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Pöytäkirja: Digi arkeen -neuvottelukunta, kokous 1/2020
Hyväksyttiin 15.6.2020 kokouksessa
Aika

Tiistai 12.5.2020 klo 10-12:30

Paikka
Läsnä

Skype –verkkokokous
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)
Virva Viljanen, asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Varajäsen: Jussi Kivipuro, kehittämisjohtaja, Suomen UNICEF ry
Mohammed Laraki, hallituksen jäsen, Moniheli ry
Varajäsen: Peter Kariuki, pääsihteeri, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Tiina Etelämäki, vs toiminnanjohtaja, ENTER ry
Varajäsen: Ulla Korhonen, Apuomena ry
Ilona Salonen, tf. verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Kari Lankinen, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Varajäsen: Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen Kirjastoseura ry
Mari Kannisto, suunnittelupäällikkö, Kela
Varajäsen: Elina Sipola, suunnittelija, Kela
Mattias Lindroth, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Varajäsen: Jaana Nevalainen, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry (klo 12 asti)
Joonas Mikkilä, Digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät ry
Varajäsen: Leena Nyman, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Viena Rainio, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (klo 11.10 alkaen)
Varajäsen: Eetu Komsi, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (klo 11.10 alkaen)
Marko Latvanen, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto
Varajäsen: Minna Piirainen, projektipäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto
Varajäsen: Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Varajäsen: Victor Nyberg, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Juha Katainen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö (klo 12 asti)
Sihteeristö:

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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Sanna Juutinen, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
Pirre Laaksonen, koordinaattori, valtiovarainministeriö
Johanna Nurmi, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Marjukka Saarijärvi, ohjelmapäällikkö, valtiovarainministeriö
Suvi Savolainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Heikki Talkkari, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Poissa:
Varajäsen: Johanna Lindlholm, sakkunnig, Svenska Finlands folkting
Panu Artemjeff, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
Ilona Turtola, viestintäasiantuntija, valtiovarainministeriö
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Kokouksen avaus ja esittelyt

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10 ja toivotti kaikki tervetulleeksi neuvottelukunnan toiselle kaudelle, jossa
kokoonpano hieman muuttunut edellisestä sekä toimintatapa myös pyöreän pöydän keskustelujen myötä.
Käytiin lyhyt esittelykierros, jonka pohjana käytettiin ennakkotehtävänä pyydettyä lyhyttä esittelyä itsestään ja oman
viiteryhmänsä odotuksista neuvottelukunnan työtä kohtaan, liite 1.
Liite 1
2

Esittelyt, kooste (linkki)

Neuvottelukunnan toimikauden 2020-2023 taustoitus

2.1.

Asettamispäätöksestä ja pyöreän pöydän -keskustelujen konsepti, Johanna Nurmi, VM

Liite 2

Asettamispäätös

Liite 3

Pyöreän pöydän keskustelujen konseptointi (linkki)

Esiteltiin liitteen 3 pohjalta neuvottelukunnan kuluvan kauden uudistunutta toimintakonseptia, erityisesti pyöreän
pöydän keskustelujen osalta. Tuotiin myös esille kuluvan kauden jäsenien ja varajäsenien laajempi
edustuksellisuus ja korostettiin omien viiteryhmien kuulemista ja näkökulmien esilletuomista laajasti
neuvottelukunnassa.
Edelleen neuvottelukunnan yksi tehtävistä on tuoda valtioneuvoston tietoon tärkeitä asioita käsiteltäviä sekä toisin
päin saada tietoa käynnissä olevista hankkeista. Teemat ja painopisteet ovat nkv:n oma valinta, toki taustana toimii
hallitusohjelma. Todettiin, että tämä työ alkaa teemojen valinnalla ryhmätöiden parissa asiakohdassa 3 ja
työskentelyä jatketaan kesäkuun kokouksessa. Lisäksi laaditaan toimintasuunnitelma (ml. viestintäsuunnitelma).
Kuluvalla kaudella pyöreän pöydän keskustelujen järjestäminen on ollennaista (näiden lukumäärä tullee
vaihtelemaan vuosittain), kaikki jäsenet ja varajäsenet hyödyntävät omaa taustaverkostoa ja sitä kautta saatavaa
osaamista sekä relevantteja kutsuttavia tahoja. Keskustelut voivat olla sekä temaattisesti mutta myös sisällöllisesti
hyvin erilaisia keskenään: ymmärryksen lisäämistä, kannanottoa johonkin valmistelussa olevaan asiaan tms.
Kuluvalla kaudella pyritään entistä parempaan vaikuttavuuteen keskittymällä harvempiin teemoihin, ja
mahdollistamalla pyöreän pöydän keskustelujen kautta entistä suuremman joukon mahdollisuus osallistua
neuvottelukunnan työhön.
Kannustettiin tutustumaan ajatuksella sekä asettamispäätökseen (liite 2) että liite 3:een itsenäisesti.
2.2.

