
Asiantuntijatuki digihaasteissa

Infotilaisuus 17.2.2022

Tilaisuus tallennetaan



Valtiovarainministeriö ja Digi- ja väestötietovirasto 

julkistivat haun 17.2.2022

• dvv.fi/asiantuntijatuki

• Tilaisuuden tallennus

• Hakulomake

• Suosittelemme haun alkuvaiheen klinikoille 

osallistumista.
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Asiantuntijatuen julkistus

https://dvv.fi/asiantuntijatuki
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/gpgp62g6
https://response.questback.com/dvv/asiantuntijatuki2022


• Palvelulupaus

• Näkökulmia digitalisaatioon

• Asiantuntijatuki osana Digiohjelmaa 

kansallisessa digikehittämisessä

• Asiantuntijatuen teemat

• Asiantuntijatuen kriteerit

• Asiantuntijatuen aikataulu 2022

• Asiantuntijatuen hakeminen

• Haasteen rajaaminen ja projektivalinnat

• Yhteiskehittäminen

• Pilottiprojektit syksyllä 2021 
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Sisältö



Asiantuntijatuen avulla

sujuvampia ja

tehokkaampia

kehityshankkeita, 

toimintamalleja ja

palveluita.
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Kehitystarpeet 

muodostetaan ihmisten 

tarpeiden pohjalta, ei 

teknologianäkökulmasta.

Ihmiskeskeisyys tarkoittaa

kykyä ymmärtää

ihmisten tarpeita ja huomioida 

yksilölliset, yhteisölliset 

ja kulttuuriset toiveet, haasteet 

ja mahdollisuudet.

Ratkaisuja 

suunnitellaan yhdessä.

Asiantuntijatuki auttaa viemään 

kehitysprosessia eteenpäin. 

Organisaatioilta vaaditaan sitoutumista

ja aikaa kehityshankkeiden 

edistämiseen.

Kehityshaasteeseen liittyvät ihmiset 

ja sidosryhmät osallistuvat 

yhteissuunnitteluun 

asiantuntijoina.

Digitalisaatio 

muuttaa organisaatioiden 

rakenteita, toimintamalleja 

ja palveluita.

Digitalisaatiolla pyritään edistämään 

ihmiskeskeistä yhteiskuntaa, jossa 

palvelut ovat saatavilla jatkuvasti, 

ihmisten tarpeiden mukaisesti.

Digitalisaatio-

haasteet ratkaistaan 

osallistamalla eri alojen  

asiantuntijoita, 

henkilökuntaa ja 

asiakkaita kehitystyöhön.

Osallistavilla menetelmillä 

tarkoitetaan ihmisten aktivoimista 

hyödyntämään omaa 

osaamistaan 

kehittämisessä.
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Asiantuntijatuki osana Digiohjelmaa 

kansallisessa digikehittämisessä

Digitalisaation 

edistämisen 

ohjelma

(VM)

Digitalisaation 

edistäminen 

- Digituki

- YritysDigi

- Lainsäädäntöryhmä

- Digitalisaation mittarit ja tilannekuva

- Digitalisaation edistäjien verkosto

- Viestintä

Saavutettavuuden

valvonta ja 

neuvonta (AVI)

Digituen koordinointi

(DVV)

Viranomaiset (valtio ja kunnat)

kumppaneineen (yritykset ja yhteisöt)

Digitoimisto

Digikompassi

Digi arkeen 

neuvottelukunta

Digi-

kannustin

hankkeet 

(kunnille)

Suomi.fi-tukipalvelut

(DVV)

Digitalisaatioon liittyvä yleislainsäädäntö: mitä vähintään tulee 

ottaa huomioon, kun kehitetään digitaalisia palveluita 

https://vm.fi/lainsaadantoryhma

Digitalisaatioon liittyvä 

erityislainsäädäntö

ASIAN-

TUNTIJATUKI 

DIGI-

HAASTEISSA

Muut digi-

hankkeet

(VM)

Muut digi-

hankkeet

(muut 

hallinnon-

alat)

Muut digi-

hankkeet

(kunnat)

Henkilöasiakkaat, yritykset ja yhteisöt

https://vm.fi/lainsaadantoryhma
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Asiantuntijatuen teemat

Asiakkaat - sujuvat 

palvelut ja yhteistyö

• ymmärretään asiakkaan 

elämäntilanne ja tarpeet

• kehitetään toimivia palveluita 

ja yhteistyön muotoja kuntien, 

hyvinvointialueiden, valtion ja 

muiden toimijoiden välillä.

