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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

• 2. joulukuu 2022: Teema Digiohjelma

• 13. tammikuu 2023: Systeemimalli digikompassista ja mittarit kompassin julkiset palvelut –alueelle

• 3. helmikuu 2023: Digiohjelman tulokset

• 3. maaliskuu 2023: Digiohjelma ja Digitoimisto
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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 Digiohjelma

Tervetuloa
13:03 Digiohjelman kokonaiskuva 

Digiohjelman ajankohtaiset

13:10 Asiantuntijatuki: haasteprojektit ja digitiekartta 

13:20 YritysDigi: hankkeen tulokset ja havaintoja jatkolle

13:30 Digituen toimintamalli: ajankohtaiset 

13:40 Keskustelu 

13:55 Uutisnurkka

Kiitos

Seuraava verkosto 13. tammikuu 2023: 

Systeemimalli digikompassista ja 

mittarit kompassin julkiset palvelut –alueelle
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Digiohjelman tulokset
Digitalisaation 
vaikuttavuuden 
systeemimalli 

Digilainsää-
dännön  

tilannekuva

Käsikirja 
hyvistä 

käytännöistä

Digipalvelulain 
koulutussarjan 

tallenne ja 
materiaalit

Digipalvelun 
toimeenpanoa 

selvittävä kysely 

Työryhmän 
loppuraportti 

jatkoesityksineen

Mittariehdotus 
digikompassiin

Mittari 
ehdotukset 

ja dialoginen 
toimintamalli

Digikompassin 
systeemi-
tarkastelu
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Tilannekuva-

julkistusta

Digitalisaation vaikuttavuuden 
tilannekuva ja mittarointi

Digituki

Lainsäädännön 
kehittäminen

Yritysten ja 
yhteisöjen 

digitukisuositukset

Digipalvelujen 
kehittämisen 

tuki

Digiosaamisen 
ensimmäinen 
tilannekuva

YritysDigi-
hanke

Kuntien 
digikartoitus

Suomi.fi viestit 
ja –valtuudet 

jatkokehittämi-
nen yritysasi-

ointiin 

Digitalisaation 
edistäjien 
verkosto –

toiminta

Asiantuntijatuki

Palvelulaadun 
yhteiset 
työkalut

14 valtion-
avustushanketta 

maakuntien 
liitoille

Tiekartta 
2023-2026

Valtakunnallinen 
verkostotyö ja 

viestintä 

Digituen 
toimintamalli 

Digitukijoiden 
osaamisen 

kehittäminen

• Suomi.fi-valtuudet
• Suomi.fi -viestit

• Asiantuntijatuen 
toimintamalli

• 2021 pilottiprojektit
• 2022 Haasteprojektit
• Aamukahvitoiminta 

ihmiskeskeisten 
digipalvelujen 
kehittämisestä

• Kuntien  
digitiekartta 
Digikompassiin

• Kartoitusraportti  + 
tietoaineisto

• Toimintamalli
• Kooste osallistuneista 

tahoista ja määristä
• Esitys toiminnan 

jatkamisesta

• Suomi.fi-laatutyökalut 
• Asiointipalvelujen laatukriteeristöön 

perustuva Itsearviointityökalu
• Asiakaspalautetyökalu
• Käyttöasteen mittaustyökalu

• Koontinäkymät PTV:ssa

• Asiointialusta konsepti ja vaatimukset
• Digiasteikko asiointipalvelujen 

kypsyystason arviointiin
• Hyvien digipalveluesimerkkien työkalu
• Työnantajayritysten 

palvelutarvekartoitus

• Palvelulupauskyselyt ja niiden 
analyysiaineisto

• Kuntien lakisääteisten tehtävien 
digitoteutusselvitys

• Yhteenveto kerätyistä hyvistä 
esimerkeistä ja opeista niiden 
keräämisestä sekä ehdotus esimerkkien 
keräämiseen ja hyödyntämiseen jatkossa



Asiantuntijatuella 
sykäys ja suunta 
digitaalisten 
palvelujen 
kehittämiselle
Marjukka Saarijärvi ohjelmapäällikkö VM 
Tanna Rantanen asiantuntija VM

Digiohjelma



Asiantuntijatuki 

Asiantuntijatuki on asiantuntijapooli, josta kunnat ja virastot voivat 
saada maksutta käyttöönsä asiantuntijaosaamista.

