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Digi arkeen -neuvottelukunnan toimikauden muutospäätös
Valtiovarainministeriö on tänään jatkanut Digi arkeen -neuvottelukunnan toimikautta ajalle: 1.3.–31.12.2019.
Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa asetettiin yhdeksi tavoitteeksi rakentaa julkiset palvelut toimintatapoja uudistaen käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Valtiovarainministeriö asetti 8.3.2017 tekemällään päätöksellä tätä työtä tukemaan Digi arkeen -neuvottelukunnan yhteistyö- ja vuoropuhelukanavaksi kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välille (VM/355/00.01.00.00/2017)
ajalle 8.3.2017–28.2.2019.
Neuvottelukunta valmistelee kaksivuotiskaudestaan alkuvuodesta 2019 valmistuvan toimintakertomuksen, mutta työn jatkuvuuden kannalta nähdään tarkoituksenmukaiseksi pidentää toimikautta eduskuntavaalien yli meneväksi. Neuvottelukunnan työ on koettu hyödylliseksi ja merkitykselliseksi kaikkien osapuolien toimesta ja vuoropuhelua toimijoiden välillä on syytä jatkaa.
Neuvottelukunnan tavoitteet ja tehtävät jatkuvat entisellään jatkokauden ajan,
jonka lisäksi neuvottelukunnan tulisi suunnitella ja visioida neuvottelukunnan
työn jatkoa erilaisine mahdollisuuksineen ja toimintamalleineen.
Jatkokaudella myös elinkeinoelämän edustajia tullaan kuulemaan enenevissä
määrin ja lisäksi ministeriöiden edustusta täydennetään opetus- ja kulttuuriministeriön edustajalla. Neuvottelukunnan kokoonpano muutoin organisaatioiden
osalta pysyy entisellään.
Puheenjohtaja: Marianne Heikkilä, Marttaliitto (vv. 1.8.2018 alkaen)
Jäsenet:
Ulla Korhonen, Kansalaistoiminnan keskuksen vastaava, Apuomena ry
Tiina Etelämäki, vs toiminnanjohtaja, ENTER ry - Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys
Hanna Kari, vapaaehtoistoiminnan päällikkö, HelsinkiMissio ry
Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto ry
Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto ry
Juha Beurling, pääsihteeri, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
Merja Heikkonen, toiminnanjohtaja, Kynnys ry
Jana Turk, projektikoordinaattori, Moniheli ry
Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Näkövammaisten liitto ry
Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS - Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf
Miikkael Ringman, kehittämissuunnittelija, Setlementtiliitto ry
Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen kirjastoseura ry
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Virva Viljanen, osallisuusasiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö
Allianssi
Kirsti Timperi, toiminnanjohtaja, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Valli ry
Liisa Tiainen, vastaava asiantuntija, Vanhustyön keskusliitto ry
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, tutkijatohtori, ACCESS-hanke, Itä-Suomen
yliopisto
Terhi-Anna Wilska, professori, Jyväskylän yliopisto
Satu Miettinen, professori, Lapin yliopisto
Pekka Räsänen, professori, Turun yliopisto
Eveliina Saari, FT, dos. johtava tutkija,Työterveyslaitos
(varajäsenenään johtaja Päivi Husman)
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Tiina Pesonen, tietojohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
(varajäsenenään erityisasiantuntija Tiina Salminen)
Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sihteeristö:
Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Sanna Juutinen, hankekoordinaattori, valtiovarainministeriö
Pirre Laaksonen, koordinaattori, valtiovarainministeriö

Neuvottelukunnan kustannukset maksetaan momentilta 28.70.01 Julkisen hallinnon ICT:n ohjaus ja kehittäminen, mukaan lukien matkustuskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti. Kokousten järjestämiskustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.11 Valtiovarainministeriön toimintamenot. Neuvottelukunnan toimintaa koskevat rahoitukseen liittyvät päätökset tekee valtiovarainministeriö.
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