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Ohjelma 14.10.
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13.00 – 13.10 Tilaisuuden avaus, ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö

13.10 – 13.30 Digiohjelma tänään, ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö

13.30 – 13.50 Esittelyssä rinnakkaishankkeet
• AuroraAI, ohjelmapäällikkö Ira Alanko, valtiovarainministeriö
• Single Digital Gateway, kansallinen koordinaatttori Jarmo Kovero, KEHA-keskus
• Digitaalinen henkilöllisyys, erityisasiantuntija Juha Mitrunen, 

valtiovarainministeriö 
13.50 – 14.00 Johdatus iltapäivän työskentelyyn 

14.00 – 14.10 Tauko, 10 min

14.10 – 15.20 Työskentely teemaryhmissä

15.20 – 15.50 Yhteenvedot

15.50 – 16.00 Digiohjelman huominen - Katse kohti tulevaa, Marjukka Saarijärvi

16.00 Tilaisuus päättyy



Tilaisuuden avaus 
Anna-Maija Karjalainen
ICT-johtaja, valtiovarainministeriö
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Digiohjelma tänään
Marjukka Saarijärvi
Ohjelmapäällikkö, 
valtiovarainministeriö
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Digitalisaation edistämisen ohjelma 2020 - 2023
• Hallitusohjelman kirjaukset:

• Nostetaan julkisen sektorin digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehitetään julkisen ja yksityisen 
sektorin yhteistyötä

• Julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 
mennessä

• Ohjelman tavoitteet:
• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat 

kansalaisten ja yritysten saatavilla vähintään lain 
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja 
käyntiasiointi on vähentynyt merkittävästi, ja tarjolla on 
useita vain digitaalisia yrityspalveluja

• Digitukea on tarjolla koko maassa, ja sitä kehitetään 
palvelemaan myös elinkeinotoimintaa harjoittavia.

Digitalisaation tilannekuva ja mittarit

Kuntien digikartoitus

Digipalvelulain toimeenpanon vauhdittaminen

YritysDigi

Digituen laajentaminen

Valtuudet & Viestit & palvelulaatu

Lainsäädännön soveltaminen ja kehittäminen
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Julkisen hallinnon digitalisaation edistäminen
Yhteenveto teemakohtaisesti laadituista mittareista

Digipalveluiden tarjonta 
ja ekosysteemit
• Palveluekosysteemien, mukana 

olevien toimijoiden ja palvelujen määrä 
• Digikanavassa olevien julkisten 

palveluiden prosenttiosuus
• Digitalisoinnin avulla poistuneiden 

palvelujen määrä

Digipalveluiden käyttö 
ja asiakastyytyväisyys

• Palvelun käytön siirtyminen digikanavaan
• Suomi.fi-tukipalvelujen käyttö ja 

hyödyntäminen
• Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 

prosenttia väestöstä
• Käyttäjien tyytyväisyys digitaalisiin 

palveluihin

Digipalveluiden 
saavutettavuus
• Julkaistujen saavutettavuus-

selosteiden määrä
• Tehtyjen saavutettavuusarviointien

määrä
• Saavutettavuuden toimeenpanoa 

edistävien toimenpiteiden määrä

Digipalveluiden luotettavuus

• Asiakkaiden luottamus 
digipalveluihin

• Kansalaisten tietoturvahuolet

Digitaidot
• Kansalaisten digitaidot
• Elinkeinotoimintaa harjoittavien 

digitaidot
• Digitukipalvelujen määrä

Kustannusvaikuttavuus

• Asiointikustannuksen muutos 
asioinnin siirtyessä digikanavaan

• Palvelutuotannon läpimenoajan muutos
• Asiakkaalle koituva ajan- ja rahansäästö 
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Kuntien digikartoitus: havaintoja
• Yleisimpiä kuntien tarjoamia digipalveluita (Keski-Suomi):

• Ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun, elintarvikevalvontaan, 
varhaiskasvatukseen, e-kirjastoihin ja rakennettuun ympäristöön liittyvät sekä 
maatalousyrittäjille suunnatut digipalvelut.

