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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Digituen 
mieltäminen 
digitueksi on 
harvinaista, 
jolloin 
sanoittaminen 
osaksi työtä ja 
toimintaa on 
todella vaikeaa

Sosiaalisen 

verkoston rooli on 

merkittävä digitaitoja 

edistettäessä

Tärkeää on oppia 

käsitys digin 

toimintaperiaatteista

tuolloin pärjää jatkossa 

paremmin itsenäisesti 

digiasioinnissa

Digikehitys
haastaa miettimään 

miten tarjota jatkossa 

digitukea omien tietojen 

käyttöön liittyvissä 

kysymyksissä

Nuorten on vaikea 

sanoittaa omien 

digitaitojen tilaa ja 

avuntarvetta
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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
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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15 

• Perjantai 4. helmikuuta 2022: Teema digituki

• Perjantai 4. maaliskuuta 2022: Teema digilainsäädäntö

• Perjantai 8. huhtikuuta 2022: Teema verkoston toimintamallin arviointi

• Perjantai 6. toukokuuta 2022: Teema digipalvelut

• Perjantai 3. kesäkuuta 2022: Teema yritysdigi

Ei ilmoittautumista.
Teams -linkki sekä mahdolliset muutokset aikataulussa löytyvät Digitalisaation
edistäjien verkoston verkkosivuilta https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto

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


Ohjeita osallistujille
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• 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 
keskusteluosuudessa 

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

Keskustelun aikana 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla (Teams –toiminnallisuus) 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

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


Digin edistäjien verkosto 4.2.2022: Digituki

1. Mitä digituki on ja millä tolalla 
suomalaisten digitaidot ovat? 

• Mika Lillman ja Minna Piirainen, 
DVV

2. Digituen tunnettuus ja löydettävyys
• Katri Koskinen, CGI ja Sini 

Lindroos, Knowit
• Miten digituen pariin löydetään? Miten 

”digituki” terminä tukee digituen 
tunnettavuutta ja löydettävyyttä?

3. Uusi teknologia ja digituki
• Marko Latvanen, DVV
• Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita 

uudet teknologiat tuovat mukanaan? 
Miten voimme näihin varautua? 
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Lämmittely: 

Mitä digipalveluja olet 

käyttänyt tänään? 

Voit twiitata oman listasi 

#digituki #diginEdistäjät



Mitä digituki on?

• Digituki on sähköisen asioinnin, 
palveluiden ja laitteiden käytön tukea, 
jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta 
itsenäiseen ja turvalliseen laitteen 
käyttöön ja sähköiseen asiointiin.

• Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen 
asioinnin opastamisesta sovellusten 
asentamiseen ja käyttöönottoon.

• Jokainen organisaatio määrittää itse, 
minkälaista digitukea se tarjoaa. 
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Miksi digitukea tarvitaan? 

- Digitaidot ovat kansalaistaitoja. 

- Tavoitteena: 

- Digiosaamisen kasvattaminen.

- Yhdenvertainen mahdollisuus
osallistua digitalisoituneeseen 
yhteiskuntaan. 

- Turvallinen ja itsenäinen 
asiointi. 
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Valtakunnallinen digituki vahvistaa yhdenvertaisuutta

2016 2017

2018

20192020

2021

2022 2023

Digituen vuosirahoitteinen

toimintamalli AUTA-hankkeen 

päätteeksi.

Digituen toimeenpano  

käynnistyy VRK:ssa

(DVV)

Digituen 

alueelliset pilotit 

käynnistyvät

Päätös alueellisen 

kehittämisen 

laajentumisesta

Digituen alueellinen 

koordinaatio käynnistyy 

14 maakuntaliiton alueella. 
Päätös 

digituen 

vakiinnut-

tamisesta

DVV kehittää digitukea valtakunnallisesti: 

pysyvän toimintamallin kokeilu ja evaluointi

• Kansalaiset

• Yritykset

• Yhteisöt

Kokeillaan, miten ja missä 

digitukea tarjotaan sähköisessä 

asioinnissa apua tarvitseville

AUTA-hanke 

käynnistyy 

15 digituen kokeilua

Pysyvä

toimintamalli

Hallituskausi 

vaihtuu

Hallituskausi 

vaihtuu

#digituki 5
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Hankkeet

Digi- ja väestötietovirasto toimii

digituen valtakunnallisena 

kehittäjänä ja digituen tuottajien 

tukiorganisaationa. 

#digituki

Digituen roolit

Rahoittajat

DVV

Ministeriöt

Digituen tarvitsija

Järjestöt

Yritykset

Kunnat

Valtion

viranomaiset

Läheiset



Mitä tiedämme 

suomalaisten 

digitaidoista?