Asiantuntijatukea on voinut hakea hakemuksella vuosina 2021 ja 2022. 
Asiantuntijatukea toteutetaan haasteprojekteina ja vuonna 2022 myös 
kuntien DigiTiekartta -työnä. 

Asiantuntijatukea rahoitetaan valtiovarainministeriön Digiohjelmasta. 
Valtiovarainministeriö yhteiskehittää asiantuntijatukea Digi- ja 
väestötietoviraston kanssa. Kuntien DigiTiekartta-työssä on lisäksi 
mukana myös Kuntaliitto.
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Mitkä ovat 
asiantuntija-
tuen 
tavoitteet?

• Auttaa tunnistamaan 

digitalisaation mahdollisuudet 

ja hyödyt muun muassa 

kehittävän arvioinnin 

ja sparrauksen avulla 

• Parantaa nykyisten tai 

kehitteillä olevien digitaalisten 

palvelujen laatua, 

saavutettavuutta ja 

asiakaslähtöisyyttä
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Kysely kunnille ja 
virastoille digi-
palvelujen 
kehittämisen 
tukitarpeista 
– useimmin 
mainitut kohteet

Asiakaslähtöinen 

palvelujen 

kehittäminen ja 

palvelumuotoilu 

51 %

Toimintatapojen 

uudistaminen 

ja tehostaminen 

digitalisaation keinoin

63 %

Palvelutarjonnan  

nykytilanteen ja  

kehitystarpeiden 

kartoitus ja arviointi

43 %

Kohti digipalvelujen 

yhteiskehittämistä

• Tuen tarvelähtöisessä 

kohdentamisessa pyritään 

saattamaan samassa tilanteessa 

olevia, yhteisen asiakaskunnan 

omaavia tai samaan asiakkaan 

elämäntilanteeseen palveluja 

tarjoavia viranomaisia yhteen.

• Asiantuntijatukea voi hakea 

yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa, jos organisaatioiden 

haasteet ovat samankaltaisia.
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Asiantuntija-
tuella 
edistetään 
kansallisia 
digitalisaatio-
tavoitteita 

Vastaamalla kuntien ja 

virastojen esittämiin 

digitalisaation edistämisen 

haasteisiin.

Parantamalla nykyisten tai 

kehitteillä olevien 

digitaalisten palvelujen 

laatua, saavutettavuutta ja 

asiakaslähtöisyyttä
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Asiantuntijatuen haasteprojektit

Tukea on haluttu kohdentaa erityisesti pienille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet 
muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve.

Asiantuntijatuen haasteprojektien haun teemat 2022:

Asiakkaat – sujuvat palvelut ja yhteistyö: Ymmärretään asiakkaan elämäntilanne ja 
tarpeet. Kehitetään toimivia palveluita ja yhteistyön muotoja kuntien, hyvinvointialueiden, 
valtion ja muiden toimijoiden välillä.

Organisaatiot ja verkostot – muutoksen käynnistäminen. Ymmärretään ongelmien 
juurisyyt, tunnistetaan muutoksen tarve ja luodaan suunnitelma sen käynnistämiseksi. 
Kehitetään prosesseja, uusia tapoja ja toimintamalleja.

Ratkaisut – kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen. Ymmärretään 
mahdollisuuksia ja kipupisteitä palveluiden kehittämisessä. Hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja, 
huomioidaan erityisesti Suomi.fi-laatutyökalut, Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-valtuudet.
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Haasteprojektien prosessi

• Haku ja 
valintavaiheessa 
tukea ja 
hakemusten 
työstöä (1-3 
työpajaa)

• Valitut projektit 
esitellään 
avoimille 
aamukahveilla

• Yhteiskehittämise
n prosessit alkaa

• Projektien 
tulosten esittely
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Asiantuntijatuen aamukahvit: Oppien jakaminen

Maksuton webinaarisarja julkisten 
digipalvelujen kehittämisestä 
kiinnostuneille

