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Digi arkeen –neuvottelukunnan 2. kokous 

Aika  torstaina 15.6.2017, kello 13–16 
 
Paikka  Meeting Park Kukontori, Yrjönkatu 23 B, Helsinki, kokoustila Kukko 1 
 
Osallistujat  Puheenjohtaja 
  Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Marttaliitto ry 

   
Nina af Hällström, toiminnanjohtaja, SAMS – Samarbetsförbundet kring funkt-
ionshinder rf  
Laura Andersson, yhteiskuntasuhdejohtaja, Invalidiliitto ry  
Mirva Gullman, koordinaattori, Apuomena ry  
Tiina Etelämäki, vs. toiminnanjohtaja, Enter ry  
Mervi Hasu, Vanhempi tutkija, Työterveyslaitos  
Kristiina Korjonen-Kuusipuro, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto  
Heli Markkula, asiantuntija, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry  
Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Näkövammaisten liitto ry  
Lea Stenberg, erityisasiantuntija, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry  
Liisa Tiainen, vastaava asiantuntija, Vanhustyön keskusliitto ry  
Sanna Uotila, palvelumuotoilija, Living as a Service –projektipäällikkö, Suo-
men Setlementtiliitto ry  
Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen kirjastoseura ry  
Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto ry  

 
Panu Artemjeff, erityisasiantuntia, oikeusministeriö  
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö  
Tiina Pesonen, tietojohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö  
Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies valtiovarainministeriö  

 
Sihteeristö:  
Johanna Nurmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö  
 
Marjukka Saarijärvi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö  

  Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 
 

Alustajat: 
Nina Nissilä, Digijohtaja, D9/Valtiokonttori 
Tanja Railo, viestintäasiantuntija, valtiovarainministeriö 
Ville Alijoki, tuottaja, YLE oppiminen 
Minna Peltomäki, sisältöpäällikkö, luovat sisällöt, YLE 
 
Poissa:  
Markus Rahkola, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö 
Juha Beurling, pääsihteeri, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry  
Svetlana Chistyakova, hallituksen jäsen, Moniheli ry  
Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry  
Satu Miettinen, professori, Lapin yliopisto  
Pekka Räsänen, professori, Turun yliopisto  
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Kirsti Timperi, toiminnanjohtaja, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry  
Sari Vapaavuori, apulaistoiminnanjohtaja, HelsinkiMissio ry 
Terhi-Anna Wilska, professori, Jyväskylän yliopisto  
 
Sihteeri: 
Pauliina Komulainen, sihteeri, valtiovarainministeriö 
 

 

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen, puheenjohtaja Marianne 
Heikkilä 

Puheenjohtaja Marianne Heikkilä avasi kokouksen klo 13.05 ja toivotti kaikki 
tervetulleeksi kokoukseen. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellai-
senaan.  

2 Neuvottelukunnan tehtävän ja tarkoituksen kirkastaminen, puheenjohtaja Marianne Heikkilä  

Marianne Heikkilä esitteliyhteenvedon edelleen työstetystä neuvottelukunnan 
tehtävästä ja tarkoituksesta. Heikkilä totesi järjestöjenkin toiminnan muuttuvan 
digitalisaation myötä - digitalisaatio tarkoittaakin toimintatapojen muutosta. 
Hän totesi neuvottelukunnan olevan enemmänkin tiedon vaihtoon liittyvä teki-
jä, ei esimerkiksi tuoteraati. Tämän vuoksi esimerkiksi yrityksiä ei kutsuta ko-
kouksiin esittelemään tuotteitaan.. Heikkilä nosti esiin kysymyksen, johon neu-
vottelukunta voisi ottaa kantaa jossain vaiheessa toimintaansa: ”milloin kansa-
laiset tulisi ottaa mukaan palveluiden kehittämiseen”.  
 