Digitaitokartoituskin 

sen vahvistaa: 

me suomalaiset 

olemme digitaitavaa 

kansaa.
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Lähde: Digitaitokartoitus 2020 



Myytti diginatiiveista

nuorista elää 

vahvana –

todellisuudessa 

nuorilla on erilaisia 

tapoja, valmiuksia ja 

lähtökohtia kerätä ja 

omaksua tietoja sekä 

taitoja.
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Digitaidot tarkoittavat eri asioita eri ihmisille

Eri sukupolvien tarpeet ja käsitykset 

olennaisista digitaidoista saattavat vaihdella 

valtavasti. Nuorten fokus digitaidoissa on

tiedon kriittisessä arvioinnissa enemmän 

kuin vanhemmilla ikäryhmillä, jotka 

puolestaan keskittyvät tietoteknisen

järjestelmän tai laitteen käytön 

osaamiseen. Digitaitojen määrittely 

ylhäältäpäin vaikeuttaa nuorten tarpeisiin 

vastaamista: nuorilta itseltään pitäisi kysyä, 

millaisia digitaitoja ja digitukea he kokevat 

itse tarvitsevansa.



Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen

Suurin digituen tarve on pienissä, paikallisissa yrityksissä ja

yhdistyksissä, jotka painivat yksin digihaasteiden kanssa.
1

Digituen tarjonta on yhtä pirstaleista kuin yritysten ja yhteisöjen tarpeet.2

Digituen ongelmat liittyvät löydettävyyteen ja tuen kohdentamiseen. 

Ongelma-tilanteessa ei tiedetä, mistä tukea voisi hakea tai että sitä 

ylipäätään on saatavissa.
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Milloin olet viimeksi 

tarvinnut tukea 

digipalvelujen tai -laitteiden 

käytössä? 

Milloin ole viimeksi auttanut 

läheistä tai kollegaa digin 

kanssa? 



Digituen 

löydettävyys ja 

tunnettuus
Sini Lindroos (Knowit) ja Katri Koskinen (CGI),

Digi- ja väestötietoviraston Digituen tiimi



Suositukset

Julkaisut

Viestintä

Taitoja tuen antajille

Digituen tilannekuva

Tietoa digituesta

Digituen antajat ja kehittäjät

Tietoa digitaidoista

Digituen tarvitsijat

Tarpeen tunnistaminen    >    Tiedon keräämien       >      Analysointi        >     Informaatio-ohjaus

Tietoa informaatio-ohjauksen tueksi



Digituen löydettävyyden parantaminen



Annanko 

tukea vai 

digitukea?

En mä 

mihinkään ATK 

tunnille halua!

Haasteena ymmärtää millaista palvelua 

annetaan ja millaista palveluja haetaan

Digi on läsnä 

jokaisen asiakkaan 

kanssa
Haluan oppia miten 

yhteiskunnassa 

toimitaan

Melkein kaikki 

viranomaisasiointi 

vaatii sähköistä 

asiointia

Nuoret toivovat 

tapaamista, jotta 

saavat apua 

sähköiseen asiointiin. 

Missä tilanteessa 

voin saada tukea?

Miten sanoitan 

mitä tarvitsen?

Mitä kaikkea tähän 

tilanteeseen liittyy?



Keskusteltavaksi

Miten digituki-termi tukee digituen 

tunnettavuutta ja löydettävyyttä?
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Uusi teknologia ja digituki

