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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 5. marraskuuta 2021: Verkoston käynnistyminen, teemana mitä, kenelle, miksi

• Perjantai 3. joulukuuta 2021: Teema digipalvelut

• Perjantai 14. tammikuuta 2022: Teema yritysdigi

• Perjantai 4. helmikuuta 2022: Teema digituki

• Perjantai 4. maaliskuuta 2022: Teema digilainsäädäntö



Ohjeita osallistumiseen
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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 
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

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


Ohjelma, teema digipalvelut
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Tervetuloa

• Klo 9.15 Asiantuntijatuen tavoitteet lyhyesti ja tilannekatsaus 

(caset, mistä löytyy tietoa)

• Klo 9.25 Keskustelu

• Klo 9.35 KAO:n rahoittamat digihankkeet – tilannekuva, Kunnille 

tehtävä digikannustinkysely, tuloksia, KAO –digikehittämicaset, 

mistä löytyy tietoa?

• Klo 9.45 Keskustelu

• Klo 9.55 Digipalvelujen lainsäädäntötapausten esiinnostot

• Klo 10.05 Keskustelu

• Loppusanat ja seuraava verkosto 14.1 teemalla YritysDigi

• Klo 10.15 Tilaisuus päättyy 

H



Asiantuntijatuen pilotit 

syksyllä 2021 ja toimintamallin 

muotoilu jatkotyöhön

Digitalisaation edistäjien verkosto (DEV) 3.12.2021

Sirpa Fourastie ja Annette Hotari



Asiantuntijatuen pilotointi 2021

13 hakemusta

4 valintatyöpajaa 

4 valittua pilottiprojektia

Pilotin yhteenvetotilaisuus 

19.1.2021, Ilmoittaudu 

tapahtumaan tästä (linkki)

•Digitalisaation

mahdollisuudet: 

toimintatapojen uudistaminen

ja tehostaminen

digitalisaation keinoin.

•Asiakastarpeiden ja 

palvelutarjonnan

nykytilanteen ja 

kehitystarpeiden kartoitus.

•Asiakaslähtöinen palvelujen

kehittäminen ja 

palvelumuotoilu.

•Palvelujen käytettävyys ja 

saavutettavuus.
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https://www.lyyti.fi/reg/asiantuntijatuki-2021


Pilottiprojektien sanoittamat haasteet alussa

Empatia ja asiakasymmärrys 

muutoksen tukena

”Kuinka voisimme rakentaa koko 

hallinnonalan yhteisen 

ymmärryksen 

asiakaskokemuksesta ja siilojen yli 

palvelevan asiointikokemuksen?”

Oikeusrekisterikeskus

Kuntapalvelut digitarjottimella

”Kuinka voisimme tarjota 

saavutettavat ja helppokäyttöiset 

sähköiset asiointipalvelut/kanavat 

sekä kaikille kunnille saman 

makuiset kunta-asioinnin 

verkkopalvelut ja koota 

prinsiippejä niiden 

rakentamiseen?”

Sipoo

Sujuvaa asiointia pellon laidalta

"Kuinka voisimme luoda 

asiakaslähtöiset sähköiset palvelut 

luomuviljelijöiden tarpeisiin 

yli "siilojen" ja 

luoda samalla asiakaskeskeisen 

kehittämisen mallia koko 

Ruokaviraston tasolle? ”

Ruokavirasto

Yritysten ja elinkeinoelämän 

palvelutarpeet Kymenlaaksossa

”Kuinka voisimme tehokkaasti 

selvittää yritysten tarpeet, jotta 

voidaan toteuttaa tarpeisiin 

pohjautuva sujuva ja turvallinen 

asiointipalvelu tukemaan 

yritystoimintaa?”

