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Digi arkeen -neuvottelukunta, kokous 7
Luonnos / hyväksytään maaliskuun kokouksessa
Aika

Torstai 21.1.2021 klo 9-11.30

Paikka

Microsoft Teams -verkkokokous

Paikalla

Puheenjohtaja: Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Marttaliitto
Jäsenistö:
Varapuheenjohtaja: Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
VALLI ry
Varajäsen: Juha Viitanen, järjestösuunnittelija, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry (EKL
Eläkkeensaajien Keskusliitto ry)
Tarja Heponiemi, tutkimusprofessori, DigiIN tutkimushankekonsortio (THL)
Varajäsen: Sari Kujala, tutkijatohtori, DigiIN tutkimushankekonsortio (Aalto-yliopisto)
Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Vammaisfoorumi (Näkövammaisten liitto ry)
Varajäsen: Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, Vammaisfoorumi (Kehitysvammaliitto ry)
Varajäsen: Jussi Kivipuro, kehittämisjohtaja, Suomen UNICEF ry
Pauliina Shilongo, hallituksen jäsen, Moniheli ry
Juulia Anderson, toiminnanjohtaja, ENTER ry
Varajäsen: Ulla Korhonen, Apuomena ry
Varajäsen: Johanna Lindlholm, sakkunnig, Svenska Finlands folkting
Varajäsen: Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen Kirjastoseura ry (n.klo 10 ->)
Mari Kannisto, suunnittelupäällikkö, Kela
Varajäsen: Elina Sipola, suunnittelija, Kela
Mattias Lindroth, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Varajäsen: Leena Nyman, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Viena Rainio, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Varajäsen: Eetu Komsi, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Marko Latvanen, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto
Varajäsen: Minna Piirainen, projektipäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto (klo 10 >)
Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Varajäsen: Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Varajäsen: Victor Nyberg, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Minna Lohtander, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Sihteeristö:
Pirre Laaksonen, koordinaattori, valtiovarainministeriö
Johanna Nurmi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö
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Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Sanna Sinisalo, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Olli-Juhani Piri,viestintäasiantuntija, valtiovarainministeriö
Poissa:
Selda Demirtas, hallituksen jäsen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Varajäsen: Peter Kariuki, pääsihteeri, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Ilona Salonen, tf. verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Joonas Mikkilä, Digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät ry
Varajäsen: Hanna Menna, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.
Esityslistalle ehdotetaan lisättäväksi Goodlife Technology yrityksen puheenvuoro Janne Niittymäki.
Aikatauluhaasteen vuoksi, Digituen kehitys –osio siirretään klo 10 alkavaksi.
Ehdotus: kohdan 2 jälkeen hypätään kohtaan 4 jne. ja kun Minna linjoilla n. klo 10 otetaan kohta 3 ja loput asiat.
Hyväksyttiiin ehdotetut muutokset.
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Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja liitteen 1 mukaisesti julkaistaviksi julkisilla hankesivuilla.
Liite 1 Pöytäkirja 10.12.2020 kokous (Tiimerissä)
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Janne Niittymäki, Goodlife Technoloy
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Yhteiskehittämisen ratkaisuja - case Valli ry ja Ikäteknologiakeskus, Sari Vapaavuori, Valli ry

Vapaavuori kertoi esimerkin kautta yhteiskehittämisestä Valli ry:stä. Polku käyttäjälähtöiseen tarpeeseen ei ole
kovin suora, keskeinen haaste on että omissa poteroissa tehdään kehittämistä. Usein kehittäjiltä puuttuu suora
yhteys käyttäjiin. Ikäteknologiakeskuksella on yhteys satoihin käyttäjiin. Vaatii jatkuvaa työtä ja käytätjiä pitää
sitouttaa kuten muitakin vapaaehtoisia. Kaksi verkostoa, jotka erittäin tärkeitä käyttäjälähtöisessä kehittämisessä.
Verkostojen toiminta on suuressa roolissa, ja työllistää. Suurtapahtuma vuosittain järjestettävä DigiAgeTalk, on osa
koknaisuutta ml. raporttien ja oppaiden tuottaminen.
Haasteina toiminnassa erityisesti nähdään, että mistään ei löydy kootusti tietoa. Lisäksi tekoäly-asioiden kanssa
painiskellaan sekä saavutettavuuteen liittyvät teemat ja ratkaisut pöydällä.
Valliin voi mieluusti voio julkisen hallinnon virasto tai kuntakin ottaa yhteyttä saadakseen kehittämiseen mukaan
ikäihmisten tarpeita ja näkemyksiä.
Pohdittiin "suunnittele kaikille" –periaatetta, jossa ajatellaan monesti nimenomaan saavutettavuuskysymyksenä,
mutta ei olisi varmaan huono asia huomioida palveluissa mahdollista pysyttäytyä myös vanhoissa käyttöliittymissä
tai käyttötavoissa.
Ehdotettiin josko tämän hyvän alustuksen jatkoksi neuvottelukunta voisi miettiä tänä vuonna myöhemmin ulostulon
teemalla Mitä on hyvä yhteiskehittäminen, mistä aloittaa ja mitä yhteistyökumppaneita tarjolla.
Sihteeristö ja puheenjohtajat kannustivat kaikkia jäseniä ja varajäseniä kertomaan ja jakamaan hyviä käytäntöjä,
viestimään käynnissä olevista hankkeista, avauksista, hyvistä kokemuksista jne.
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Kevään pyöreiden pöytien valmistelusta