Marko Latvanen

erityisasiantuntija

AuroraAI-ohjelman etiikkaryhmän vetäjä



• Digitalisaation varhaisemmissa vaiheissa kynnyksiä, esteitä ja katvealueita 

niin kansalaisten keskuudessa kuin työpaikoilla muodostivat laitteet →

hankinnan kalleus, käytön osaamisvajeet, laitteiden integrointi olemassa  

olevaan ei-digitaaliseen toimintaympäristöön, tuen vähäisyys

• WWW:n ympärille vakiintuneen verkkomaailman keskeinen haaste on ollut 

käyttöliittymissä → esteettömyys, saavutettavuus, käytetty kieli, palvelusta 

toiseen erilaiset logiikat

‒ mobiilin yleistymisen myötä myös skaalautuminen laitteiden välillä

‒ tietoturvan ymmärtäminen ja palvelujen turvallisen käytön perusteet myös 

keskeinen haaste

• Ohjelmistorobotiikan, automaattisen päätöksenteon ja ennakoivan ja 

analyyttisen tekoälyn aikana keskeiseksi kysymykseksi nousee data

Laitteet > käyttöliittymät > data

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 19



• Tell us once –periaate syntyi jo parikymmentä vuotta sitten

• Open Knowledge International 2004 → Open Knowledge Finland 2012 →

MyData Finland 2018 → MyData Global 2018

• MyData- ja ”kerro vain kerran” –periaatteiden muodostuminen osui samaan 

ajankohtaan dataa vaativien ohjelmistorobotiikan ja AI:n teknologisten 

kypsymisvaiheiden kanssa → edellytykset uusien datavetoisten 

yhteiskuntarakenteiden ja palvelutuotannon ja –muotojen syntymiselle

• Samalla syntyy uusia vaatimuksia datan laadulle, saatavuudelle,  

käytettävyydelle ja yhteentoimivuudelle, jotta siitä saadaan tehot irti tavalla, 

jonka teknologia mahdollistaa

Datan rooli ja tehokäyttö on noussut ajan myötä

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 20



• Mitä ilmeisemmäksi käy, että uuden 
sukupolven dataa louhivat tietojärjestelmät 
voivat käyttää ja myös käyttävät ihmisten tietoja 
erilaisiin tarkoituksiin, sitä enemmän kasvaa 
keskustelu ja tutkimus näiden teknologioiden 
vaikutuksista, vastuullisuudesta, arvoista ja 
laillisuudesta.

• Kehittyy visio ihmiskeskeisistä palveluista, jotka 
mahdollistavat ne hyödyt, joita yhtäältä 
populaatiotasoinen data ja toisaalta 
henkilökohtainen personointi voivat tuoda sekä 
palvelujen vaikuttavuuteen että tuotannon  
kustannustehokkuuteen

• Tästä seuraa tietoinen pyrkimys eri maissa 
saada uuden teknologian toteutukset yhteisten 
pelisääntöjen ja regulaation piiriin siten, että 
voidaan tuottaa palveluja, jotka käyttävät 
kansalaisten tietoja ja joihin kansalaiset voivat 
samalla luottaa.

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 21

Analyyttisen ja ennakoivan tekoälyn nousu 

näkyy tekoälyeettisen keskustelun kasvuna

(Lähde: CB Insights, via Tortoise Media, 12/2020) 



• AuroraAI:n ”kyselypelien” ja Mitä minulle kuuluu –sovelluksen puitteissa kertyy 
yksilöiden tilanteita ja hyvinvointia kuvaavaa dataa, josta voidaan johtaa a) yksilölle 
itselleen generoituja palvelu- tai toimintaehdotuksia, ja b) populaatiotasoisesti esim. 
kunnan palvelutuotannon kohdentamista datasta ilmeneviin kipupisteisiin. Sekä a) että 
b) voivat Aurora-konseptissa toteutua myös ennakoivina.

• Databroker-palvelut, joihin henkilö voi tallentaa haluamansa tiedot ja myös luvat ja 
oikeudet, hallinnoida niitä sieltä ja jakaa kolmansille osapuolille haluamallaan tavalla; 
käytännössä sama asia kuin meilläkin suunnitelmissa oleva datalompakko.

• Veron, DVV:n et al. suunnittelema elämäntapahtumien ”omaelämä”-konsepti, joka 
mahdollistaa kompleksistenkin elämäntapahtumien asiointiprosessien automatisoinnin 
kansalaiselle vapaaehtoisen tietoluvituksen puitteissa.

• Automaattisen päätöksenteon (ADM) nykyistä paljon laajempi soveltaminen 
kansalaisten asioissa; loppusuoralla oleva Suomen ADM-sääntely ei vielä sisällä 
varsinaista ennakoivaa ja/tai harkinnanvaraisia asioista käsittelevää tekoälyä, mutta 
tämä lienee vain tulevien vuosien asetusten asia.

• Yleisesti palvelujen lisääntyvä personoituminen mydata-periaatteen realisoituessa 
palvelutuotantoon; osin näkyy jo kaupallisella puolella.

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 22

Konkreettisia visioita uuden sukupolven 

(oma)datavetoisista palveluista



Mitä tavan kansalainen tarvitsee pärjätäkseen vähintään kohtuullisesti yhteiskunnassa, 
joka liikkuu kohti ”algoritmin kulttuuria”, jossa palvelujen käyttö, löytäminen ja tarjonta 
tapahtuvat hieman toisenlaisessa kontekstissa kuin nyt?

• Ymmärrys siitä, mitä on data

• Ymmärrys siitä, mitä on mydata

• Ymmärrys siitä, mitä on digitaalinen identiteetti ja miten se eroaa hetusta

• Perustason ymmärrys siitä, mihin ADM ja ennakoivat AI-järjestelmät perustuvat 
(englanniksi ”algorithmic literacy”, joka ei tarkoita niinkään algoritmien lukutaitoa kuin tuota 
perusymmärrystä)

• Ymmärrys siitä, mitä käytännössä tapahtuu, kun jaan tietojani tai luvitan tietojeni käyttöä 
toisille ja kolmansille osapuolille

• Kyky käyttää datalompakkoa (tietojen tallennus, hallinta ja jakaminen, todnäk myös 
sähköiset valtuudet, ehkä viranomaisviestitkin) 

