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Anna-Maija Karjalainen
osastopäällikkö, JulkICT-osasto

valtiovarainministeriö



Kansalaisyhteiskunnan näkemykset esiin   

 Kiitos järjestöille aktiivisuudesta ja 

osallisuudesta keskusteluun

 Digitaalisten palvelujen 

ensisijaisuus

> Ihmisoikeudet eivät vaarassa

> Palveluja kehitetään

> Digitukea kehitetään

3



Johanna Nurmi
Digi arkeen -neuvottelukunnan sihteeristö, 

valtiovarainministeriö



Digi arkeen -neuvottelukunta 
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 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen asettama. 

Toimintakausi  8.3.2017–28.2.2019.

 Keskustelualusta digisyrjäytymisen estämiseksi

 Yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, 

tutkijoiden ja valtiovarainministeriön välillä

 Tukee palvelujen kehittämistä niin, että eri väestöryhmät pystyisivät 

tasavertaisesti hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia. 

 Neuvottelukunnan työllä etsitään ja tuetaan uudenlaisia tapoja 

organisoida hallinnon ja kansalaisjärjestöjen välinen yhteistyö.



Laaja kolmannen sektorin osallisuus
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 17 järjestöä, viisi tutkijaa, kolme ministeriötä (VM, OM, STM)

 Puheenjohtaja Marianne Heikkilä

 Kokoontuu  4 krt/vuosi, lisäksi ns. aamukahvitapaamisia

 Järjestää seminaareja

Neuvottelukunnan jäsenten taustaorganisaatiot:

Marttaliitto I Apuomena I Enter I HelsinkiMissio I Invalidiliitto I Kehitysvammaliitto 

Kuluttajaliitto I Kynnys I Moniheli I Näkövammaisten liitto I SAMS I Allianssi 

Suomen Setlementtiliitto I Suomen kirjastoseura I TIEKE I Valli I Työterveyslaitos  

Vanhustyön keskusliitto I Tampereen yliopisto I Lapin yliopisto I Turun yliopisto  

Jyväskylän yliopisto 
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Keskeisimmät asiat 

neuvottelukunnan työssä

1. Yhdenvertaisuus palveluiden 

käytössä

2. Kansalaisten digiosaamisen 

turvaaminen

3. Asiakkaan kokema ja saama  

hyvä palvelu 

Jäsenten näkemys

Tehtävät ja tavoite

1. Käsittelee meneillään olevia 
uudistuksia. Voi nostaa esiin 
tärkeäksi katsomiaan asioita. 

2. Kokoaa ja tuo hallituksen tietoon  
näkökohtia, jotka on huomioitava, 
kun digitaalisia palveluja 
kehitetään kaikkien käyttöön.

3. Tunnistaa, arvioi ja viestii 
tarpeista, joita digitaalisten 
palveluiden suunnittelussa ja 
toteutuksessa tulee ottaa 
huomioon.



Avoin viestintä ja toiminta edistävät vuoropuhelua

 Muistiot, taustatieto ja palaute
vm.fi

 Videot
YouTube > VM > #digiarkeen 

 Blogi 
Suomidigi.fi > Digi arkeen

 Keskustelualusta
Suomidigi.fi  > Kehittäjäfoorumi

 Sosiaalisessa mediassa:  
#digiarkeen
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http://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLl-Miv8NOLJkrKFhkb4vJKj-CYZXArtvf
https://suomidigi.fi/blogit/#cat=.category-digi-arkeen
https://suomidigi.fi/kehittajafoorumi/


Digi arkeen -keskustelutilaisuus 22.3.2018 

 Klo 9.10–10.45 

Puheenvuoroja ja keskustelua 

 Klo 10.50–11.00

Miten tästä eteenpäin?

 Klo 11–11.30

Videohaastatteluja

#digiarkeen

9

#digiarkeen



Miten tästä eteenpäin?

 Mitä tekstiä tänne tulee?

 Mitä tekstiä tänne tulee?

 Mitä tekstiä tänne tulee?
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Kiitos.


