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Digi arkeen -neuvottelukunnan toimintasuunnitelma 6/2017-2/2019 

  
     
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja 
uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Hyvän hallinnon lähtökohta on, että julkisten pal-
velujen tulee olla yhtälailla kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja käytettävissä heidän iästään, taidois-
taan, olosuhteistaan tai asuinpaikastaan riippumatta. 
 
Neuvottelukunnan tavoite  
 

 Tuoda esille ihmisten erilaiset tarpeet, jotta kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää jul-
kisia palveluita 

 Löytää ja tukea uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon ja muiden yhteiskunnan toimijoiden välistä 
yhteistyötä (Neuvottelukunnan asettamispäätös) 

 
Neuvottelukunta on määritellyt tärkeimmiksi näkökulmikseen yhdenvertaisuuden palveluiden käytössä, 
kansalaisten digiosaamisen turvaamisen ja asiakkaan kokeman ja saaman hyvän palvelun. Kansalaisia 
pyritään tukemaan eri tavoin, jotta he selviytyvät itsenäisesti arjen tilanteissa ja saavat tarvitsemansa tuen 
niin digitaalisten palveluiden käytössä, kuin kaikkien muidenkin palveluiden käytössä. 

 
Neuvottelukunnan kokoonpano 
 
Neuvottelukunnassa on edustettuna 17 kansalaisjärjestöä ja mukana on 5 tutkijaa sekä edustajat 3 minis-
teriöstä (VM, OM ja STM). 
 
Neuvottelukunnan tehtävä ja toiminta 
 
Digi arkeen -neuvottelukunta muodostaa yhteistyö- ja vuoropuhelukanavan kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden 
ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä.  
 
Neuvottelukunta käsittelee meneillään olevia uudistuksia ja neuvottelukunta voi myös itse nostaa esiin tär-
keäksi katsomiaan asioita.  
 
Neuvottelukunnan tehtävä on koota ja tuoda valtioneuvostoon tietoon sellaisia huomioita ja näkökohtia, 
joiden huomioon ottaminen on välttämätöntä, tarpeellista tai suotavaa, kun digitaalisia palveluja kehitetään 
kaikkien ja kaikenlaisten ihmisten palvelukseen.  
 

http://www.hare.vn.fi/Uploads/30101/407015/ASETTAMISPAATOS_20170309111000_407015.PDF
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Neuvottelukunta tukee toiminnallaan erityisesti: 
 

- Lainsäädännön uudistamista, esimerkiksi saavutettavuusdirektiivin toimeenpano ja digitaalisten 
palvelujen ensisijaisuuteen liittyvä lainsäädäntö 

- Erilaisiin asiakastuen tarpeisiin vastaamista julkisissa palveluissa 
- Julkisen hallinnon digitaalisten palveluiden tarjontaa ja kehittämistä 

 
Tässä toiminnassa keskeisiä yhteistyötahoja, keinoja tai toimenpiteitä ovat: 
 

- Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen digihankkeet (15 kpl) 
- Valtiokonttorin moniammatillinen digitiimi D9, joka antaa virastoille käytännön 

apua poikkihallinnollisten, asiakaslähtöisten ja helppokäyttöisten julkisten  
digipalveluiden rakentamisessa 

- AUTA-hanke, joka luo toimintamallia digitaalisten palveluiden opastus-, 
 tuki- ja neuvontapalveluille 

- Saavutettavuusdirektiivin toimeenpano, yhdenvertaisuus ja digitaalisten  
palvelujen laatu 

- Suomi.fi ja sen alaiset verkkopalvelut esim. Valtuudet-palvelu ja Viestit-palvelut 
- Digitaalisten palveluiden tiekartan toimeenpano, 100+ palvelua, ensisijaisuuden linjaukset ja lain-

säädännön uudistaminen 
 

Neuvottelukunnan toimintatavat  
 
Kokoukset 
 
Digi arkeen -neuvottelukunta kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kokoukset valmistelee neuvottelukunnan 
sihteeristö puheenjohtajan johdolla.  
 
Kokouksissa käsitellään neuvottelukunnan tavoitteen ja tehtävän kannalta keskeisiä:  
1) valtiovarainministeriön johtamia kehittämishankkeita ja muita mahdollisia valtioneuvoston hankkeita, 
jotka ovat tärkeitä neuvottelukunnan työn kannalta ja 
2) neuvottelukunnan jäsenten esiin nostamia kysymyksiä.  
 
Kokouksiin voidaan kutsua neuvottelukunnan ulkopuolisia alustajia ja keskustelijoita. Osa kokouksista voi-
daan järjestää yhteistyössä muiden neuvottelukuntien tai työryhmien kanssa. 
  