1. Kohti muutosta – haasteen 
tunnistaminen

2. Oivalluksia –ymmärryksen 
kasvattaminen

3. Vaihtoehtojen maailma –
Ideoista toteutukseen

4. Matkasuunnitelma –Yhdessä 
tekemisen opit ja 
jatkosuunnitelmat

5. Uusi tapa toimia –muutoksen 
konkretisoituminen 9.12
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Kuntien Digitiekartta -työ

DigiTiekartalla vahvistetaan kuntien 
digitalisaation johtamista. Eri kuntien 
digikyvykkyydet sekä -haasteet 
vaihtelevat, joten tavoitteena on parantaa 
ymmärrystä kokonaisuudesta niin 
kunnissa kuin julkisen hallinnon 
digitalisaation edistäjien keskuudessa.

DigiTiekarttaa toteutetaan yhdessä 
valtiovarainministeriön, DVV:n ja 
Kuntaliiton kanssa.

Tiekarttatyön tavoitteena on:

• konkretisoida Digikompassin sisältö 
Julkiset palvelut -osa-alueen osalta 
kuntien näkökulmasta,

• tunnistaa yhteisiä keskeisiä tehtäviä ja 
toimenpiteitä, joilla Digikompassin 
tavoitteet saavutetaan 2030 mennessä 
sekä miten kansalliset 
digitalisaatiolinjaukset kytkeytyvät 
niihin.

Osana tehtävää työtä tunnistetaan ja 
kootaan myös kuntien tarpeita seuraavaa 
hallitusohjelmaa varten.
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Kuntien digitiekartta –yhteistyön prosessi

Kolme työpajaa: Tieto, Ymmärrys 
ja Toiminta

Valmistautuminen työpajoihin 
ennakkotehtävien avulla

Ymmärryksen lisääminen kolmen 
dialogin (ryhmähaastattelujen) 
avulla työpajojen jälkeen 
sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
kanssa

Jatkuvaa työskentelyä avoimelle 
Miro alustalla ja keskustelua 
LinkedIn ryhmässä.
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https://miro.com/app/board/uXjVPXkNy84=/?moveToWidget=3458764535373798252&cot=14
https://www.linkedin.com/groups/9235258/


Tervetuloa Asiantuntijatuen päätöstilaisuuteen!

Aamukahvia tarjolla

9.00-9.05 Tervetuloa

Kohti mahdollisia ja toivottavia tulevaisuuksia - yhdessä 
tekemisen voima

Asiantuntijatuen kokemukset, hyödyt ja opit

9.40 Asiantuntijatuen haasteprojektien esittelyt ja tulokset 

• Asukaslähtöistä ohjeistusta asumisoikeusasumiseen / 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja kumppanit.

• Digipalvelun käyttöaste nousuun / Aluehallintovirasto (AVI) ja 
kumppanit

• Eksyksissä ekstranetissä / Ruokavirasto ja kumppanit

• Suomi.fi-asiointivaltuudet hallintaan / Porvoon kaupunki ja 
kumppanit

• Asiakastiedolla vaikuttavuutta / Lahden kaupunki ja 
kumppanit

Tauko

Kuntien digitiekartta -yhteistyö: digitiekartan 
läpikäynti ja keskustelunaloitus

• asiantuntijatuen tiimi, työhön osallistuneita kuntia 

11.15 Paneeli aamun aiheista: asiantuntijatuesta ja 
sen merkityksestä, miten kohti muutosta ja Suomen 
digitaalisen kompassin tavoitteita

11.45-12.00 Yhteenveto ja lopetus

Ohjelma rakentuu Asiantuntijatuen haasteprojektien 
ja Kuntien digitiekartta -työskentelyn tulosten sekä 
ihmiskeskeisen, elämäntapahtumalähtöisen 
kehittämisen ja systeemisen muutoksen ympärille.

Läsnäosuus: Kiasman 1. kerroksen seminaaritilassa, 
osoitteessa Mannerheiminaukio 2, Helsinki.

