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•

Valtioneuvosto asetti ministerityöryhmän 2.9.2021

•

Ohjaa julkisen hallinnon, digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan kehittämistä

•

Vastuuministeriöt VM (Paatero), LVM (Harakka) ja TEM (Lintilä)

•

Ylläpitää tilannekuvaa eli digisalkkua ja laatii Suomen digitaalisen kompassin kevään 2022 aikana

•

•

Digitalisaatiolle ja datataloudelle luodaan yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030

•

Digitaalisen kompassin neljä osa-alueetta: osaaminen, turvalliset ja kestävät digitaaliset infrastruktuurit, yritysten digitaalinen muutos sekä
julkisten palvelujen digitalisointi

•

Em. osa-alueille laaditaan kansalliset tavoitteet ja mittarit sekä luodaan yhtenäinen digivisio. Työtä tehdään yhteistyössä eri sidosryhmien
kanssa

Digitoimisto toimii yhden luukun yhteyspisteenä kansalaisten ja sidosryhmien yhteydenotoille, jotka liittyvät
data-, digi- ja tietopolitiikan toimialaan
•

digitoimisto@gov.fi

Ministeriryhmän tehtävät 1/2
• Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen
ministerityöryhmä ohjaa julkisen hallinnon, digitalisaation,
datatalouden ja tietopolitiikan kehittämistä.
• Ministerityöryhmä jatkaa julkisen hallinnon uudistamisen poliittisen
johtoryhmälle asetettujen tehtävien edistämistä sekä koordinoi
digitalisaatio- ja tietopolitiikkaan, teknologiapolitiikkaan sekä
datatalouteen liittyviä toimenpiteitä ja tilannekuvaa valtioneuvoston
tasolla. Toimialallaan ministerityöryhmä sovittaa yhteen
kehittämishankkeita, käsittelee valmistavasti valtioneuvoston
yleisistunnossa ratkaistavat merkittävät säädös- ja päätösesitykset
sekä poikkihallinnolliset hankkeet.
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Ministeriryhmän tehtävät 2/2
• Ministerityöryhmä käsittelee talouden kestävyystiekartan julkisen
hallinnon ja palveluiden tuottavuutta koskevien tavoitteiden
saavuttamista (muut kuin sote) koskevia asioita.
• Ministerityöryhmä tekee tarvittavat poliittiset linjaukset julkisen
hallinnon kehittämisstrategioista ja -ohjelmien toimeenpanosta,
julkisen sektorin tuottavuustyöstä, kuntapolitiikan suuntaviivojen
valmistelusta, teknologiapolitiikan, digitaalisten palvelujen ja
datatalouden kehittämisestä, tietopolitiikan johtamisesta sekä muista
keskeisistä toimialansa kehittämiseen liittyvistä toimista.
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Yhdessä tekemällä kohti strategisia tavoitteita
Strategiset tavoitteet
→ Datatalous vetää
→ Vientituotot kasvavat
→ Tuetaan ja vauhditetaan julkisen hallinnon kehitystä
Minryn kautta digitalisaatiota, datataloutta ja julkisen hallinnon kehittämistä koskevan yhteisen vision
jakaminen ja toimien priorisointi ja koordinaatio valtionhallinnon näkökulmasta. Varmistetaan, että
mikään osa-alue ei jää jälkeen ja näin hidasta muiden osa-alueiden edistymistä. Saavutetaan Suomen
edelläkävijyys ja kärkisijat kv-rankingeissa.
→
→
→
→

Kokonaisvaikuttavuuden nosto
Tehokkuus ja päällekkäisyyksien välttäminen
Kokonaistilannekuva ministereille, hallinnolle ja sidosryhmille
Yksi yhteyspiste sidosryhmille
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Digitoimisto työn tukena

Digitoimisto – uusi ministeriö- ja
sidosryhmäyhteistyön mekanismi
•

Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat asettaneet
digitalisaation ja datatalouden vastuualuetta koskevan uuden yhteistyöryhmän, digitoimiston.

•

Digitoimisto tukee digiministerityöryhmän toimintaa ja toimii ministeriöiden välisen yhteistyön
pysyvänä koordinoijana. Asettamisella ei muuteta ministeriöiden välisiä vastuita tai toimivaltaa.

•

digitoimisto@gov.fi – yksi luukku digiasioissa.
• Digitoimisto toimii yhteyspisteenä yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja tietopolitiikan
toimialaan.

•

Digitoimisto koostuu digiministerityöryhmän pääsihteereinä toimivista LVM:n tieto-osaston
osastopäälliköstä, VM:n ICT-johtajasta ja TEM:n digitaalisten palveluiden johtajasta sekä heidän
osoittamistaan virkamiehistä.