Organisaatiot ja 

verkostot - muutoksen 

käynnistäminen

• ymmärretään ongelmien 

juurisyyt, tunnistetaan 

muutoksen tarve ja luodaan 

suunnitelma sen 

käynnistämiseksi

• kehitetään prosesseja, uusia 

tapoja ja toimintamalleja

Ratkaisut - kansallisten 

yhteisten palvelujen 

hyödyntäminen

• ymmärretään kipupisteitä 

palveluiden kehittämisessä

• hyödynnetään yhteisiä 

ratkaisuja, huomioidaan 

erityisesti Suomi.fi-

laatutyökalut, Suomi.fi-viestit ja 

Suomi.fi-valtuudet

Kaikkia teemoja läpileikkaavia painopisteitä projekteissa ovat:

• asiakaslähtöisyys, saavutettavuus, tiedon hyödyntäminen ja avaaminen, digitalisaatiota koskeva lainsäädäntö,

• Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteet (mm. digin ensisijaisuus), Digikompassin osa-alueet (julkiset palvelut, 

osaaminen, infra, yritykset)



Asiantuntijatuen hakeminen, 

kriteerit ja aikataulut 2022



• Haaste liittyy johonkin Asiantuntijatuen vuoden 2022 teemoista.

• Haastetta arvioidaan hakuvaiheessa kansallisiin digitavoitteisiin ja mahdollisen ratkaisun 

merkityksellisyyteen muille toimijoille.

• Haastetta on ratkomassa useampi organisaatio. 

• Asiantuntijatuki kohdistuu henkilöasiakkaille ja/tai elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnatun 

palvelutarjonnan kehittämiseen.

• Asiantuntijatukea ei voi hakea palvelujen tekniseen toteuttamiseen, integraatioiden tai 

rajapintojen toteuttamiseen, käyttöliittymäsuunnitteluun, verkkosivujen toteuttamiseen, 

viestinnän suunnitteluun, eikä teknisten vaatimusmääritelmien tekemiseen hankinnan 

kilpailuttamiseksi.

• Asiantuntijatuki kohdistuu ensisijaisesti palvelujen toteutusta edeltävään vaiheeseen.

• Asiantuntijatukea ei voida myöntää, jos haasteen päähakijalle on jo aiemmin myönnetty samaan 

haasteeseen valtionavustusta tai muuta julkista tukea.
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Asiantuntijatuen kriteerit 1/2



17.2.2022 10

Asiantuntijatuen kriteerit 2/2

Lisäksi edellytetään, että hakijaorganisaatio / asiantuntijatukea saava:

• kuvaa hakulomakkeella asiantuntijatuen tarpeen ja haasteen pyydetyistä näkökulmista sekä tunnistaa 

resursointitarpeen,

• osallistuu hakuvaiheen työpajoihin ja muihin tapaamisiin,

• hyväksyy projektin kuvauksen, tuotosten ja tulosten julkaisemisen kaikkien hyödynnettäväksi yhteisellä alustalla,

• tuottaa vähintään yhden blogitekstin projektin aikana tai lopuksi,

• osallistuu osana Asiantuntijatukea järjestettäviin tilaisuuksiin (esim. asiantuntijatuen aamukahvit, yhteinen 

päätöstilaisuus).

Tavoitteet ja muut huomioitavat asiat:

• Tavoitteena on, että valittavista Asiantuntijatuen projekteista 60 % päähakijana on kunta

• Valinnoissa painotetaan pieniä toimijoita, joilla ei ole omia resursseja haasteen ratkaisuun ja asiantuntijatuen 

saaminen on perusteltua.

• Valinnoissa huomioidaan myös käynnistyvien projektien aikataulujen yhteensopivuus.
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Asiantuntijatuki 2022
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Asiantuntijatuki hakijan näkökulmasta

Haasteen tunnistaminen ja 

kuvaaminen. Haasteen kannalta 

keskeisten kumppaneiden 

tunnistaminen ja sitouttaminen. 

Hakeminen yhdessä.

Hakuohjeisiin 

tutustuminen 

Hakuklinikkaan 

osallistuminen

Työpajoihin (1-3 kpl) 

osallistuminen. Tarkennetaan ja 

rajataan haastetta. Haasteen 

kannalta oikeat ihmiset mukaan.