• Valtakunnalliset digipalvelut yleisesti ottaen kehittyneempiä kuin kunnalliset
• Kehittyneimpiä digipalveluita mm. valtakunnalliset maatalousyrittäjien asiointipalvelut sekä rakennettuun 

ympäristöön liittyvät lupa- ja neuvontapalvelut

• Suurissa kunnissa digipalvelujen tarjonta monipuolisempaa (enemmän digipalveluita) ja 
tarjotut digipalvelut kehittyneempiä kuin pienissä

• Pienissä kunnissa enemmän variaatiota tarjottujen digipalvelujen lukumäärässä, niiden 
kehittyneisyydessä sekä palveluntuotannollisissa ratkaisuissa (eri palveluntuottajia saman 
asian hoitamiseen järjestetylle digipalvelulle) kuin suurissa kunnissa

• Tutustu kuntien digikartoitukseen os. www.vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma (linkki)
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YritysDigin tavoite

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vähentynyt 
merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yrityspalveluja

• Asiakaskohderyhmänä elinkeinotoimintaa harjoittavat
 Asiointitarve vähenee ja asiointi helpottuu
 Digipalveluiden määrä kasvaa
 Digipalveluiden laatu kehittyy
 Asiointi siirtyy digikanavaan
 Digikanava ainoana kanavana

 Viranomaisen oman toiminnan kehittäminen
vm.fi/YritysDigi



YritysDigin toimenpiteitä

• Nykytilaa selvitetty pyydettyjen Palvelulupausten avulla
• Tarjonta, palvelujen kehittyneisyys, esteet
• 118 organisaatiota, 2439 palvelua
• Tarjonta vajavaista ja nykyisen lainsäädännön edellytykset täyttäviä palveluja 

vain vähän 
• Tulokset vm.fi/YritysDigi-sivustolla (täydentyy uusilla havainnoilla lähiaikana)

• Tavoitteena tunnistaa kohteet, joiden kehittymistä voidaan edesauttaa 
yhteiskehittämistoimenpiteillä

• Toimenpiteiden käynnistäminen 2021 alusta lähtien
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Laki digitaalisten palvelujen 
tarjoamisesta
Digipalvelulain tarkoituksena on edistää 
digitaalisten palvelujen saavutettavuutta 
ja laatua kehittäen mahdollisuuksia 
käyttää digitaalisia palveluita 
yhdenvertaisesti.
 Saavutettavat julkiset palvelut
Mahdollisuus asiointiin viranomaisten 

kanssa digikanavassa
 Digitaalisten palveluiden suunnittelu-

ja ylläpitovaatimukset
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Digituen avulla tuetaan asiointia digikanavassa
• Digituen avulla kehitetään digitaitoja, tuetaan digitaalisten 

palvelujen ja laitteiden käyttöä sekä asioinnin siirtymistä 
digitaaliseen palvelukanavaan.

• Digitukea tarjoavat useat eri tahot kuten kunnat, järjestöt, 
oppilaitokset ja yritykset.

 Digituen alueellisen koordinaation 
tavoitteena on kehittää alueen digituen 
tarjontaa ja vahvistaa asukkaiden 
mahdollisuutta saada ja löytää 
tarvitsemansa digituki.

 Digituen alueellisessa kehittämisessä 
mukana tällä hetkellä 14 
maakuntaliittoa. Valtionavustuksia 
myönnetään myös vuodelle 2021.

 Digi- ja väestötietovirasto toimii 
digituen valtakunnallisena 
kehittäjänä.

 Valtakunnalliseen kehittämiseen 
kuuluu tarjota digituen järjestäjille 
tukimuotoja, kehittää digituen 
toimintatapoja ja vahvistaa 
valtakunnallisesti digituen 
löydettävyyttä.



Digitaitokartoitus
Valtiovarainministeriö teki 
digitaitokartoituksen yhteistyössä Digi- ja 
väestötietoviraston kanssa keväällä 2020. 
Kartoituksen avulla haluttiin saada tietoa 
suomalaisten digitaidoista, digituen tarpeen 
määrästä sekä erityistä tukea tarvitsevista 
kohderyhmistä.
 Kartoituksen mukaan suomalaisten digitaidot 

ja osaaminen älylaitteiden sekä digitaalisten 
palvelujen käytön osalta on hyvällä tasolla. 