•

Digitoimiston työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa.

•

Digitoimisto hyödyntää olemassa olevia eri ministeriöiden välisiä yhteistyöelimiä ja työryhmiä, mutta
voi myös perustaa uusia.

•

Digitoimisto (valtioneuvosto.fi)
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Tavoitteet
•

Toiminnallaan digitoimisto vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä,
koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden alueella.

•

Digitoimiston toiminnan kautta LVM:n, VM:n ja TEM:n sekä muiden ministeriöiden
digitalisaation ja datatalouden kehittämisen toimet muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden ja jaetun tilannekuvan, jonka puitteissa ministeriöt toteuttavat
tehtävänsä mukaisia toimenpiteitä.

•

•

Digitoimisto ylläpitää digi-, data- ja tietopolitiikan tilannekuvaa eli digisalkkua.

•

Auttaa priorisoimaan hankkeita ja muun muassa lisää Suomen vaikuttavuutta
EU-tasolla.

Yhtenäinen toimintamalli varmistaa sen, ettei mikään osa-alue jää jälkeen ja näin
hidasta muiden osa-alueiden edistymistä. Tiivistyvä yhteistyö myös vauhdittaa
osaltaan digitaalista ja vihreää siirtymää sekä parantaa kestävän kasvun
edellytyksiä.
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Tehtävät
1. Ylläpitää ja vahvistaa verkostoja valtioneuvoston
ja koko julkisen hallinnon yhteistyölle data-, digi- ja
tietopolitiikan alueella. Kehittää yhteydenpitoa ja
yhteistyötä data-, digi- ja tietopolitiikan alan
yrityssektorin ja kolmannen sektorin kanssa.
Vahvistaa Suomen kansainvälistä yhteistyötä ja
EU-vaikuttamista toimialallaan.
2. Koordinoida ja ohjata liikenne- ja viestintäministeriön,
valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön
päivittäistä yhteistyötä data-, digi- ja tietopolitiikan
alueella. Tätä varten toimisto ylläpitää ajantasaista
tilannekuvaa ministeriöiden keskeisistä seurattavista
data-, digi- ja tietopolitiikan hankkeista.
3. Koordinoida ja edistää yhteistyötä muiden kuin
digitoimiston muodostaneiden ministeriöiden
kanssa data-, digi- ja tietopolitiikan alueella erityisesti
horisontaaleissa, kaikille yhteisissä teemoissa.
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4. Tarvittaessa edustaa valtioneuvostoa ulospäin
data-, digi- ja tietopolitiikkaan liittyvissä
kysymyksissä, pitää yhteyttä sidosryhmiin, sekä
vastanottaa ja edelleen ohjata ministeriöihin
yhteydenottoja data-, digi- ja tietopolitiikkaa koskien.
5. Valmistella ministeriryhmän käsittelyyn
esityksiä ministeriöiden yhteisistä toimenpiteistä,
valmistelusta ja toimenpiteiden resurssitehokkaasta
priorisoinnista sekä rahoituksesta data-, digi- ja
tietopolitiikassa valtioneuvoston tasolla.
6. Tarvittaessa tehdä esityksiä pysyvien tai
määräaikaisten ministeriöiden välisten työryhmien
tai muiden virkatason yhteistyöelinten
asettamisesta data-, digi- ja tietopolitiikan kannalta
tärkeille aihealueille täydentämään olemassa olevaa
yhteistyötä.

Organisoituminen
•

Digitoimiston puheenjohtajisto
Laura Eiro (LVM), tieto-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja
Puheenjohtajuus 14.10.2021-31.3.2022

Mika Nordman (TEM), digitaalisten palvelujen johtaja
Puheenjohtajuus 1.4.2022-31.9.2022
Jarkko Levasma (VM), JulkICT-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja
Puheenjohtajuus 1.10.2022-31.3.2023
Tämän jälkeen puheenjohtajuus vaihtuu em. järjestyksessä puolivuosittain.
•

Lisäksi LVM, VM ja TEM asiantuntijajäsenet ja tekninen sihteeri puheenjohtajaministeriöstä.

•

Muiden digiministeriryhmän ministeriöiden (OM, YM, STM, VNK) nimeämillä edustajilla on pysyvä
puhe- ja läsnäolo-oikeus digitoimiston kokouksissa.

•

Viestintää hoitavat VM + kiertävä puheenjohtajaministeriö – koordinaatiorooli yli hallituskausien.
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Kiitos.
digitoimisto@gov.fi

