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Asettamispäätös; Digitalisaation ja datatalouden vastuualueen yhteistyöryhmä (Digitoimisto)
Asettaminen
Liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat
tänään tekemällään päätöksellä asettaneet digitalisaation ja datatalouden
vastuualuetta koskevan yhteistyöryhmän, Digitoimiston, huolehtimaan digitalisaation,
datatalouden
ja
julkisen
hallinnon
kehittämisen
ministerityöryhmän
puheenjohtajistotehtävien edellyttämästä ministeriöiden välisestä yhteistyön
organisoinnista ja yleisestä digitalisaation ja datatalouden edistämisen koordinaatiosta.
Toimikausi
Digitoimisto asetetaan olemaan toistaiseksi voimassa.
Tausta
Valtioneuvosto on 2.9.2021 asettanut pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi
digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän ja
määrännyt sen puheenjohtajaksi julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri
Paateron ja muissa asioissa maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja
viestintäministeri Harakan, sen jälkeen elinkeinoministeri Lintilän syyskuun 2022
loppuun saakka ja tämän jälkeen kuntaministeri Paateron.
Ministerityöryhmän muiksi jäseniksi valtioneuvosto on määrännyt valtionvarainministeri
Saarikon, oikeusministeri Henrikssonin, ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen sekä
sosiaali- ja terveysministeri Sarkkisen.
Ministerityöryhmän asiat valmistellaan kahdessa kokoonpanossa:
1. Digitalisaatio ja datatalous
2. Julkisen hallinnon kehittäminen.
Lisäksi valtioneuvosto on 14.10.2021 tekemällään päätöksellä nimennyt erikseen
ministerityöryhmän pääsihteerit puheenjohtajistotehtävistä vastaavista ministeriöistä
(liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö).
Pääsihteerien tehtäväksi on annettu muodostaa ministerityöryhmän sihteeristö ja
toimivaltansa puitteissa johdollaan huolehtia puheenjohtajistotehtävien edellyttämästä
ministeriöiden välisestä yhteistyön organisoinnista.
Samanaikaisesti valtioneuvoston nimeämien pääsihteerien lisäksi liikenne- ja
viestintäministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat erikseen
päättäneet asettaa erillisen yhteistyöryhmän, Digitoimiston, huolehtimaan
puheenjohtajistotehtävien edellyttämästä ja yleisestä digitalisaation ja datatalouden
edistämisen kannalta tarpeellisesta ministeriöiden välisestä yhteistyön organisoinnista
digitalisaation ja datatalouden vastuualueella.
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Tavoitteet
Digitoimiston toiminnan tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä,
koordinaatiota ja tiedonkulkua digitalisaation ja datatalouden alueella, pitäen sisällään
myös sääntelyn ja hallinnon, liiketoiminnan digitalisaation, datan hyödyntämisen
edistämisen, teknologiaviennin, koulutuksen ja tutkimuksen, julkisen hallinnon
digitalisaation ja kansainvälisen yhteistyön sekä näihin liittyvän kansainvälisen
yhteistyön ja EU-vaikuttamisen.
Tavoitteena on, että Digitoimiston toiminnan kautta liikenne- ja viestintäministeriön,
valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön digitalisaation ja datatalouden
kehittämisen toimet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja jaetun tilannekuvan,
jonka puitteissa ministeriöt toteuttavat tehtävänsä mukaisia toimenpiteitä. Tiivistyvällä
yhteistyöllä vauhditetaan osaltaan digitaalista ja vihreää siirtymää ja parannetaan
kestävän kasvun edellytyksiä.
Digitoimisto myös koordinoi ja organisoi eri ministeriöiden välisiä pysyviä ja
määräaikaisia valmistelutoimielimiä, joiden puitteissa tehdään valtioneuvostotason
yhteistyötä mm. sääntelyn, koulutuksen ja tutkimuksen, kehitys- ja innovaatiotoiminnan
sekä teknologiaviennin osalta. Tarkoituksena on luoda Digitoimistosta toimintamalli,
jossa toimia suunnitellaan, toteutetaan ja priorisoidaan valtioneuvoston tasolla
yhtenäisesti ja koordinoidusti niin, että mikään osa-alue ei jää jälkeen ja näin hidasta
muiden osa-alueiden edistymistä.
Tehtävät
Digitoimiston tehtävänä on:
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 työja 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.
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 pääsihteeristön ohjauksessa esityksiä
ministeriöiden yhteisistä toimenpiteistä, valmistelusta ja toimenpiteiden
resurssitehokkaasta priorisoinnista sekä rahoituksesta data-, digi- ja
tietopolitiikassa valtioneuvoston tasolla.
6. Valmistella esityksiä pysyvän tai määräaikaisen ministeriöiden välisten työryhmien
tai muiden virkatason yhteistyöelinten asettamisesta data-, digi- ja tietopolitiikan
kannalta tärkeille aihealueille täydentämään olemassa olevaa yhteistyötä.
Digitoimisto toimii myös yhteyspisteenä yhteydenotoille, jotka liittyvät data-, digi- ja
tietopolitiikan toimialaan. Tätä varten Digitoimistolle perustetaan oma sähköpostiosoite.
Tehtäviin osoitetut henkilöt huolehtivat myös ulkoisten yhteydenottojen
vastaanottamisesta ja välittämisestä eteenpäin ministeriöihin.
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Digitoimiston työllä ei muuteta ministeriöiden tehtäviä tai toimivaltaa. Digitoimiston
tekemien ehdotusten käsittelyssä noudatetaan puheenjohtajaministeriöiden
työjärjestyksen ja valtioneuvoston ohjesäännön mukaisia menettelyitä.
Digitoimiston puheenjohtajisto toimii myös ministerityöryhmän puheenjohtajiston
sihteeristönä ja kiinteässä yhteistyössä julkisen hallinnon kehittämisen pääsihteerin
kanssa
ministerityöryhmän
työn
valmistelun
tukena.
Oikeusministeriö,
ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja valtioneuvoston kanslia nimeävät
edustajansa ministerityöryhmän sihteeristön työhön.
Organisointi, vastuut ja resursointi
Digitoimiston puheenjohtajisto
Laura Eiro
liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston osastopäällikkö, ylijohtaja
Jarkko Levasma
valtiovarainministeriön JulkICT -osaston osastopäällikkö, ylijohtaja
Mika Nordman
työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja
Puheenjohtajana toimii ministerityöryhmän kiertävänä puheenjohtajana toimivan
ministeriön pääsihteeri:
-

