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Heli Hänninen, erityisasiantuntija 
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Ohjeita osallistumiseen: 

• Verkoston tilaisuuksia ei nauhoiteta 

• Vuorovaikutteisuus on erittäin toivottavaa 

Alustusten aikana 

• Pidetään mikit ja kamerat kiinni 

• Kysymykset/kommentit voi laittaa chattiin heti kun ajatus syntyy, näihin pysähdytään 
loppukeskustelussa 

• Twiittailu on sallittua - jopa toivottavaa tunnisteilla #DiginEdistäjät #Digiohjelma 

Loppukeskustelun aikana 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla tai kirjoittamalla chattiin pvp 

• Kun saat puheenvuoron, avaa kamera ja mikki, kerro kuka olet ja sen jälkeen asiasi 

• Puhu lyhyesti, että muillekin jää mahdollisuus olla äänessä 

Aineisto 
• Esitysaineisto julkaistaan verkoston verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen: 

Digitalisaation edistäjät verkkosivusto. 
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MITÄ, MIKSI: Mitä on 
Digiohjelma 

Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö 
Valtiovarainministeriö 

#Digiohjelma 

Digiohjelma 



 

 

 

 

Hallitusohjelma 

Suomi tunnetaan edelläkävijänä, 

jossa digitalisaation ja teknisen 

kehityksen tuomia mahdollisuuksia 

kehitetään ja otetaan käyttöön yli 

hallinto- ja toimialarajojen. 

Nostetaan julkisen sektorin 

teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä 

sekä kehitetään julkisen ja yksityisen 

sektorin yhteistyötä. 

5 



 

 

 

Digitalisaation edistämisen ohjelma (Digiohjelma/DEO)  
2020 -2023 

• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten 
saatavilla vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 
mukaisesti. 

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt 
merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja. 

• Digitukea on tarjolla koko maassa, ja sitä kehitetään palvelemaan 
myös elinkeinotoimintaa harjoittavia. 

Digitalisaation edistämisen ohjelman verkkosivusto. 
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Digitalisaatio tekee hyvää kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille 

Yhdenvertaiset 

palvelut kaikille 

ihmisryhmille 

koko maassa 

Yhteentoimivat 

ja automatisoidut 

asiointipalvelut 

”Asioiden hoito 

yhdellä luukulla? 

Kyllä, kiitos!” 

Digitukea 

kaikille 

tarvitseville 

– ketään ei 

unohdeta 

syrjään 

Saavutettavat 

ja selkokieliset 

verkkosivustot 

ja -palvelut 

Entistä 

vaivattomampaa 

asiointia myös 

yrityksille 

ja yhteisöille 

”Keventäähän 

se yrittäjän 

taakkaa, kun 

verkossa homma 

toimii 24/7.” 

Ennakoivat, 

elämän-

tapahtumien 

ympärille 

rakennetut 

palvelut 

”Miten ne 

osasivatkin 

tarjota minulle 

eläkkeelle 

jäämiseen liittyviä 

palveluja?” 

Tehokas, tietoa 

laajasti 

hyödyntävä 

julkinen hallinto 

Lisää 

mahdollisuuksia 

vaikuttaa 

ja osallistua 

yhteiskuntaan 

”Nyt minäkin 
saan sanani 

kuuluville.” 

Avoimesti 

saatavilla oleva 

tieto demokratian 

tukena ja takeena 

Toimintavarmat 

ja tietoturvalliset 

digipalvelut 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  



Ministeriryhmä linjasi Suomen digikompassista 
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Digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvatyön näkökulmat 

Kansalais-

näkökulma 

Operatiivinen 

toteutus 

Strategiset 

valinnat 

Politiikka-

ohjaus 

Yritys-

näkökulma 
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-

-

-

-

verkkokauppatutki-

muksen mukaan 

suomalaiset yritykset 

eivät pärjää 

kansainvälisesti. 