   3 (6) 

 

 

 
 
Neuvottelukunnan järjestämät seminaarit  
 
Neuvottelukunta järjestää vuosittain vähintään kaksi avointa seminaaria, joihin kutsutaan laajalti kansalais-
yhteiskunnan ja yhteiskunnan muiden sektoreiden edustajia. Kutsuttavien kokoonpano voi vaihdella semi-
naarin teeman mukaan.  
 
Sidosryhmätapaamiset  
 
Neuvottelukunta järjestää tarpeen mukaan tapaamisia erilaisten sidosryhmien kanssa. Tapaamisten osal-
listujajoukosta ja luonteesta sovitaan tapahtumakohtaisesti. Tapaamisiin voi osallistua neuvottelukunta ko-
konaisuudessaan, sen osa, puheenjohtaja yksinään tai sihteeristön kanssa.  
 
Aamukahvitapaamiset 
 
Neuvottelukunta järjestää jäsenilleen aamukahvitapaamisia, joiden tarkoituksena on tiedon välittäminen ja 
verkostoituminen. Tapaamisen järjestää vuorotellen kukin neuvottelukunnan jäsen omassa organisaatios-
saan. Järjestäjä saa itse valita tapaamisen aiheen ja luoda sille haluamansa rakenteen ja sisällön.  
 
Seminaarit ja muut tapahtumat, joihin neuvottelukunta osallistuu kumppanina 
 
Neuvottelukunta osallistuu kumppanina muiden järjestämiin seminaareihin ja tilaisuuksiin tarpeen ja mah-
dollisuuksien mukaan. Osallistumisesta sovitaan tapauskohtaisesti ja se on vapaaehtoista neuvottelukun-
nan jäsenille.  
 
 
Neuvottelukunnan toimijoiden roolit  
 
Neuvottelukunnan puheenjohtaja johtaa neuvottelukuntaa, sen sihteeristöä ja toimii kokousten puheenjoh-
tajana. Puheenjohtaja edustaa neuvottelukuntaa valtiovarainministeriön suuntaan sekä neuvottelukunnan 
jäsenten ja sihteeristön tuella hoitaa yhteyttä neuvottelukunnan ulkopuolisiin sidosryhmiin.  
 
Neuvottelukunnan jäsenet huolehtivat kukin osaltaan siitä, että neuvottelukunnan toimeksiannon mukai-
sesti tarvittava tieto kanavoituu julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Kansalaisjärjestö-
jäsenten erityisenä tehtävänä on huolehtia kehittämiskohteiden esiin nostamisesta ja tiedon jakamisesta 
oman jäsenistönsä ja viiteryhmiensä osalta, tutkijajäsenten tehtävänä on erityisesti tuoda tutkimukseen 
perustuvaa tietoa neuvottelukunnan työn tueksi. Hallinnon edustajien tehtävä on viedä neuvottelukunnan 
esiin nostamia asioita osaksi omaa kehittämistyötään ja välittää tietoa omille sidosryhmilleen.  
 
Neuvottelukunnan sihteeristö valmistelee puheenjohtajan johdolla neuvottelukunnan kokoukset ja muut 
tapahtumat, huolehtii toiminta- ja viestintäsuunnitelman toteutumisesta, hoitaa työn tarvitsevat käytännön 
järjestelyt ja tuottaa osaltaan tietoa ja materiaalia työtä varten. Sihteeristön tehtävänä on myös huolehtia, 
että neuvottelukunnan asiantuntemus kanavoituu osaksi valtiovarainministeriössä (tai muualla valtioneu-
vostossa) tapahtuvaa kehittämistyötä.   
 
 
Neuvottelukunnan tuotokset  
 
Neuvottelukunta vaikuttaa asiantuntemuksellaan digitaalisia palveluja koskevan lainsäädännön kehittämi-
seen, erilaisiin asiakastuen tarpeisiin vastaamiseen ja digitaalisten palveluiden tarjontaan ja kehittämiseen. 
Tärkeimpiä väyliä tähän vaikuttamiseen ovat sähköisten palvelujen tiekartan 100 palvelua, saavutettavuus-
direktiivin toimeenpano, AUTA-hanke, Digi-kärkihankkeet, Suomi.fi – palvelut ja D9 –tiimi, joka tukee digi-
talisaatiohankkeiden läpivientiä ja digiloikan tekijöitä käytännön työssä. 
 
Neuvottelukunta julkaisee verkkosivuillaan (vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta) toimintaansa liittyvää mate-
riaalia, aktivoi keskustelua eri foorumeilla mm. https://suomidigi.fi/ -sivulla blogeja ja viestii aktiivisesti esiin 
nostamistaan asioista koko toimintansa ajan.  

https://suomidigi.fi/
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Uudenlaisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kehittämisellä pyritään saamaan aikaan uusia toiminta-
muotoja julkisen hallinnon, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten välillä. Näitä kokeillaan ja kehitetään neuvot-
telukunnan toimikauden aikana ja vielä sen jälkeenkin. 
 
