
Yhdessä tekemisestä tuli digitalisaation normaali 

Digihankkeet valmistuivat ja matka jatkuu

#digitalisaatio

8.4.2019, Säätytalo 



Ohjelma

13.30 Vahva perusta yhdessä kehittäen, neuvotteleva virkamies Marjukka 

Saarijärvi  VM ja hankekoordinaattori Sanna Juutinen VM

14.00 Laajalla digirintamalla – digikärkihankkeiden kätketyt helmet, johtava 

asiantuntija Olli-Pekka Rissanen, VM

Keskustelemassa: 

Valtionavustusten digitalisointi -kärkihankkeesta hankejohtaja Tuula Lybeck, VM  sekä STEAn johtaja Kristiina Hannula.

KemiDigi-kärkihankkeen hankejohtaja Minna Valtavaara, Tukes sekä R&D Support Manager Lilli Puntti, Kiilto Oy.

15.00 Takaisin tulevaisuuteen – katse tulevaan, digitalisaatioyksikön päällikkö, 

Maria Nikkilä VM

2



Vahva perusta yhdessä kehittäen

neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi VM ja hankekoordinaattori Sanna Juutinen VM





Digitalisoinnin periaatteet
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D9 on muotoilutiimi, joka auttaa organisaatioita ymmärtämään 

asiakkaitaan, sujuvoittamaan prosessejaan ja hyödyntämään 

resurssejaan tehokkaammin.

D9 tarjoaa kehittämisen asiantuntijat, menetelmät ja palvelut 

julkishallinnolle. 

D9 toimii asiakaskeskeisesti ja poikkihallinnollisesti haasteen 

määrittelystä ratkaisujen muotoiluun ja toteutuksen tukeen asti. 

Varmistamme, että kehittäminen on asiakaslähtöistä ja käyttäjien 

tarpeet tulevat huomioiduiksi digiperiaatteiden mukaisesti.

Rohkea   - Tuloksellinen ja aikaansaava   - Joustava

D9 on julkishallinnon oma 

asiakaslähtöisen kehittämisen kumppani, 

joka auttaa muotoilemaan yhteiskunnastamme 

sujuvan ja rohkean. 



Digitiekartta 2019–2023 kuvaa 

julkiset digipalvelut yksilöille ja yrityksille



Digitiekartan tavoitteet

Antaa julkiselle hallinnolle vahvemman 

selkänojan satsata digipalvelujen 

tarjontaan.

Korostaa digipalvelun ensisijaisuutta

palvelun tarjonnassa ja käytössä.

Tunnistaa mihin elämäntapahtumaan tai 

liiketoimintatapahtumaan palvelut liittyvät.

Kuvaa julkiset digitaaliset palvelut, joita

tarjotaan henkilöasiakkaille ja 

elinkeinotoiminnan harjoittajille.







Yhtenäisillä toimintatavoilla 

digitaalisten palvelujen ensisijaisuuteen 
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‒ Palveluntuottajilla on ollut erilaisia tulkintoja sähköiselle asioinnille 
asetetuista vaatimuksista.

‒ Asiakkaille toimintatapojen kirjavuus on näkynyt sekavuutena.

‒ Hyödynnetään asiakkaan antama sähköisen viestinvälityksen 
suostumus täysimääräisesti.

‒ Yhdenmukaistetaan asiointipalvelujen ja Suomi.fi-viestien välinen 
toiminta siten, että se kattaa myös tiedoksiannot 
ja viranomaisaloitteelliset asioinnit.

Miksi tarvitsemme yhtenäiset toimintatavat?



Toimintatapatyön keskeisiä tuotoksia

Työryhmä käsitteli 11 asiakohtaa, joista loppuraportissa 

37 nostoa ja 27 toimenpide-ehdotusta

‒ Asiakkaiden suostumus sähköiseen viestinvälitykseen, koskee kaikkia 

julkishallinnon palveluita

‒ Tavoitetilakuvaus Viestit-palvelun toiminnallisuuksista kattamaan mm. 

tiedoksiannot (tavallinen ja todisteellinen) ja viranomaisaloitteelliset 

asioinnit

‒ Digikanavan tarjoaminen selkeästi ensimmäisenä ja suositeltuna 

vaihtoehtona. Maksuporrastukset mahdollisia.

‒ Elinkeinotoimintaa harjoittavien tahojen velvoittaminen sähköiseen 

asiointiin 2022 loppuun mennessä  Julkishallinnolle järjestämisvelvoite



Palveluiden hyvällä laadulla 

digitaalisten palvelujen ensisijaisuuteen



Digitaalisten asiointipalveluiden laatu

‒ Hyvä asiointikokemus vahvistaa asiakkaiden halua käyttää 

kustannustehokkaita digitaalisia palveluita jatkossakin

‒ Selvitetty tekijät, jotka vaikuttavat myönteisen käyttökokemuksen 

muodostumiseen

‒ Määritetty toimenpiteet palveluiden ja käyttökokemusten kehittämiseksi



Laatutekijät johtavat asiakkaan sähköisen asioinnin 
onnistumiseen ja parempaan käyttökokemukseen



