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Digiohjelman verkostotilaisuus: perustietoa tapahtumasta

• Seminaariosallistujia lähes 200
• Työryhmiin osallistui n. 50 % ilmoittautuneista (20–40 henkilöä per ryhmä)
• Työryhmäkeskustelussa käytettiin

• Teams-alustaa (työryhmissä ja alatyöryhmissä)
• Mentimeter-sovellusta
• Google Drive Slides -työkaluja

• Työryhmien fasilitoinnissa työparina VM:n asiantuntija ja Goforen konsultti
• Tapahtuman esitykset pidettiin hotelliin rakennetusta studiotilasta ja 

työpajoja koordinoitiin studion lisäksi kahdesta seminaarihuoneesta.
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Digiohjelman verkostotilaisuus: keskeiset opit

• Esitykset ja lähetys onnistuivat hyvin. Ennakkovalmistelu oli riittävää ja 
fasilitointituesta oli apua. Saimme hyödyllisiä oppeja etäseminaarien järjestämisestä.

• Työpajatyöskentely sujui pääosin hyvin. Verkkoyhteyksissä oli hieman haasteita. 
Työryhmätyöskentelyssä tulee minimoida aikaa vievät erilliset työkalusiirtymät.

• Työkalut toimivat pääosin hyvin. Jatkoa varten kehitysideoiksi pohdintaan sujuvampi 
ja järeämpi digiseminaari-infra. Valmiudet olemassa ottaa käyttöön Howspace, ja 
muiden työkalujen käyttöä selvitetään.

• Yhden henkilön useita rooleja tulisi välttää taukojen mahdollistamiseksi ja 
aikatauluriskien minimoimiseksi.

• Eri teemaryhmien työskenteleminen yhteisessä tilassa haastoi keskittymistä.
• Osallistujapalautetta kaivataan virtuaalitapahtumien toimivuudesta. Hyödyllistä käydä 

tunnelmat ja opit läpi heti tapahtuman jälkeen.
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Teemaryhmä 1: Koronakriisin digiloikan opit ja hyvät 
käytänteet
• Palvelut ovat siirtyneet verkkoon, minkä myötä

• on saavutettu lisää erilaisia kohderyhmiä.
• palvelut ovat laajemmin saatavilla ympäri maan.

• Robottipuhelujen ja chatbot-palvelujen käyttö auttaa isojen 
kyselymäärien/tiedotustarpeiden purkamisessa.

• Palvelujen saatavuutta on parannettu eri tavoilla.
• Palvelut on nostettu organisaatioiden verkkosivuilla helposti löydettäviksi.
• Digitukeen liittyvää materiaalia on kerätty eri organisaatioissa yhteen 

helposti löydettävään paikkaan.
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Teemaryhmä 1: Yhteiskehittämisen kohteet 1/2

• Erilaiset käyttäjät huomioitava paremmin sähköisissä palveluissa.
• Esim. eri kieliryhmät, näkörajoitteiset, henkilöt joilla ei tietokonetta, erilaiset laitteet, 

toisen puolesta asiointi, lasten ja nuorten kanssa asiointi.

• Standardoidut, tietoturvalliset ja käytettävyydeltään hyvät etäyhteys- ja 
neuvontaratkaisut kaikkien viranomaisten käyttöön. Palvelujen 
toteuttaminen yhteisesti sovituin käytäntein.
• Palvelujen on oltava helposti löydettävissä, viestinnän oltava selkeää ja turvallisuuden 

tunnetta luovaa. 
• Asiointiprosessin oltava läpinäkyvä, tietoturvallisuus huomioitava
• Yhteisasiointipisteisiin panostaminen niissä tilanteissa kun digiasiointi ei ole 

mahdollista.
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Teemaryhmä 1: Yhteiskehittämisen kohteet 2/2

• Resursseja pitkäjänteiseen 
kehittämiseen tarvitaan. 
• Kehittämistä tulisi ohjata ja valvoa 

ylätasolla (VM-ohjaus).
• Ratkaisujen kehittämisessä huomioitava 

alusta asti myös neuvontapalvelujen 
kehittäminen.