Katsaus hallitusohjelmaan, Sanna Juutinen, VM

Liite 4

Katsaus pääministeri Marinin hallitusohjelmaan (linkki)

Käytiin hyvin nopea katsaus pääministeri Marinin hallitusohjelmapoimintoihin (liite 4). Hallitusohjelmassa on erittäin
paljon neuvottelukunnalle tärkeitä näkökulmia ja kirjauksia. Myös edellisellä kaudella neuvottelukunnan
esilläpitämiä teemoja on löydettävissä hallitusohjelmasta ja tästä onkin hyvä ammentaa kuluvan kauden teemoja.
Kannustettiin neuvottelukunnan jäseniä tutustumaan liitteeseen 4 huolella.
3

Ryhmätyöskentely: pyöreän pöydän -keskustelujen teemat

Ennakkotehtävä 2: Ryhmätyötä varten pohdi viiteryhmiesi kanssa etukäteen, mitkä olisivat tärkeimpiä teemoja
käsiteltäviksi neuvottelukunnan järjestämissä pyöreän pöydän keskusteluissa. Ennakkopohdinnan tukena voitte
käyttää esityslistan kohdan 2 aineistoja ja edellisen neuvottelukunnan toimintakertomusta (linkki).
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Ennakkotehtävien pohdintoihin pohjautuen, viisi etukäteen jaettua ryhmää (ryhmäjaot pöytäkirjan loppuosassa)
työskenteli noin puoli tuntia pohtien mitä teemoja pyöreän pöydän keskusteluissa tulisi käsitellä neuvottelukunnan
toimikaudella. Vilkkaiden keskustelujen tuloksia avattiin lyhyesti yhdessä kirjurien toimesta.
Lopuksi todettiin, että Tiimeriin tallennetaan kaikki ryhmien kirjaukset kaikille tiedoksi.
Liitteet 5 (5 kpl) Ryhmien 1 – 5 ryhmätyömateriaalit (Linkki ryhmätyömateriaaleihin Tiimeri-työtilassa)
Sihteeristö yhdessä puheenjohtajiston kanssa työstää näistä yhteeenvetoa neuvottelukunnan toimintasuunnitelman
pohjaksi. Toimintasuunnitelmaa työstetään edelleen neuvottelukunnan kokouksessa kesäkuussa.
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Järjestäytymisasiat: kokousaikataulu, työskentelytavat ja toimintasuunnitelma

Päätettiin:
4.1.
Kokouksien välinen työskentely sekä kokousmateriaalien jakaminen ja yhteistyöstäminen tapahtuu
pääosin sähköisessä Tiimeri-työtilassa, jonne kaikilla jäsenillä ja varajäsenillä on pääsy
4.2.
Kokouskutsut ja materiaalit toimitetaan sekä jäsenille että varajäsenille, jotka keskenään sopivat
kumpi osallistuu kokouksiin ja koordinoivat yhdessä mahdolliset esiin nostettavat asiat yms. (pl. verkkokokoukset,
jonne kuulolle voi osallistua kaikki)
4.3.

Osa neuvottelukunnan kokouksista järjestetään jatkossakin kokonaan verkkokokouksina.

4.4.

Pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa ja julkaistaan sen jälkeen julkisilla hankesivuilla.

