1 (5)
Pöytäkirja

17.6.2021
VM021:00/2020

Digi arkeen -neuvottelukunta, kokous 9
Hyväk sytty hiljaisessa sähk öpostimenettelyssä 29.6.
Aika

Tiistai 15.6.2021 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, EKL Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, edustaa:
Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry [osan aikaa]
Tarja Heponiemi, tutkimusprofessori, THL, edustaa: DigiIN tutkimushankekonsortio
Varajäsen: Sari Kujala, tutkijatohtori, Aalto-yliopisto, edustaa: DigiIN tutkimushankekonsortio
Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Näkövammaisten liitto ry, edustaa: Vammaisfoorumi
Varajäsen: Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto ry, edustaa:
Vammaisfoorumi
Artem Kuosti, DigiUp-hankkeen projektipäälikkö, Moniheli ry
Varajäsen: Adan Mohamed, toiminnanjohtaja Monik ry, edustaa: Etnisten suhteiden
neuvottelukunta ETNO
Juulia Anderson, toiminnanjohtaja, ENTER ry
Varajäsen: Ulla Korhonen, Apuomena ry
Nina af Hällström, verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Mari Kannisto, suunnittelupäällikkö, 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 [ei koko aikaa]
Varajäsen: Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö [osan aikaa]
Minna Lohtander, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Sihteeristö:
Pirre Laaksonen, koordinaattori, valtiovarainministeriö
Johanna Nurmi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Olli-Juhani Piri, viestintäasiantuntija, valtiovarainministeriö
Heli Hänninen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö [osan aikaa]
Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö [osan aikaa]
Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö [osan aikaa]
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Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö [osan aikaa]
Alustajat:
Satu Timperi, hankepäällikkö, Selkeästi meille –hanke, Kehitysvammaliitto
Waltteri Heino, asiantuntija, valtiovarainministeriö
Poissa:
Selda Demirtas, hallituksen jäsen, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Varajäsen: Jussi Kivipuro, kehittämisjohtaja, Suomen UNICEF ry
Varajäsen: Johanna Lindlholm, sakkunnig, Svenska Finlands folkting
Miikka Lönnqvist, hallintojohtaja, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Varajäsen: Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen Kirjastoseura ry
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
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Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.
Kokousta lyhennetty lopusta alustavasta kalenterivarauksesta, eli lopetetaan klo 11.30. Järjestetään kasvokkain
kokous heti kun se on terveysturvallista, toki myös etäosallistumismahdollisuus on aina.
Hyväksyttiin esityslista.
Todettiin uudet jäsenet: Artem Kuosti, DigiUp-hankkeen projektipäällikkö, Moniheli ry (Pauliina Shilongon tilalle)
sekä varajäsenenä Adan Mohamed , toiminnanjohtaja Monik ry, edustaa: Etnisten suhteiden neuvottelukunta
ETNO.a (Peter Kariukin tilalle) ; VM/sihteeristöön saatu uusi jäsen kesäkuun alusta Heli Hänninen (EsAVIIN
siirtyneen Sanna Sinisalon tilalle) ja toivotettiin kaikki lämpimästi tervetulleiksi mukaan! Todettiin Johanna
Lindholmin estyneenä ollessa tämän olevan hänen viimeinen kokous - Folktinget esittänee uutta varajäsentä hänen
tilalleen kesän jälkeen.
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Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja liitteen mukaisesti ilman muutoksia, julkaistaviksi julkisilla hankesivuilla.
Liite 2 Pöytäkirja 30.3.2021 (linkki Tiimeriin)
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Tietoisku: Digiaktorit –hanke

Esittelijän estymisen vuoksi katsottiin hanketuloksen esittelyvideo Youtubesta (linkki) . Hankkeessa luotiin
digitutoroinnin ja vertaismentoroinnin malli tukemaan ammatillisen koulutuksen sekä nuorten työpajojen henkilöstöä
ja nuoria. Digiaktorit otti toimenpiteissään huomioon maahanmuuttaja- ja erityisen tuen nuorten tarpeet, joissa
molemmissa on vielä paljon kehitettävää digitalisaation edetessä. Hanke on päättynyt kuluvan vuoden
tammikuussa, mutta hankepäällikkö Mylläriseen voi olla yhteydessä s -postilla.
Lisätietoja:
xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/digiaktorit
Ekam-oppilaitoksen ohjeistukset digitutoroinnin tueksi
vappu.myllarinen(at)lab.fi
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Tietoisku: Selkeästi meille –hanke, Satu Timperi, hankepäällikkö, Selkeästi meille –hanke,
Kehitysvammatuki 57 ry

