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Pyöreän pöydän neuvottelut 

Kansalaisten terveisiä verkkopalvelujen 

kehittäjille 

‒ Muista, että ”tavallista käyttäjää” ei ole olemassa 

‒ Tunnista omat oletuksesi ja stereotypiasi 

‒ Houkuttele. Älä koskaan pakota 

‒ Ota huomioon oppimisen erilaiset tavat 

‒ Muista, että ”uudistus” on monelle käyttäjälle 

kirosana 

‒ Painota turvallisuutta, yhteistyötä ja tukea 

‒ Palvele ihmistä 
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DIGITYÖLLE RAHOITUSMALLI 

‒ Kansalaisjärjestöille pitäisi rakentaa digi-

tukityöhön rahoitusmalli, jossa on jatkuvuutta  

‒ perustuu tuloksiin (€/hlö/per jotakin?), ei 

hankehakuja, ei STEA (byroktian 

purkutalkoot tässäkin käyttöön: rahaa 

tuloksia vastaan).  

‒ Koko työtä ei voi ulkoistaa 

vapaaehtoistoimijoille, tarvitaan myös 

kolmannen sektorin ammattilaisia.     
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SERTIFIOINTIMENETTELY 

 

‒ Tarvitaan kevyt sertifiointimenettely, jolla 

järjestö/yhdistys saa toimia arjen digitukena 

‒  Vaatii osaamista, joka tulee tunnistaa ja 

määritellä. Kansalaisen tulee voida luottaa 

tukihenkilönsä osaamiseen.  

‒ Kuka tahansa ei saa alkaa digitukemaan. 

Vastuukysymykset, luotettavuus, ….ym. On 

eduksi, jos järjestöllä on näyttöä 

neuvontatyön onnistuneista tuloksista  

‒   
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APUA JA TUKEA TARVITAAN HETI 
 

‒ miten arjen tuki ratkaistaan 

ongelmatilanteissa, jotka syntyvät palvelujen 

käytön hetkellä ajasta ja paikasta 

riippumattomasti? 

‒ Apua tarvitaan heti, nopeasti ja ilmaiseksi 

‒  Neuvontapalvelujen siirtäminen maksulliseksi 

liiketoiminnaksi estää niiden kansalaisten 

käytön tuen, jotka sitä eniten ehkä tarvitsivat.  

‒  Kuka tuottaa ilmaisia neuvontapalveluja 

tulevaisuudessa? 
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TIETOSUOJA JA YKSITYISYYDENSUOJA 

 

‒ Tietosuojakysymyksistä ja 

yksityisyydensuojasta tulee sopia tarkasti 

‒  Samoin vastuukysymyksistä 

‒ Ilman osaamista ja vastuuta ei voi toimia 

> vastuullisuus = ammattitaito > 

ammattitaito = maksaa > maksu 

kansalaisjärjestöille = tehokasta ja 

taloudellista 
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ASIAKASLÄHTÖISYYS LÄPI 

TOIMINNANOHJAUKSEN 

‒ Miten saada asiakaslähtöisyys toimimaan läpi 

toiminnanohjauksen ja käytännön palveluprosessien? 

‒ Ei saisi kehittää tietojärjestelmäpalveluja tarjoavien 

yritysten palvelujen kehittämisnäkökulma edellä, vaan 

pitäisi haastaa yhdistämään liiketoimintamalliinsa 

yhteiskuntavastuuelementtejä 

‒ Palvelujen kehittämisen lähtökohta tuottaa maksimaalinen 

määrä euroja osakkeen omistajille (ulkomailla), vai 

suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointitavoitteet? 

‒ Kahden asian yhdistäminen on kapeikko, jonka yli pitäisi 

rakentaa toimiva silta myös yhteiskunnan keinoin 

‒ Kansalaisen etu? 
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Digi arkeen -neuvottelukunta 
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Tuodaan esille ihmisten eri tarpeet, jotta 

digitaaliset palvelut olisivat tasavertaisia 

Julkinen hallinto 

Löydetään ja tuetaan 

uudenlaisia tapoja organisoida 

hallinnon ja kansalaisjärjestöjen 

välistä yhteistyötä. 

Ihmisten erilaiset tarpeet 

Muut kansalaisjärjestöt 

AUTA-hanke 

Digi-

kärkihankkeet 

Tiekartta  

100 palvelua 

Saavutettavuus-

direktiivi 
KaPA-palvelut 
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Keskeiset tuettavat hankkeet 

Muita tuettavia kokonaisuuksia 

21 kansalaisjärjestöä 5 tutkijaa 
3 ministeriötä  

(VM, OM, STM) 