• Viranomaisten välinen tiedonvaihto 
sujuttava helpommin, 
päällekkäisyyksistä päästävä eroon

Digiloikasta jatkuvaan 
digikehittämiseen

• Resursointi jatkuvaan kehittämiseen 
(henkilöt, rahoitus)

• Yhteiset standardit ja ratkaisut 
kehitykselle

• Saavutettavuuden parantaminen
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Teemaryhmä 2: Kohti tulevaisuutta talouden ja 
yhteiskunnallisen kehityksen reunaehdoilla 1/3
• Muutosvoimien ja trendien keruu ideointia varten

• Keräsimme muutosvoimia kestävän kehityksen eri näkökulmien kannalta (talous, 
ympäristö, sosiaalinen, muu)

• Saimme kerättyä n. 40 muutosvoimaa
‒ Ympäristö: luonnonvarojen käytön kasvu, digitalisaation ja tieteen mahdollisuudet vastata 

ilmastonmuutokseen

‒ Talous: maailman talous, EU ja Suomi, datatalous ja tiedon hyödyntämiseen ja omistamiseen 
liittyvät valta-asemat, talousjärjestelmän tulevaisuus

‒ Sosiaalinen: ihmisen suhde digitalisaatioon, globaali koulutushaaste, muuttoliikkeen kasvu

‒ Muu: data-analytiikan merkityksen kasvu, teknologian poliittinen merkitys, kilpailu 
osaamisesta, infratalous
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Teemaryhmä 2: Kohti tulevaisuutta talouden ja 
yhteiskunnallisen kehityksen reunaehdoilla 2/3
• Tärkeät muutosvoimat ja vastaavat digitoimenpiteet nyt ja jatkossa

• Digi lisää syrjäytymistä, useilla riittämättömät kyvykkyydet
‒ Digitaalisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tarjoaminen palveluissa, monikanavaisuuden ja 

saavutettavuuden kehittäminen

‒ Varhaiseen puuttumiseen panostaminen, hallinnon parempi keskinäinen integraatio, 
asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu

• Datatalouden murros vaatii yhteistä yhteiskunnan digi-infraa
‒ vuoropuhelu käyttäjien ja kehittäjien välille, kaikille yhteisen infran koordinaatio, datan 

käsittelyn lainsäädäntö, kansalaislähtöiset vaikuttavuusmittarit kehitystyölle

‒ Tiedon laadun pitkäjänteinen parantaminen
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Teemaryhmä 2: Kohti tulevaisuutta talouden ja 
yhteiskunnallisen kehityksen reunaehdoilla 3/3

• Empatian katoaa robotisaation arkipäiväistyessä
‒ Asian laajempi käsittely (kohtaaminen vs. kohtaanto), mittarit kokemukselle

‒ Empatiavajeen tunnistaminen, empatiavaltuutettu, empatiatason säätö, empatian 
liiketoimintapotentiaali/-arvo

• Väestön osallisuuden vaatimukset kasvavat
‒ Palvelujen läpinäkyvyyden lisääminen / kartoitus nuorten palvelukäytöstä (mitä & miten?), 

ohjeistukset palveluista kansainvälistyvälle kansalaiselle (esim. Verot)

‒ AuroraAI some-kanaviin palvelemaan nuoria

• Paikkariippumaton työ lisääntyy
‒ Valtionhallinto Teamsiin, yhteinen infra, digitaitojen kehitys, tietoturva kuntoon, fyysisen 

kohtaamisesta uuteen normaliin, etä- ja hybridijohtamisen kehitys

‒ Julkisten palvelujen digikehittämisen edistäminen yritysten näkökulmasta, yritysten 
osaamisen parempi hyödyntäminen julkisen sektorin digikehityksessä
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Teemaryhmä 3: Lainsäädännön soveltamisen ja 
kehittämisen tarpeet digiyhteiskunnassa 1/6
• Työpajassa kerättiin ideoita ja ajatuksia lainsäädännön soveltamiseen 

liittyvistä kehityskohteista. Näitä tullaan käsittelemään lainsäädännön 
soveltamisen ja edistämisen työryhmässä.

• Lain velvoittavuus
• Velvoittavuus edistää lakien täytäntöönpanoa ja käyttöönottoa, mutta sanktiointia ei 

pidetä hyvänä ajatuksena, koska se ei edistä aitoa digitalisuutta
• Digipalvelut tulee olla sellaisia, että ne halutaan ottaa käyttöön ilman lainsäädännön 

pakkoa.
• Digitaalisten palvelujen tulee olla toimivia, tarkoituksenmukaisia, käyttäjäystävällisiä ja 

asiakaslähtöisiä, jotta niitä käytettäisiin nykyistä tehokkaammin. Lisäksi palvelujen tulee 
olla helposti löydettäviä ja niistä tulee tiedottaa käyttäjiä.

