
AUTA-hanke  
Miten autamme heitä, jotka eivät itse pysty 
käyttämään digitaalisia palveluja? 
30.5.2017 Johanna Nurmi 
 



2 

AUTA-hanke 
• kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen 

asettama  
• toimikausi 30.6.2016 - 31.12.2017 
• tehtävänä tehdä esitys toimintamallista, jolla 

digitaalisten palvelujen tuki voidaan järjestää 
• oleellisena toimintamuotona kokeilujen 

synnyttäminen ja niiden tulosten kerääminen 



Projektiryhmä ja sihteeristö  
Projektiryhmä:  

‒ Kivivasara Sami, valtiovarainministeriö, 
puheenjohtaja  

‒ Saarijärvi Marjukka valtiovarainministeriö 

‒ Puttonen Marko, valtiovarainministeriö   

‒ Rantanen Tanja , Suomen Kuntaliitto   

‒ Hörkkö Tiina, Vantaan kaupunki  

‒ Lehmijoki Outi, Porvoon kaupunki   

‒ Laurikainen Arto, Paltamo/Kainuun 
hallintokokeilu   

‒ Kilpeläinen Pirkko, Kansaneläkelaitos 

‒ Kangas Merja, Verohallinto  

‒ Karila Juha, työ- ja elinkeinoministeriö 

‒ Heikkonen Merja , sosiaali- ja terveysministeriö 

 

 

 

Sihteeristö: 

‒ Väänänen Katja, valtiovarainministeriö  

‒ Korkeala Hannu, Väestörekisterikeskus  

‒ Talkkari Heikki, valtiovarainministeriö 

‒ Nurmi Johanna, valtiovarainministeriö 

‒ Engdahl Lotta,  valtiovarainministeriö 
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Asiakkaita on monenlaisia 
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Sähköiseen asiointiin apua tarvitsevia 
löytyy kaikista ikäryhmistä ja alueilta. 
Syitä voi olla sekä tarvittavien välineiden 
puute että osaamisen puute. 

” Ei vanha koira 
uusia temppuja 

 opi” 
” Yhteiskunnan ulkopuolelle 

 ajautuneella ei ole  
 energiaa asioidensa  

 hoitoon.” 

” Vaikka digitaidot ja laitteet 
 ovat hallussa, julkinen 

hallinto on outo eikä 
palveluista ole 

 tietoa.” 

” Sairaus tai 
 vamma voi 
olla digieste” 

” Jos ei osaa kieltä, 
ei 

 digipalvelussakaan 
 pärjää.” 

” Ilman toimivia 
laitteita ja 

verkkoyhteyttä asiat 
mutkistuvat.” 



Asiakkaita on monenlaisia 
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TASO 4  
En pysty 

käyttämään 

TASO 3  
En käytä ja tarvitsen 

tukea 

TASO 2  
Käytän ja tarvitsen 

tukea 
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Kyvyt tai ominaisuudet  
estävät käytön 

En osaa  
käyttää palveluja 

Osaan  
käyttää  

palveluja 



AUTA-hankkeen tavoitteet  
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Toimintamalli 
digitaalisten 
palveluiden  

opastus-, tuki- ja 
neuvonta- 
palveluille 

  

Kustannus- 
säästöjä 

Kilpailuetua  
ja hyvää  
mainetta 

Uusien tai 
nykyisten 

toimintamallien 
kehittymistä 

  
voidaan soveltaa 

koko maahan, 
kaikille alueille  

  
voivat ratkaista 

paikallisesti 
pienenkin 
ongelman  

  

sopivat 
kaikenlaisille, 

eriasteista 
apua 

tarvitseville 
kohderyhmille   

  
vastaavat  

asiakkaiden 
palvelutarvetta 
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AUTA-kokeilut 
• 23 kokeiluhakemusta saapui määräajassa 

31.3.2017 mennessä 
• hyväksyttiin 15 kpl, joista 10 haki myös 

valtionapua 
• hyväksytyissä kokeiluhankkeissa 4 kaupunkia, 

10 kuntaa/tai aluetta 
• Pohjois-Suomi 6, Keski-Suomi 3, Länsi-Suomi 

2, Uusimaa 3 
• ikääntyneet yleisin kohde, mutta myös nuoria 
• enemmistö palvelupisteissä tapahtuvaa, mutta 

myös kotiin tuotavaa neuvontaa ja opastamista 



AUTA-hankkeen esimerkki 
kokeiluja 
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Toimintamalli 
digitaalisten 
palveluiden  

opastus-, tuki- ja 
neuvonta- 
palveluille 

  

Kustannus- 
säästöjä 

Kilpailuetua  
ja hyvää  
mainetta 

Apuomena 
Lohjan seutu 

- Digineuvonta
a kotiin 
saakka 

 

  

Digipitäjät 
 Hartola-Pertunmaa 

- Digilukutaitoa 

  
Celia 

- äänikirja-palvelun 
opastus  

  
Pihtiputaan 
mummokin 

digiosaajaksi 
- Senioreiden 

digiopinto-
polku 

  
Turku ja 

kumppanit 
- Digiapua 

terveysasemilla 
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Havaintoja neuvonnasta 1/2 

• Harjoitteluympäristöjen ja kokeilutunnusten 
puute tekee opettamisesta vaikeaa  

• Palvelut ja laitteet muuttuvat välillä liian 
nopeasti  

• motivaation synnyttäminen keskeistä 
• tietoteknisiä taitoja ei haluta opetella vain 

palvelujen vuoksi 
• some, viestintä ja omien mielenkiinnon 

kohteiden löytyminen verkosta luo motivaatiota 
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Havaintoja neuvonnasta 2/2 

• välineistä tabletti ja älypuhelin on monelle 
luontevin 

• laitteiden ylläpito, päivitykset, häiriöt 
hankkimisen hidaste 

• tietoturva ja omien tietojen suoja uusia uhkia 
• tunnistusvälinepulmat, pankkitunnisteet 
• tekninen ja byrokraattinen kieli hankaloittaa 
• asiointi viranomaisten kanssa on vierasta  
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Ratkaistavia asioita 

• Toimintamallin omistajuus, johtaminen ja 
rahoitus 

• digituki verkoston toimijat ja toimijoiden roolit; 
viranomaiset, vapaaehtoiset, kaupalliset 

• palveluneuvonta tietosuoja säilyttäen (esim. 
kokeilutunnukset) 

• neuvonnan laatutason määrittely (esim. 
digituen sertifiointi) 

• internet-liitynnän saatavuus 
• puolesta tekemisen valtuutukseen liittyvät asiat  



Lopuksi  

‒ Digituen tarve ei poistu 
‒ Aina tulee olemaan ihmisiä, jotka tarvitsevat apua 
‒ Jokainen voi tarvita apua jossakin vaiheessa  
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Kiitos! www.vm.fi/auta-hanke  

http://www.vm.fi/auta-hanke
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