiseen ja sosiaalisen kanssakäymisen viriämiseen

350 000 € Mirka Saarholma (KYMP)

6
Ikäihmisten mahdollisuuksia 

liikkumiseen, liikkeelle lähtöön ja 
kulttuuriin

Pandemia on aiheuttanut liikkumattomuutta. Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä 
parantamalla etäpalveluita ja luodaan mahdollisuuksia kulttuurielämyksille, liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön. Ikäihmisten 

fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 
780 000 € Tuula Hannonen (KUVA)

7
Datapohja houkuttelevan kaupunkitilan 
rakentamiseksi ja opastamisen ratkaisut

Kaupunkitilan houkuttelevuuden parantaminen yrittäjille, alueellisen eriytymiskehityksen ja segregaation ehkäiseminen 
digitalisaation avulla: 1) datapohjan rakentaminen koronan jälkeisestä kaupunkitilan houkuttelevuuden kehityksestä, 
asuinalueiden tasapainoisen kehityksen ja segregaation ehkäisemisen tilanteesta sekä koronan vaikutuksista nuorten 

hyvinvointiin, 2) opastamisen ratkaisut yleisillä alueilla ohjaavat erityisesti yrittäjien palveluihin sekä 3) nuorten positiivisen 
erityiskohtelun mallin käyttöönotto koronapalautumisen kannalta keskeisille alueille ja ryhmille

700 000 € Mikko Sjöberg (KYMP)

8
Ajantasainen tilannekuva, data- ja 

analytiikkakyvykkyydet palautumisen 
mahdollistajina

Mahdollistetaan muiden projektien 1-7 nopea toteuttaminen tehostamalla organisaatiorajojen yli menevää yhteistyötä data-
ja analytiikkakyvykkyyksistä. Ajantasainen tilannekuva ja toiminnan optimointi auttavat vastaamaan koronan aiheuttamaan 

palveluvajeeseen.
970 000 € Kimmo Karhu (Kanslia)

Yhteensä 10 000 000 €


