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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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Digiosaamisen 

edistäminen vaatii 

tutkimusta ja 

tilannekuvaa, 

vaikuttavuuden 

mittarointia ja 

yhtenäistä 

strategiaa

Digituki on 

läpileikkaava 

osa 

digitalisaatiota

Vaikuttava digituki

vaatii laaja-alaista 

yhteistyötä myös 

digitukea rahoittavien 

ministeriöiden välillä 

Temaattiset verkostot 

ovat tärkeitä 

kohtaavan ja 

tarpeeseen 

vastaavan digituen 

tarjonnan kannalta

Digitukea tarvitaan 

erilaisissa 

elämäntilanteissa, jolloin 

pedagoginen osaaminen 

ja ihmisen kohtaaminen 

tukitilanteessa on 

erityisen tärkeää
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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• Perjantai 12. elokuuta 2022: Teema Digituki

• Perjantai 2. syyskuuta 2022: Teema Digilainsäädäntö

• Perjantai 7. lokakuuta 2022: Teema Digipalvelut

• Perjantai 4. marraskuuta 2022: Teema Yritysdigi

• Perjantai 2. joulukuuta 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 Digituki

Tervetuloa

Klo 9.15 Tervetuloa

Digituen taustaa

Klo 9.25 Digi- ja väestötietoviraston Digituki palvelu

Keskustelemaassa VM ja DVV

Klo 9.40 Digitukijoiden puheenvuoro

Digitukea tarjoavat organisaatiot

Keskustelu

Klo 10.05 Uutisnurkka

Klo 10:10 Yhteenveto

Klo 9.15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 2.9. teemalla Digilainsäädäntö
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Digikompassi määrittelee yhteisen vision 

ja tavoitteet, mm. 

• Elämäntapahtumalähtöiset 

palvelukokonaisuudet.

• Digitaaliset perustaidot, laadukkaat 

digipalvelut, ja digituki

• Monipuolinen, koordinoitu ja laadukas 

digituen tarjonta eri elämäntilanteissa 

oleville henkilöille.

Digitalisaatio ja digituki

Digitalisaation edistämisen ohjelma

• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut 

ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla.

• Digitukea on tarjolla koko maassa, ja sitä 

kehitetään palvelemaan myös 

elinkeinotoimintaa harjoittavia.

• Digi- ja väestötietovirasto toimii digituen 

tuottajien tukena ja kehittää digitukea 

valtakunnallisesti.



Digitaitojen merkitys kasvaa jatkuvasti

2017

”Digituen lähtökohtaisena tavoitteena ja 

tarkoituksena on tukea asiakasta siten, 

että hän pystyy asioimaan digitaalisissa 

palveluissa sekä tekemään palveluissa 

tarvittaessa oikeustoimia itse.

Lähtökohtana on, että tuettava on edelleen 

vastuussa omasta asioinnistaan ja 

asioidensa hoitamisesta ja hänen 

itsemääräämisoikeutensa ja 

itsenäisyytensä säilyy.”

AUTA-hankkeen loppuraportti

2022

Digitaitojen merkitys digitalisoituvassa 

yhteiskunnassa kasvaa harppauksittain. 

Yksilön kannalta kyse on oikeusturvan ja 

osallisuuskyvyn vahvistamisesta 

digiympäristössä. 

Yhteiskunnan kannalta kyse on toimivasta, 

demokraattisesta yhteiskunnasta ja 

kilpailukyvystä.



Digituen nelikenttä

Laaja-alaista digiosaamisen 

edistämistä yhteiskunnassa

• Tutkimus ja tilannekuva: teemojen tunnistus ja viestintä, 

asiantuntijuuden omistaminen

• Vaikuttavuus arjessa ja sen mittarointi

• Toimijoiden strateginen yhtenäisyys

Tukea tiettyyn tarpeeseen 

tai tilanteeseen

Laaja-alaisella edistämisellä ja toimijaverkostoa koordinoimalla syntyy 

vaikutuksia tuen tarvitsijoille:

