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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Tekoälyavusteisuus, 

automaattinen 

päätöksenteko, 

elämäntapahtuma- ja 

liiketoiminta-

tapahtumalähtöiset 

palvelukokonaisuudet 

edellyttävät asiakkuus

- ja asiointitiedoilta 

digitaalisuutta 

Digitaalinen tieto 

mahdollistaa 

viranomaisten 

välisen tietojen 

jakamisen ja 

hyödyntämisen

Yrityksille ja yhteisöille 

suunnattujen 

digitaalisten 

palvelujen tarjontaa 

ja niiden laatua tulee 

kehittää

Asiointialustan yhteiset 

vaatimusmäärittelyt 

parantavat 

yhteentoimivuutta, 

helpottavat hankintoja

ja mahdollistavat 

laadukkaita toteutuksia

Yhteistyöhön ja 

asiakaslähtöisyyteen 

perustuva

yrityspalvelumalli 

parantaa palveluiden 

saavutettavuutta
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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)

2

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

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• Perjantai 4. marraskuuta 2022: Teema Yritysdigi

• Perjantai 2. joulukuuta 2022: Teema Digiohjelma
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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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Tekoälyavusteisuus, automaattinen 

päätöksenteko, elämäntapahtuma- ja 

liiketoimintatapahtumalähtöiset 

palvelukokonaisuudet ja viranomaisten 

välinen tietojen jakaminen ja hyödyntäminen 

edellyttää asiakkuus- ja asiointitiedoilta  

digitaalisuutta.  

YritysDigi edistää 
kansallisia digitalisaatiotavoitteita ja Digikompassia

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.



YritysDigi:
Hyvät esimerkit -työ

Tanna Rantanen, asiantuntija VM

Digiohjelma



• Palvelulupaus -kyselyn ja asiointialustaselvityksen perusteella on 
tarve lisätä ja kehittää yrityksille ja yhteisölle suunnattuja digitaalisia 
palveluja.

• Tavoitteena oli kerätä hyviä esimerkkejä ja viestiä niistä. Esimerkkejä 
kerättiin yhteen edelleen jaettavaksi. 

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



Hyvien esimerkkien keräämisen työkalu

Esimerkkejä kerätään Webropol - kysely- ja raportointityökalulla

• Halutaan testata tietojen keräämistä itsepalvelun keinoin

• Kyselylomaketta on helppo jakaa linkillä, tai kutsua sähköpostilla postituslistan kautta.

• Vastausten määrämuotoinen kerääminen helpottaa tiedon visualisointia

• Raportointityökalut helpottavat datan käsittelyä ja jatkohyödyntämistä

• Työkalussa huomioidaan anonymiteetti ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset 
(tietosuojailmoitus)

• Kerätyt tiedot voidaan sijoittaa keväällä julkaistujen esimerkkien esitysmuotoon
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Lomakkeen rakenne 1/2

Perustiedot

• Palvelun nimi

• Palvelun tyyppi

• Palvelun kuvaus (avoin kysymys)

• Palvelun web-osoite

• Palvelun yhteystiedot

Kehittämisen perustiedot

• Palvelun kehittämisen ja tuotantokäytön aikataulu

• Palvelun kehittämisen yhteistyötahot

• Ratkaisu (avoin kysymys)

‒ mm. Ajurit, teknologiset vaatimukset, ominaisuudet, 
toiminnot, tiedon hyödyntäminen

Kohderyhmä, käyttötarkoitus, hyödyt, käyttäjämäärät

• Palvelun asiakas / asiakkaat

• Palvelun käyttötarkoitus

‒ Elämäntapahtumat

‒ Liiketoimintatapahtumat

• Palvelusta saatavat hyödyt

• Palvelun käyttömäärä ja sen kehitys

Avoimet kysymykset 

• Palaute asiakkailta/käyttäjiltä/työntekijöiltä

• Opit ja onnistumiset ja rohkaisuviesti muille 
toimijoille

• Muut kommentit
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Lomakkeen rakenne 2/2

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


Kiitos
https://vm.fi/hyvat-esimerkit

Hyvät esimerkit verkkosivu

Tanna.rantanen@gov.fi
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hämeenyrityspalvelut.fi

Hämeen yrityspalvelut
Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteiset palvelut yrittäjille

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi


Hämeen yrityspalvelut

• Hämeen Yrityspalvelut ovat Hämeen ELY-
keskuksen ja TE-toimiston sekä Team Finland-
toiminnan yhteistyöhön perustuva 
yrityspalvelumalli Kanta- ja Päijät-Hämeen 
alueella. 

