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Digi arkeen -neuvottelukunta

• Yhteistyökanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, viranomaisten, 
elinkeinoelämän ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan 
valtiovarainministeriön välillä

• Tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen kehittämistä niin, että eri 
väestöryhmät pystyisivät käyttämään niitä yhdenvertaisesti.

• 17 jäsentä, puheenjohtaja Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. 
Varapuheenjohtajana toimii jäsenyytensä ohella Sari Vapaavuori 
VALLIsta. Sihteeristössä valtiovarainministeriön virkamiehet.

• Toimikausi on kolmivuotinen ajalla 15.4.2020 – 31.3.2023

• vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
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https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta


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)

• Tiedolla johtaminen – kansalaiset ja 
osallisuus (30.11.2021)
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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


4. Pyöreä pöytä: Tiedolla johtaminen –
kansalaiset ja osallisuus, 30.11.2021

• Tavoitteena lisätä keskustelua ja tietämystä tiedolla johtamisesta

• Osaamishaaste – hajanainen ja eritasoinen ymmärrys

• Asiakasymmärrys ja data

• Haasteet datan käytössä

• Tiedolla johtaminen

• Tiedon saatavuus, löydettävyys, akateeminen data ja tieto 

• https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta

• #DigiArkeen 
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https://vm.fi/digi-arkeen-neuvottelukunta
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 0

		Hyväksyttiin: 30

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Hyväksyttiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun


