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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Digin kehittämisen 
moninaisuus avautuu 
verkostossa – kaikkia 
toimijoita tarvitaan (julkinen, 
yksityinen, järjestöt)

Verkostossa on avoin ja

kannustava 

keskusteluilmapiiri ja 

tätä halutaan lisää 

sekä turvata sen jatkuvuus

Yhteinen tavoitteemme: 

palvelutarpeen täyttäminen 

mahdollisimman 

vaivattomasti. 

Avuksi APIt, 

yhteentoimivuus, avoimuus

Yhteiskehittäminen 

myös asiakkaiden 

kanssa keskiöön

Elämänlähtöisyys

keskiöön 

kehittämisessä –

unohdetaan siilot
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Erityisesti julkisen 
hallinnon 
digikehittäjille, 
tavoitteena on luoda 
yhteistä kieltä eri 
kehittäjäryhmien välille

Kuukauden 1. 

perjantai klo 9.15

tapaamisalustana 

Teams

Tukee ja lisää avointa 

vuorovaikutusta 

julkisen hallinnon 

digitalisaatiosta

kiinnostuneiden kesken

Vuorovaikutus 

edellyttää 

kuuntelemista

#DiginEdistäjät

• Jatkuva muutos  vaikea 

hahmottaa kehittämisen 

prioriteetteja sekä omaa roolia 

kokonaisuudessa

• Asioita tarkasteltu pitkään 

organisaatio- ja/tai 

palvelualuekohtaisesti 

yhteisellä 

kehittämisvuoropuhelulla 

tuetaan tarkastelua asiakas-

/ihmislähtöisen näkökulman 

kautta  (kulttuurinen hidas 

muutos on  käynnissä)
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https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto

https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto


Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15 

• Perjantai 8. huhtikuuta 2022: Teema verkoston toimintamallin arviointi

• Perjantai 6. toukokuuta 2022: Teema digipalvelut

• Perjantai 3. kesäkuuta 2022: Teema yritysdigi

• Perjantai 5. elokuuta 2022: Teema digituki
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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

Keskustelun 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  
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
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Ohjelma, teema verkoston toimintamallin arviointi 

Tervetuloa

Klo 9.15 Toimintamalli-kyselyn yhteenveto (Tiina Lokka-Lepistö)

Klo 9.20 Kokemuksia verkostosta (Jani Kylmäaho)

Klo 9.25 Kokemuksia verkostosta (Petri Kejonen)

Klo 9.30 Kokemuksia verkostosta (Piia Niilola)

Klo 9.35 Keskustelu

Klo 10.00 Yhteenveto (Marjukka Saarijärvi)

Klo 10.15 Loppusanat, tilaisuus päättyy 

Seuraava verkosto 6.5. teemalla digipalvelut

H
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Verkoston 
arviointikysely

Digiohjelma



Verkoston arviointikysely - yhteenveto

Verkoston tavoite: auttaa hahmottamaan kansallisen digikehityksen tavoitteita sekä 

uusia tuulia ja tunnistamaan kunkin oma rooli kokonaisuudessa

Verkoston tehtävät: tukea ja lisätä avointa vuorovaikutusta julkisen hallinnon 

digitalisaatiosta kiinnostuneiden kesken, tukea ja ruokkia pitkäjänteistä kehittämistyötä 

sekä yhteensovittavan kehittämisen ja -johtamisen näkökulmaa, tuoda esiin hyviä 

käytäntöjä julkisen hallinnon digitalisaatioon liittyen (mitä on tehty, mitä tehdään, mitä 

on tulossa), tunnistaa digikehittämisen pullonkauloja yhteisen vuoropuhelun kautta, 

tuoda esiin verkostossa tunnistettuja kehittämishaasteita kansallisten 

kehittämishankkeiden valmistelussa.

Verkoston tehtävät koetaan pääosin digitalisaatiota edistävinä. 