Neuvottelukunnalle esitetyn kyselyn tulosten avulla määriteltiin kolme selkeästi 
keskeisintä asiaa neuvottelukunnan työssä: 
1. Yhdenvertaisuus palveluiden käytössä 
2. Kansalaisten digiosaamisen turvaaminen 
3. Asiakkaan kokema ja saama hyvä palvelu 
 
Todettiin, että myös muut kyselyssä olleet vaihtoehdot vaikuttavat jatkossakin 
neuvottelukunnan työssä, mutta neuvottelukunnan fokus ja toiminta keskittyy 
pääasiassa näihin kolmeen. Keskustelussa huomioitiin, kuinka kyselyn vasta-
uksista huomaa, että yhteiskunnassa elää pelko ihmisten epätasa-
arvoisuudesta palveluiden käytössä. Toisaalta digipalvelut voivat joko edistää 
tai ehkäistä yhdenvertaisuutta käyttäjien välillä. Keskustelussa todettiin, että 
digitalisaatio voi olla sekä uhka että mahdollisuus. Todettiin myös, että kooste 
neuvottelukunnan vastauksista tehtyyn kyselyyn on toimitettu kunta- ja uudis-
tusminister Anu Vehviläiselle ja Sähköisten palvelujen tiekartta –hankkeelle.  
 
Neuvottelukunta piti yhteenvetoa päätehtävistä ja tavoitteista hyvinä ja neuvot-
telukunnalle sopivina. 
 
Marjukka Saarijärvi kertoi, kuinka Tiekartta-työtä on tehty tammikuusta asti ja 
nyt työ alkaa olla valmista. Tiekartan julkistustilaisuus järjestetään 20.6.2017 ja 
neuvottelukunta on kutsuttu tilaisuuteen. Saarijärvi kertoi, että Tiekartalle on 
valittu 112 palvelua . Suomi.fi portaalista voi löytää näitä palveluita. Kesällä 
julkistetaan kansalaisen ja yrityksen käyttöliittymät. 
 
Saarijärvi toi mukanaan kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen terveiset 
neuvottelukunnalle. Ministeri  Vehviläinen on toivonut, että neuvottelukunnan 
seuraavassa kokouksessa käsiteltäisiin sähköisten palvelujen ensisijaisuutta 
koskevia  linjausvaihtoehtoja– Sovittiin, että käsitellään asia seuraavassa ko-
kouksessa. 
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3 Neuvottelukunnan toimintasuunnitelma ja viestintäsuunnitelma, neuvotteleva virkamies Johanna 
Nurmi, viestintäasiantuntija Tanja Railo VM  

Johanna Nurmi esitteli neuvottelukunnan toimintasuunnitelman. Neuvottelu-
kunta tulee kokoontumaan kokouksiin  neljä kertaa vuodessa. Sihteeristö val-
mistelee kokoukset puheenjohtajan johdolla – ehdotuksia käsiteltävistä asioita 
ja ideoita puheenvuoroista toivotaan myös neuvottelukunnan jäseniltä. 
Todettiin, että kokouksista halutaan keskustelevia. Neuvottelukunta ottaa osaa 
myös muiden järjestämiin seminaareihin ja sidosryhmätapaamisiin. Ensimmäi-
nen neuvottelukunnan itse järjestämä seminaari on suunniteltu pidettäväksi 
26.10.2017. Tavoitteellisesti rakennetaan toimintasuunnitelmaan osaa eri si-
dosryhmätapaamisista. Huomioitavaa on, että toiminta- ja viestintäsuunnitel-
mat päivittyvät neuvottelukunnan toiminnan edetessä.  
 
Neuvottelukunnalle tulee jatkossa kahdenlaisia kutsuja – neuvottelukunnan it-
se järjestämiin tilaisuuksiin sekä kumppaneiden ja sidosrymien järjestämiin ta-
pahtumiin, joihin neuvottelukunnan jäsenten toivottaisiin osallistuvan. Jälkim-
mäisiin jäsenten toivotaan osallistuvan omien mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
Neuvottelukunnalle esiteltiin uutena verkostoitumismahdollisuutena aamukah-
vitapaamiset: ehdotuksena kerran kuukaudessa neuvottelukuntaan kuuluvan 
organisaation järjestämänä pieni yhteen kokoontuminen, jossa mahdollisuus 
verkostoitua ja jakaa tietoa. Tilaisuuden ajatuksena on lisätä vuoropuhelua jär-
jestöjen kesken ja järjestöjen ja hallinnon välillä. Tarkoituksena on, että sihtee-
ristöstä paikalla olisi ainakin yksi henkilö jokaisilla aamukahveilla ja jos kysei-
sen tapaamisen teema sitä vaatii, sihteeristö huolehtii, että paikalle saataisiin 
myös muita teeman kannalta oleellisia virkamiehiä Kokouksessa laitettiin aa-
mukahvitapaamisen aikataululista kiertämään, josta kaikki saattoivat varata it-
selleen sopivan ajan (liite 1). Järjestäjäksi voi ilmoittautua myös myöhemmin. 
Aamukahveihin pyydettiin myös etäyhteysmahdollisuutta.  
 