- Teema 2 Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa - Sanna Sinisalo, VM
- Pyöreän pöydän tilaisuus tiistaina 16.2.2021 klo 9-12
- Lisätietoja Sannalta tai ryhmän vetäjältä Minna Piirainen, DVV
Sinisalo esitteli tulevan tilaisuuden ohjelmaa ja tavoitteita. Lopputuloksena pyritään saamaan aikaan heti joku
visuaalinen aikajana. Pyritty siihen, että osallistujajoukko vähän pienempi, jotta keskustelulle jäisi mahdollismman
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hyvin aikaa. Ilmoittautuneille (3.2. mennessä) lähetetään ennakkotehtävä. Ilmoittautukaa Sannalle
apufasilitaattoriksi kiinnostuneet.
- Teema 3 Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa
- Pyöreän pöydän tilaisuus keskiviikkona 19.5.2021 klo 9-12
- Lisätietoja ryhmän vetäjältä Jussi Kivipuro, Unicef
Kivipuro kertoi, että pienryhmässä ollaan päästy hyvin vauhtiin valmistelussa. Näkökulma on kääntynyt palveluihin
Suomessa ja EU:ssa. Tavoitteet määritelty: unilukkarina toiminen, jäsentää moniulotteisia kysymyksiä, halutaan
auttaa toimijoita edistämään ja löytämään tukea ja neuvoja ja edistää omia oikeuksiaan. Tavoitteena että syntyisi
toimenpide-ehdotuksia, joita voisi lähteä edistämään. Osallistujamäärä alustavasti ajateltu olevan aika suuri,
rajataan kysymyksiä riittävästi ja pyritään fasilitoimaan jatkotyötä jälkikäteen mahdollisessa eri
tilaisuudessa/yhteydessä.
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Digituen kehitys Digi- ja väestötietovirastossa - Vuoden 2020 keskeiset tulokset ja katsaus vuoteen
2021, Minna Piirainen, DVV

Piiraine kertoi vuonna 2020 keskeisistä tuloksista digitukeen liittyen DVV:ssä: digituen näkyvyys, pääkirjoituksia,
onnistuttu siinä että puhutaan toiminnasta eikä rakenteista. Alueellisuus ja aluemediat myös tärkeää huomioida.
Vuonna 2021 alustavina toimintamallikokeilut: polut mm. uusi yrittäjä, uusi yhdistys, talonyhtiön ja isännöitsijän
polku. Digtuen teemat 2021: mm. nuoret digituen tarvitsijoina. Mahdollisesti tulossa Ylen kanssa yhteistyötä sekä
hackaton nuorten ja nuorisotoimijoiden kanssa. Esillä myös tematiikka kunnat digituen kehittäjinä.
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Tiedotusasiat

7.1

Viestintäasiat
- VM:n uusi viestijä aloittanut vuoden alussa: Olli-Juhani Piri
- 4.1.2021 Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksena julkaistu Digi arkeen -neuvottelukuntalaisten
kirjoitus: Digitaalinen pankkiasiointi pitää tehdä helpoksi kaikille (linkki HS.fi:hin)
- viestinnän pienryhmään saa tulla mukaan (ilmoittaudu pirre.laaksonen@vm.fi)
- suunnitteilla podcasteja
- blogien kirjoituslistaus – varaa kirjoitusaikasi keväälle jo nyt (Tiimerissä täällä)
- muistetaan kaikki jakaa tietoa mm.somessa #digiarkeen
- ota seurantaan Twitterissä @VMuutiset, Instagramissa VMuutiset, Youtubessa Digi arkeen -soittolista

7.2

Seuraavat kokoukset:
- Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa pyöreän pöydän keskustelu tiistai 16.2. klo 9-12
- 8. kokous tiistai 30.3. klo 13-16
- Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa pyöreän pöydän keskustelu keskiviikko 19.5. klo 912
- 9. kokous tiistai 15.6. klo 9-12

7.3

Tiedoksi neuvottelukunnalle muiden tahojen järjestämiä tapahtumia
- Digiohjelman 9.2. klo 10-11.30 järjestämä Systeeminen näkökulma julkisen hallinnon digitalisaation
mittaamiseen –tilaisuus. Linkki ilmoittautumiseen.

8 Muut asiat
- SAMS ry:n edustaja vaihtuu 1.2.2021 alkaen, uusi edustaja Nina af Hällström (Ilona Salosen tilalle)
- STM:n edustaja vaihtuu Minna Lohtander 18.1.2021 alkaen (Juha Kataisen tilalle)
- nvk:n pienryhmä elinkeinoelämätoimijoiden yhteistyön syventämiseen keskittyen aloittaa toimintansa.
Pienryhmää vetää Leena Nyman, EK ry
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.30.

Liitteet
Jakelu
Tiedoksi

Neuvottelukunnan jäsenet, sihteeristö
-

