
Digitaaliset palvelut ensisijaiseksi  
– työseminaari  
30.5.2017 
Ohjelma ja työryhmätyöskentelyn yhteenvedot 



OHJELMA  

Kahvi     8.30 – 9.00  

Tervetuloa     9:00 – 9:05  

Työskentelyn tilannekatsaukset  9:05 – 9:50  

Kommenttipuheenvuoro   9:50–10:10  

Keskustelu     10:10 – 10:40  

Kahvitauko     10:40 – 10:55 

Ryhmätyöskentely    10:55 – 11:55  

Loppuyhteenveto    11:55 – 12:00   
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OHJELMA  
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Kahvi      8.30 – 9.00  

Tervetuloa     9:00 – 9:05  

Maria Nikkilä, tietohallintoneuvos, valtiovarainministeriö  

Työskentelyn tilannekatsaukset  9:05 – 9:50  

1. Tiekartta; Mitä ihmiset saavat digipalveluista?  

Marjukka Saarijärvi, työryhmän puheenjohtaja  

2. Saavutettavuusdirektiivin täytäntöönpano-

työryhmä: Miten yhdenvertaisuus saavutetaan 

digipalveluissa? 

Markus Rahkola, työryhmän puheenjohtaja 



OHJELMA  
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3. AUTA-hanke: Miten autamme heitä, jotka eivät 

itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja? 

Johanna Nurmi projektiryhmän sihteeri 

4. Digi arkeen – neuvottelukunta; Mitä pitää 

huomioida yhdenvertaisten digipalvelujen 

kehittämisessä? 

Marianne Heikkilä, neuvottelukunnan puheenjohtaja 

Kommenttipuheenvuoro   9:50 – 10:10 

Markus Kanerva, erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia 

Keskustelu     10:10 – 10:40 

 



OHJELMA  
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Kahvitauko     10:40 – 10:55 

Ryhmätyöskentely    10:55 – 11:55  

Työskentelyn aiheina toimivat seminaarin alustukset  

Loppuyhteenveto    11:55 – 12:00  

Sami Kivivasara, AUTA-hanke projektiryhmän puheenjohtaja 



Digitaaliset palvelut ensisijaiseksi  
– työseminaari  
30.5.2017 
Ryhmätyöskentely klo 10.55-11.55 



Neljä ryhmää, kukin vastaa yhteen  
näistä kysymyksistä:  

1. Mitä ihmiset saavat digipalveluista?  

2. Miten yhdenvertaisuus saavutetaan 
digipalveluissa? 

3. Miten autamme heitä, jotka eivät itse pysty 
käyttämään digitaalisia palveluja? 

4. Mitä pitää huomioida yhdenvertaisten 
digipalvelujen kehittämisessä?  
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Ryhmätyöskentelyn kysymyksiä, joista parit 
saivat valita kysymyksen työstettäväksi 

 
 

‒ Mitä tekisin, jos minulla olisi rajaton budjetti?  

‒ Mitä tekisin, jos ei olisi ollenkaan rahaa? 

‒ Mitä tekisimme, jos tekisimme kaiken  
päinvastoin kuin nyt? 

‒ Mitä tekisin, jos suurin osa ihmisistä  
suhtautuisi tähän välinpitämättömästi? 

‒ Mikä on pahin mahdollinen tulevaisuudenkuva? 

‒ Mikä on paras mahdollinen tulevaisuudenkuva? 

‒ Mitä tekisin, jos nykyiset ratkaisut  
eivät olisi mahdollisia ? 

‒ Mitä tekisin, jos asiasta ei voisi  
säätää lailla?  

‒ Mitä tekisin, jos voisin tehdä kaiken  
alusta asti uudelleen? 

 



Mitä ihmiset saavat digipalveluista?  