• Julkisen ja yksityisen sektorin palvelut tulee näkyä yhtenä kokonaisuutena asiakkaalle, 
jossa tietoja kysytään vain tarpeen mukaan. Ekosysteemi mahdollistaa tietojen 
virtaamisen eri toimijoille ja yhtenäisen palvelukokemuksen asiakkaalle.
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Teemaryhmä 3: Lainsäädännön soveltamisen ja 
kehittämisen tarpeet digiyhteiskunnassa 2/6 
• Lain soveltaminen

• Lain soveltamisen tueksi kaivataan selkokielisiä, käytännönläheisiä ohjeita, suosituksia 
ja case-esimerkkejä. Kuitenkin lainvalmistelussa pitäisi panostaa enemmän selkeyteen, 
koska ohjeet ja suositukset ovat ongelmallisia lakisidonnaisuuden kannalta esim. 
automaattisessa päätöksenteossa.

• Automaattisen päätöksenteon yleislain puuttuminen hidastaa automaatiota ja 
tuottavuutta.

• Lainvalmistelun tulisi uudistua tietojärjestelmien avulla automaattisesti tai avusteisesti 
toimeenpantavaksi.

• Kansallinen digitalisoitumisen tiekartta yhdenmukaistaisi eri lakien ja vaatimusten 
sisältöä ja auttaisi soveltamisessa.
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Teemaryhmä 3: Lainsäädännön soveltamisen ja 
kehittämisen tarpeet digiyhteiskunnassa 3/6 
• Lainsäädännön tulkinta

• GDPR tulisi uudistaa viranomaistiedon suostumuksellisen uusiokäytön ja OmaDatan 
mahdollistamiseksi. 

• Julkisen hallinnon automatisointi. Neuvonnan sähköistäminen ja palveluperiaate.
• Henkilötietojen käsittelyyn liittyen ollaan epävarmoja, jolloin eteneminen hidastuu.
• Liian yksityiskohtainen lainsäädäntö, jossa otetaan jopa kantaa siihen, miten tekninen 

toteutus pitää toteuttaa
• Asiaan liittyvä EU-sääntely saattaa olla monitulkintaista ja esimerkiksi eri kieliversioiden 

välillä voi olla merkityseroja
• Pitäisi puhua myös itse substanssilainsäädännöstä eikä vain oheislainsäädännöstä eli 

sähköistä asiointia ohjaavista pykälistä. Varsinaiset lait on kirjoitettava koneluettaviksi ja 
-toimeenpantaviksi
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Teemaryhmä 3: Lainsäädännön soveltamisen ja 
kehittämisen tarpeet digiyhteiskunnassa 4/6 

• Datan siirtymisen hankaluus ja tulkinnanvaraisuus hallinnon sisäisessä käytössä.
• Laintulkintoihin liittyy epävarmuutta ja siksi esim. viranomaisrekistereissä olevien 

tietojen hyödyntäminen ei edisty.
• EU-direktiivien ja asetusten soveltaminen (GDPR, INSPIRE, EIDAS...)
• Lainsäädäntö ei tunne ICT-alan palvelujen moninaisuutta ja limittäisyyttä.
• Lakia tulkitessa on uskottu asian olevan mahdollista ja laillista toteuttaa tietyllä tavalla, 

mutta jokin vanha tulkintamuistio on ollut eri mieltä. Vaikka tilanne on muuttunut sitten 
viimekäsittelyn, on tulkinta raskasta

• Tulkinnat tehdään orjallisesti lakia noudattaen ja näin unohdetaan helppokäyttöisyys ja 
asiakaslähtöisyys.
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Teemaryhmä 3: Lainsäädännön soveltamisen ja 
kehittämisen tarpeet digiyhteiskunnassa 5/6 
• Digitaalisuuteen liittyvien lainsäädännön haasteiden ratkaisut

• Politiikkatoimet, informaatio-ohjaus riittävä resursointi
• Päivittämällä tulkintoja yhteiskunnan ja sen tarpeiden mukana
• Substanssilainsäädäntöä laadittaessa tulisi noudattaa periaatteita, jotka mahdollistavat 

digitalisaation ja automaattisen asiankäsittelyn eivätkä ainakaan estä tätä
• Kansalliset yhteiset kehittämisen tiekartat, mitä digitalisaatiolta odotetaan 
• Poikkihallinnollista yhteistyötä sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa on hyvä 

tiivistää entisestään. Lainvalmisteluun on hyvä ottaa niitä tahoja mukaan, joita sääntely 
tulee koskemaan.

• Julkisen hallinnon yhteiset suositukset ja toimintatavat
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Teemaryhmä 3: Lainsäädännön soveltamisen ja 
kehittämisen tarpeet digiyhteiskunnassa 6/6 

• Selkeitä ja johdonmukaisia tulkintaohjeita, kun varsinaista lainsäädännön päivittämisen 
tarvetta ei ole. Yleisluontoiset ja vaikeaselkoiset lausahdukset eivät auta, jos yleisö ei 
ymmärrä niiden käytännön merkitystä tai sovellutusta.