Toimikautensa päätteeksi neuvottelukunta luovuttaa asettajalle, ministeri Vehviläiselle yhteenvedon työs-
tään ja sen tuloksista.  
 
Neuvottelukunnan tehtäviä ja toimenpiteitä on koottu neuvottelukunnan toimintataulukkoon jota päivitetään 
jatkuvasti. Tulevat neuvottelukunnan kokoukset ja seminaarit: 
 

 Tiistai 30.5.2017 klo 9-12 yhteinen työseminaari Digi arkeen -neuvottelukunnan, AUTA-hankkeen, Tie-
kartan valmisteluryhmän ja saavutettavuusdirektiivin toimeenpanoryhmän kesken. Seminaarin tar-
kempi ohjelma ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 Torstai 15.6.2017 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 

 Tiistai 20.6.2017 klo 9-11 Ensisijaisesti sähköisten palveluiden tiekartan julkistustilaisuus 
 

 Maanantai 18.9.2017 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 

 Torstai 26.10.2017 seminaari  
 

 Torstai 9.11.2017 neuvottelukunnan kokous klo 9-12 
 

 Keskiviikko 7.2.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 

 Tiistai 6.3.2018 klo 9-10.30 aamukahvit oikeusministeriö 
 

 Keskiviikko 18.4.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 

 Keskiviikko 19.9.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 

 Keskiviikko 14.11.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 

 Maanantai 26.11.2018 seminaari 
 

 Keskiviikko 30.1.2019 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 
 
Viestintä  
 
Viestintä on keskeinen osa neuvottelukunnan työtä. Viestijänä toimivat valtiovarainministeriö, neuvottelu-
kunnan puheenjohtaja ja sihteeristö sekä osaltaan kaikki neuvottelukunnan jäsenet. Viestinnässä käyte-
tään monipuolisia kanavia. Viestinnästä on tehty erikseen oma suunnitelmansa.  
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VUODEN 2018 TARKENNETUT TOIMENPITEET JA TAPAHTUMAT 
 
 
I Neuvottelukunta aktiivisena toimijana 
 
Avoin keskustelutilaisuus digitalisaation vaikutuksista 

 
Neuvottelukunnan tehtävänä on nostaa esiin näkökohtia, jotka tulee ottaa huomioon digitaalisia palveluita 
kehittäessä. Neuvottelukunta itsessään on kuitenkin pieni otos toimijakentästä ja yhteiskunnasta. Laajem-
man näkemyksen saamiseksi neuvottelukunta järjestää keskustelutilaisuuden julkisten palvelujen digitali-
soinnista kiinnostuneille järjestöille, edunvalvontaorganisaatioille ja tutkimusorganisaatioille. Tilaisuudessa 
esitellään neuvottelukunnan tähänastista sekä tulevaa toimintaa, ja eri toimijat voivat nostaa esiin näke-
myksiä kuulemastaan ja muustakin julkisten palvelujen digitalisaatioon liittyvästä. Tavoitteena on paitsi vä-
littää tietoa neuvottelukunnan toiminnasta, myös saada ”yhteisiin talkoisiin mukaan lisää käsiä”. 
 

Mitä tuloksia odotetaan: 
Keskustelutilaisuudessa nousseet huomiot otetaan käsittelyyn neuvottelukunnan kokouk-
sissa, ja ne toimivat syötteenä neuvottelukunnan toiminnalle ja lopputuotokselle. Neuvotte-
lukunnan jäsenet voivat myös omassa toiminnassaan edistää havaittuja toimenpiteitä. Saa-
tuja palautteita ja ideoita välitetään tarpeen mukaan eri digihankkeisiin ja palvelutuottajille. 
 

Ajankohta: 22.3.2018 Cafe Köket 
 
 
Suomi.fi ja järjestöt tukevat toisiaan 
 
Viestitään ja tuetaan järjestöjä palveluiden kuvaamisessa suomi.fi:n palvelutietovarantoon ja jaetaan hyvää 
viestintämateriaalia järjestöille, joilla ne voivat kertoa suomi.fi-palveluista jäsenilleen. 
 

Yhteistyö Ylen kanssa 
 

Digi arkeen -neuvottelukunta jatkaa Ylen kanssa aloittamaansa yhteistyötä suomalaisten digiosaami-
sen edistämiseksi. Yhteistyön sisältö ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin. 
 
Toiminnassa huomioidaan myös mahdollisten muiden kumppanuuksien myötä tuleva yhteistyö. 
 