Satu Timperi esitteli liitteen mukaisesti Selkeästi meille-hanketta, joka vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten
itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta
yhteiskunnassa. Kehitysvammaiset ihmiset ovat hankkeessa tärkeitä toimijoita niin palkkatyössä kuin
kansalaisvaikuttajina.
Liite 4 Selkeästi meille- hanke-esittely (linkki Tiimeriin)
Keskustelusta: kiiteltiin hanketta sen innovatiivisuutta ja kognitiivisen saavutettavuuden tärkeyttä. Korostettiin miten
hienoa ja tärkeää on että kehitysvammaiset itse ovat osallisina niin kansalaistoimijoina kuin palkkatöissä
(hankkeessa). Pohdittiin miten yksityinen sektori saataisiin mukaan myös, voisiko esim. ruokakaupat olla arvioinnin
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kohteena? Todettiin, että hankkeen tekemään kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin voi hakeutua kuka vain,
myös yritykset/yksityinen sektori osoittaneet kiinnostuksensa. Ehdotettiin josko hankkeessa voisi toteuttaa
asiakaspaneelin ja palveluja kehittävillä tahoilla olisi mahdollisuus löytää helposti käyttäjätestaajia
verkkopalveluiden testaamiseen hankkeenne jälkeenkin, josk o tämä paneeli voisi olla sivusto, johon kirjauduttuaan
ja hyväksynnän jälkeen voi löytää vapaaehtoisia arvioijia. Toimijapankin perustaminen on hankesuunnitelmissa,
mutta hankkeessa pohditaan vielä, miten se olisi järkevää toteuttaa.
Lisätietoja:
Sähköpostitse yhteydenotot satu.timperi(at)kvtuki57.fi
www.kvtuki57.fi/selkeastimeille
facebook.com/selkeastimeille
instagram.com/selkeastimeille
Selkeästi meille -hankkeen omat verkkosivut julkaistaan kesän 2021 aikana osoitteessa
www.selkeästimeille.fi
Lisätietoa kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnista: kvtuki57.fi/ajankohtaista/uutiset/1437 verkkopalvelusta-selkeaempi -ja-ymmaerrettaevaempi
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Tietoisku: Berliinin julkilausuma – arvopohjaisesta digitaalisesta hallinnosta, Waltteri Heino,
asiantuntija, valtiovarainministeriö

Joulukuussa 2020 EU:n jäsenmaiden ministerit allekirjoittivat Berliinin julkilausuman digitaalisesta yhteiskunnas ta
ja arvopohjaisesta digitaalisesta hallinnosta. Julkilausuma on ensimmäinen EU-tasoinen ulostulo arvopohjaisesta
digitalisaatiosta ja tarkoittaa digitalisaation tunnistamista yhteiskuntapoliittisena ilmiönä. Juuri arvopohjaisuus on
tässä deklaraatiossa ainutlaatuista maailmanlaajuisessa tarkastelussa (esim. Yhdysvaltoihin ja Kiinaan verrattuna).
Käytiin keskustelua siitä, miten voidaan tukea aiheesta käytävää yhteiskunnallista keskustelua ja tietoisuuden
lisäämistä, sekä mistä käynnissä tai käynnistymässä olevasta työstä VM:n tulisi olla tietoinen julkilausuman
täytäntöönpanon osalta.
Kiiteltiin erittäin mielenkiintoisesta aiheesta ja asian hyvästä ”kansantajuistamisesta”. Vilkkaassa keskustelussa
todettiin että kaikki voivat olla matalalla kynnyksellä toisiinsa yhteydessä, Digi arkeen –neuvottelukunta on jo
tunnistettu yhtenä toimijana ja Waltteriin voi olla mieluusti yhteydessä erilaisten käynnissä olevien hankkeiden ymv.
osalta.
Keskustelussa todettiin, että kansalaiskeskustelua erityisesti tekoälyn osal ta pitäisi käydä paljonkin enemmän juuri
nyt ja mm. OKM:n sekä STM:n osalta edustajat sanoivat olevansa yhteydessä käynnissä olevien
hankkeiden/asioiden tiimoilta.
Liite 5 a Berliinin julkilausuma ja sen kansallinen täytäntöönpano
Lisätietoja:
waltteri.heino(at)vm. fi
Liite 5 b Suomennos Berliinin julkilausuma
Liite 5 c Berlin Declaration digital society
VM tiedote: Suomi hyväksyi arvopohjaisen digitaalisen hallinnon julkilausuman
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Pyöreä pöytä: Teema 3 Oikeudet digitaalisessa yhteiskunnassa ja palveluissa , Jussi Kivipuro, Unicef

