1 (4)
Pöytäkirja
17.11.2020
VM021:00/2020

Digi arkeen -neuvottelukunta, kokous 5/2020
Hyväksytty joulukuun 6/2020 kokouksessa (10.12.2020)

Aika

Torstai 12.11.2020 klo 13-15

Paikka

Microsoft Teams -verkkokokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tätä

Lisätietoja | Ohje | Kokousasetukset | Lakitiedot

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)
(klo 13.30 alkaen)
Selda Demirtas, hallituksen jäsen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Varajäsen: Jussi Kivipuro, kehittämisjohtaja, Suomen UNICEF ry
Juulia Andersson, toiminnanjohtaja, ENTER ry
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Varajäsen: Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen Kirjastoseura ry
Mari Kannisto, suunnittelupäällikkö, Kela (klo 13-14 paikalla)
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
Varajäsen: Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Juha Katainen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Sihteeristö:
Pirre Laaksonen, koordinaattori, valtiovarainministeriö
Johanna Nurmi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö
Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Sanna Sinisalo, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Postiosoite
Postadress
Postal Address
Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

PL 28
00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
Helsinki

0295 16001
+358 295 16001

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

valtiovarainministerio@vm.fi
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Poissa:
Heidi Alander, hallituksen jäsen, Moniheli ry
Varajäsen: Peter Kariuki, pääsihteeri, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Varajäsen: Ulla Korhonen, Apuomena ry
Ilona Salonen, tf. verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Varajäsen: Johanna Lindlholm, sakkunnig, Svenska Finlands folkting
Varajäsen: Elina Sipola, suunnittelija, Kela
Varajäsen: Hanna Menna, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Joonas Mikkilä, Digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät ry
Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Varajäsen: Victor Nyberg, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö

1

Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00 ja hyväksyttiin esityslista muutoksitta.
2 Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja liitteen 1 mukaisesti muutoksitta julkaistaviksi julkisilla hankesivuilla.
Liite 1 Pöytäkirja 23.9.2020 kokous (linkki Tiimeriin)
3 Jäsenistön muutokset
Todettiin jäsenistössä ja varajäsenissä tapahtuneet muutokset:
- Kuntaliiton varajäsenen muutos 30.10. alkaen Hanna Menna, erityisasiantuntija (Jaana Nevalaisen tilalle);
- Allianssi ry:n jäsenen muutos 4.11. alkaen Selda Demirtas, hallituksen jäsen (Virva Viljasen tilalle);
- Moniheli ry:n jäsenen muutos 10.11. alkaen Heidi Alander, hallituksen jäsen (Mohammed Larakin tilalle).
Liite 2 Muutospäätös (linkki Tiimeriin)
4
4.1

Pyöreän pöydän keskustelu: Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa
Tiivis kertaus 29.10. tilaisuuden kulusta, sisällöstä ja palautteen purku

Sihteeristöstä Johanna Nurmi ja Pirre Laaksonen esittelivät liitteen 3 mukaisesti tilaisuuden sisällön ja osallistujat
tiivisti sekä saadun palautteen. Yleisarvosana tilaisuudesta oli erittäin hyvä: 71% antoi arvosanaksi 4/5. Palautteen
avovastauksia käytiin nostoina läpi, mutta todettiin että kaikki saatu palaute on liitteessä kaikkien tutustuttavissa.
Liite 3 kooste ja palaute (linkki Tiimeriin)
4.2

Yhteenvetoraportin läpikäynti ja käsittely

Käytiin läpi yhteenveto nostojen kautta ja avattiin keskustelu ja sen pohjalta päätettiin jatkotoimenpiteet
evästyksenä pienryhmä 1:lle.
Keskustelusta:
- puhuttiin käsitteiden selkeydestä ja tarpeesta tehdä enemmän töitä sen eteen että kaikki ymmärtäisivät
samalla tavalla käsitteet (esim.hyvinvointi tai digitaalisuus)
- oltiin laajasti sitä mieltä, että digihyvinvointi käsitteenä on hyvin hankala ja vaikeasti ymmärrettävä
- seurannasta tuotiin esille mm. Kuva (sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kustannusvaikuttavuus
mittaristo)-työryhmässä kerättävä Steps-aineisto ja pohdittiin miten digiosuus saataisiin mukaan esim.
Finsote-kyselyihin pysyvästi
- todettiin, että merkittävä asia itsessään on erilaisten toimijoiden yhteentuominen samoihin pöytiin ja
keskustelun aloittaminen
- pohdittiin asennetyön tärkeyttä, jotta keskustellut asiat saataisiin jokapäiväiseen työhön kaikille ja aina
erilaiset ryhmät mukaan
- ehdotettiin eri tarpeiden yhteenkokoamista kokonaiskuva ja esimerkiksi kansallisen strategian luomista
eri ongelmatilanteiden osalta ja sitä kautta eri ryhmien digiosaamisen kehittämistä voitaisiin kehittää
- palveluiden kehittämisestä todettiin yhteen ääneen, että jo suunnitteluvaiheessa tulee ottaa mukaan
kansalaiset siis käyttäjät ja myös erityisryhmät. Tilaajaosaamista on myös parannettava, jotta jo
tilausvaiheessa osataan määritellä riittävät kriteerit palveluille ja niiden käytettävyydelle.
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- todettiin myös ekosysteemiajattelun olevan paikallaan: kehittämään jo-olemassaolevia palveluja
mm.saavutettaviksi saattaen sekä luomaan aivan uusia palveluja. Todettiin, että saavutettavuus ei voi olla
synonyymi osallisuudelle.
- palveluiden indikaattorreista puhuttiin myös, pohdittiin mitä ne voisivat konkreettisesti olla. Indikaattorityön
haasteet myös on tunnistettu.
Yhteenvetona keskusteluista: tarvitaan käsite-kirkastusta mistä puhutaan ja sen avulla pystytään välittämään
viestiä siitä mistä on kysymys. Hyvinvoinnin portaiden määrittely ja tunnistaminen sekä digitaaliset hyvinvointia
tuovat ratkaisut. Seuranta sekä arviointi, mahdollisesti indikaattoreiden hahmottaminen, mutta todettiin, että tämä
voi olla todella haastavaa. Palveluiden yhteissuunnittelu enenevissä määrin jatkossa.
Jatkosta:
- kokouskommenttien kera muokattu yhteenveto yhden viikon (19.11. asti) sähköiseen kommentointiin
- lisäksi pienryhmä 1 kirjoittaa kokouskeskustelujen ja yhteenvedon sekä muuta materiaalia
hyväksikäyttäen ”kommenttipaperin” yhteenvedon kansilehdeksi.
- VM:n sisäiseen käsittelyyn sekä ministerille tiedoksi
- neuvottelukunnan kokous 10.12. ”Tiedoksi”: lopullinen raportti/yhteenveto.
Liite 4 Mikko Lehtonen/Innotiimi-ICG:n koostama yhteenveto (linkki Tiimeriin)
5 Kevään pyöreiden pöytien valmistelutilanne
Pienryhmien henkilölistaus (linkki) -> pienryhmiin voi edelleen ilmoittautua mukaan (pirre.laaksonen@vm.fi).
Pyöreän pöydän suunnittelu ja muu materiaali Tiimerissä (linkki)
5.1

