
Järjestöjen Digiverkosto 11.10.2022

Ohjelmassa:

• Digiprojektin suunnittelu ja johtaminen, Suomen Punainen Risti, Aleksi Aalto

• 5 min tauko, halukkaat voivat taukojumpata Ikäinstituutin videoiden tahtiin (n. 
2:30 min) https://www.youtube.com/playlist?list=PLSGkbeFujqqHZT7pHktH6-eEGxTbGs0J7

• Digitaaliset hyvinvointipolut, Diabetesliitto, Tanja Kulmala

• Miten pyrimme vahvistamaan digiosallisuutta haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevilla? Sininauhaliitto, Päivi Rouvinen-Wilenius

• Pikakatsaus kuluneeseen vuoteen, VALLIn Ikäteknologiakeskus, 
Suvi Hiltunen

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSGkbeFujqqHZT7pHktH6-eEGxTbGs0J7


Katsaus kuluneeseen vuoteen 
2022
• Helmikuun tapaaminen: Mm. Digitaalinen henkilöllisyys, Digi Arkeen nvk

tilannekatsaus, Voimaa etäjumpasta, Lämpiö -loppuraportti

• Huhtikuun tapaaminen: Mm. Digiosallisuuden mittaristo, Valtionhallinnon 
digityöryhmät ja digitaalinen osallisuus ja osaaminen

• Kesäkuu DigiAgeTalk

• Elokuun tapaaminen: Mm. Saavutettavuuden ja Digitaalisen henkilöllisyyden 
tilannekatsaus, ArtWin & Digimentor -tietoiskut

• Lokakuun tapaaminen: Case- ja toimintaesittelyt eri järjestöissä

KAIKKI MATERIAALIT LÖYTYVÄT KOOTUSTI: 
Järjestöjen digiverkoston verkkosivut

https://www.youtube.com/watch?v=FlivSfLrsiU
https://www.valli.fi/tyomuotomme/ikateknologiakeskus/jarjestojen-digiverkosto/


Digitalisaation kehityksen 
”supervuosi” 
• VALLIn Ikäteknologiakeskus on antanut lausuntoja v. 2022 10 (11) 

kpl, mm. aiheista:

→ Suomen digitaalinen kompassi
→ Digitaalinen henkilöllisyys
→ Saavutettavuus- ja esteettömyysvaatimukset
→ Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittaminen
→ Saavutettavuuskirjasto Celia

Kaikki lausunnot löytyvät verkkosivuiltamme. 

• Lisäksi muu vaikuttamistyö (mm. valtionhallinnon työryhmät, 
puheenvuorot, käyttäjälähtöinen kehittäminen ymv.)

https://www.valli.fi/valli-ry/vaikuttaminen-ja-edunvalvonta/kannanotot-lausunnot-ja-kirjoitukset/
https://www.valli.fi/tyomuotomme/ikateknologiakeskus/yli-65-vuotiaiden-digiraati/


Verkostolla vaikuttavuutta

Edistetään yhdessä kansalaisten digiosallisuutta sekä 
eri toimijoiden digitaalisia toimintaedellytyksiä!

• Toiveita, ajatuksia vuoteen 2023?

• Yhteisen vaikuttamistyön rakentamista?

• Loppuvuonna verkostokysely, jossa mahdollisuus vaikuttaa vuoden 23 
tapaamisiin.



Tulevat tapaamiset 2023

• tiistai 7.2. kello 13–15 

• tiistai 25.4. kello 13–15 

• keskiviikko 7.6. DigiAgeTalk, Musiikkitalo Helsinki 

• tiistai 5.9. kello 13–15 

• tiistai 14.11. kello 13–15 

• Anna palautetta tämän päivän tapaamisesta! 
https://forms.gle/TLUF2aZoN63aQm2T7

https://forms.gle/TLUF2aZoN63aQm2T7
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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