Kotka, Kouvola, Hamina, 

Kymenlaakson kauppakamari, 

kehittämisyhtiö Cursor Oy ja 

Kouvola Innovation
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Tekemisen tapa ja tuotokset 1/4
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Tekemisen tapa ja tuotokset 2/4

• Tiivis työskentely projektitiimissä 

(sprinttimalli)

• Haastattelut, työpajat, 

palvelumuotoilun menetelmät

• Viestintä

• Erilaisten työkalujen käyttö
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Tekemisen tapa ja tuotokset 3/4
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Tekemisen tapa ja tuotokset 4/4

Protot ja niiden

validointi käyttäjillä

Asiakasymmärrykseen ja 

asiakastarpeisiin 

pohjautuvat analyysit.

Perusteluja muutoksen 

tueksi.

Sidosryhmäkartat.

Tulevaisuus- ja 

ennakointityö.
Luonnos koostepohjasta

Asiantuntijatuella ennakoidaan varsinaisen tuotoksen 

kehittämistä. Eli vältetään liian varhain aloitettu tekninen 

toteutus. Tässä vaiheessa ei vielä tapahdu devaamista tai 

integraatioiden toteuttamista. Lopullista ratkaisuehdotusta 

tutkitaan ja tunnistetaan myös mahdollisuudet skaalata.

3.12.2021 #digiohjelma #diginAsiantuntijapooli 12

Lopuksi kootaan 

ymmärrys ja tunnistetaan 

jatkotehtävät. 

Kannustetaan jatkamaan 

hyvin alkanutta työtä.



Kiitos mielenkiinnosta!

• Millaisia ajatuksia heräsi?

• Mikä on mielestäsi tärkeintä asiantuntijatuessa?

• Missä tilanteessa hyödyntäisit asiantuntijatukea?

• Pilotin yhteenvetotilaisuus 19.1.2021, Ilmoittaudu tapahtumaan tästä (linkki)
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dvv. f i

Digi- ja väestötietovirasto dvv.fi



Kuntien digitalisaation
kannustin

Digitalisaation edistäjien verkosto

3.12.2021



• Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille

• Digitalisaatiota edistäviin kuntien hankkeisiin, jotka ovat kuntien toimintatapoja tai 
palveluprosesseja uudistavia sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta parantavia

• Rahoitetaan vain hankkeita, joissa useampi kuin yksi kunta mukana (pl. 1. haku 2019)

• Toteutettujen hakujen aiheet

• 2019: Kunnan tiedolla johtamisen parantaminen, datan hyödyntäminen sekä näihin liittyvän 
tietojohtamisen ja toimintaprosessien kehittäminen

• 2019 yhteishankkeet: Toiminnan, tehtävien ja sisäisten prosessien muutokset

• 2020: Kunnan päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian digitalisaatio sekä 
etätyökäytäntöjen ja digitaalisten palveluiden kehittäminen

• 2021 Kuntien toiminnan ja palveluiden digitalisaation kehittäminen rakennetun ympäristön 
toimialalla TAI Digitaalisen turvallisuuden edistäminen kuntien toiminnan ja johtamisen 
jatkuvuuden varmistamiseksi

• Lisätietoa VM:n internet-sivulla.

16

Kuntien digitalisaation kannustin: kenelle ja mihin 
tarkoitukseen?

https://vm.fi/kuntien-digitalisaation-kannustinjarjestelma


Tavoitteena vaikuttavuus
Kuntien sitoutuminen avustettavan hankkeen kautta toimintatapamuutoksiin

• Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä muutetaan kunnallisia toimintaprosesseja, asukkaiden 
palvelukokemusta sekä korvataan analogisia ihmistyötä vaativia työvaiheita

• Tavoitteena myös mahdollisuus kustannussäästöihin

Yhteistyön edistäminen ja tiedon jakaminen

• Samoja prosesseja tai palveluja kehittävät kunnat yhteen, tavoitteena vertaisoppimista, tietojen jakamista 
innostamista

• Yhteistyövelvoite avustuksen ehdoissa tukee yhteisten tietomääritysten ja mallinnusten tekoa