Tilannekuvatyön kiteytyksiä (syyskuu 2021) 

Kansalais-

näkökulma 

Digiasiointi on 

lisääntynyt julkis 

hallinnon palveluissa. 

Yli 55 vuotiaat eivät 

käytä digipalveluja 

yhtä monipuolisesti 

kuin nuoremmat. 

Palvelukokemuksia ei 

juuri mitata laajasti. 

Digiosallisuuden 

mittaamisella selvite 

tään digipalvelu 

kokemuksia. 

Terveyspalveluihin 

pääsy heikkeni 

vuonna 2020. 

Yritys-

näkökulma 

Tietotekniikan 

palvelujen käyttö 

yrityksissä kasvaa 

tasaisesti. Pilvisiirtymä 

herättää pohdintoja 

siitä, kuinka hyvin 

pilvi-infran päälle 

osataan hankkia 

palveluita. 

Suomi menestyy hyvin 

Digibarometrin 

selvityksissä, mutta 

Operatiivinen 

toteutus 

Koronavuoden aikana 

etäasioinnin osuus 

kasvoi julkisen 

sektorin terveyden-

huollossa. Kasvun 

potentiaalia olisi hyvä 

tunnistaa eri käyttö-

tapauksiin. 

Kuntien haasteita 

digitalisaation 

kehittämisessä 

ja automaation 

Strategiset 

valinnat 

Suomi.fi-valtuuksien 

ja -viestien käyttö 

lisääntyy. Reaaliaika-

talouden (RTE) 

edistäminen 

on alkanut. 

Findatan mah-

dollistama useiden 

rekisterien tietojen 

yhteinen hyödyntä-

minen viranomaisten 

suunnittelu- ja 

kehitystehtävissä on 

vielä vähäistä. 

Politiikka-

ohjaus 

Ministerityöryhmän 

perustaminen edistää 

digitalisaatiota, 

datataloutta ja julkisen 

hallinnon kehittämistä. 

Tilannekuvatyössä 

havaittiin, että 

automaation 

lainsäädäntöä ja sen 

hyödyntämistä 

tulisi kehittää 

aktiivisesti sekä 

erilaisten kuntien 

samanlaista vastuuta 

digikehittämisessä 

arvioida uudestaan. 

hyödyntämistä tulisi 

ymmärtää 

nykyistä paremmin. 
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Tervetuloa 
seuraavaan 
julkistukseen 

Seuraava digitalisaation vaikuttavuuden 

tilannekuva julkistetaan 13.12. klo 10–12. 

Ilmoittaudu: 

#DiginTilannekuva 

link.webropolsurveys.com/S/AC2 

47EF1EB3E1507 

11 

https://link.webropolsurveys.com/S/AC247EF1EB3E1507


 

 

  

  

  

   

Asiantuntijatuki 

• Kunnat ja virastot, jotka täyttävät tuen 

saamisen kriteerit, voivat saada 

käyttöönsä digitaalisten palvelujen 

osaamista asiantuntijapoolista 

määräajaksi vuosina 2021 ja 2022. 

• Tuki koskee nykyisiä tai kehitteillä 

olevia palveluja – ei uusien palvelujen 

tai integraatioiden ja rajapintojen 

rakentamista. 

• Tuki toteutetaan VM:n ja DVV:n 

yhteistyönä. 
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Sujuvaa asiointia 
pellon laidalta, 
Ruokavirasto 

Kuntapalvelut 

digitarjottimella, 

Sipoo ( + muita kuntia) 

Muutos tarvitsee 

aitoa empatiaa, 

Oikeusrekisterikeskus 

Yhteistyöstä 

elinvoimaa, 

1. Kotka (Hamina, Kouvola, 

kauppakamari, 

kehitysyhtiö) 

 Pilottiprojektit 

Lisäksi syksyn 2021 aikana, osana 

pilottiprojekteja luodaan toimintamalli 

asiantuntijatuen järjestämiseen. 

