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Miksi verkostoa tarvitaanMiksi verkostoa tarvitaan

• DigiEkosysteemi on jatkuvassa muutoksessa  toimijoilla vaikeuksia hahmottaa 

asioiden prioriteetteja sekä omaa rooliaan kokonaisuudessa.

• Eri rahoituskanavat/ministeriöt ohjaavat kehitystä, ei niinkään omat-/kansallisesti 

yhteiset kehittämistarpeet.

• Tarve jäsentää jo nyt linjattuja kehittämistoimenpiteitä ja tuoda herätteitä suunnitteilla 

olevista asioista (ennakointiajattelu).

• Asioita tarkasteltu pitkään organisaatio- ja/tai palvelualuekohtaisesti, nyt tuetaan 

tarkastelua asiakas-/ihmislähtöisen näkökulman kautta (kulttuurinen hidas muutos on 

käynnissä).

• Osa toimijoista tarvitsee nostetta/rohkaisua digitalisaation edistämiseen.

• Osa tarvitsee tietoa meneillään olevista hankkeista, joihin voisi mennä mukaan/ joista 

voisi ottaa vinkkejä omaan etenemiseen.



Vuorovaikutus 
edellyttää 
kuuntelemista
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Kenelle
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Erityisesti julkisen hallinnon 

digikehittäjät

esim. muutosagentit/-johtajat,

palvelukehittäjät, 

palvelumuotoilijat, 

prosessi-/projektikehittäjät,

tiedonhallinnan ammattilaiset,

tietohallinnon ammattilaiset

 Tavoitteena on luoda yhteistä 

kieltä eri ammattiryhmien välille.

Kenelle? 



Hyödyt

• Auttaa hahmottamaan kansallisen digikehityksen tavoitteita (ei siis pelkästään 

digiohjelman toimenpiteitä) sekä uusia tuulia ja tunnistamaan oma rooli 

kokonaisuudessa.

• Tukee ja lisää avointa vuorovaikutusta julkisen hallinnon digitalisaatiosta

kiinnostuneiden kesken.

• Tukee ja ruokkii pitkäjänteistä kehittämistyötä sekä yhteensovittavan

kehittämisen ja johtamisen näkökulmaa.

• Tuo esiin hyviä käytäntöjä julkisen hallinnon digitalisaatioon liittyen (mitä on tehty, 

mitä tehdään, mitä on tulossa)  kohtauttaa kehittämistarpeita ja –tekoja 

synnyttää uusia kehittämiskumppanuuksia.

• Tunnistaa digikehittämisen pullonkauloja yhteisen vuoropuhelun kautta.

• Tuo esiin verkostossa tunnistettuja kehittämishaasteita kansallisten 

kehittämishankkeiden valmistelussa.
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Digitalisaatio on kompleksinen, 

useiden tekijöiden ja kytkentöjen, 

jopa sattumien kautta kehkeytyvä

ilmiö, jossa systeemin evoluutiota

ja kehittymisen reittiä ei voi 

ennakoida.

Siksi verkostotyön toimeenpano 

etenee syntyvän vuoropuhelun, 

kokeilujen, löydösten ja yhteisen 

oppimisen kautta vuosien 2021-

2022 aikana.

Digitalisaation edistäjien verkosto
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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15 
(suorat Teams -kokoukset, avoin linkki, materiaalit toimitetaan 
sähköpostitse pyydettäessä) 

• 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



Tule mukaan!
Vinkkaa hyvästä käytännöstä!
• Starttitilaisuus perjantaina 

5.11.2021 klo 9.15

teemalla mitä, kenelle, miksi

• Ei ilmoittautumista

• Teams -linkki verkoston verkkosivuilla 
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto

• Kaikki ideat verkoston kehittämiseksi ovat tervetulleita

heli.hanninen@gov.fi @HeliHnninen
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https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
mailto:heli.hanninen@gov.fi


Kiitos !

Heli Hänninen, erityisasiantuntija
JulkICT

Digiohjelma