• Yhteydet kansalliseen kehittämiseen

 Tueksi: VM:n verkostotilaisuudet ja infot, muiden ministeriöiden ja tahojen tilaisuudet, Kuntaliiton Yhteiset 
digiratkaisut -verkoston ”Digisumpit”, kuntien keskinäiset verkostot…

Kansallisten yhteisten palvelujen ja tietovarantojen hyödyntäminen tai käyttöön otto

• Hyödynnettävä soveltuvin osin yhteentoimiva.suomi.fi -yhteentoimivuusalustalta löytyviä sanastoja, koodistoja 
ja tietomalleja ja mahdolliset uudet julkaistava siellä

• Kehitetyt uudet palvelut on kuvattava suomi.fi:n palvelutietovarantoon

 Tueksi: Esim. DVV:n tilaisuudet, ministeriöiden teemakohtaiset tilaisuudet…
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Hankkeiden arviointikriteereistä

• Muutokset kunnan toimintatavoissa ja prosesseissa

• Huomioidaan mm. toiminnalliset vaikutukset, tarvittavien toimenpiteiden tunnistaminen, 
muutoksen johtaminen ja seuraaminen, palvelujen parantuminen, kytkeytyminen kuntien 
strategioihin ja muuhun kehittämiseen

• Yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikuttavuuden toteutuminen sekä 
hankkeiden yleinen merkitys kuntien kannalta

• Huomioidaan mm. hankkeen toteutuskelpoisuus ja vaikuttavuus suhteessa laajuuteensa, muualla 
tehdyn työn hyödyntäminen, osallistuva kuntajoukko, hyödynnettävyys muissa kunnissa, 
tuottaako hanke yhteisiä ratkaisuja kuntakohtaisten ratkaisujen sijaan, kokemusten ja tiedon 
jakaminen, taloudelliset tavoitteet, kustannussäästöt ja/tai menojen kasvun hillintä

• Kansallisten palvelujen hyödyntäminen sekä lainsäädännön 
vaatimusten toteutuminen

• Huomioidaan mm. kansallisten palvelujen hyödyntäminen, tiedon yhteisten määritysten 
hyödyntäminen ja kuvaaminen yhteentoimivuusalustalle, riskien tunnistaminen (esim. tietosuoja), 
lainsäädännön velvoitteiden huomioiminen
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Tuetuista hankkeista

• 122 hanketta saanut myönteisen rahoituspäätöksen 2019 – 2021

• Hankkeissa mukana 223 kuntaa (76 % Manner-Suomen kunnista)

• Kuntien yhteishankkeissa mukana vähintään 2 kuntaa, enimmillään 
yhdessä hankkeessa yli 20 kuntaa

• Pienimmät tuet olleet alle 20 000 euroa, suurin 3,4 miljoonaa euroa

• Keskimääräinen tuki 250 000 – 550 000 euroa

• Toteutusaikaa hankkeilla lähtökohtaisesti hieman yli 2 vuotta
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20 Linkki luetteloon

Luettelo kuntien hankkeista 

https://vm.fi/kuntien-digihankkeet


Vuoden 2022 haku

• Tavoitteena toteuttaa hakuprosessi kevään 2022 aikana

• Tämänhetkisen suunnitelman mukaan vuoden 2022 hankkeet 
toteutettava 30.10.2024 mennessä

• Hakuteemasta pyydetty kyselyllä ajatuksia myös nykyisiltä 
digikannustinhankkeilta
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Kiitos!
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DEV 3.12.2021
Digipalvelut ja 
lainsäädäntö

Digiohjelma



Lainsäädäntötyöryhmä
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Jäsenistössä edustusta eri hallinnonaloilta.

Selvityksiä tehdään myös oma-aloitteisesti, mutta parhaan hyödyn yhteiskuntana 

saamme kun tekijät kertovat kohtaamistaan tapauksista.