Teema 2 Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa, ryhmän vetäjä Minna Piirainen

- Saatiin suullinen tiivis katsaus valmistelutilanteeseen: yksi suunnittelukokous pidetty, seuraava huomenna 13.11.
Ryhmä saa hyvin edellisen kohdan keskustelusta 1. pp-tilaisuudesta kaikki huomiot talteen ja käyttöön.
Mahdollisesti elinikäinen oppiminen tai digitaitokartoitus –näkökulma 2.tilaisuuteen ollut esillä. Ryhmä jatkaa
suunnittelutyötä. Pyöreän pöydän tilaisuus tiistaina 16.2.2021 klo 9-12.
5.2

Teema 3 Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa, ryhmän vetäjä Jussi Kivipuro

- Saatiin suullinen tiivis katsaus valmistelutilanteeseen: pidetty kaksi palaveria, joissa luotu kokonaiskuvaam on
noussut paljon erilaisia otsikoita ja asioita myös eri prosessivaiheista (esim.nykylainsäädäntö ja mahdollisesta
tulevasta laindääsäntö), keskusteltu myös tilaisuuden tavoitteesta (mm. halutaanko uusia toimijoita
vuorovaikutukseen toistensa kanssa vai pyritäänkö tunnistamaan joku tietty teema/aihe), suunnittelutyö jatkuu
pienryhmässä. Pyöreän pöydän tilaisuus keskiviikkona 19.5.2021 klo 9-12.
6
6.1

Tiedotusasiat
Viestintäasiat

Sari Vapaavuori esitteli tiiviin katsauksen tehtyyn ja tulevaan viestinnän osalta, liitteen mukaisesti. Toivotettiin
kaikki kiinnostuneet mukaan viestintäryhmään ja erityisesti muistutettiin siitä, että kaikki ovat viestijöitä. Todettiin
VM:n olevan nykyään myös Instagramissa (VMuutiset), ja ehdotettiin podcastien tekemistä.
Liite 5 Viestinnästä (linkki Tiimeriin)
6.2

Seuraavat kokoukset:
- 6. kokous torstai 10.12.2020 klo 9-11
- 7. kokous torstai 21.1.2021 klo 9-12
- Osaaminen ja taidot digitaalisessa yhteiskunnassa pyöreän pöydän keskustelu 16.2. klo 9-12
- 8. kokous tiistai 30.3. klo 13-16
- Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa pyöreän pöydän keskustelu 19.5. klo 9-12
- 9. kokous tiistai 15.6. klo 9-12

6.3

Tiedoksi neuvottelukunnalle muiden tahojen järjestämiä tapahtumia

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti 25.11. 10-13 Aidosti yhdenvertaiset –
yhdenvertaisuuslain arviointitutkimuksen loppuseminaari (verkossa). Lisätietoja ja ilmoittautumiset 19.11.
mennessä Perustuu VN Teas -rahoitteiselle tutkimushankkeelle.
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7 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
8

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.48.

Liitteet

Liite 1 Pöytäkirja 23.9.2020 kokous (linkki Tiimeriin)
Liite 2 Muutospäätös (linkki Tiimeriin)
Liite 3 kooste ja palaute (linkki Tiimeriin)
Liite 4 Mikko Lehtonen/Innotiimi-ICG:n koostama yhteenveto (linkki Tiimeriin)
Liite 5 Viestinnästä (linkki Tiimeriin)

Jakelu
Tiedoksi

Neuvottelukunnan jäsenet, sihteeristö
-