Keskustelussa pyydettiin myös materiaalien jakoalustaa, johon voidaan jakaa 
myös kokousten ulkopuolista materiaalia, esimerkiksi tutkimuksia. Esimerkiksi 
Ikäteknologiakeskuksen sivuilta löytyy tutkimuksia ja kirjallisuutta ikäteknologi-
aan liittyen.  Ehdotettiin, että lokakuun seminaarin aiheena voisi olla työelä-
män murros digitalisaation myötä.  
 
Keskustelussa nousi esiin kysymys, onko neuvottelukunnalla kiinnostusta liik-
kua tapaamisten ja aamukahvien myötä myös eri paikkakunnille. Sihteeristös-
tä todettiin, että on mahdollista järjestää kokonaisen päivän tapahtumia eri si-
jainneissa.Neuvottelukunnan työn luonteenkin vuoksi on hyvä, jos toiminta ei 
keskity vain pääkaupunkiseudulle. Suomi.fi kiertue starttaa syksyllä ja kiertää 
maakuntia, elokuun loppupuolella se käy Etelä-Karjalassa. Keskustelussa 
huomioitiin, kuinka neuvottelukunnan täytyy organisoitua ja sille tulisi luoda 
puitteet, jotta saadaan keskustelua aikaiseksi. Pyydettiin toiminnallisia kokous-
tapoja, joista todettiin toiminnallisuuden olevan mukana suunnitelmissa.  
 
Viestintäsuunnitelman esitteli viestintäasiantuntija Tanja Railo. Neuvottelukun-
nan viestintä on monipuolista ja monikanavaista ja sen tarkoituksena on edis-
tää keskustelua digitalisaatiosta eri ihmisryhmien näkökulmasta. Neuvottelu-
kunnan tapahtumista otetaan lyhyitä puheenvuorovideoita, jotka viedään You-
tubeen Digi arkeen –nimisen soittolistan alle.  
 
Blogikirjoituksia toivotaan kaikilta neuvottelukunnan jäseniltä. Neuvottelukun-
nalle laitettiin kiertämään bloginkirjoitusaikataulupohja. Tanja Railo koordinoi 
blogikirjoituksia. Neuvottelukunnalle jaettiin Tanjan tekemä bloginkirjoitusohje. 

http://www.ikateknologiakeskus.fi/tietopankki/tutkimustietoa/
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  Tanjalta voi jatkossakin pyytää apua viestinnässä, joka liittyy neuvottelukun-

taan. Puheenjohtaja pyysi häntä myös kirjoittamaan puolikkaan A4-kokoisen 
viestin neuvottelukunnan toiminnasta ja pääviesteistä, jota kukin voi hyödyntää 
viestiessään itse neuvottelukunnasta  

 
  Ehdotettiin, että jatkossa voitaisiin jakaa tunnustuksia Digi arkeen –

työskentelystä. Esimerkiksi voisimme avata nettisivun ”Paljasta hyvä digiteko”. 
Sen perusteella voitaisiin jakaa palkintoja. Ensi kokoukseen mennessä mieti-
tään, mikä tämä palkitsemisen muoto olisi. Ehdotettiin ”100 digitekoa”-
kampanjaa. 
 
Neuvottelukunnan toimintakieli on suomi. Hankesivut/verkkosivut käännetään 
ruotsiksi ja materiaalien käännökset katsotaan tilanteen mukaan.  
 