Haluaa olla apuna nykyhetkessä ja katsoa myös tulevaan: 

• Tukee asiointipalveluja kehittävien viranomaisten työtä  yhteistyö

• Selvittää esille nousevia juridisia kysymyksiä  avoin keskustelu

• Selvittää asiointiin liittyviä lainsäädäntöhaasteita ja pyrkii etsimään niihin ratkaisuja 

ratkaisukeskeisyys

• Nostaa mahdolliset esteet säädöstasolla keskusteluun ja vie muutostarpeita eteenpäin 

 muutoshakuisuus ja tulevaisuusnäkymä



Lainsäädäntö taustalla digipalveluiden kehittämisessä 
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Mahdollisuus: 

• Yleislainsäädäntö (tukemassa digiasioinnin kehittämistä)

• Muun muassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, laki hallinnon yhteisistä 

sähköisen asioinnin tukipalveluista, laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta, laki 

vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista, laki 

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, laki sähköisen viestinnän 

palveluista

• Erityislait

• Onko teillä jo tulkittu digimyönteisesti olemassa olevia pykäliä, tai saatu muutettua 

tiettyä pykälään sen osalta, että digitaalisuus on mahdollista?

• Esimerkiksi:

• maakaari 18:7 a § panttikirjojen massakonversio

• laki verotusmenettelystä 26 c § tiedoksianto

 kerro näistä, listausta tarvitaan!



Lainsäädäntö taustalla digipalveluiden kehittämisessä 
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Uhka: 

Pääsääntöisesti erityislait (tällä hetkellä)

• Mm. kirjallisuuden/alkuperäisyyden vaatimus erityislainsäädännössä

• Esimerkiksi:

• Maakaari 14:9: Hakijan on esitettävä kirjattavan oikeuden perustamista tai 

siirtämistä koskeva sopimus tai muu asiakirja alkuperäisenä.

• Toimintamallivaihtoehtoja eri tekstiasuille?

• Esimerkiksi:

• Asetus kaivostoiminnassa mm. 13 §, myös muita; hakemukseen tulee liittää 

virkatodistus tai kaupparekisteriote

• Jotain muuta estettä säädöstasolla?

 kerro näistä, listausta tarvitaan!

Myös yleislainsäädäntöä tulee tarkastella muutostarpeita silmällä pitäen. 



Mielessä aidosti digitaalinen Suomi!
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Nosta asia esille täällä!

Kerro näkemyksistäsi työryhmälle (yhteys Tiinaan tai muihin jäseniin)

K

• Työryhmän sivusto ja yhteystiedot: https://vm.fi/lainsaadantoryhma

Tilannekuva julkaistaan joulukuun 2021 aikana. Se ja muut julkaisut löytyvät sivustolta:

https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto

https://vm.fi/lainsaadantoryhma
https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto


Julkisen 
hallinnon 
digikehittäjät 
tarvitsevat 
mahdollisuuden 
yhteiseen 
vuoropuheluun, 
verkosto tässä hyvänä apuna

Lainsäädäntö
Yleislainsäädäntö tukee 

osaltaan, varsinkin erityislait 

suurennuslasin alla. 

Menettelyn yhtenäistäminen 

ja digin mahdollistaminen 

tavoitteena.

Digihankkeet jakoon

Digihankkeiden tulokset 

tulisi saada nykyistä 

paremmin esiin  idea

lyhyistä hanke-

esittelyvideoista

Hyvinvointialueiden 

irtautuminen 

peruskunnista 
haastaa miettimään 

miten palvelut ja 

prosessit suunnitellaan 

jatkossa

Palvelumuotoilukokeilut 

eivät ole aiemmin 

onnistuneet, 

asiantuntijatuen 

avulla
löydetty malleja yhteiseen 

tekemiseen
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Yhteenveto



Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:

Heli Hänninen
Marjukka Saarijärvi
Petteri Ohvo
Tiina Lokka-Lepistö
Päivi Anttila

Digiohjelma