• Hämeen Yrityspalvelut tulevat nostamaan julkisen 
yrityspalvelun asiakasnäkökulmasta uudelle tasolle. 
Kokonaisuus parantaa palveluiden saavutettavuutta 
digitaalisin menetelmin asiantuntijatyötä unohtamatta. 

• Yrityspalveluiden yhteistyö, asiakkaan polutus ja 
digitaaliset työkalut

• Keskiössä yritykset ja seudulliset yrityspalvelut

• www.hämeenyrityspalvelut.fi

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


Palveluja yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin

1 KÄYNNISTYS

Starttiraha (TE-toimisto)

Perustamistuki

Alkuinvestoinnit

3 KASVU JA UUDISTUMINEN

Tutkimus ja tuotekehitys

Investoinnit uusiin koneisiin ja laitteisiin

Tuotteiden- ja tuotantomenetelmien kehittämiseen

KV-selvitysvaihe 2 SELVITYSVAIHE

Yrityksen Kehittämispalvelut

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Valmistelutyyppinen hanke

4 KANSAINVÄLISTYMINEN

Viennin avainhenkilö

Messut

Markkinaselvitykset uusilla kohdemarkkinoilla

Maakunnallinen Team Finland –työ, neuvonta ja verkosto ulkomailla



Asiakkaan näkökulmasta Hämeen 
yrityspalvelut ovat nykyiseen 
verrattuna:

• Helpompi, yksinkertaisempi ja kokonaisvaltaisempi 

palvelu 

• Palveluihin on avoimempi ja helpompi polku: 

www.hämeenyrityspalvelut.fi

• Palvelut kohdentuvat tarkemmin palvelutarpeen 

mukaisesti ja meidän saavutetaan monella tavalla

• Palvelut ovat laadukkaampia ja se varmistetaan 

asiakaskokemusmittarin avulla

• Palvelut ovat joustavampia ja kehittyvät 

nopeammin hyödyntäessään kertyvää 

asiakaskokemusdataa ja asiakasraatia

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


- Hanke aloitti 1.11.2021. Ohjausryhmä nimitetty joulukuussa 2021.

- Kanta- ja Päijät-Hämeen seudulliset yrityspalvelutoimijat, sekä ELY-keskuksen ja TE-toimiston elinkeino ja 

yrityspalveluiden johto 

- Hankkeessa hyödynnetään työpajatyöskentelyä, asiakasraatia, sekä ulkopuolisia asiantuntijoita

- Asiakasraadissa 8 yritystä (5KH+3PH): teollisuus, matkailu, elintarvikkeet, palvelut, ICT

- Asiakasraati on päässyt vaikuttamaan sivuston sisältöön, bottiin ja muihin toiminnallisuuksiin

- Hämeen Yrityspalvelut-sivusto perustettiin syksyllä 2021 ja lanseerattiin toukokuun alussa 2022

- www.hämeenyrityspalvelut.fi

- Yksinkertaiset palvelukuvaukset, Yhteydenottolomake, Asiantuntijoiden tiedot ja naamat, Ykä-Botti, 

Palautejärjestelmän pilotti käynnistyi syyskuussa ja vuodenvaihteessa tulossa Digitaalinen 

ajanvarausmahdollisuus suoraan asiantuntijalle, jota Häme pilotoi ja raportoi KEHAn suuntaan.

- Ei vain ELY+TE+Team Finland-palvelut. Sivustolla jo kehittämisyhtiöt ja oppilaitosten yrityspalvelut tulossa 

loppuvuoden aikana.

DigiHäme - Helposti saavutettavat yrityspalvelut-ESR-hanke

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


DigiHäme - Helposti saavutettavat 
yrityspalvelut-ESR-hanke
• Projektipäällikkönä Matti Nykänen, Team Finland-koordinaattori Hämeen ELY-keskus

• Projektikoordinaattoreina Jutta Keino ja Kaisu Koivula, assarina Hanna Hyvölä

• Hankeaika 1.9.2021-31.08.2023 

• Hankkeessa kehitetään koronasta toipumiseksi ja yritysten muutostilanteiden tueksi digitaalinen 
palvelualusta ja yritysklinikkamalli, joka tukeutuu Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston 
yhdessä kehitettyyn Hämeen Yrityspalvelumalliin. Hankkeen avulla yrityspalvelumallia 
täydennetään vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin. ELY ja TE-toimiston yhteistyön avulla 
edistetään välillisesti myös työllisyyttä yritysten kasvun ja työpaikkojen säilyttämisen 
näkökulmasta.

