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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Ihmiskeskeisyys 
vaatii systeemin 
uudelleen 
rakentamisen ja 
sitoutumista uuden 
toimintatavan 
kehittämiseen 

Haasteina 

yhteentoimivuus, 

resurssipula ja 

luottamuksen säilyminen 

viranomaisiin

Ihmiskeskeisyydessä on 

tärkeää, ennakointi, 

yhteistyö ja ratkaisun 

lähestyminen 

halutun lopputuloksen 

kautta 

Ihmisen oman 

tietojohtamisen 

tukeminen ja 

mahdollistaminen

Palveluja tulee tarjota 

ennakoivasti tarpeiden,  

elämäntilanteiden ja 

tapahtumien pohjalta
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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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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• Perjantai 6. toukokuuta 2022: Teema digipalvelut

• Perjantai 3. kesäkuuta 2022: Teema yritysdigi

• Kesätauko        

• Perjantai 12. elokuuta 2022: Teema digituki

• Perjantai 2. syyskuuta 2022: Teema Digilainsäädäntö
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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 digipalvelut

Tervetuloa

Klo 9.15 Tervetuloa

Klo 9.20 AuroraAI 

Klo 9.55 Keskustelu

Klo 10.10 Loppusanat 

Klo 10.15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 3.6. teemalla yritysdigi

Ajankohtaista: Digitalisaation edistäjien verkoston nettisivut ovat 

uudistuneet

H
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Kiitos !

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

Digiohjelma