Tavoitteena oppien ja tulosten pohjalta 

jatkaa toimintaa osana Digiohjelmaa 

2022. 

Tervetuloa päätöstilaisuuteen 

19.1.2022 klo 9 

Asiantuntijatuen verkkosivut 

https://vm.fi/asiantuntijatuki 

https://dvv.fi/asiantuntijatuki 

#DigiAsiantuntijapooli 
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Kohti yhdenmukaista asiakas- ja 
asiointikokemusta Laatutyökalujen avulla 

• Digi- ja väestötietovirasto kehittää kaikkien 

julkishallinnon organisaatioiden käyttöön Laatutyökalut 

osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa. 

• Laatutyökaluilla organisaatiot voivat arvioida ja kehittää 

digitaalisten palveluidensa laatua. 

• Laatutyökalujen avulla voidaan edetä kohti 

yhdenmukaista asiakas- ja asiointikokemusta. 

• Lanseeraus vuoden 2022 alussa 

Itsearviointityökalu 

Asiakaspalautetyökalu 

Käyttöasteen mittaaminen 

Koontinäkymät 



  

 

Miksi Laatutyökalut? 

• Auttaa tunnistamaan digitaalisen palvelun vahvuudet ja 

heikkoudet sekä kehittämään entistä sujuvampia ja 

asiakaslähtöisempiä palveluita. 

• Mahdollistaa käyttäjäpalautteen keräämisen sähköisen 

asiointitapahtuman yhteydessä. 

• Tarjoaa kokonaiskuvan julkisten digitaalisten palveluiden laadusta 

sekä mahdollisuuden vertailla omaa palvelua muiden palveluihin. 

• Antaa paremmat edellytykset johtaa tiedolla sekä asettaa 

tavoitteita ja mittareita. 

• Työkaluja kehitetään käyttäjäpalautteen myötä. 

Itsearviointityökalu 

Asiakaspalautetyökalu 

Käyttöasteen mittaaminen 

Koontinäkymät 



Digitalisaatio on julkishallinnon yhteisponnistus 

Uusia 

teknologioita 

ja toimintatapoja 

käyttöön 

rohkeasti 

kokeilemalla 

Yhteis-

kehittämisellä 

vaikuttavuutta 

ja voimaa 

muutokseen 

”Yhdessä 

tekemällä 

luomme säästöjä 

ja parempia 

palveluja.” 

Ihmis-

lähtöisyyttä 

palvelumuotoilun 

keinoin 

Digituen 

kehittäminen ja 

vakiinnuttaminen 

Digikeinoin yhä 

useampi 

kansalainen 

mukaan 

yhteiskunnalli-

seen toimintaan 

”Tunne 
osallisuudesta 

tukee 

yhteiskunnan 

vakautta.” 

Julkishallinnon 

tieto avoimeksi 

ja yhteen-

toimivaksi 

”Viranomais-

yhteistyö sujuu, 

kun tieto on 

avointa ja liikkuu 

ketterästi.” 

Elinkeinon-

harjoittajien 

hallinnollinen 

taakka 

kevyemmäksi 

Lainsäädäntö 

tukemaan 

digitalisaatiota 

”Säädännön 

valmistelussa 

pitää panostaa 

selkeyteen 

Digitalisaatiolla 

vahva perusta 

tiedolla 

johtamiselle 

Laatutyökalut, 

asiantuntijatuki 

ja systeeminen 

mittaaminen 

digikehittäjien 

avuksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

ja yksitulkin-

taisuuteen.” 



Kiitos ! 

Seuraa meitä somessa: 
#Digiohjelma 
#DigiAsiantuntijapooli 
#DiginEdistäjät 
#DiginTilannekuva 
#YritysDigi 

Marjukka Saarijärvi 

Digiohjelma 



Digituki ja digituen 
toimintamallin 
vakiinnuttaminen 

Waltteri Heino, asiantuntija 

Digiohjelma 



 

Mitä on 
digituki? 