Hankkeessa vakiinnutetaan ja jalkautetaan visuaalisesti, toiminnallisesti ja 
saavutettavuudeltaan yhtenäiset Hämeen Yrityspalvelut aiemmin tehty kehittämistyö 
hyödyntäen. Hanke painottuu digitaalisen palvelukokonaisuuden kehittämiseen: Uusina 
palveluina kehitetään ja muotoillaan digitaalinen palvelualusta ja kasvuklinikkakonsepti Hämeen 
Yrityspalvelumalliin sopivaksi. Keskeistä on saavutettavuuden parantaminen, digitaalisten 
ratkaisujen kehittäminen ja testaaminen. 
Hanke toteutetaan Hämeen ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistyönä. Palvelualusta ja 
palvelumalli linkitetään maakunnalliseen yrityspalveluiden kehittämiskokonaisuuteen ja 
seudulliseen yrityspalveluyhteistyöhön.

• https://www.ely-keskus.fi/ely-hame-digihame-helposti-saavutettavat-yrityspalvelut

• www.hämeenyrityspalvelut.fi

https://www.ely-keskus.fi/ely-hame-digihame-helposti-saavutettavat-yrityspalvelut
http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


Kiitos

www.hämeenyrityspalvelut.fi

Matti Nykänen

Hämeen Yrityspalveluiden projektipäällikkö ja Team 

Finland koordinaattori, Lahti, Päijät-Häme, 

Hämeen ELY-keskus 

http://www.hämeenyrityspalvelut.fi/


YritysDigi hankkeen 
tuotoksia
- Selvitys: 
Kuntien lakisääteisten 
tehtävien digitoteutukset 
yrityksille ja yhteisöille 2022
- Asiointialusta – yhteiset
vaatimusmäärittelyt

Petteri Ohvo, hankepäällikkö
DEV 04.11.2022

Digiohjelma



Kiitokset 
palvelulupaus-
kyselyyn 
vastanneille

• n 85 organisaatiota

- 47 kuntaa

- 38 valtiohallinnon 

organisaatiota

• n 2.100 palvelua

• Tulokset 28.11 järjestettävässä 

YritysDigin päätöstilaisuudessa
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Kiitokset 
palvelulupaus-kyselyyn 
vastanneille
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• n 85 organisaatiota

- 47 kuntaa

- 38 valtiohallinnon organisaatiota

• n 2.100 palvelua

• Tulokset 28.11 järjestettävässä 

YritysDigin päätöstilaisuudessa

vm.fi/YritysDigi



Kuntien lakisääteisten tehtävien 
digitoteutukset yrityksille ja 
yhteisöille 2022 -selvitys

Selvitys julkaistaan marraskuun 
puolivälissä vm.fi/YritysDigi-sivulla

Digiohjelma



Selvityskysymys

• Tulisiko valtiohallinnon toimijoiden tuottaa 
kuntien yhteiseen käyttöön digitoteutuksia 
kunnille määrättyjen lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseksi?



Kysymyksiä ratkaisuille

• Yhtenäinen toteutus kertaalleen vai jatketaanko nykyisillä tavoilla?

• Mitä valtiohallinnon toimijoilla suunnitteilla?

• Yhteentoimivuusvaatimusten merkitys?

• Lainsäädäntö kuntien hallinnon järjestämisestä?

• Julkisen hallinnon toimet kilpailullisilla markkinoilla?

• MMM:n ja YM:n hallinnonaloilla käynnissä nyt laajoja 
kehityshankkeita lakisääteisiin tehtäviin liittyviin asiointipalvelujen 
digitoteutuksiin

• Mitä muilla? Miksei muilla?



Asiointialusta 2022
- konseptista vaatimusmäärittelyyn

Digiohjelma



Tavoitteena kattavat asiointipalvelut digitaalisina

• Pienivolyymisia asiointipalveluja ei ole kannattavaa toteuttaa 
jokaiselle palvelulle erikseen

• Toiminnon laajaan digitalisointiin ei usein ole mahdollisuutta 
resurssirajoitteiden vuoksi

 Asiointipalvelun digitoteutus jää tekemättä

• Digitaalisessa muodossa olevia rakenteisia asiakkuus- ja 
asiointitietoja tarvitaan tulevissa palveluissa ja toiminnoissa