Etänä: Teams 

Ilmoittaudu mukaan tästä
16
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Kiitos !
https://vm.fi/asiantuntijatuki

Digiohjelma



YritysDigi edistää kansallisia 
digitalisaatiotavoitteita ja Digikompassia

18

Yrityksille ja yhteisöille tarkoitetut digitaaliset 

palvelut ovat tärkeitä kilpailukykyiselle 

yritystoiminnalle ja kuntien 

elinvoimaisuudelle.

Palvelut asiakkaiden käytettävissä ajasta ja 

paikasta riippumatta.

Digitaalisuus ja rakenteinen tieto 

mahdollistavat toimintojen tehostamisen 

sekä asiakkaiden että viranomaisten 

toiminnoissa.

Tekoälyavusteisuus, automaattinen 

päätöksenteko, elämäntapahtuma- ja 

liiketoimintatapahtumalähtöiset 

palvelukokonaisuudet ja viranomaisten 

välinen tietojen jakaminen ja hyödyntäminen 

edellyttää asiakkuus- ja asiointitiedoilta  

digitaalisuutta.  



YritysDigi hankkeen 
tulokset ja havaintoja 
jatkolle

Petteri Ohvo, hankepäällikkö
DEV 2.12.2022

Digiohjelma



Hanke päättyy ja tulossivustot päivittymässä

• Hankkeen tuotosaineisto julkaistu/julkaistaan vm.fi/YritysDigi-sivun ja 
sen alisivujen kautta

• https://vm.fi/YritysDigi

‒ Perustietoja hankkeesta, tilaisuuksien aineistot ja tallenteet, työnantajayrityksen 
palvelutarpeet: Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen, Kuntien lakisääteisten 
tehtävien digitoteutukset yrityksille ja yhteisöille 2022 -selvitys

• https://vm.fi/Palvelulupauskysely

• https://vm.fi/Asiointialusta

• https://vm.fi/Hyvat-esimerkit

• Katso myös koko Digiohjelman sisältö

• https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
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https://vm.fi/YritysDigi
https://vm.fi/Palvelulupauskysely
https://vm.fi/Asiointialusta
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YritysDigi-hankkeen päätöstilaisuus 
ma 28.11.2022 12:30 – 16:00

Materiaalit ja tallenne valmistumassa
Julkaisu: vm.fi/YritysDigi

21



Palvelulupaus-kysely 2022
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vm.fi/YritysDigi

vm.fi/Palvelulupauskysely



Palvelulupaus: Raportointi 2022 (2021, 2020)
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2022

• Vastaajat: yhteensä 88 (82,118)

organisaatiota 

• Valtiohallinto 39 (33,45)

• Kuntahallinto 46 (47,68)

• Elinkeinoyhtiöt 1 (2,5)

• Yht.toim.alueet   3 (0,0)

• Vastausprosentti:

• Valtiohallinto ~80% (~75, ~99%)

• kunnat 15% (15%,22%)

‒ Alle 10.000 asukkaan kunnat hieman 
aliedustettuina

‒ Kuntien ilmoittamien asiointipalvelujen 
määrissä iso vaihtelu, 1-97 kpl, ka 21



Asiointipalvelut digiasteen mukaisesti (%)

2022
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Digiaste

0.3 verkkopalvelussa tulostettava 

lomake

0.5 lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 tunnistaminen ja 

rekisteriperustainen toisen 

puolesta asiointi

1.0 asioinnin käynnistäminen 

digitaalisen palvelun avulla

1.1 perustiedot yhteisistä 

rekistereistä ja asiointitietojen 

tallennus rakenteisessa 

muodossa

Asiointipalvelujen 

kehittyminen tavoitetasolle 

vuoteen 2026 mennessä:

Valtiohallinto 38 %  57 % 

Kunnat 54 %  67 %



Asiointipalvelujen digiasteen kehitys (ka)

2020- 2022
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Digiaste

0.3 verkkopalvelussa tulostettava 

lomake

0.5 lomakkeen täyttö ja lähetys 

sähköisesti

0.9 tunnistaminen ja 

rekisteriperustainen toisen 

puolesta asiointi

1.0 asioinnin käynnistäminen 

digitaalisen palvelun avulla

1.1 perustiedot yhteisistä 

rekistereistä ja asiointitietojen 

tallennus rakenteisessa 

muodossa

Asiointipalvelujen 

kehittyminen tavoitetasolle 

vuoteen 2026 mennessä:

Valtiohallinto 38 %  57 % 

Kunnat 54 %  67 %



Hyvät esimerkit
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vm.fi/YritysDigi

vm.fi/Hyvat-esimerkit

Tavoitteena on inspiroida kunta- ja 
valtionhallinnon toimijoita kehittämään 
digitaalisia yrityspalveluitaan jakamalla 
vertaisesimerkkejä opeista ja onnistumisista.