II Vaikuttaminen meneillään oleviin hankkeisiin ja neuvottelukunnan kokoukset  
 
Vaikuttaminen meneillään oleviin hankkeisiin 

o Sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen ensisijaisuus: digitaalisten palvelujen laatukriteeris-
tön muodostaminen, sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintatavat 

o Digitalisaatiotavoitteet vuodelle 2025 ja tulevaisuuskatsaukset 
o Digituen mallin jatkokehitys 
o Asiakas maakunta- ja soteuudistuksessa 

 

 Keskiviikko 7.2.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
o Laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta – Esittely ja keskustelu  
o Neuvottelukunnan blogin hyväksyntä digitukeen liittyvistä kysymyksistä 
o Hallituksen linjaukset sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen ensisijaisuudesta ja hallitus-

kauden toimenpiteet 
o Tekoäly Auroran esittely 
o Neuvottelukunnan toimenpiteiden vuodelle 2018 hyväksyntä. 

 

 Keskiviikko 18.4.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
o Sidosryhmien kuulemistilaisuuden tulosten koonti ja jatkohyödyntäminen 
o Kolmas sektori ja palvelutietovaranto 
o Syksyn seminaarin teeman valitseminen 
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o Katsaus ja yhteinen työskentely: digitaalisten palvelujen laatukriteeristö & elämäntapah-
tumapohjainen kehittäminen 

o Asiakas maakunta- ja soteuudistuksessa 
 

 Keskiviikko 19.9.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous  
o Katsaus ja yhteinen työskentely: sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen toimintamallit 
 

 Keskiviikko 14.11.2018 klo 13-16 neuvottelukunnan kokous 
 
Muita käsiteltäviä teemoja 

o Neuvottelukunnan jäsenten teettämät ja tutkimukset, kuten Valli ry:n Ikäteknologiakeskuk-
sen tutkimus ikäihmisten toiveista ja tarpeista pankkiasioinnin kehittämiseen ja Monihelin 
Digituki –arkeen hanke. 

o Tutkimus Digitalisaation kustannuksista – Valtiovarainministeriön valmistelussa 
o Saavutettava viestintä 
o Tietosuoja-asetus 

 
III Neuvottelukunnan lopputuotos 

Toimintakertomus 
- Koonti neuvottelukunnan toiminnasta ja huomiot miten neuvottelukunnan työ on vaikuttanut minis-

teriöiden toimintaan. 
- Arvio neuvottelukunnan toiminnasta ja mahdolliset näkemykset jatkon toimintatavoista 

 
Toimintakertomuksen lisäksi jotain millä saadaan kiinnitettyä huomiota laajemminkin 

- Vaihtoehtoisia ideoita: Video? Raportti? Digitaalinen kertomus?  
 
Mahdollisia teemoja:  

 Miten robotiikasta ja teknologiakehityksestä syntyvä hyöty sijoitetaan sosiaalisiin palveluihin?   

 Miten erilaiset digitaidot ja toimintaedellytykset sekä saavutettavuuskysymykset huomioidaan 
muuttuvassa työelämässä? 

 Digitaaliset taidot maahanmuuton integroinnissa 

 Järjestökentän työ digitaalisen yhteiskunnan edistämisestä näkyväksi 
 
 
IV Muut tapahtumat 
 

- Maanantai 26.11.2018 seminaari 
o Neuvottelukunnan kauden päätösseminaari 
o Avoin kutsu kaikille kiinnostuneille, panostetaan tapahtuman saavutettavuuteen 
o Teemoja: Lapset, nuoret ja digitalisaatio; Eri sukupolvien digiarki – Käyttäjien näkökulmia 

palvelun helppoudesta ja vaikeudesta digiaikana; Ihminen digipalveluiden käyttäjänä – 
Miten puretaan pelkoja ja vastarintaa? Millaisia hyviä toimintapoja ja malleja on joilla au-
tetaan ihmistä digipalveluissa 
 

 Kahvit: 
o 2018: 
o 16.2.2018 klo 9-10.30 Enter, Valli, Vanhustyön keskusliitto  

Ikääntyneiden omat kokemukset 
o 6.3.2018 klo 9-10.30 Oikeusministeriö 

Demokratiapalvelut ja yhdenvertaisuussuunnittelu 
o 17.4.2018 klo 9-11 Kehitysvammaliitto 

Selkokieli ja kognitiivinen saavutettavuus 
o 8.5.2018 klo 9-10.30 Invalidiliitto  
o Kesäkuu 2018 Allianssi ry  

Lasten & Nuorten oikeudet digitaalisessa mediassa ja sähköisissä palveluissa 
 

Muut mahdolliset tapahtumat 