• Uusi sääntely voi olla digimyönteistä mitä vanha lainsäädäntö ei ole.
• Substanssilait tulee tuottaa suoraan koneellisesti toimeenpantavassa muodossa, joka 

mahdollistaa mm. automaattisen päätöksenteon
• AuroraAI, Työmarkkinatori, Compleap jne. visiot ei toteudu, jos henkilö ei voi hyödyntää 

omia varmennettuja tietoja koneluettavasti. Toivoisin lisää näkyvyyttä siihen, miten näitä 
edistetään.
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Teemaryhmä 4: Elinkeinotoimintaa harjoittavien 
digipalvelut ja tuki niiden käyttöön (digipalvelut) 1/2
• Päättäjien laajempi ymmärrys digitalisaatiosta, strategia ja visiot

• ”Haasteena on ollut löytää toimintamalli, jossa ministeriön politiikka- ja 
lainsäädäntövalmisteluun saadaan digimahdollisuuksien ja/tai -vaatimusten parempi 
huomiointi. Kyvykkyyttä edelleen kehitettävä.”

• Kunta-valtio-yhteisprosessien ja palvelujen kehittäminen
• ”Eri viranomaisten ja toimijoiden palvelujen keskinäisriippuvaisuuksien ja liityntöjen 

kartoittaminen”
• ”Viranomaisten yhteistyö palveluihin ohjaamisessa palvelukokonaisuuksista, joissa on 

mukana useita viranomaisia” - asiakkaiden tarpeista lähtien ja palvelujen 
helppokäyttöisyys

• ”Kansalliset palvelut (Suomi.fi) sellaisiksi, että niitä voidaan soveltaa yritysasiakkaiden 
palveluihin” (Suomi.fi-viestien ja -valtuuksien edelleen kehittäminen)
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Teemaryhmä 4: Elinkeinotoimintaa harjoittavien 
digipalvelut ja tuki niiden käyttöön (digipalvelut) 2/2
• Lainsäädännön ja säädösohjauksen kehittäminen

• ”Lainsäädännöllisten esteiden poistaminen. Esim. Tiedonhallintalain 24 pykälä.” -
Lainsäädännön kehittäminen mahdollistamaan datan hyödyntäminen ja jakaminen 
(tietosuoja & luvitus)

• ”Valmisteltava nopeasti lainsäädäntö joka mahdollistaa automaattisen päätöksenteon.”
• ”Joskus lainsäädännön pykäliä pidetään liian tiukkana. Pitäisikö soveltaa, kuitenkin 

asiakkaalle tietoturvallisesti.”

• Tiedon jakaminen ja hyödyntäminen
• ”Viestitään tehokkaammin myös yli hallinnonalojen tekemisistä.”, ”Jaetaan avoimesti 

parhaita käytänteitä. (toteutustavat). Verkostoidutaan” 
• ”Rekistereiden tehokkaampi käyttö. Asiakas antaa luvan", "Julkisen datan avaaminen”
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Teemaryhmä 4: Elinkeinotoimintaa harjoittavien 
digipalvelut ja tuki niiden käyttöön (digituki) 1/2
• Toimiva digituki yritysten ja yhteisöjen tukena

• Sujuva sähköinen asiointi vapauttaa päivittäin aikaa ja resursseja muuhun toimintaan.
• Digituki auttaa ylittämään kynnyksen uusien digipalvelujen käyttöönotossa –”Jos asian 

kanssa jää yksin, jää se helposti toteuttamatta tai tulee lykättyä mahdollisimman 
kauas.” 

• Liiketoiminnan tai tunnettavuuden edistäminen ei ole varsinaisesti digituen tehtävä, 
mutta auttaa löytämään motivaatiota digitaitojen kehittämiseen

18



Teemaryhmä 4: Elinkeinotoimintaa harjoittavien 
digipalvelut ja tuki niiden käyttöön (digituki) 2/2
• Miten varmistetaan digituen hyödyt tuen tarvitsijoille ja yhteiskunnalle? 

• Tarvitaan kaikki mukaan – tuen tarjoajien ja tarvitsijoiden kohtaaminen varmistetaan 
verkostomaisen työskentelyn avulla.

• Digituen hybridimalli: tarjontaa oltava monipuolisesti bottiopastuksesta
henkilökohtaiseen neuvontaan.

• Panostettava systemaattiseen tiedon keräämiseen, jonka avulla digituen vaikuttavuutta 
voidaan seurata sekä suunnitella ennaltaehkäisevä toimenpiteitä.

• Vastuut ja velvollisuudet epäselviä, ratkaisuksi lainsäädäntö, asennekasvatus?
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