Digituki auttaa viran-

omaisten asiakkaita 

itsenäiseen ja 

turvalliseen äly-

laitteen ja digi-

palvelujen käyttöön. 

Lähituki: 

asiointipisteet, 

vertaistuki, 

tuki kotiin 

Etätuki: 

chat, 

puhelin, 

video 

Koulutukset: 

verkko-

koulutukset, 

kurssit 
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Digituen 
toimintamallin 
vakiinnuttaminen 

• Valtiovarainministeriö on rahoittanut 

maakuntaliittojen alueellisia digituen 

koordinaatiohankkeita vuodesta 2018. 

• Väestörekisterikeskus/Digi- ja 

väestötietovirasto on toiminut hankkeiden 

tukena ja informaatio-ohjaajana. 

• Viimeinen hankekausi päättyi 31.10.2021. 

• VM ja DVV valmistelevat DVV:lle 

hankekausien pohjalta pysyvää tehtävää 

digituen kehittämisessä. 

• Vakiinnutettavaksi esitettävän toimintamallin 

pilotointi alkaa DVV:ssä 1.1.2022. 
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Digituki 

DEV:ssä pe 4.2.2022 

Digiohjelma 



Lainsäädännön 
soveltamisen ja 
edistämisen työryhmä 
digipalvelujen 
kehittämisen tukena 
Tiina Lokka-Lepistö, erityisasiantuntija 

Digiohjelma 



Tehtävä: 

Työryhmä tukee sekä Digitalisaation edistämisen 

ohjelman toteuttamista, että asiointipalveluja 

kehittävien viranomaisten työtä selvittämällä esiin 

nousevia juridisia kysymyksiä. 
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Päätavoitteet 2022: 

Yhteistyötä tarvitaan, jotta kartoitus 

on mahdollisimman kattava ja 

käytännön tilanteista kuullaan 

tekijöiltä. 

1) Tuottaa tilannekuva digiasiointiin liittyvästä 
lainsäädännöstä 
2) Tuottaa käsikirja hyvistä käytännöistä 
3) Tunnistaa digiasioinnin estäviä lakeja 
4) Esittää työryhmän näkemys digiasioinnin tilasta ja 
sen edistämiseksi tarvittavista toimista 
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 4.3.2022 teemana 
digilainsäädäntö 

tiina.lokka-lepisto@gov.fi 

Digiohjelma 

mailto:tiina.lokka-lepisto@gov.fi


YritysDigi 

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 

vm.fi/YritysDigi 

Digiohjelma 



 

vm.fi/YritysDigi 

#YritysDigi 
YritysDigi-hankkeen tavoitteet 

Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on 
vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia 
yrityspalveluja 

• Strategista informaatio-ohjausta korostamaan yrityksille ja 
yhteisöille suunnattujen julkisenhallinnon palvelujen tärkeyttä 

• Taustalla mm. havainnot palvelulupaus-kyselyistä 

‒ Asiointipalveluita ei digikanavassa tai niiden huono toteutustilanne 
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vm.fi/YritysDigi 

#YritysDigi 

Edellytyksiä ja hyötyjä 

• Asiointien siirtyminen digi-kanavaan edellyttää 

• Laadukkaita digipalvelutoteutuksia 

• Osaamista asiakkailta 

• Mahdollistavaa lainsäädäntöä 

• Mutta myös meiltä viranomaisilta toimintatapojemme muutosta ja 
kehittämistä (worst case: uudet välineet & vanhat toimintatavat) 

• Taustalla toiveet alenevista toimintakustannuksista toiminnan 
tehostumisen kautta 

• … ja asiakkaille mahdollisuutta asiointiin ajasta ja paikasta 
riippumatta sekä siten kevyempää hallinnollista taakkaa 

28 



YritysDigi 

DEV:ssä pe 14.1.2022 

Petteri Ohvo, hankepäällikkö 

vm.fi/YritysDigi 

Digiohjelma 



Digitalisaation 
edistäjien 
verkosto 
DEV 

Heli Hänninen, erityisasiantuntija 

Digiohjelma 



 

 

 

  

   

 

  

 

 

Miksi verkostoa tarvitaan

31 

Miksi verkostoa tarvitaan 

• DigiEkosysteemi on jatkuvassa muutoksessa  toimijoilla vaikeuksia hahmottaa 

asioiden prioriteetteja sekä omaa rooliaan kokonaisuudessa. 