Keskusteluosuus ja alustukset järjestetty keskiviikkona 19.5. klo 9-12, 100 osallistujaa ja erittäin mielenkiintoiset
alustukset. Linkit materiaaleihin: vm.fi/digiarkeen
Pienemmällä ryhmällä kiinnostuneiden henkilöiden kanssa työstöosuus perjantaina 18.6. klo 9-12.30.
Loppuraporttia työstetään tämän jälkeen, tavoitteena alkusyksystä valmistua.
Taustaesitys (linkki)
7
7.1

Pienryhmien kuulumiset ja ajankohtaiset
Elinkeinoelämäyhteistyöryhmän tilannekatsaus, Leena Nyman, EK ry

Pienryhmä on suunnitellut tilaisuutta, joka pidetään keskiviikkona 1.9. klo 9-11- esittelyjen ja paneelin kautta
käsitellään saavutettavia ja käytettäviä digipalveluja yksityisellä sektorilla. Tulossa alustuksia ja paneelikeskustelu,
juontajana Marianne Heikkilä. Lopputuloksena tehdään yrityksille suunnattu saavutettavuus ”check list”. Valtaosa
puhujista on jo vahvistettu, ennen kesälomia on tarkoitus lähettää save-the-date.
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7.2

Seuranta- ja raportointiryhmä tilannekatsaus, Sari Vapaavuori, Valli

Liite 7 (linkki Tiimeriin)
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Neuvottelukunnan syksyn toiminnasta ja kokousajoista , Pirre Laaksonen, koordinaattori, sihteeristö,
valtiovarainministeriö

Esiteltiin tiivistetysti jäsenkyselyn tulokset, joiden pohjalta sihteeristö ja puheenjohtajat laativat ehdotuksen syksyn
toimintasuunnitelmaksi. Pääasiallisina nostoina ja keskusteluun:
- kokouksiin: jäsenten ideoimia/omista järjestöistä aiheita ja tietoiskuja (osin myös jäsenten itsensä esitteleminä);
työpajamaista työskentelyä yhden aiheen ympärillä; järjestetään kasvokkain kokous heti kun terveysturvallista
- pienryhmätyöskentelyyn ja pp-tilaisuuksien suunnitteluun yksinkertaistusta
- käsiteltävät teemat:
- jatketaan ja syvennetään jo valittujen kolmen teeman ympärillä (hyvinvointi&osallisuus, osaaminen
ja taidot, oikeudet): Pureudutaan kattoteeman alla johonkin yhteen näkökulmaan/asiaan esim. saavutettavuus ja/tai
esteettömyys; Jatketaan tuloksien kanssa "jatkotyöstöä", ei aloiteta alusta uudelleen
- uusina teemaehdotuksina: Digitalisaation kehitys -> yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin roolit
ja motivaattorit; Viestinnän ympärille rakentuva kokonaisuus -> digiaiheen sanoittaminen, innostaminen,
kannustaminen
- järjestetään lyhyempiä, kaikille avoimia verkkotilaisuuksia lisäksi (esim. webinaari).
Pohdintaan: Teams-kanava esim. tilaisuuksien ja tapahtumien tiedonvaihtoa varten. Tiimeri edelleen "virallisten"
dokumenttien jakamiseen sekä hallintaan.
- syksyn kokousaikataulut, joissa pyritty huomioimaan toiveet sekä kevään 2022 suunnitelma:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nvk kokous ti 24.8.2021 14-16
o PP 3:n lopputulokset & raportti
o PP-raporttien koostamisesta sopiminen
o Työpaja: digitaalinen identiteetti
Ke 1.9.2021 9-11 Yrityspienryhmän avoin paneeli-/keskustelu-tilaisuus
XX.9.2021 Ministerin taustoittava tilaisuus medialle: Kolmen pyöreän pöydän tulokset (1h)
Nvk kokous ti 2.11.2021 14-16
o PP 4:n tilannekatsaus, sisältö, puhujat, yms.
o Kevään toiminnasta ja kokousaikatauluista sopiminen
4. Pyöreä pöytä ti 30.11. 13-16
Nvk kokous tammikuu 2022 (2h)
5. Pyöreä pöytä maaliskuus 2022 (3h)
Nvk kokous huhtikuu 2022 (2h)
Lyhyt webinaari tms. toukokuu 2022 (1h)
Nvk kokous kesäkuu 2022 (2h)