• Ymmärrys siitä, mitä ovat ennakoivat palvelut tai analyysit

• Tietoisuus ja ymmärrys omista oikeuksista ja velvollisuuksista ADM:n kohteena ja omien 
tietojen hallinnoijana

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 23

Data, omadata ja tavan kansalainen



• Edellyttää digitukijoilta etukenoista perehtymistä tulevaan

• DVV:n koordinoimana digituen antajia tulee kouluttaa kaikkeen edellä 
kirjattuun

• Digituen ja myös digitiedottamisen fokusta vahvistettava datan suuntaan

• Kansalaisen digitaaliset oikeudet mydatan ja ADM:n maailmassa tulisi 
sisällyttää osaksi lähivuosien digitukea kansalaisten ymmärrettävässä 
muodossa → mahdollisesti vaativaa

• Pitäisikö digituen piirissä tukea ja rohkaista kansalaisia aidosti kriittiseen (ei 
vastustavaan) ajatteluun tietojen jakamisen ja luvittamisen suhteen; vrt. 
mediakriittisyys, Vastaamo-casen opetukset jne.

• DVV:stä koordinoidun digituen rinnalla tulisi aktivoida keskeisiä valtamedioita 
antamaan kansalaisinformaatiota (vrt Ylen muinainen ”digi-tv tulee” –
tietoiskujen sarja)

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 24

Kolmannen aallon digitalisaatio ja digituki



• Datavetoisten ihmiskeskeisten palvelujen ja datalompakon myötä yksilön 

vastuu omista tiedoistaan ja niiden käytöstä kasvaa → tämä muuttaa 

kansalaisen suhdetta palvelutuotantoon niin julkisella kuin yksityisellä 

sektorilla.

• Mydatan käytön osaaminen voi johtaa yksilölle parempaan ja tehokkaampaan 

palvelutarjontaan kuin osaamattomuus tai haluttomuus käyttää sitä →

mahdollinen yhdenvertaisuusongelma. 

‒ Tuettu mydatan käyttö? Voisiko sellaista olla, mitä se olisi?

• Digitukemiseen tässä murroksessa tarvitaan kaikki toimijat; vapaalla 

sivistystyöllä voisi olla tässä hyvinkin merkittävä rooli.

3.2.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 25

Bottom line:



“What’s so deeply troubling about the essentialist approach to AI identity prediction, by 

contrast, is not just how it operates in practice. These predictions come with significant 

margins of error, completely eliminating those who don’t fit into whatever arbitrary 

classifications the designers of the system have chosen, and their harms 

disproportionately affect communities that are already marginalized.

Equally disturbing is the insidious idea that automated classification systems can and 

should be the ultimate authority over who we are understood to be. Decisions of this 

magnitude can affect, curtail and even eliminate the ability to enjoy rights as an individual, 

a citizen, or member of any other group.”

(Who Am I As Data? Frederike Kaltheuner, tech policy analyst, researcher and advocate 

for data justice, 2021)
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Final warning
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Digituen tapahtumat 2022

Vuonna 2022 järjestämme:

• Digituen verkostotapahtuma 

joka kuukauden 2. torstaina klo 9-11 

• Taitoja tuen antajalle –webinaari

• joka kuukauden 4. torstaina klo 14-15.30



10.2.2022 klo 9-11

• Miten digi- ja mediataidot tukevat hyvinvointia? 

• Miten näitä taitoja voidaan edistää digituessa?

Luvassa tietoa, keskustelua ja esimerkkejä 

toiminnasta. Tervetuloa mukaan!

Tilaisuus järjestetään osana Mediataitoviikkoa.

Digituen verkostotapahtuma:

Digitaalinen hyvinvointi ja 

medialukutaito



24.2.2022 klo 14-15.30

• Mistä digiprofiileissa on kyse? Miksi ja 
miten ne on tehty? 

• Miten profiileja voi hyödyntää oman 
toiminnan kehittämisessä?

Ohjelmassa tietoa digiprofiileista kehittämis-
työkaluna sekä käytännön esimerkkejä niiden 
hyödyntämisestä yritysten ja yhdistysten 
parissa.

Taitoja tuen antajalle -webinaari:

Digiprofiilit - erilaiset digin 

käyttäjät



Linkkejä ja lisätietoja:

• Digituen tapahtumat: 

dvv.fi/digituen-tapahtumat 

• Digitukijat FB-ryhmä

• Verkostolomake: 

dvv.fi/digituen-verkosto

• digituki@dvv.fi
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Kysymyksiä?

https://dvv.fi/digituen-tapahtumat
https://dvv.fi/digituen-verkosto
mailto:digituki@dvv.fi


Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:
Heli Hänninen
Katariina Rantala
Marjukka Saarijärvi
Petteri Ohvo
Tiina Lokka-Lepistö

Digiohjelma
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