• Tuen löydettävyyden vahvistaminen 

• Ulostulot asiakaslähtöiseen julkisten palveluiden kehittämiseen

• Ajantasaisen ja tasalaatuisen digituen mahdollisuus toimijoiden 

osaamista vahvistamalla

Koko toimijajoukon työn 

tukemista ja kehittämistä

• Digituen antajien kohdentuva informaatio-ohjaus ja 

toimintasuositukset

• Osaamisen kehittäminen: toimijoiden onnistumisen 

varmistaminen, digituen tarjoamisen tapojen kehitys

• Webinaarit, osaamismerkit

• Ekosysteemi: tarvemääritys ja työkalut

Alueellinen tai temaattinen 

työ digituen tarjoajien kanssa

• Verkostojen tukeminen ja koordinointi

• Kokonaisvaltaisuus yhdistettynä teemoittaisiin 

painotuksiin

• Viestintä ja osaamisen jakaminen



Maahanmuuttajien kanssa toimivan digitukijan profiili 

Toimii näiden profiilien kanssa

Tällaisia haasteita on asiakkailla Tällaisia osaamista digitukija tarvitsee työssään



TIIVISTELMÄ:
Digitalisaation 
edistäjien 
verkosto 
12.8.2022
Digituki

Digiohjelma



Keskustelun tiivistelmä 1/3

Millainen on nykyinen painotus digituen kehittämisessä?

Digituen kehittämiseen tarvitaan uutta näkökulmaa, eli mitä digitalisaatio vaatii niin yksilö-
kuin yhteiskunnan tasolla. On tärkeää ymmärtää toimijoita ja millaiselle tuelle on tarvetta. 
Digituki on läpileikkaava osa digitalisaatiota.

DVV toimii valtakunnallisena digituen kehittäjänä ja tekee informaatio-ohjausta. 
Kohderyhmänä on digituen antajat, joiden kanssa tehtävässä yhteistyössä tulee esiin 
kuinka tärkeää on tuen lisäksi kohdata tuen tarvitsija myös ihmisenä.

Alueellinen ja temaattinen työ toimijoiden kanssa: teemana kohdennetusti esim. nuoret. 
Eri alueilla voivat kuitenkin korostua erilaiset seikat. 
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Keskustelun tiivistelmä 2/3

Digitukijoiden kenttä on hyvin moninainen, miten sitä voi huomioida? 

DVV:llä on käynnissä työ digitukijoiden segmentoimiseksi, jonka kautta haetaan 
vaikuttavuutta ja kehitetään laadukkaita palveluja digitukijoille. Alueellinen työ ja digituen 
kehittäminen kiinnostaa laajasti. Teemoja tunnistetaan yhdessä digitukijoiden kanssa. 

Digituen kehittämiseen tarvitaan ymmärrystä digituen tarpeen juurisyistä. Tunnistamalla 
tuen tarpeen aiheuttajat ja niiden muutokset, voidaan kehitystyötä kohdentaa 
vaikuttavasti. 

Lisäksi on tärkeää tunnistaa, millaista digitukea ihmiset tarvitsevat eri elämäntilanteissa. 
Haasteita voivat aiheuttaa mm. laiteosaaminen, asenteet ja digipelokkuus. Ottamalla 
nämä asiat huomioon ymmärretään mitä osaamista digitukija tarvitsee. Kärjessä 
erityisesti pedagoginen osaaminen ihmisen kohtaamiseen. 
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Keskustelun tiivistelmä 3/3

Miten painotus muuttuu (laaja-alaista digiosaamisen edistämistä yhteiskunnassa)?

DVV:n tarjoamaa tukea kehitetään vastaamaan digitukijoiden tarpeisiin. Ajantasaisen 
tilannekuvan merkitys digituen kehittämisessä korostuu.

Alueellisten verkostojen koordinoinnista on siirrytty kehittämään digitukea enemmän 
temaattisuuden kautta. Yksi teema on alueellisuus

dvv.fi verkkopalveluun on tulossa uusi osa, jonne kerätään aineistoa digitukeen liittyen. 
Tänä vuonna kartoitetaan mitä sinne tarvitaan. Tätä on toivottu ja valmista pitäisi olla ensi 
vuoden alussa.
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Keskustelu: Digitukijoiden puheenvuoro 1/2

SeniorSurf: Keskustelua on herännyt erityisesti arvostavasta kohtaamisesta. Mahtavaa, 
että DVV tukee erilaisia digituen antajia. Kritiikkinä: AUTA-hankkeen alkamisen jälkeen 
ollaan vieläkin samassa tilanteessa eli koska viranomaiset alkavat antaa tukea 
kansalaisille? Viranomaispuolta pitää saada mukaan ja löytää ne oikeat digitukea 
tarvitsevat kohderyhmät.