- Tapaamisten teemat kiinnostavia ja jaottelu teemoihin enemmistön mielestä hyvä

- Tiedon jakamisen kanava (kansalliset tavoitteet, hyvät käytännöt)

- Helpotti myös oman roolin tunnistamisesta kokonaisuudessa

- 100 % vastaajista piti keskusteluilmapiiriä kannustavana 

H
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Verkoston arviointikysely - kehitysehdotuksia

Kehitettävää: 

- Roolitus tavoitteiden saavuttamiseksi ja vastuuttaminen jokaiselta hallinnonalalta

- Johtoa organisaatioista mukaan, jotta voidaan jalkauttaa paremmin 

- Yhdessä tekemisen edistämiseen ja ihmiskeskeisyyteen panostaminen

- Tapaamisten alkuun kokonaisuuden avaaminen tavoitteen kautta 

- Käyttäjälähtöinen teemoitus

- Kulttuurinen muutos nostoksi

- Lainsäädäntö taustalle joka teemaan 

- Markkinointiin panostaminen

- Keskustelulle enemmän aikaa 

- Tapaamisille syventäviä teemoja (mm. GDPR, APT, tiedon yhteentoimivuus, 

yhdenvertaisuus)

- Konkreettiset esimerkit kansallisten tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. 

saavutettavuusosaaminen, henkilöstön digiosaaminen)

H
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Verkoston arviointikysely - toimenpiteet jatkoon 

Kokonaisuuden avaaminen tavoitteen kautta tapaamisten alkuun

- Tahtotilan esillä pito?

Keskustelulle enemmän aikaa

- Alustuksien määrän vähentäminen

Verkoston toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

- Hyvästä kannattaa pitää kiinni

- Yhteinen esitys jatkamisesta 2023- ?

Markkinointiin panostaminen

- Eri hallinnonaloille ja sidosryhmille

- Ohjelman viestintäverkosto auttaa tässä?

Vaikuttavuus

- Verkoston näkemysten vieminen laajempaan tietoisuuteen, päätöksentekijät ym.

H
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Kiitos !

Tiina Lokka-Lepistö

Digiohjelma



Digitalisaation 
Edistäjien Verkosto
Odotuksia ja toiveita

Jani Kylmäaho

Maanmittauslaitos



1

2

3

4

Mihin pitäisi keskittyä?

Elämäntapahtumalähtöiset palvelut.

Palvelutarpeen poistaminen.

Palveluketjut.

Tieto ja tiedon laatu. 

Verkostoidutaan. Yhteiskehitetään. 

Myös asiakkaiden kanssa.

7.4.2022 SIVU 2



Kiitos!

@jkylmaaho

janikylmaaho

7.4.2022 SIVU 3

https://twitter.com/JKylmaaho
https://www.linkedin.com/in/janikylmaaho


Yhteiseen suuntaan



Petri Kejonen 8.4.2022 1

Vaikuttavampaa kehittämistä verkostomaisella kuntien yhteistyöllä

Informaatiota, parhaita käytäntöjä ja tiedon vaihtoa

Mm. Digisumpit, digitalisaation edistäjät, suomidigi ja FB-
ryhmät sekä alueelliset digi/tietohallinto foorumit

Saadaan esille innostuneita kuntia ja toimijoita

HYVÄ, TÄTÄ TARVITAAN!

Tähtimainen informaatioverkosto

Moottoroija

Kunta X Kunta Y



Petri Kejonen 8.4.2022 2

Vaikuttavampaa kehittämistä verkostomaisella kuntien yhteistyöllä

Verkoston kokoava hanke, esimerkiksi Kohti eKuntaa

Kuntien digitalisoitumista tukevat uudet sähköiset palvelut.
Kokeilut, yhteiskehittäminen ja neuvonta.

Yhdessä tekemässä 19 pohjoissavolaista kuntaa.

Hankkeen vahvasti osallistava moottorointi ja 
aktiivisuus toi erinomaisen palautteen.

Kaikilla mahdollisuus osallistua ja syntyi 
toisilleen sopivia pienempiä ryhmiä eri asioiden 
ympärille.