14.10.2021-31.3.2022 liikenne- ja viestintäministeriön tieto-osaston
osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiro
1.4.2022-31.9.2022 työ- ja elinkeinoministeriön digitaalisten palvelujen johtaja
Mika Nordman
1.10.2022-31.3.2023 valtiovarainministeriön JulkICT -osaston osastopäällikkö,
ylijohtaja Jarkko Levasma

Tämän jälkeen
puolivuosittain.

puheenjohtajuus

vaihtuu

edellä

mainitussa

järjestyksessä

Puheenjohtajisto valitsee tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
nimeää ministeriöistään asiantuntijat sihteeristön käyttöön.
Puheenjohtajana toimiva ministeriö osoittaa teknisen sihteerin Digitoimiston käyttöön
puheenjohtajakautensa ajaksi. Tekninen sihteeri vastaa Digitoimiston sähköpostin
käsittelystä ja viestien ohjaamisesta toimivaltaiselle ministeriölle.
Puheenjohtajisto voi tehdä henkilövaihdoksista johtuvia muutoksia Digitoimiston ja
sihteeristön jäsenten kokoonpanoon. Muut muutokset kokoonpanoon tehdään
puheenjohtajana toimivan ministeriön päätöksellä.
Oikeusministeriön, ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja
valtioneuvoston kanslian nimeämillä ministerityöryhmän sihteeristön edustajilla on
puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa Digitoimiston kokouksissa.
Digitoimisto hyödyntää työssään olemassa olevia eri ministeriöiden välisiä
yhteistyöelimiä ja työryhmiä tarkempien aihealueiden koordinointiin, kuten esimerkiksi
datapolitiikan sääntely tai koulutus ja tutkimus. Puheenjohtajisto voi lisäksi asettaa
väliaikaisia alatyöryhmiä sekä kutsua muiden hallinnonalojen virkamiehiä ja muita
data-, digi- ja tietopolitiikan asiantuntijoita kuultavaksi.
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Kustannukset ja rahoitus
Digitoimiston ja sitä tukeva työ tehdään virkatyönä. Kukin ministeriö huolehtii
tarvittavien resurssien osoittamisesta Digitoimiston käyttöön sekä toiminnan
koordinaatioon, että asioiden valmisteluun. Osallistujatahot vastaavat edustajiensa
mahdollisista matkakustannuksista.

Minna Kivimäki
Kansliapäällikkö

Juha Majanen
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä

Petri Peltonen
Kansliapäällikön sijaisena, alivaltiosihteeri

Maria Rautavirta
Liikenneneuvos, yksikön johtaja

Päivi Nerg
Alivaltiosihteeri

Mika Niemelä
Johtaja

Jakelu

Digitoimisto
Ministerityöryhmän sihteeristön jäsenet

Tiedoksi

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka
Kuntaministeri Sirpa Paatero
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen
Kansliapäällikkö Minna Kivimäki
Kansliapäällikkö Raimo Luoma
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