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Jakelussa mainituille
Jäsenen nimeämispyyntö Digi arkeen - neuvottelukuntaan
Valtiovarainministeriö on asettamassa Digi arkeen -neuvottelukunnan
toimikaudelle 2020-2023. Neuvottelukunta muodostaa yhteistyö- ja
vuoropuhelukanavan yhteiskunnan eri toimijoiden kuten kansalaisjärjestöjen,
tutkijoiden ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan
valtiovarainministeriön välillä. Edellä mainittujen tahojen lisäksi
neuvottelukuntaan kutsutaan mukaan myös kuntien, elinkeinoelämän,
saavutettavuusvalvonnan (Etelä-Suomen aluehallintovirasto), Kelan, Digi- ja
väestötietoviraston, opetus- ja kulttuuri-, oikeus- sekä sosiaali- ja
terveysministeriön edustajat.
Neuvottelukunnan tavoitteena on tukea palvelujen kehittämistä niin, että eri
väestöryhmät pystyisivät hyödyntämään tasavertaisesti digitalisaation tuomia
mahdollisuuksia. Neuvottelukunnan työllä pyritään löytämään ja tukemaan
myös uudenlaisia tapoja organisoida hallinnon, kansalaisjärjestöjen ja
tutkimuksen välistä yhteistyötä. Tämän osana neuvottelukunta suunnittelee,
järjestää ja raportoi pyöreän pöydän keskusteluja aihepiireittäin, joihin
neuvottelukunnan jäsenten odotetaan tuovan paitsi oman
asiantuntemuksensa, myös keskeiset sidosryhmänsä tai niiden näkemykset.
Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja valitsemaan ja
nimeämään yhden edustajan ja yhden varaedustajan neuvottelukuntaan
asiantuntemusalueeltaan, kuten liitteen asettamispäätösluonnoksessa on
esitetty. Tahot voivat myös esittää puheenjohtaja- ja
varapuheenjohtajaehdokasta keskuudestaan halutessaan.
Esitettäviltä jäseniltä toivotaan digitaalisten palvelujen kehittämiseen ja
käyttämiseen liittyvien kysymysten tuntemusta, näkemystä yhteiskunnan eri
toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisestä ja valmiutta osallistua aktiivisesti
neuvottelukunnan toimintaan. Neuvottelukunta kokoontuu noin kerran
kuukaudessa ja suurempia pyöreän pöydän keskusteluja järjestetään 2-4
kertaa vuodessa. Lisäksi jäseniltä toivotaan aktiivista viestimistä
neuvottelukunnan ja pyöreän pöydän keskusteluista edustamansa
erityisnäkökulman/asiantuntemusalueen muille kansallisille toimijoille ja
verkostoille.
Pyydämme mahdollisuuksien mukaan esittämään sekä nais- että
miesehdokkaan ja ilmoittamaan heidän nimet yhteystietoineen viimeistään
6.3.2020 klo 16:15 valtiovarainministeriön kirjaamoon
(valtiovarainministerio@vm.fi) viitteellä ”VM021:00/2020”.
Neuvottelukunnan ensimmäinen kokous pidetään torstaina 26.3.2020 kello 911:30 valtioneuvoston kokoustiloissa Helsingin keskustassa (paikka
tarkentuu).
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Lisätietoja antavat valtiovarainministeriön neuvotteleva virkamies Johanna
Nurmi (puh. 02955 30 171) sekä koordinaattori Pirre Laaksonen (puh. 02955
30 243 (etunimi.sukunimi@vm.fi).
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