Lomakkeen rakenne

Hyvät esimerkit -lomake Linkki
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/14977cad-ffbd-47e1-a60b-c5a21c6628f1?displayId=Fin2626203


Lomakkeella kuvattu esimerkki
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Tunnen tuotteeni -oppimisalusta 

on tarkoitettu yrityksille, jotka 

valmistavat, maahantuovat tai 

jakelevat kulutustavaroita.

Oppimisalustalla on tuotteiden 

valmistusta, maahantuontia sekä 

jakelua koskevaa lainsäädäntöä 

helpolla ja ymmärrettävällä tavalla 

kootusti. Se antaa myös työkaluja 

turvallisuuden ja laadun hallintaan. 

Alustalla voi myös arvioida omaa 

osaamistaan.

Tavoitteena on helpottaa yritysten 

kulkua säädösviidakossa sekä 

kannustaa yrityksiä vastuulliseen 

toimintaan ja oman toimintansa 

jatkuvaan parantamiseen. Alustan 

tiedot ja työkalut ovat yrityksille 

vapaaehtoisia ja ilmaisia.

Tunnentuotteeni.fi

https://tunnentuotteeni.fi/


KUVA YHTEENVEDOSTA 
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Jatkotoimenpide-ehdotukset
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Työ on osoittanut, että esimerkkien keräämiselle on tarvetta senkin jälkeen, kun YritysDigi-
hanke päättyy. Esimerkit ovat myös avanneet keskustelua siitä, millainen on hyvä palvelu ja 
miten tietoa niistä voidaan jakaa ja hyödyntää paremmin.

Palvelujen tuottajat ovat arvostaneet, että heidän kovalla vaivalla rakentamansa palvelut on 
huomattu ja he ovat päässeet kertomaan palvelustaan laajemmin. Palvelun tuottajilla on halua 
jakaa esimerkkejä ja auttaa siten muita.

Kaikki eivät halua esille nostoa, koska se oli saanut myös huonoa palautetta. Haasteiden ja 
hankaluuksien nostaminen esiin on tärkeää, sillä niiden avulla voimme ennaltaehkäistä 
muiden kompastumisen samaan kiveen.

Esimerkkien ja käytäntöjen jakaminen tulisi liittää osaksi kehitystyötä. Esimerkkien ja 
käytäntöjen jakaminen on tehokkainta kun toimijat kohtaavat toisensa verkostoissa, 
sidosryhmissä ja tilaisuuksissa. Verkkosivuille kootut esimerkit eivät ole vaikuttavin tapa jakaa 
tietoa.



Yleisiä havaintoja 
YritysDigi-hankkeen 
kokonaisuudesta
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vm.fi/YritysDigi



Lähtökohdat - Saavutukset
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• Yrityksille ja yhteisöille suunnattujen digitaalisten asiointipalvelujen 
kehitys oli jäänyt jälkeen yleisestä kehityksestä

• Tietoisuus asiakaskohderyhmästä ja asiakastoiveista digipalveluille

• Tietoisuus asiointipalvelujen nykytilasta ei ollut riittävällä tasolla

• Erilaisten asiointipalvelujen iso määrä ja puutteellinen laatutaso esiin

• Lainsäädännön vaatimuksia ei ollut täytetty

• Vaatimukset sisällytetty Digiasteikkoon

• Palvelulupaus-tietojen perusteella käynnistettiin tilannetta kehittäviä 
toimenpiteitä ja tuotiin esille systeemisen tason juurisyitä ja 
ratkaisuehdotuksia  



Kiitokset

33



DVV Digituen 
toimintamalli

Olli Kuusisto erityisasiantuntija VM

Digiohjelma



DVV Digituen toimintamalli 
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• Digituen kansallisen toimintamallin kehittäminen on ollut osa 
valtiovarainministeriön Digitalisaation edistämisen ohjelmaa. 