4.5.
Viestinnästä: kaikesta neuvottelukunnan toiminnasta viestitään aktiivisesti eri kanavissa,
kokouksissa otetaan valokuvia, joita saatetaan käyttää VM:n some-tileillä Digi arkeen -neuvottelukunnan
viestintään #digiarkeen –aihetunnisteella, pyöreän pöydän keskusteluista viestitään laaja-alaisesti erikseen
sovituilla tavoilla, kaikkien jäsenten toivotaan kertovan neuvottelukunnan toiminnasta omissa organisaatioiden sekä
viiteryhmien kanavissa. Viestintäsuunnitelmaa tarkennetaan toiminnan käynnistyttyä.
4.6.
Seuraava kokous pidetään maanantaina 15.6.2020 klo 14-16.30: asialistalla mm.
toimintasuunnitelman (ml.viestintä) käsittelyä vuodelle 2020.
4.7.
Kokouksen jälkeen sihteeristö kartoittaa syksyn neuvottelukunnan kokousaikoja sekä pyöreän
pöydän keskustelun syksyn aikataulua.
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Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.
Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa voi jatkossa tuoda esityslistan ulkopuolisia asioita esille tarvittaessa.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.38.

Liitteet

Liite 1

Esittelyt, kooste (linkki)

Liite 2

Asettamispäätös

Liite 3

Pyöreän pöydän keskustelujen konseptointi (linkki)

Liite 4

Katsaus pääministeri Marinin hallitusohjelmaan (linkki)

Liitteet 5 (5 kpl) Ryhmien 1 – 5 ryhmätyömateriaalit (Linkki ryhmätyömateriaaleihin Tiimerityötilassa)
Jakelu
Tiedoksi

Vastaanottajat
Kopion saajat

Asiakohdan 3 ryhmäjaot
Ryhmä 1:
Ilona Salonen, tf. verksamhetsledare, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Joonas Mikkilä, Digi- ja koulutusasioiden päällikkö, Suomen Yrittäjät ry
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Leena Nyman, asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry, varapuheenjohtaja
Juha Viitanen, järjestösuunnittelija, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry (EKL Eläkkeensaajien Keskusliitto ry)
Juha Katainen, erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
- Kirjuri: Suvi Savolainen, VM
Ryhmä 2:
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö
Victor Nyberg, erityisasiantuntija, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mohammed Laraki, hallituksen jäsen, Moniheli ry
Peter Kariuki, pääsihteeri, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO
Tiina Etelämäki, vs toiminnanjohtaja, ENTER ry
Ulla Korhonen, Apuomena ry
- Kirjuri: Heikki Talkkari, VM
Ryhmä 3:
Markku Möttönen, järjestöpäällikkö, Vammaisfoorumi (Näkövammaisten liitto ry)
Sami Älli, Saavutettavuusyksikön johtaja, Vammaisfoorumi (Kehitysvammaliitto ry)
Viena Rainio, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Eetu Komsi, ylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Katriina Nousiainen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
- Kirjuri: Sanna Juutinen, VM
Ryhmä 4:
Marko Latvanen, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto
Minna Piirainen, projektipääl-likkö, Digi- ja väestötietovirasto
Mattias Lindroth, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
Jaana Nevalainen, erityisasiantunti-ja, Suomen Kuntaliitto ry
Katju Holkeri, finanssineuvos, valtiovarainministeriö
Virva Viljanen, asiantuntija, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Jussi Kivipuro, kehittämisjohtaja, Suomen UNICEF ry
- Kirjuri: Marjukka Saarijärvi, VM
Ryhmä 5:
Tarja Heponiemi, tutkimusprofessori, DigiIN tutkimushankekonsortio (THL)
Sari Kujala, tutkijatohtori, DigiIN tutkimushankekonsortio (Aalto-yliopisto)
Mari Kannisto, suunnittelupäällikkö, Kela
Elina Sipola, suunnittelija, Kela
Kari Lankinen, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Ville Vaarne, viestintäpäällikkö, Suomen Kirjastoseura ry
Puheenjohtaja Marianne Heikkilä, pääsihteeri, Marttaliitto
- Kirjuri: Johanna Nurmi, VM