Ryhmä 1, vetäjä Marjukka Saarijärvi 



Mitä ihmiset saavat digipalveluista?  1/3 

- Helppoutta arkeen, hyvää elämää parhaimmillaan 

- Luotettavan tunnistautumisen 

- Mahdollisuuden hallita omia tietojaan 

- Asioinnin yhtenäisyys, saumattomuus 

- Pahin tulevaisuuskuva on digikuilun syntyminen  

- Tekoälyn hyödyntäminen voisi mahdollistaa 
kokonaisvaltaiset ihmisten elämäntilanteeseen 
kohdennetut ratkaisut 
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Mitä ihmiset saavat digipalveluista? 2/3 

‒ Kansalainen kysyy, valtio vastaa yhdellä 
käyttöliittymällä 

‒ Lainsäädäntö on edellytys tiedon ja palvelujen 
luotettavuudelle, mutta se ei saa olla 
kehityksen ja uudistamisen esteenä 

‒ Digipalvelut voivat voimaannuttaa ja rohkaista 
käyttäjiä, intimiteetti kasvaa 

‒ Jos digipalveluihin olisi rajaton budjetti, 
kuntoon ihmisten käyttöön 
‒ Infra, laitteet, ohjelmistot, integraatiot, PALVELUMUOTOILU, 

asiakkuuden hallinta, markkinointi, osallistaminen, kv. 
järjestelmäintegraatiot 
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Mitä ihmiset saavat digipalveluista? 
3/3 

‒ Digipalvelujen mahdollisuuksia 

‒ Innovaatiopalkinnot 

‒ Kokonaisasiakkuus 

‒ Prosessiyhtenäisyys 

‒ Robotit 
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Enintään kymmenen sanan tiivistys 

”Arki sujuu ja palvelut vastaavat kaikkien tarpeisiin 

ennakoivasti, turvallisesti ja helposti” 
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Mitä pitää huomioida yhdenvertaisten 

digipalvelujen kehittämisessä? 

 

Ryhmä 2, vetäjä Johanna Nurmi 



Mitä pitää huomioida yhdenvertaisten 
digipalveluiden kehittämisessä?  1/3 

- Vahvempi ja laajempi keskittäminen, ei tehdä moneen kertaan 

- Jos on liikaa rahaa, palveluiden kehittämisestä tulee kaaos 

- Yhdenvertaisuus digipalveluissa  

- Tekninen saavutettavuus ei vaadi rahaa vaan aikaa  

- Tarvitaan palkitsemista hyvästä kehittämisestä ja hallinnon 
sisäisiä lähettiläitä viemään asiaa eteenpäin 

- Tavoitteena, että kaikki voisivat käyttää kaikkia palveluja 

- Hyvä palvelumuotoilu 

- Apua niille, jotka sitä tarvitsevat 

- Positiivinen henki, tieto alkaa kulkea ihmiseltä toiselle 

- Ei dissata ketään, kunnia sillekin, joka haluaa mennä hautaan ilman 
digipalveluja  
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Mitä pitää huomioida yhdenvertaisten 

digipalveluiden kehittämisessä?  2/3 

‒ Julkiset palvelut yhtä perhettä  

‒ Sama logiikka kaikissa palveluissa  

‒ Palvellaan ennen, kun tarve edes syntyy, 

ennakoivat palvelut 

‒ Yksi vaihe potkaisee käyntiin seuraavan vaiheen 

‒ Miten vähennetään palvelutarvetta ja tehdään 

palveluita asiakkaan tarpeeseen?  

‒ Turvallisuus, tietoturva ja tietosuoja kunnossa 

‒ Valinnanvapaus; voi valita julkisesta ja 

yksityisestä, rajaa voi myös hämärtää 

‒ Tunnistautuminen, julkinen ja yksityinen posti samaan 

laatikkoon, yhteentoimivuus ja yhteiset käsitteet  
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Mitä pitää huomioida yhdenvertaisten 

digipalveluiden kehittämisessä?  3/3 

‒ Kehitetään palveluja heikoimman käyttäjän 

mukaan  

‒ Kehitetään start up-logiikalla 

‒ ”digidarwinismi”, pienempiä ja nopeampia 

kehittämishankkeita, ”kaikki on sallittua, mikä ei ole 

kielettyä” –periaatteen käyttöönotto 

‒ Huomioidaan erilaisten asiakkaiden erilaiset 

tarpeet 

 

17 



Enintään kymmenen sanan tiivistys 

”Arki sujuu ja palvelut vastaavat kaikkien tarpeisiin 

ennakoivasti, turvallisesti ja helposti” 
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Miten autamme heitä, jotka eivät itse 

pysty käyttämään digitaalisia palveluja?  