• Eri rahoituskanavat/ministeriöt ohjaavat kehitystä, ei niinkään omat-/kansallisesti 

yhteiset kehittämistarpeet. 

• Tarve jäsentää jo nyt linjattuja kehittämistoimenpiteitä ja tuoda herätteitä suunnitteilla 

olevista asioista (ennakointiajattelu). 

• Asioita tarkasteltu pitkään organisaatio- ja/tai palvelualuekohtaisesti, nyt tuetaan 

tarkastelua asiakas-/ihmislähtöisen näkökulman kautta (kulttuurinen hidas muutos on 

käynnissä). 

• Osa toimijoista tarvitsee nostetta/rohkaisua digitalisaation edistämiseen. 

• Osa tarvitsee tietoa meneillään olevista hankkeista, joihin voisi mennä mukaan/ joista 

voisi ottaa vinkkejä omaan etenemiseen. 



Vuorovaikutus 
edellyttää 
kuuntelemista 

32 



Kenelle

Erityisesti julkisen hallinnon 

digikehittäjät 

esim. muutosagentit/-johtajat, 

palvelukehittäjät, 

palvelumuotoilijat, 

prosessi-/projektikehittäjät, 

tiedonhallinnan ammattilaiset, 

tietohallinnon ammattilaiset 

 Tavoitteena on luoda yhteistä 

kieltä eri ammattiryhmien välille. 

Kenelle? 
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Hyödyt Hyödyt 

• Auttaa hahmottamaan kansallisen digikehityksen tavoitteita (ei siis pelkästään 

digiohjelman toimenpiteitä) sekä uusia tuulia ja tunnistamaan oma rooli 

kokonaisuudessa. 

• Tukee ja lisää avointa vuorovaikutusta julkisen hallinnon digitalisaatiosta 

kiinnostuneiden kesken. 

• Tukee ja ruokkii pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä yhteensovittavan 

kehittämisen ja johtamisen näkökulmaa. 

• Tuo esiin hyviä käytäntöjä julkisen hallinnon digitalisaatioon liittyen (mitä on tehty, 

mitä tehdään, mitä on tulossa)  kohtauttaa kehittämistarpeita ja –tekoja 

synnyttää uusia kehittämiskumppanuuksia. 

• Tunnistaa digikehittämisen pullonkauloja yhteisen vuoropuhelun kautta. 

• Tuo esiin verkostossa tunnistettuja kehittämishaasteita kansallisten 

kehittämishankkeiden valmistelussa. 
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Kehittämisprosessi
Digitalisaation edistäjien verkosto 

Digitalisaatio on kompleksinen, 

useiden tekijöiden ja kytkentöjen, 

jopa sattumien kautta kehkeytyvä 

ilmiö, jossa systeemin evoluutiota 

ja kehittymisen reittiä ei voi 

ennakoida. 

Siksi verkostotyön toimeenpano 

etenee syntyvän vuoropuhelun, 

kokeilujen, löydösten ja yhteisen 

oppimisen kautta vuosien 2021-

2022 aikana. 
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Toteutus 

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15 
(suorat Teams -kokoukset, avoin linkki) 

• Perjantai 5. marraskuuta 2021: Verkoston käynnistyminen, teemana mitä, kenelle, miksi 

• Perjantai 3. joulukuuta 2021: Teemana digipalvelut 

• Perjantai 14. tammikuuta 2022: Teemana yritysdigi 

• Perjantai 4. helmikuuta 2022: Teemana digituki 

• Perjantai 4. maaliskuuta 2022: Teemana digilainsäädäntö 
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Keskustelu & 
kehittämisideat! 