 Tulokset noudattelevat kansainvälisiä 
selvityksiä, kuten DESI ja Digibarometri 2020, 
joissa suomalaiset sijoittuvat kärkisijoille 
digiosaamisellaan.

Huolia kuitenkin löytyi runsaasti:
 Erityisesti avovastauksissa korostui huoli 

omista ja läheisten digitaidoista

 Syinä digilaitteiden käyttämättömyyteen 
mainittiin mm. ettei vastaaja omista laitteita tai 
osaa käyttää niitä, ja ettei laitteiden 
ostamiseen ole varaa. Lisäksi vastauksissa 
nousivat esiin terveydelliset syyt.

 Digipalveluiden käyttöön kannustaisi, jos 
osaisi käyttää laitteita ja digipalveluja 
paremmin, tuntisi viranomaisten palvelut 
paremmin ja voisi luottaa digipalvelujen 
toimivuuteen, turvallisuuteen ja tietoturvaan.

 Lisäksi nousi tarve tuelle sekä laitteiden ja 
palveluiden käyttöön ja että ymmärtäisi 
viranomaiskieltä paremmin.
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Digituki elinkeinotoimintaa harjoittaville
• Keväällä 2020 Digi- ja väestötietovirastossa käynnistynyt projekti selvittää 

millaista digitukea elinkeinotoimintaa harjoittavat tarvitsevat ja miten se 
voitaisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestää.

Vuodelle 2020 on suunnitellut toimenpiteet: 
• Projektin käynnistäminen 
• Sidosryhmätyöskentelyn käynnistäminen
• Digituen kohderyhmät ja segmentointi
• Digituen mittaaminen 
• Viranomaisten ja elinkeinotoimintaa harjoittavien yhteistyö digituessa
• Digituen tarpeen kartoittaminen 
• Digituen tarjonnan kartoittaminen 
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Suomi.fi – Viestit- ja Valtuudet palvelujen jatkokehitys

• DVV:n jatkokehitys keskittyy yrityksille ja yhteisöille tarjottujen 
asiointipalvelujen vaatimien lisätoiminnallisuuksien ja ominaisuuksien 
toteuttamiseen. Valmistuu Q3/2021.

Palvelulaadun kokonaisuus

• Sisältää asiointikokemuksen ja käyttömäärien mittaamisen ja 
raportoinnin osiot sekä asiointipalvelujen laadun itsearvionnin ja 
kehittämisen osuuden. Ensimmäiset osuudet valmistuvat DVV:n
toteutuksina osaksi Suomi.fi-tukipalveluja Q2/2021 aikana.
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Lainsäädännön soveltamisen ja edistämisen työryhmä

• Digiohjelman tavoitteiden saavuttamisen tukemiseksi ohjelman 
toimikauden ajalle asetetaan lainsäädännön soveltamisen ja 
edistämisen työryhmä.

• Työryhmään nimetään vakituiset jäsenet, mutta tuloksellisen 
työskentelyn toteuttamiseksi työryhmä voi kutsua myös muita 
asiantuntijoita kulloinkin käsiteltävänä olevan aiheen mukaisesti.

• Tavoitteena on mahdollisimman laaja-alaisesti käsitellä lainsäädännön osalta 
tunnistettuja haasteita
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Digiohjelman tiimi
Marjukka Saarijärvi
Ohjelmapäällikkö

Petteri Ohvo
Hankepäällikkö

Sanna Sinisalo
erityisasiantuntija

Emilia Laitala 
erityisasiantuntija

Päivi Anttila, 
hankekoordinaattori

Waltteri Heino
Suunnittelija
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Esittelyssä rinnakkaishankkeet
AuroraAI, Ira Alanko, valtiovarainministeriö

Single Digital Gateway, Jarmo Kovero, KEHA-keskus

Digitaalinen henkilöllisyys, Juha Mitrunen, valtiovarainministeriö 
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AuroraAI-ohjelma lyhyesti 

