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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
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d16de881-a999-4628-bcbb-1c59476b13fe/8271e98b-b05f-41b7-aef7-04e25d84342b/MUISTIO_20220105123049.PDF


Tulossa 5. pyöreä pöytä 11.5.2022: aiheena Digikompassi 

• Tavoitteena luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja 
tavoitteet vuoteen 2030. 

• Suomen digikompassi muodostuu EU:n digikompassin mukaisesti neljästä osa-alueesta: 
osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio ja digitaaliset 
julkiset palvelut. 

• Lausuntopalvelussa parhaillaan, dl 13.5.

• Lopullinen Suomen digikompassi laaditaan syksyn 2022 aikana ja lähetetään vielä 
kertaalleen lausunnoille.

• Nyt pitää olla hereillä ja vaikuttaa! Erittäin tärkeää tuoda esille esimerkiksi se, miten 
järjestöt näkevät digikompassissa tehdyt rajaukset ja valinnat? Miten digikompassi 
kytkeytyy järjestöjen tekemään työhön ja palveluihin? Jne

• Tervetuloa pyöreän pöydän tilaisuuteen – välitän kutsun kiinnostuneille!

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