• Eräänä mahdollisuutena hankkia SaaS-tyyppinen palvelu 
markkinoilta
 Hankinnat kilpailutettava
 Vaatimusmäärittelyt tuotettava 



Konseptista vaatimusmäärittelyyn

• Asiointialustan konseptointityö toteutettiin julkisen hallinnon 
organisaatioiden edustajien kanssa 2020-2021

• Konseptia tarkennettiin vuoden 2022 alkupuolella työpajoissa osallistujien 
kanssa hankintojen vaatimusmäärittelyissä hyödynnettäviksi

• Työssä tunnistettiin 113 kpl vaatimuksia

• Vaatimusten luokittelut: Käyttäjän tunnistautuminen ja perustietojen haku, Asioinnin 
tietojen syöttäminen, Asioinnin keskeytyminen, Tietojen laadun varmistaminen ja 
välitallennus, Asioinnin siirtäminen eteenpäin ja vireillepano, Käytettävyys ja 
saavutettavuus sekä ohjeistus ja tuki, Lomakkeen ulkoasun määrittely, Lomakkeen 
toiminnallisuuksien määrittely, Lomakemäärittelyiden yhteiskäyttö, Alustan yleinen 
ylläpito, Herätteet, seuranta ja raportointi, Yleisiä vaatimuksia 
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Asiointialustamäärittelyn mukaisten toteutuksien hyödyt

• Tarjoaa ratkaisutavan pienivolyymisten asiointipalvelujen digitalisointiin 
keskittymällä asiointien aloitusvaiheeseen, joka on toiminnoiltaan hyvin 
samanlainen eri asiointipalveluissa

• Hyödynnetään kaupallisten toimijoiden olemassa olevaa ja kehittyvää 
palvelutarjontaa

• Organisaatioiden ei itse tarvitse määritellä ja toteuttaa tyhjästä omaa 
asiointialustaratkaisua, vaan voivat hyödyntää asiointialustan yhtenäisiä 
vaatimuksia hankkiessaan ja kilpailuttaessaan digitaalisia 
asiointialustapalveluja

• Yhteiset määritykset yhdenmukaistavat julkisen hallinnon toimijoiden 
hankintavaatimuksia asiointipalvelutoteutuksien osalta

• Mahdollistaa organisaatiokohtaiset asiankäsittelyprosessit ja tarjoaa 
paremmat mahdollisuudet niiden yhteiskehittämiseen

22



Geneerinen määrittely

• https://vm.fi/Asiointialusta

• Tarkennettava hankinnan yhteydessä:

• Tarvittavien substanssilomakkeiden saatavuus 
ja/tai tietosisällöt

• Mahdolliset omien tietovarantojen rajapintakuvaukset 
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Uutisnurkka: Loppuvuoden tapahtumia

18.11 klo 9-11 Digituen valtakunnallinen verkostotapahtuma (DVV) Linkki

23.11. klo 9-10 Klinikka Suomi.fi-laatutyökalut käyttöönottoon ja käytön tukemiseen (DVV) Linkki 

28.11 klo 12.30-16 YritysDigin päätöstilaisuus Linkki

1.12. klo 9-11 Suomi.fi-laatutyökalujen tilannekatsaus (DVV) Linkki

2.12  aamupäivä Digiosaamisen tilannekuvan julkaisu (DVV)

9.12 klo 8-9 Asiantuntijatuen aamukahvit (DVV) Linkki

15.12 klo 9-12 Asiantuntijatuki (haasteprojektit ja Kuntien Digitiekartta) päätöstilaisuus (DVV) Linkki

Kaikki VM tapahtumat vm.fi/tapahtumat ja DVV tapahtumat dvv.fi/tapahtumat

https://www.lyyti.fi/reg/Digituen_valtakunnallinen_verkostotapahtuma_1811_klo_911_Toimiva_digitaalinen_arki_nuorille_3808
https://www.lyyti.fi/reg/Klinikka_Suomifilaatutyokalut_kayttoonottoon_ja_kayton_tukemiseen_ke_2311_klo_910_8715
https://vm.fi/tapahtumat/2022-11-28/yritysdigi-hankkeen-paatostilaisuus
https://www.lyyti.fi/reg/Suomifilaatutyokalujen_tilannekatsaus_112_9738
https://www.lyyti.fi/reg/Asiantuntijatuen_aamukahvit_8546
https://www.lyyti.fi/reg/Asiantuntijatuen_paatostilaisuus_7373
https://vm.fi/tapahtumat
https://dvv.fi/tapahtumat


Kiitos !

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

Digiohjelma
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