Nordea: DVV:n alueellinen malli koettiin hyväksi ja se valjastettiin heti valtakunnalliseen 
toimintaan. Tärkeintä on löytää helposti ja yksinkertaisesti, että mistä sitä digitukea saa 
esim. jos tarvitsee laitetukea. Nordea ollut mukana valtakunnallisissa hankkeissa, ja 
verkostoyhteistyötä halutaan jatkaa. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI): KAVIn rooli on medialukutaidon tukeminen 
Suomessa, olemme pyrkineet selvittämään medialukutaidon katvealueita. 
Maahanmuuttajien tarpeet on yksi hyvä teema, sillä keskustelussa näkyy, että pois 
sulkevaa kieltä käytetään paljon. Tässä on kaikilla miettimistä ja saavutettavuus jo 
itsessään on velvoittava asia. Laaja-alainen yhteistyö ja poikkihallinnollisuus on arvokasta
siiloista pois pääsemiseksi.
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Keskustelu: Digitukijoiden puheenvuoro 2/2

Toimijakenttä on haasteellinen, sillä se on moninainen ja rahoitus tulee eri lähteistä. 

Turun kaupungin kirjasto: Digituen tarjoajien koulutukselle on tarvetta ja toivotaan 
välineitä alueellisen yhteistyön edistämiseen. DVV:n suunnalta toivotaan myös digituen 
näkyvyyden parantamista.

Patentti ja rekisterihallitus (PRH): Vuorovaikutukseen kaivataan tukea ja ohjeistusta. 
PRH:n rooli digitukiasioissa on, että asiakkaat osaavat käyttää digitaalisia palveluja. 
Palvelujen käytettävyys on kaiken A ja O. Voisiko digituen kehittämiseen löytyä tukea 
DEV:in verkostojen kautta?

Lopuksi keskusteltiin digituen tarpeesta suhteessa digipalvelujen helppokäyttöisyyteen. 
Laaja-alainen yhteistyö ja poikkihallinnollisuus ovat erittäin tärkeitä asioita.
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Digituen säädöstaustaa viranomaisten antamana – tilanne 
12.8. (selvitykset ja pohdinnat kesken)  

• Suomen perustuslaki (731/1999) 21 §: Hyvän hallinnon takeet

• Hallintolaki (434/2003) 7§: Palveluperiaate, neuvontavelvoite ja 
asianmukaisuusvaatimus

• Viranomaisella velvoite neuvoa asiakastaan digitaalisen palvelunsa käytössä. Tehtäviin ei 
kuitenkaan sisälly digituen antaminen sen laajassa merkityksessä, niin sanottu yleinen 
digituki. 

• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 5 § 2 mom.: Yhteystieto 
neuvojen saamiseksi 

• Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 20 §: Viranomaisen velvollisuus 
tuottaa ja jakaa tietoa

• Myös kuntalain (410/2015) 29 §

• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) ja tietosuojaa koskeva 
sääntely
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Digituen toimintamallin ohjaamisen säädöstaustaa 
(selvitykset ja pohdinnat kesken)

• Lain Digi- ja väestötietovirastosta (304/2019) 3 §:n 2 momentin mukaan DVV hoitaa 
kansalaisneuvontaa, digitaalisten palveluiden käyttäjätukea sekä julkisen hallinnon 
tiedonhallinnan asiantuntijatehtäviä ja palveluita. Tarkemmin tehtävistä säädetään 
valtioneuvoston asetuksella.

• Valtioneuvoston asetuksella Digi- ja väestötietovirastosta (53/2020) on säädetty 
digituen toimintamallin ohjaamisesta.

• Asetuksen nojalla DVV on kehittänyt digitaalisten palveluiden käyttäjätuen toimintatapoja ja käytäntöjä. 

• Selvitys ja pohdinta lainsäädännön osalta lainsäädäntöryhmässä käynnissä ja pyritään 
saamaan valmiiksi elo-syyskuussa, minkä jälkeen loppuraportin yhteydessä 
julkaistaan lausunnoille.
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Kiitos !

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

Digiohjelma