Ira Alanko
ohjelmapäällikkö
Valtiovarainministeriö, JulkICT



AuroraAI-ohjelma
Kansallinen tekoälyohjelma
• Budjetti 9 700 000 euroa
• Toimikausi 2020-2022
• Laajennettu JulkICT-johtoryhmä 

ohjaa toteutusta
• 3 päätuotosta:

1) AuroraAI-verkko 
2) Osaamisen ja kyvykkyyksien 

kehittämisohjelma (OsaKe)
3) Toimintamalli

20



21

Ohjelman toiminta eri tasoilla

tehtävät

Yhteiskunnallinen muutos
(esim. kulttuuri ja -asennemuutokset)

Digitaaliset työkalut, 
yhteistyö ja 

yhteiskehittäminen

Toiminnallinen muutos 
(esim. ihmiskeskeiset toimintamallit, tietomallit, 

arkkitehtuurikuvaukset, ohjaus- ja johtamismallit, ym)

Tekniset ratkaisut 
(AuroraAI-verkko)Tietopohjana analyysi 

ihmisen tarpeesta



AuroraAI-verkko (VM)

AuroraAI-
chatbot
(Digi-

Finland)

Mitä 
minulle 

kuuluu? –
palvelu 
(Digi-

Finland)

Muut 
integroidut 
käyttöliitty

mät

Kiinni 
Suomeen 

(TEM)

Jatkuva 
oppiminen 

(OKM)

Yläkoulu
ikäiset 
(STM)

Palvelut eri 
elämäntapahtumiin (VM)

AuroraAI-verkon 
ydinkomponentit 
(DVV, Reaktor)

Käyttöliittymäpalvelut 
ja palveluun ohjaus 

(VM)

22



AuroraAI-ohjelman paalumerkit pilottikunnille
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2020  2021 2022

AuroraAI-verkon 
1. versio

Toimintamallin 
1. versio

Toimintamallin 
lanseeraus

13-16v. Nuoret (STM) 
(Mikkeli, Oulu, Turku ja Espoo)

Jatkuva oppiminen (TEM) 
(4 pilottikuntaa)

Kiinni Suomeen (OKM) 
(4 pilottikuntaa)

= pilottikuntien palvelut AuroraAI-verkkoon

= pilottikuntien vaikuttavuustavoitteiden     
kirkastus ja palvelujen kartoitus 

= AuroraAI-verkon toimivuuden arviointi 
pilottikunnissa 

Toimintamallin 
rakenne 
ja sisällöt

AuroraAI-verkko 
teknisesti toimiva 

ja hallintamalli
lanseerattu



• Toimintamalli on kokemusten 
pohjalta muodostettu 
käytännönläheinen malli, jota kuka 
tahansa voi helposti soveltaa 
kehittämään omaa toimintaansa 
ihmiskeskeisemmäksi.

• Ajatuksena luoda interaktiivinen 
työkalu, joka auttaa mm. 
substanssiosaajia, kehittäjiä, 
palvelujen tuottajia ja päättäjiä 
ottamaan askeleita kohti 
ihmiskeskeistä toimintaa.

Toimintamalli – ”Näin järjestät toimintasi tukemaan ihmisen arkea ja eri 
toimijoiden toimintaa AuroraAI-verkon avulla”

Tilannekuva 
tiedolla 

johtamisen 
tueksi

Iteratiivinen ja kokeillen 
kehittäminen eri tasoilla 

(teknologia, toimintatavat, 
kulttuuri/ asenteet)

Pysyvää 
toimintaa
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SYVENTÄVÄ TASO 
– sisältöjä eri kohderyhmille

Syksy 2021-Syksy 2022

Oppimistavoitteet: 
syventää eri kohderyhmien 
kannalta relevanteimpien 
sisältökokonaisuuksien 

osaamista. Käytännönläheisen ja 
konkretiaan tähtääviä 

toteutuksia. 

PERUSTASO 
peruskoulutusten sarja – kaikki 

kohderyhmät
Syksy 2020-kevät 2021

Oppimistavoitteet:
Synnyttää perusymmärrys 

AuroraAI-ohjelmaan liittyvien 
kokonaisuuksien sisällöistä ja 

peruskäsitteistä 
(tekoälyteknologiat, 
ihmiskeskeisyys)

Osaamisen ja kyvykkyyksien 
kehittämisohjelma: rakenne

AuroraAI-
oppimisyhteisö (?)