Yhteiskehittämisen vaihe 1-3 kk 

edellyttää vahvaa sitoutumista ja 

resursointia. Työskentely 2 viikon 

sprinteissä. Tapaamiset joka viikko ja 

työskentelyä myös tapaamisten välissä.

Projektin aikana vähintään yhdessä 

"aamukahvitilaisuudessa" projektista 

kertominen, vähintään yhden 

blogikirjoituksen tuottaminen ja projektin 

tarkempi esittely joulukuussa.

1.

2.

3.

4.

5. 6.



• Asiantuntijatuen hakuaika on 

18.2.-1.4.2022

• Hakuaikana tarjoamme mahdollisuutta

osallistua haun tukiklinikalle. Tarjolla

olevat ajat ja ilmoittautuminen

https://www.lyyti.fi/reg/hakuklinikat2022

• Haun ohjeistus dvv.fissä

https://dvv.fi/asiantuntijatuki
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Asiantuntijatuen hakeminen

https://www.lyyti.fi/reg/hakuklinikat2022
https://dvv.fi/asiantuntijatuki


• Hakuajan jälkeen DVV arvioi
hakemukset ja kutsuu hakijoita
työpajoihin. 

• Tavoitteena on tarkentaa ja rajata
haastetta hakijoiden kanssa 1-3 
työpajassa ennen valintaa ja 
varsinaiseen Asiantuntijatuen projektiin
ryhtymistä.

• Työpajojen alustavat ajankohdat ovat :
‒ Ti 26.4. klo 9-12
‒ To 28.4. klo 12-15
‒ Ti 3.5. klo 9-12
‒ To 5.5. klo 12-15
‒ Ti 10.5. klo 9-12
‒ To 12.5. klo 12-15
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Haasteen rajaaminen ja projektivalinnat
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Yhteiskehittäminen

• Tutkimukset 

toimintaympäristössä

• Asiakastutkimukset

HAKU- JA 

VALINTAPROSESSI

Tuodaan hakuvaiheessa 

määritelty ja kuvattu 

kehityshaaste 1-3 kk:n 

ydinprosessiin ratkaistavaksi.

• Toimintaympäristö-

analyysi

• Asiakastutkimuksien 

kiteyttäminen ja 

analyysit

• Suunnitteluveturien 

(Design Drivers) 

kiteyttäminen

• Ratkaisujen ideointi

• Ratkaisujen 

konseptointi

• Ratkaisuehdotusten 

testaaminen

• Ratkaisujen liittyvien 

osien kuvaaminen

• Ratkaisukokonaisuuden 

dokumentointi

Työskentely kahden viikon suunnittelusprinteissä.

RATKAISTAAN OIKEAA ASIAA RATKAISTAAN ASIAA OIKEIN

YHTEISESTI 

TUNNISTETTU JA 

MÄÄRITELTY 

KEHITYSHAASTE

TUTKI MÄÄRITÄ KEHITÄ TOIMITA

RATKAISU-

SUUNNITTELUA 

OHJAAVAT 

SUUNTAVIIVAT

KUVATTU JA 

DOKUMENTOITU 

RATKAISU



• Ennen hakemista kannattaa perehtyä 

syksyn 2021 pilottiprojekteihin 

‒ Ruokavirasto: Sujuvaa asiointia 

pellon laidalta

‒ ORK: Muutos tarvitsee aitoa 

empatiaa

‒ Sipoo: Kuntapalvelut digitarjottimella

‒ Kymenlaakso: Yhteistyöstä 

elinvoimaa

‒ Pilottiprojektien yhteenvetotilaisuus 

19.1.2022, tilaisuuden tallenne, 

kesto 1:44

17.2.2022 16

Pilottiprojektit syksyllä 2021 

https://wiki.dvv.fi/display/DIGIAS/Ruokavirasto%3A+Sujuvaa+asiointia+pellon+laidalta
https://wiki.dvv.fi/display/DIGIAS/ORK%3A+Muutos+tarvitsee+aitoa+empatiaa
https://wiki.dvv.fi/display/DIGIAS/Sipoo%3A+Kuntapalvelut+digitarjottimella
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=137734031
https://www.youtube.com/watch?v=Tlw5t9RNQTU&feature=youtu.be
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