Digiohjelma 
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–

Esiin nousseita 
kommentteja/kehittämisideoita/kysymyksiä 

”Tuleva Digitoimisto, jolle verkosto voisi 

syöttää konkreettisia ehdotuksia 

toimisto jalostaa näitä ja tarjoilee ne 

Digiministeriötyöryhmälle tarvittavaa 

päätöksentekoa tai ainakin linjauksia 

varten?” 

”Olisi kyllä mahtava, että saataisiin 

tätä kautta näkyväksi 

poikkihallinnolliset haasteet, jotka 

eivät välttämättä tuo hyötyä yksin 

palvelua toteuttavalle taholle vaan 

koko yhteiskunnalle” 

” ...ja ehkä vielä jollekin 

verkostopohjaiselle ryhmälle mandaatti 

tehdä se yhteinen ehdotus näiden 

haasteiden yhteiselle ratkaisemiselle... 

(peilaan itse vahvasti Läheisen kuolema 

tekemiseen, mutta onhan niitä 

muitakin)” 
”Resurssointi on tärkeä 

näkökulma, sillä usein 

kehittäminen jää "hetken 

huumaksi", jos kukaan ei 

vastuuteta vetämään eikä ole 

rahoitusta tai työntekijää varattuna” 
”Mikä on digitoimiston rooli tässä?” ”ns. yhden luukun periaate on yksittäiselle henkilölle 

tärkeä. Nyt palvelut ovat vahvasti siiloutuneita, joten 

yhteistyö ja verkostoituminen eri palvelujen ja 

virastojen välillä on tärkeää. Lisäksi on olennaista, että 

digitaalisen palvelun lisäksi aina on mahdollista 

mennä johonkin saamaan ihan kasvokkaista palvelua, 

kun on sille tarve” ”Voiko kunnat tulla 
mukaan?” ”Voiko 

digipalveluiden 

toimittajat tulla 

mukaan?” 

”Sitran datatalouden tilannehuone 

verkoston rooli?” 
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Tule mukaan! 
Vinkkaa hyvästä käytännöstä! 

• Tavataan taas perjantaina 

3.12.2021 klo 9.15 

teemalla digipalvelut 

• Ei ilmoittautumista 

• Teams -linkki verkoston verkkosivuilla 
Linkki digitalisaation edistäjien verkostoon 

• Kaikki ideat verkoston kehittämiseksi ovat tervetulleita 

heli.hanninen@gov.fi @HeliHnninen 
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5.11.2021 käydystä keskustelustaYhteenveto 

Verkosto on 
osallistujiensa 
summa, se 
vaatii kaikilta 
aktiivisuutta 

Verkostolle on 

tarvetta, 
osa kaipaisi 

verkostoitumiselle 

työtilaa, osa koki, että 

niitä on jo nyt liikaa. Moni 

aikoo osallistua jatkossa ja 

peukutti kertomista kaverille 

Datan omistaja 

yhteiskehittämisellä 

kehittämisen keskiöön 

Ilmassa juuri nyt 

kiinnostusta EU:n 

digitaaliseen identiteettiin ja 

digitoimistoon 

Nyt on korkea aika 

päästä eroon 

siiloista, 

yhteinen 

vuoropuhelu tukee 

tätä 

Tietoa tulisi vaihtaa 

kunta/valtio -vaihdon 

lisäksi myös 

yksiköiden välillä 
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Kiitos ! 

DigiOhjelman tiimi: 

Heli Hänninen 
Marjukka Saarijärvi 
Petteri Ohvo 
Tiina Lokka-Lepistö 
Päivi Anttila 
Waltteri Heino (3.12.2021 saakka) 

Digiohjelma 