26 https://www.eoppiva.fi/koulutukset/mika-on-auroraai/

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/mika-on-auroraai/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/mika-on-auroraai/
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Kiitos!



Digitaalinen palveluväylä 
- Single Digital Gateway

Asetus ja sen kansallinen toimeenpano



Asetus digitaalisesta palveluväylästä  

 EU-asetus yhteisen digitaalisen palveluväylän perustamisesta ((EU) 2018/1724) tuli voimaan 
21.11.2018.

• Asetus tietoja, menettelyjä sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluja tarjoavan yhteisen 
digitaalisen palveluväylän perustamisesta

 Tavoitteena tarjota kansalaisille ja yrityksille helppo pääsy tietoihin, sähköiseen asiointiin sekä 
neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin, joita nämä tarvitsevat käyttääkseen oikeuksiaan 
sisämarkkinoilla. 

 Tarkoituksena on lisätä, täydentää ja selkeyttää sisämarkkina-asioita koskevaa verkossa jo olevaa 
tietoa ja koota yhteen järjestelmään tiedot komission sekä jäsenmaiden sisämarkkina-asioihin 
liittyvistä menettelyistä ja neuvontapalveluista.

 Päämääränä yksi keskitetty portaali, ”Your Europe/Sinun Eurooppasi”, jonka kautta EU-kansalaiset 
löytävät keskeisen informaation.

15.10.2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=FI


15.10.2020

Digitaalinen palveluväylä (Single Digital Gateway, SDG) = Sinun Eurooppasi –portaali + 
EU:n verkkosivut + kansalliset verkkosivut (tiedot ja palvelujen kuvaukset) + sähköiset 
asiointipalvelut +  neuvontapalvelut

< < < < Laatu > > > >

< < < < Tilastointi > > > >
< < < < Raportointi > > > >

Verkkosivujen 
tietosisällöt

16 alaa – 70 tietosisältöä

• Matkustaminen/Oleskelu
• Koulutus/Työskentely
• Liiketoiminta
• Verot
• Työntekijät/Työterveys- ja 

turvallisuus
• Julkiset hankinnat
• Kansalaisuus/Perhe
• Terveydenhuolto
• Kuluttajat/Tavarat/Palvelut
• Ajoneuvot

Asiointi / Menettelyt
21 menettelyä

• Syntymä
• Osoite
• Koulutus
• Ammatillinen pätevyys
• Verot
• Sosiaaliturva
• Eläke
• Sosiaalimaksut
• Yritystoiminta
• Oleskelulupa
• Moottoriajoneuvot

Neuvonta- ja 
ongelmanratkaisupalvel

ut
7 palvelua

• Keskitetyt asiointipisteet
• Tuote- ja yhteyspisteet
• Rakennustuoteyhteyspiste

et
• Ammattipätevyyden 

tunnustaminen
• Rajat ylittävä 

terveydenhuolto
• EURES
• Verkkovälitteinen 

riidanratkaisu
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Asetuksen toimeenpano
 Asetus on jäsenmaita suoraan velvoittavaa oikeutta ja velvoittaa 

jäsenmaita toimeenpanemaan asetuksen tietyt säännökset. 
 Asetuksen kansallinen toimeenpano kuulu työ-ja elinkeinoministeriön 

vastuulle. 

 Täytäntöönpanovastuu jakautuu laajasti valtionhallintoon koskien useita 
viranomaisia.

 Työ-ja elinkeinoministeriö on perustanut asetuksen kansallista toimeenpanoa 
varten hankkeen. Hankkeen aikana:
‒ Varmistetaan, että vaadittava tietosisältö on kansallisesti saatavilla. 

‒ Mahdollistetaan pääsy asetuksessa määriteltyihin viranomaisten 
hallinnollisiin menettelyihin (rajat ylittävä sähköinen asiointi) 

‒ Mahdollistetaan pääsy neuvonta-ja ongelmanratkaisupalveluihin.