Ryhmä 3, vetäjä Heikki Talkkari 



3. Miten autamme heitä, jotka eivät itse pysty 
käyttämään digitaalisia palveluja? 1/2 

1. Mitä tekisin, jos suurin osa ihmisistä suhtautuisi tähän 
välinpitämättömästi? 

 Miten tekeminen muutetaan välittämiseksi 

- Hyödyt on oltava merkittäviä 

- Verohelpotuksen saaminen digiavusta 

- Digineuvontaa virka-aikana, tähän kannusteet 

- Lounasedut, kulttuurisetelit, plus merkintä osallistumisesta 

2. Hyötynäkökulma 

- Asiointitarpeen automatisointi, toisen puolesta asiointi 

- Asiakkaalle käyttöliittymät ja viestintäpalvelu 

- Mobiilipohjaiset palvelut, motivointi kuntoon 
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3. Miten autamme heitä, jotka eivät itse pysty 
käyttämään digitaalisia palveluja? 2/2 

3. Paras tulevaisuuden kuva 

- Käyttäjätarpeiden selvittäminen 

- Digipalveluiden upottaminen palvelun sisään niin, että käyttäjä ei tiedä 
käyttävänsä palvelua 

- Palvelun käytön minimointi 

4. Rajaton budjetti käytössä 

- Kaikkien käytössä laitteet ja tuki kirjastoissa, edullinen liisaus 

- 24/7 helpline kaikkiin palveluhin 

- Omaisille tuki opastamiseen, digiauto palvelee koteihin 

- Koko Suomi nopean verkon piirissä 

5. Ei välitetä mitään 

- Pakko on välittää, heikot signaalit kuullaan 

- Totutaan siihen, ettei tarvitse tähdä mitään 
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Enintään kymmenen sanan tiivistys 

‒ Palvelut ovat niin hyviä, ettei apua tarvita 

‒ Miksi digipalvelut ovat erilaisia eri käyttäjille 

‒ Pois turha työ ja sääntely  automatisointi 

‒ Apukanava aina auki 

‒ Valittava mihin rahat kohdennetaan 

‒ Mobiilikoodareista kova pula  opetus 

peruskouluihin 

‒ Kunnan / kirjastojen henkilöstön valmiudet ja 

kyvykkyydet vaihtelevat paljon (saa / ei saa 

neuvoa digipalveluissa 
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Miten yhdenvertaisuus saavutetaan 

digipalveluissa? 

 

Ryhmä 4, vetäjä Markus Rahkola 
 



Miten yhdenvertaisuus saavutetaan 

digipalveluissa? 

‒ Taloudellinen saavutettavuus 

‒ Digiminimitoimeentulo 

‒ Mitkä kuuluvat digiajan perusasioihin? 

‒ Saavutettavuuden asenne osaksi 

organisaatioiden toimintaan 

‒ Markkinamahdollisuus 

‒ Digikyvykkyyden tukeminen tukee talouskasvua 

 voimaantunut kansa 

‒ Osaaminen on mahdollisuus ja edellytys yhteiskunnan 

laajalle digitalisoitumiselle 

‒ Tietoisuuden lisääminen 

‒ Tuetaan voimakkaasti itsetekemistä, toisen puolesta 

tekemä passivoi 
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Miten yhdenvertaisuus saavutetaan 

digipalveluissa? 

‒ Pahin skenaario: tämä voi tappaa, 

yhteiskuntarauha voi järkkyä 

‒ Teknologinen muutos tapahtuu väistämättä ja 

vaikuttaa myös käyttöliittymiin 

‒ Esim. padit  käytetään sormea, eikä hiiren kursoria  

käyttöliittymissä paljon enemmän tilaa ja isompaa tekstiä 

‒ Yritysten mukaan saaminen edellytys 

‒ Kansainvälinen kauppa, EU paljon USA:a jäljessä 

sääntelyssä 

‒ Palveluiden kehittämisessä ja suunnittelussa 

sallitaan ja otetaan huomioon ihmisten erilaisuus 

‒ Yhdenvertaisuus ei tarkoita kaikille samaa, vaan kaikille 

tarpeensa mukaan 
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