Kunnat saivat resurssin…

Kohti Konkretiaa!

www.kohtiekuntaa.fi

http://www.kohtiekuntaa.fi/
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Vaikuttavampaa kehittämistä verkostomaisella kuntien yhteistyöllä

Digikannustin hankkeet

Opinnäytetyö, case tutkimus (Kejonen 2021) Digitaalisten palveluiden yhteiskehittämisen haasteet ja mahdollisuudet 
Pohjois-Savon kunnissa. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092318019

Haasteita: ajan puute, rahan puute, ei sopivaa henkilöä, ei osaamista, johtaminen ja kuntien erilaisuus.

Mahdollisuuksia: usko yhteiskehittämisen vaikuttavuuteen on vahva, henkilöstön ottautuminen ja 

asenne verkostotyöhön, luottamus, avoimuus ja kyvykkyys toimia verkostossa.

=> Digikannustin vastaa osittain näihin haasteisiin, HYVÄ!

Kiinnittäisin huomiota sopivan kuntakumppanien valintaan. Ei liikaa kumppaneita ja yhteiset nimittäjät, innostusta ja 
toistensa tuntemista unohtamatta. Kaikki tekee. Mukaan omasta tarpeesta ja resursoiden, ei vain rahoituksen takia.

Useat toimittajat/Inhouse-yhtiöt moottoroivat hankkeiden syntymistä. Ja hankkeen alettua moottoroivat niitä...

Vielä kerkää tämän vuoden hakuun.

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021092318019


Petri Kejonen 8.4.2022 4

Vaikuttavampaa kehittämistä verkostomaisella kuntien yhteistyöllä

Kuntalähtöinen yhteistyö ja verkostoituminen

Haluaisin kyllä, herättää erilaista pohdintaa:

• Kuinka kuntien digikehittäjät olisivat kiinteämmässä vuorovaikutuksessa sopivien kuntien digikehittäjien kanssa?
• Digi/ICT osaksi olemassa olevia verkostoja esim. seutukaupungit, ICT Leaders Finland?
• Sparrauskaverista kiinnipitäminen, kolmas ja neljäskin mukaan?
• Kuinka nykyiset toimijat Kuntaliitto, VM ja DVV voisivat tässä auttaa? (Narulla ei voi työntää)
• Digi/ICT/tietohallinto/kehittämien on järjestetty hyvin monella eri tavalla kunnissa, oikeat henkilöt?
• Olisiko yhteisellä Inhouse-yhtiöllä roolia tässä?
• Löyhä vai formaalimpi? Moottorointi tarvitaan joka tapauksessa?
• ”Ystävyyskunnat” ja yhteistyö laajemmalla rintamalla kuin pelkkä digi?, johto?
• Kuntien tulevien hankkeiden (kehitysaihioiden näkyminen) jossain?
• Onko tämä vain keskisuurten ja pienten kuntien ongelma?

- törmätäänkö tässäkin aikaisemmin esitettyihin haasteisiin?

• Onko avainhenkilöille kädet jo niin täynnä, ettei tähän ole aikaa ottautua?

• Mitä teille tulee mieleen?, Onko teillä kehittämisen kuntakumppaneita?

Niin ja kyllä verkostoidun mielelläni, https://www.linkedin.com/in/kejonen/

https://www.linkedin.com/in/kejonen/


• Mukana pysyminen: mitä julkishallinnollisissa työryhmissä
kehitetään ja edistetään?

• Eri työryhmien löytäminen ja tunnistaminen, täten mukaan
liittyminen

• Vaikuttamisen paikka, tilaisuus vuoropuhelulle valtion
digitalisaation edistäjien kanssa

• Perspektiivin viilaaminen: järjestökenttä katselee usein
ruohonjuurien tasolta, digin kehittäjien verkostossa pääsee
lintuperspektiiviin

• Lyhyt, napakka, tematisoitu kokonaisuus johon on helppo
osallistua sekä kutsua mukaan!



Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:
Tiina Lokka-Lepistö
Tanna Rantanen
Katariina Rantala
Marjukka Saarijärvi
Petteri Ohvo
Olli Kuusisto
Päivi Anttila

Digiohjelma
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