Ehdotusta kannatettiin, eikä muita kommentteja tai muutosehdotuksia noussut esiin, joten hyväksyttiin esityksen
mukaisesti syksyn kokousaikataulut, työskentelytavat ja –muodot.
Liite 8: Syksyn toimintasuunnittelusta (linkki Tiimeriin)
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9.1

Tiedotusasiat
Viestintäasiat, Olli-Juhani Piri, viestintäasiantuntija, valtiovarainministeriö

Olli-Juhani esitteli viestinnän vaikuttavuutta ja Digiarkeen-teeman näkyvyyttä eri medioissa, joka on ollut todella
hienoa erityisesti kuluvana keväänä. Kannustettiin kaikkia edelleen jatkamaan viestintää eri keinoin, välinein ja
tavoin.
- viestintäsuunnitelma
- blogien kirjoituslistaus – varaa kirjoitusaikasi (Tiimerissä täällä)
- muistetaan kaikki jakaa tietoa mm.somessa #DigiArkeen
- ota seurantaan VM Facebookissa facebook.com/valtiovarainministerio , Twitterissä @VMuutiset,
Instagramissa VMuutiset, Youtubessa Digi arkeen -soittolista
Liite 9: Viestinnän vaikuttavuudesta (linkki Tiimeriin)
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9.2

Tiedoksi neuvottelukunnalle muiden tahojen järjestämiä tapahtumia
- OECD:n Suomen kansalaisyhteiskunnan tilan arviointi julkistamistilaisuus 16.6. klo 13-15 lisätiedot ja
ilmoittautuminen 11.6. mennessä.
- Digitalisaation tilannekuvan jakaminen ja sen äärelle pysähtyminen – julkistustilaisuus 17.6. lisätiedot ja
ilmoittautuminen 11.6. mennessä
- Kela järjestää SuomiAreenassa keskustelun, jossa pureudutaan ajankohtaiseen kysymykseen
syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tavoittamisesta digitalisaation avulla. Keskustelu striimataan tiistaina
13.7. klo 14.00–14:45. Sen voi myös katsoa myöhemmin tallenteena.
- DVV järjestää Digitukiviikko-tapahtuman syksyllä 30.8.-3.9.2021 – lisätietoja liitteessä (linkki Tiimeriin)
- Vanhustyön keskusliitto: SeniorSurf –päivä 5.10.2021 lisätietoja
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Muut asiat

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja kiitti kaikkia lämpimästi ja toivotti hyvää kesää kaikille!
Asiakohdan 8 mukaisesti seuraava kokous elokuussa, joka pyritään pitämään läsnäkokouksena.
Kalenterimerkinnät seuraavat perässä.
Kokous päättyi klo 11.33.

Liitteet

Liite 2 Pöytäkirja 30.3.2021 (linkki Tiimeriin)
Liite 4 Selkeästi meille- hanke-esittely (linkki Tiimeriin)
Liite 5 a Berliinin julkilausuma ja sen kansallinen täytäntöönpano
Liite 5 b Suomennos Berliinin julkilausuma
Liite 5 c Berlin Declaration digital society
Liite 7 (linkki Tiimeriin)
Liite 8: Syksyn toimintasuunnittelusta (linkki Tiimeriin)
Liite 9: Viestinnän vaikuttavuudesta (linkki Tiimeriin)
Digitukiviikosta (linkki Tiimeriin –lisätty jälkikäteen)

Jakelu

Neuvottelukunnan jäsenet, sihteeristö

Tiedoksi

Alustajat