31.10.2019Mikkonen Kirsi



2019 – 2020

Valmistelu 
& 

suunnittelu 
& 

toteutus

2021

Tietosisällöt saatavilla
Neuvonta- ja 

ongelmanratkaisupalvelut 
liitettynä

2022 – 2023

Sähköisen asioinnin 
valmistelu ja toteutus

Mahdollisten 
kuntaviranomaisten 
tietojen liittäminen

2024

Sähköisen asioinnin 1. 
vaihe valmis

Asetuksen toimeenpanon vaiheistus



Kiitos!

Jarmo.kovero@ely-keskus.fi

15.10.2020



Hanke 
digitaalisen henkilöllisyyden 
kehittämiseksi
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Hankkeen 
välittömät hyödyt 
ja lopputulokset

Valtion kehittämä riippumaton ja 
yleiskäyttöinen järjestelmä 
mahdollistaa kansalaisille 
henkilöllisyyden osoittamisen 
sekä tunnistautumisen
digitaalisesti ja tietoturvallisesti.

Digitaalisen henkilöllisyyden hanke
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Valtion rekisteröimän henkilöllisyyden
osoittaminen erityisryhmille.

Valtion rekisteröimän henkilöllisyyden osoittaminen EU-rajat 
ylittävän tunnistamisen säädösten mukaisesti samalla 
älypuhelinsovelluksella kuin käyntiasioinnissa.

Valtion rekisteröimän henkilöllisyyden laajentaminen
koskemaan kaikkia Suomen julkishallinnossa asioivia,
joita ei saada tunnistettua toisen EU-maan takaamana.

Valtion rekisteröimän henkilöllisyyden tai muun rekisteritiedon 
osoittaminen käyntiasioinnissa älypuhelinsovelluksella.

Valtion hanke digitaalisen henkilöllisyyden ja sen hyödyntämistapojen kehittämiseksi.

Mitä digitaalisen henkilöllisyyden hankkeella tavoitellaan?
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Valtion tuottama vahvistettu 
henkilöllisyystieto voi siirtyä 
koko yhteiskunnan käyttöön 
kansalaisen itsensä 
hallinnoiman laitteen tai 
välineen kautta. 

!

Henkilökortti tai passi
käyntiasiointiin.

Mobiilihenkilö-
kortti sähköiseen 
asiointiin. 

Mobiilihenkilökortti
käyntiasiointiin (voidaan 
tulevaisuudessa 
laajentaa sähköiseksi 
lupalompakoksi). 

Valtio tuottaa kansalaisille menetelmät osoittaa 
valtion takaama henkilöllisyys digitaalisesti

Valtion kansalaisille 
peruspalveluna 

tuottama henkilöllisyystieto

Hankkeen toteutus
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Kiitos!
Juha Mitrunen
Erityisasiantuntija
valtiovarainministeriö



Teemaryhmät
• Teema 1 Koronakriisin digiloikan opit ja hyvät käytännöt

• Teema 2 Kohti tulevaisuutta talouden ja yhteiskunnallisen 

kehityksen reunaehdoilla

• Teema 3 Lainsäädännön soveltamisen ja kehittämisen tarpeet 

digiyhteiskunnassa

• Teema 4 Elinkeinotoimintaa harjoittavien kehittyvät digipalvelut 

ja tuki niiden käyttöön

Työskentely jatkuu teemaryhmissä tauon jälkeen klo 14.10
Teemaryhmien linkit on lähetetty ilmoittautuneille sähköpostiin ja löytyvät 
myös viestiseinältä.
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Tilaisuus jatkuu 
striimissä
teematyöryhmien 
jälkeen klo 15.20
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Teematyöryhmien tulokset

Teema 1 Koronakriisin digiloikan opit ja hyvät käytännöt
Teema 2 Kohti tulevaisuutta talouden ja yhteiskunnallisen 
kehityksen reunaehdoilla
Teema 3 Lainsäädännön soveltamisen ja kehittämisen tarpeet 
digiyhteiskunnassa
Teema 4 Elinkeinotoimintaa harjoittavien kehittyvät digipalvelut 
ja tuki niiden käyttöön

#digiohjelma
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Digiohjelman huominen -
Katse kohti tulevaa
Marjukka Saarijärvi

43



Kiitos!
www.vm.fi/digitalisaation-edistamisen-
ohjelma
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