Eri kanavat:   

 Verkkosivut (http://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta)  
o Materiaalit http://vm.fi/digi-arkeen-materiaalit 

 Dokumenttien jako (http://vm.fi/digi-arkeen-materiaalit) 

 Blogi ja keskustelualusta (https://suomidigi.fi/blogit/ ja 
https://suomidigi.fi/kehittajafoorumi/) 

4 YLE ja Digitaidot – mitä Yle tekee tukeakseen media- ja digitaitoja / Ville Alijoki, Minna Peltomäki, 
YLE  

Alijoki ja Peltomäki esittelivät Ylen media- ja digitaitojen tukemiseksi tehtävää 
työtä . Yle määrittelee medialukutaidon ja digitaidot erikseen. Yle tukee kansa-
laisten digiosaamista mm. digitreeneillä. Digitalisaatio etenee sellaista vauhtia, 
että ihmisten on vaikea pysyä perässä. Yle pyrkii auttamaan perässä pysymi-
sessä. Yle kantaa myös vastuuta medialukutaidosta ja mediakriittisyydestä 
kansalaistaitona. 

5 Keskustelu YLEn puheenvuorosta 

Keskusteltiin Minna Peltomäen ja Ville Alijoen esityksen pohjalta. Digitreenit 
olivat jo etukäteen tuttu osalle neuvottelukunnasta. Ylellä on mietitty digiohjei-
den tekemistä myös niille, jotka eivät osaa vielä edes käyttää tietokoneen hiir-
tä. Se kuitenkin vaatii läsnäoloa ja ihmistä avuksi. Reilu puoli miljoonaa suo-
malaista ei käytä nettiä, ja heistä  iso joukko kokee pärjäävänsä hyvin ilman. 
Yle voisi kohdentaa myös heilleneuvontaa digin mahdollisuuksista , ideoita tä-
hän voi saada neuvottelukunnan kansalaisjärjestöiltä. 
 
Keskustelussa todettiin motivaation tietokoneen käyttöön tulevan muualta kuin 
veroilmoituksen tekemisestä, enemmänkin vapaa-ajan asioista, kuten suku-
laisten kontaktoinnista. Sen vuoksi kielteisille yritetään kaupata teknologiaa ja 
tietokonetta hyödyllisten ja elämää helpottavien palveluiden kautta. 
 
Opetusvideot ovat hyödyllisiä, mutta ihmisten motivointi ja kiinnostuksen herät-
täminen niiden käyttöön on haasteellista.  
Ehdotettiin Ylelle aamukahvitapaamista marraskuussa, samoin seminaariosal-
listumista lokakuussa. 

6 D9 / Digijohtaja Nina Nissilä, D9 Digitalisaation tuki  

Nina Nissilä esitteli Valtiokonttoriin perustetun D9 –tiimiin tavoitteita ja toimin-
taa. D9 toiminta perustuu yhdeksään  digitalisaation periaatteeseen: 
1. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti 

http://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
http://vm.fi/digi-arkeen-materiaalit
http://vm.fi/digi-arkeen-materiaalit
https://suomidigi.fi/blogit/
https://suomidigi.fi/kehittajafoorumi/
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2. Poistamme turhan asioinnin 
3. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita 
4. Tuotamme asiakkaalle nopeasti hyötyä 
5. Palvelemme myös häiriötilanteissa 
6. Pyydämme uutta tietoa vain kerran 
7. Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita 
8. Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille 
9. Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan 
 
D9-tiimiä motivoi ajatus asioinnin poistaminen kaikkialla, missä se on mahdol-
lista. Asiakaskeskeisyys lähtee asiakkaan todellisesta ymmärtämisestä. 
 
D9 pohtii myös ikäihmisten hoivaa ja ovat pohtineet robotisaation apua siinä, 
sillä robotiikkaa ollaan siirtämässä myös työelämään. 

7 Digisyrjäytyminen / Tiina Pesonen, STM 

STM on valmistellut vuonna 2016 omat digitalisaatiolinjauksensa. Digitaalisten 
palvelujen käytön tukipalveluita tarjoavia tulisi informoida uusista sähköisistä 
palveluista ja tätä varten tulisi luoda toimintamalli. Digiosallistumi-
sen/syrjäytymisen kulmakivet ovat luottamus, kyky ja palvelut. Halutaan puhua 
myös digiosallisuuden kasvamisesta ja osaamisesta. Jos syrjäytyy digimaail-
masta, myös muun syrjäytymisen riski kasvaa ja päinvastoin.  
 

