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Pyöreän pöydän 
keskustelut

• Neuvottelukunnan keskeinen 
toimintamuoto kuluvalla toimikaudella

• Kutsutaan laajasti käsiteltävän aiheen 
asiantuntijoita

• Hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa 
yhteiskunnassa (29.10.2020)

• Osaaminen ja taidot digitaalisessa 
yhteiskunnassa (16.2.2021)

• Ihmisoikeudet digitaalisissa palveluissa 
Suomessa ja EU:ssa (19.5.2021) lisäksi 
työpaja kesäkuu

• Tulossa uusi keskustelutilaisuus 11/2021

2vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta

https://vm.fi/tapahtumat/2020-10-29/hyvinvointi-ja-osallisuus-digitaalisessa-yhteiskunnassa-pyorean-poydan-keskustelu
https://vm.fi/tapahtumat/2021-02-16/osaaminen-ja-taidot-digitaalisessa-yhteiskunnassa-pyorean-poydan-keskustelu
https://vm.fi/tapahtumat/2021-05-19/ihmisoikeudet-digitaalisissa-palveluissa-suomessa-ja-eu-ssa-pyorean-poydan-keskustelu


Neuvottelukunnan ehdotukset:
1) Tilannekuvan muodostaminen digitalisaation vaikutuksista 

osallisuuteen ja hyvinvointiin tulisi vastuuttaa jollekin taholle. 
Tilannekuvan muodostamisessa tulisi hyödyntää laaja-alaisesti eri 
tutkimus- ja selvitystietoa.

2) Seurantaan liittyen ehdotetaan, että säännöllisesti toteutettaviin 
hyvinvointia ja osallisuutta mittaaviin väestötason kyselyihin 
sisällytettäisiin digitalisaation vaikutuksia selvittäviä mittareita ja 
indikaattoreita, joiden kautta kehittymistä voitaisiin seurata ja 
raportoida.

3) Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja palveluiden laadun 
arviointia tulee edelleen jatkaa verkostomaisena yhteistyönä, 
kokemuksia jakamalla ja lisäämällä käyttäjälähtöistä kehittämistä 
valtion, kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin kesken. 
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Pyöreä pöytä –
Osaaminen ja taidot 
digitaalisessa 
yhteiskunnassa 
(16.2.2021)
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Keskeiset 
johtopäätökset 1/2

1. Tiettyyn ikäryhmään kuuluminen ei 
määritä digitaitoja.

2. Turvallisen digipalvelujen käytön 
opettelu ja opettaminen tulee aloittaa 
perheissä jo varhain. Vanhempien 
digitaidot vaikuttavat lasten 
oppimiseen.

3. Nuoret tarvitsevat erityisesti lisää 
osaamista medialukutaidoissa, 
tietoturvassa, yksityisyyden suojassa ja 
oman datan arvon ymmärtämisessä

4. Aikuiset tarvitset tukea erityisesti 
jatkuvaan oppimiseen ja digitaitojen 
ylläpitoon
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Keskeiset johtopäätökset 
2/2

5. Ikääntyneiden osalta tulee vahvistaa 
mahdollisuutta saada tukea 
digitaitojen kehittämiseen esimerkiksi 
vertaistuen keinoin.

6. Digitaitojen kehittäminen on jatkuva 
prosessi.

7. Digitaitojen ja -osaamisen ylläpidossa 
ja kehittämisessä on yhdistettävä 
yhteiskunnan eri toimijoiden vastuut 
ja resurssit.

8. Ihmisiä tulee kannustaa digipalvelujen 
käyttöön ja tuoda esiin niiden hyödyt.
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Ihmisoikeudet digitaalisissa palveluissa 
Suomessa ja EU:ssa (19.5. ja 18.6.2021)

Pyöreän pöydän keskustelun tavoitteena oli:
• Auttaa osallistuvia tahoja jäsentämään 

moniulotteisia digioikeuksien kysymyksiä.
• Tunnistaa ja kiteyttää ongelmia, joita tulisi 

ratkoa.
Alustajat:
• Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, London 

School of Economicsin professori Sonia
Livingstone, OP-ryhmän Chief Data Officer ja 
SVP, Sameli Mäenpää. 

Raportti ehdotuksineen valmistuu syksyn aikana.
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https://vm.fi/tapahtumat/2021-05-19/ihmisoikeudet-digitaalisissa-palveluissa-suomessa-ja-eu-ssa-pyorean-poydan-keskustelu


Neuvottelukunnan ydinviestit
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• Julkisen hallinnon digitaaliset palvelut yhdenvertaisesti kaikille
• Digitaalinen osallisuus kytkeytyy kiinteästi hyvinvointiin, ja digitaalisten 

palveluiden kehittäminen saavutettaviksi ja osallisuutta tukeviksi lisää 
myös hyvinvointia

• Digitaidot ovat kansalaistaitoja joiden ylläpitäminen on jatkuva prosessi.  
• Digitaalisten palvelujen tarjoajien tulee varmistaa ihmisten oikeuksien 

toteutuminen digitaalisessa ympäristössä. Yhteiskunnan tulee 
varmistaa, että jokainen meistä tuntee omat oikeutensa.



Muutama nosto

• HS Mielipidekirjoitus (4.1.2021

Sari Vapaavuori, Sami Älli, Jussi Kivipuro)
www.hs.fi/mielipide/art-2000007717635.html

• Eläkkeen saaja-lehdessä juttu 

(1/2021 Juha Viitanen)

www.ekl.fi/tietoa-meista/elakkeensaaja-lehti/

• Digihuijauksiin ja medialukutaitoon liittyvä blogi (10.2.2021, 
Minna Piirainen)

dvv.fi/blogi/-/blogs/kiire-ja-kokemattomuus-altistavat-digihuijauksille
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