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Digitaalinen Suomi – Yhdenvertainen kaikille 

#Digiarkeen: huomiot kehittämisen tueksi

29.3.2019



VIDEO

Lahden Lähimmäispalvelu ry:n YouTube -kanavalla julkaistu 

kappale 

https://youtu.be/71tjh6BzKEk
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https://youtu.be/71tjh6BzKEk
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Marianne Heikkilä,  puheenjohtaja, 

Digi arkeen -neuvottelukunta



Digi arkeen –neuvottelukunta, mistä kaikki alkoi?

‒ Syksyllä 2016 virisi voimakas kansalaiskeskustelu, jossa moni ilmaisi 

huolensa pärjäämisestään sähköisessä viranomaisasioinnissa ja yleensä 

digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 

‒ Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kutsui tammikuussa 

2017kokoon pyöreän pöydän keskustelun sähköisistä palveluista ja 

digitalisaation arkipäiväistämisestä. Keskusteluun osallistui runsaasti 

muun muassa vammais-, eläkeläis- ja sosiaali- ja terveysjärjestöjä. 

‒ Pyöreän pöydän tapaamisella valmisteltiin Digi arkeen -neuvottelukunnan 

perustamista yhteistyö- ja vuoropuhelukanavaksi järjestöjen, tutkijoiden 

ja julkisten palvelujen digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön 

välillä.

‒ Valtiovarainministeriö asetti neuvottelukunnan 8.3.2017



Digi arkeen -neuvottelukunta: ”yhteiskunnan korvat” 
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 Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen asettama. Alkuperäinen 

toimikausi  8.3.2017–28.2.2019, nyt jatkettu vuoden 2019 loppuun. 

 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.
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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 myös itse nostaa esiin 

tärkeäksi katsomiaan asioita. 

2. Kokoaa ja tuo hallituksen tietoon 

sellaisia  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.
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kansalaisjärjestöä 

4 semi-

naaria

4 ministeriötä 

5 tutkijaa 
9 

aamukahvia

10 

kokousta

14 videota 

26 blogia 

1 Nettiä ikä kaikki –kampanja 

Ylen kanssa

16 seminaariesitystallennetta

9 

verkkouutista 

1 vieraskynä/HS

1 haastattelu/HS

1 Yle Radio 

Suomen digi-

ilta

10 pyydettyä 

esiintymistä  muiden 

seminaareissa
1 toimintakertomus 



Sari Vapaavuori

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 

(Valli)



10



Digitalisaatio ei saa syrjäyttää 

• Ehdotus 1. Perinteiset asiointitavat on 

turvattava

• Ehdotus 2. Selkokieleen ja selkeään kieleen 

tulee satsata

• Ehdotus 3. Käyttäjät otettava mukaan 

palvelujen suunnitteluun
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Liisa Tiainen

Vanhustyön keskusliitto ry
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Digitaidot ovat uusia kansalaistaitoja 

• Ehdotus 4. Riittävästi resursoitu ja alueellisesti 

tasapuolinen digituki ulotettava kaikille

• Ehdotus 5. Verkkopalveluiden harjoittelualustat on 

saatava käyttöön

• Ehdotus 6. Kotouttamisessa on huomioitava 

maahanmuuttajien digitaidot

• Ehdotus 7. Kirjastojen ja järjestöjen yhteistyötä 

digiopastamisessa on vahvistettava
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Sami Älli

Kehitysvammaliitto ry
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Digipalveluiden saavutettavuudesta 

hyötyvät kaikki

• Ehdotus 8. Digipalveluiden kognitiivinen 

saavutettavuus on varmistettava

• Ehdotus 9. Tarvitaan kansallista yhteistyötä 

saavutettavuuden turvaamiseksi
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Markku Möttönen

Näkövammaisten liitto ry
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Tunnistautumisen digipalveluihin tulee olla

kaikille mahdollista

• Ehdotus 10. Saavutettava vahva 

tunnistautuminen on taattava kaikille
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Eveliina Saari

Työterveyslaitos
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Digitaalisuus vaikuttaa ihmisten arkeen, 

mutta miten?

• Ehdotus 11. Tarvitaan tutkimusta teknologian 

hyödyistä ja haitoista eri ihmisryhmille

• Ehdotus 12. Tarvitaan tutkimusta 

digiosallisuuden kehittämiskokeiluiden 

vaikutuksista
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Päivi Nerg

valtiovarainministeriö



Tutustu toimintakertomukseen: 

vm.fi/digi-arkeen-toimintakertomus
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Kiitos !