• Digituen tarjonnan kehittäminen auttamaan kansalaisia ja yrityksiä 
viranomaisasioinnissa on ollut yksi keskeinen päättymässä olevan 
hallituskauden digitavoitteista. 

• Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen loppuraportista 12/2021

• ”DVV:n digituen päätavoitteisiin lukeutuvat Digituen laadun ja löydettävyyden 
edistäminen, digituen valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden 
tukeminen informaatio-ohjauksen keinoin, digituessa tarvittavan osaamisen 
kasvattaminen sekä ajantasaisen tilannekuvatiedon tuottaminen mm. digituen 
tarpeesta ja digiosaamisesta.”



DVV digituen toimintamallin 

luonnos:

• Digituen tehtävänä on 

parantaa kansalaisten, 

yritysten ja yhteisöjen 

valmiuksia toimia aktiivisesti 

digitaalisessa yhteiskunnassa.

• Tutkimme ja kartoitamme 

digituen tarvetta ja 

digiosaamista, kehitämme 

digituen antajien valmiuksia ja 

viestimme ja rakennamme 

kumppanuuksia kentän 

tarpeita ymmärtäen. 

Mitkä ovat 
DVV:n 
digituen  
tavoitteet?
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Digituen  

ajankohtaiset -

sivu

Digituen 

uudistuneet  

verkkosivut

Digituen 

toimintamallin ja 

tiekartan luonnos

Digitaitoraportin 
julkistustilaisuus 

2.12. Ajankohtaista 

digituen 

toiminta-

mallista
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Avoin data

Kartoitus

Digitaitoraportti

Tutkimus

Case study

Blogi

Suositus

Ohjeistus

Koulutus

Tukimateriaali

Digitaitosuositus

Vuositeema

Vaikutus ja suhdetoiminta

Sprinttimäinen kehittäminen

Sidosryhmätapaaminen

Vierailijapuheenvuoro

Opintopiiri

Pilotointi

Kokeilu

Yhteiskehittäminen

Digitukiteko-palkinto

Verkostowebinaari

Taitoja tuen antajille -webinaari

Digitaitoviikko

Tilaisuudet ja tapahtumat

Sanasto

Hyvät käytännöt

Itsearviointitesti

Osaamismerkit

Arviointi, sertifiointi, vakiointi

DVV Digituen informaatio-ohjauksen palvelupaletti (luonnos)
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Digiohjelma

Kiitos !
https://vm.fi/digituki-ja-digituen-
toimintamalli 



Uutisnurkka

Digiohjelma



Ajankohtaista

Digitalisaation edistäjien verkosto

Postituslista

• DEV verkkosivuilla voi liittyä listalle

• Liittyneille lähetetään sähköpostitse kutsut 
kuukausittain DEV tapaamisiin

2023 alkuvuoden tapaamiset

• 13. tammikuuta: Systeemimalli 
digikompassista ja mittarit kompassin 
julkiset palvelut-alueelle

• 3. helmikuuta: Digiohjelman tulokset

• 3. maaliskuuta: Digiohjelma ja digitoimisto

Digilainsäädäntötyöryhmä

Digiohjelman lainsäädäntötyöryhmä 
loppuraportti eli koonti tekemisestä ja 
ehdotuksista on julkaistu lausunnoille. 

Pyydämme lausuntoja 7.12. 2022 
mennessä!

Lausuntopalvelu.fi 

Lausuntoja tarvitaan jotta ehdotuksia 
lainsäädännön muutoksiin voidaan viedä 
eteenpäin!
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Digiohjelman tuloskoonti työnalla

Digiohjelma 
jatkuu 
maaliskuun 
loppuun asti

Ohjelmassa on 
jo aloitettu 
tulosten 
kokoaminen 
helposti 
jaettavaan 
tiiviiseen 
muotoon. 
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Kiitos !

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

Digiohjelma
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