Palveluiden kehittämisen keskiössä 

käyttäjä
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DIGITUKI

DIGIPALVELULAKI JA 

SAAVUTETTAVUUS

DIGI ARKEEN -

NEUVOTTELUKUNTA



Digituen toimintamalli kuvaa, miten digituen saatavuus 

Suomessa voidaan järjestää niiden henkilöiden 

auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään 

digitaalisia palveluja



Digituen toimintamalli – Digituen toimijat ja tuen muodot 

Viranomaiset
Alueellinen 

koordinoija
Digituen tuottajat

Julkisten sähköisten 
palveluiden sisällön ja 
käytön tuki

Viranomaisilla on 
neuvontavelvollisuus 
omista palveluistaan

Yleinen 
digiosaamista 
kasvattava tuki, 
koulutus ja yleisten 
palveluiden opastus 

Järjestöt, 
kansalaisopistot, 
kesäyliopistot, 
kirjastot, yritykset, 
kunnat jne.

Digituen verkoston 
koordinointi ja tuen 
saatavuuden 
varmistaminen 
alueellisesti

Maakuntaliitot 
jatkossa

Tuen tuottajien tuki ja 
valtakunnallinen 
digituen kehittäminen 

Väestörekisteri-

keskus

Ministeriöstä ohjaus, rahoituksen suunnittelu sekä lainsäädännön muutokset



Digituen alueelliset pilotit 2019
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Lappi

Pohjois-Karjala

Uusimaa

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjanmaa
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Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta
Sääntely viranomaisten digipalveluissa luo oikeuksia palvelujen käyttäjille



Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Digitaalisten palvelujen suunnittelu ja ylläpito



Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Saavutettavuus

‒ Saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä, jolloin 

mahdollisimman moni voi käyttää palveluita mahdollisimman 

helposti

‒ Saavutettavuus on ihmiskeskeistä suunnittelua ja tekemistä

Saavutettavuuteen liittyvät oikeudet:

‒ Palveluntarjoajan verkkosivuilta tai mobiilisovelluksesta pitää löytyä siirtymäajan 

jälkeen saavutettavuusseloste

‒ Selosteessa on myös lomake tai sähköpostiosoite, johon kuka tahansa voi antaa 

palautetta saavutettavuudesta

‒ Jos palveluntarjoaja ei vastaa palautteeseen tai ei anna sisältöä saavutettavassa 

muodossa, käyttäjä voi tehdä aluehallintovirastoon valituksen 24



[Tekijän nimi] 25
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Keskeisimmät asiat 

neuvottelukunnan työssä

1. Yhdenvertaisuus palveluiden käytössä

2. Kansalaisten digiosaamisen 

turvaaminen

3. Asiakkaan kokema ja saama  

hyvä palvelu 

Jäsenten näkemys

Tehtävät ja tavoite

1. Käsittelee meneillään olevia 
uudistuksia. Voi myös itse nostaa esiin 
tärkeäksi katsomiaan asioita. 

2. Kokoaa ja tuo hallituksen tietoon 
sellaisia  näkökohtia, jotka on 
huomioitava, kun digitaalisia palveluja 
kehitetään kaikkien käyttöön.

3. Tunnistaa, arvioi ja viestii tarpeista, 
joita digitaalisten palveluiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee 
ottaa huomioon.

Digi arkeen -neuvottelukunta: ”yhteiskunnan korvat” 
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Elinkeinotoimintaa harjoittavien 

velvoittaminen digipalvelujen ja 

viestinvälityksen käyttöön



Elinkeinotoimintaa harjoittavat velvoitetaan julkisten 
digipalvelujen käyttöön siirtymäaikana 2019–2022 

‒ Tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset.

‒ Asetetaan selkeästi julkisen hallinnon toimijoille velvoite tuottaa 

elinkeinonharjoittajille suunnatut asiointipalvelut sähköisenä.

‒ Laajennetaan digitukea elinkeinonharjoittajiin.



VM ohjeistaa viranomaiset tekemään suunnitelmat 
digitaaliseen palvelutapaan siirtymisestä ja tarvittavista toimista



Kokemuksia yhdessä tekemisestä



Hae lisätietoa verkosta

‒ https://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet

‒ https://vrk.fi/d9

‒ https://vm.fi/digipalvelujen-ensisijaisuus

‒ https://vm.fi/sahkoisen-asioinnin-ja-viestinvalityksen-toimintatavat

‒ https://vm.fi/digipalveluiden-laatu

‒ https://vm.fi/digipalvelujen-tiekartta

‒ https://vm.fi/velvollisuus-tarjota-digipalveluja

‒ www.avi.fi/saavutettavuus

‒ https://vrk.fi/digituki

‒ https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta

https://vm.fi/digipalvelujen-ensisijaisuus
https://vm.fi/digipalvelujen-ensisijaisuus
https://vm.fi/digipalvelujen-ensisijaisuus
https://vm.fi/sahkoisen-asioinnin-ja-viestinvalityksen-toimintatavat
https://vm.fi/digipalveluiden-laatu
https://vm.fi/digipalvelujen-tiekartta
https://vm.fi/velvollisuus-tarjota-digipalveluja
http://www.avi.fi/saavutettavuus
https://vrk.fi/digituki
https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta


Marjukka Saarijärvi

Neuvotteleva virkamies

Sanna Juutinen

Hankekoordinaattori

etunimi.sukunimi@vm.fi

Kiitos!