  Digisyrjäytymistäkin on käsitelty hackathon-menetelmällä, joka toimii niin, että 
kootaan saman alan asiantuntijat eri näkökulmista yhteen, annetaan ongelma 
(esim. ikäihmisten kotihoito) ja nämä asiantuntijat yrittävät yhdessä ratkaista 
ongelmaa. Tämä tyyli voisi sopia myös neuvottelukunnan toimintatapoihin.  

8 Keskustelu D9- ja Digisyrjäytyminen –puheenvuoroista 

Digiapu tulisi kohdistaa niihin omaisiin, jotka hoitavat muistisairaan asioita, ei 
niinkään muistisairaisiin. Tämä helpottaisi muistisairaiden läheisten elämää. 
Keskustelussa nousi esiin se, kuinka monet ihmiset osaavat käyttää teknolo-
giaa jopa hyvin, mutta monet kokevat osaavansa huonommin kuin todellisuu-
dessa osaavat. Tällöin tunne omasta osaamattomuudesta estää palveluiden 
käyttöä. Kansalaisiten tulisi voida uskoa palveluihin ja luottaa siihen, ettei pal-
veluiden sähköistäminen aja ketään yhteiskunnan ulkopuolelle. Todettiin, että 
luottamusta pitäisi saada vahvistettua kaikkien toimijoiden kesken, sillä digita-
lisaatio tarvitsee yhdessä toimimista. Digitalisaatiohan on meidän tekemääm-
me, ei ulkopuolinen uhka. Pohdittiin, voisiko neuvottelukunnan kokouksissa 
miettiä myös tätä luottamuksen kasvattamista ja millä keinoilla se onnistuisi? 
Jos neuvottelukunta pohtii jossain kokouksessa luottamusta, voisi kokouksen 
osallistua myös ikäihmisiä ja muita, jotka eivät ole vielä vahvoilla digitalisaation 
kanssa. Keskustelussa huomioitiin myös, että palveluihin pitäisi lisätä myös 
tieto siitä miten omat ilmoitukset voi korjata – pelko virheistä kasvaa, kun te-
kee ilmoitusta ja kysytään monta kertaa ”oletko varma”.  
 
Todettiin, että palvelujen kilpailuttaminen on kriittinen piste palveluissa. On 
huomioitava mitä valtio tilaa – vastuu palvelusta on tilaajalla, ei yrityksellä joka 
palvelun tuottaa. Tilaajan tulee huomioida se, missä palveluita käytetään, kuka 
käyttää, miten käyttää ym. Huomioitiin, että palveluiden helppokäyttöisyys on 
subjektiivista, tarvittaisiin palveluiden testaajia. Saavutettavuusdirektiivin myö-
tä tulee olemaan helpompaa, mutta käytettävyys on täysin eri asia kuin saavu-
tettavuus. 

 

9 Seuraavan kokouksen ajankohta 
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Maanantai 18.9.2017 klo 13–16. Kokouksessa käsitellään sähköisten palvelu-
jen ensisijaisuutta koskevia linjauksia. Varmistetaan, että neuvottelukunnan 
näkemykset linjauksiin saadaan koottua ja työstettyä toimivalla prosessilla ja 
menettelyllä.  
 
Muita aihe-ehdotuksia syksylle tässä vaiheessa:  

 Sote-maku-uudistus ja siihen liittyvät tietojärjestelmät.  

 Kustannusvaikuttavuus digitalisaatiossa, palveluiden tuottamisessa ja digitu-
essa.  

 Kirjastoseuran puheenvuoro digituesta 

10 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06 ja kiitti kaikkia aktiivisesta osallistu-
misesta. 

 
 
Liitteet  Liite 1 – Aamukahviaikataulu 
  Liite 2 – Blogikirjoitusaikataulu  

 
Jakelu  Neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeristö 

 
Tiedoksi  Neuvottelukunnan hankesivut 
  Hankeikkuna 
  Erityisavustaja Tuomas Vanhanen 
  ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen 
 


