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Johdanto
Tämä käsikirja keskittyy kunnan monitoimijaisen verkoston toiminnan tukemiseen antamalla tietoa digituesta ja sen 
järjestämisestä. Kysymyksen muodossa esitettyjen näkökulmien tarkoituksena on auttaa kutakin kuntaa luomaan omaan 
toimintaympäristöönsä ja resursseihinsa parhaiten sopivan toimintamalli. 

Digituen antajan –osioon on koottu tietoa asioista, joita on hyvä miettiä ja sopia digiopastustoimintaa aloitettaessa. Vinkit 
muihin digituen antajan materiaaleihin löytyvät käsikirjan lopusta.

Sähköiset asiointi- ja vapaa-ajan palvelut helpottavat ihmisten arkea 
ja tukevat monella tavalla hyvinvointia ja osallisuutta digitaaliseen 
yhteiskuntaan. Ajasta ja paikasta riippumaton asiointi on 
mahdollisuus pitkien etäisyyksien maakunnassa. 

Käsikirja jakaantuu kahteen osaan; järjestäjän ja digituen antajan 
toiminnassa huomioon otettaviin asioihin. Käsikirjaa parannetaan ja 
täydennetään vielä jatkohankkeen ajan.

Käsikirjan sisältämät näkökulmat on dia –sarjan lopussa koottu 
tarkistuslistan muotoon helpottamaan digituen järjestämisen 
arviointia (Liite 1.). 

Digitukitoiminnan tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa 
olisi Digitukea tarjolla ja kuntalaiset sen löytäisivät.

Digituen tavoitteena on auttaa kuntalaista itsenäiseen ja 
turvalliseen  laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin.
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Digitukea parannetaan maakunnallisella toimintamallilla
Digitukea koordinoidaan ja sen saavutettavuutta vahvistetaan kolmella eri tasolla. Kansallisesti toimintaa tukee ja kehittää Digi- ja 
väestötietovirasto valtiovarainministeriön tuella. Maakunnan digitukiverkosto kokoaa kuntien yhdyshenkilöt ja maakunnan tason muita 
toimijoita. Se toimii linkkinä kansalliselle tasolle sekä koordinoi ja tukee kuntien toimintaa. Kuntien verkostojen keskeisin tehtävä on huolehtia, 
että kunnassa on digitukea riittävästi tarjolla.

Digiosaaminen tukee ihmisen hyvinvointia. Sähköiset palvelut helpottavat  muun muassa kansalaisen osallisuutta, arjen asioiden tai 
ihmissuhteiden hoitamista, työllistymistä tai mielen hyvinvoinnin hoitamista. (ks. Liite 3 esimerkki hyte:n ja digin työpajamallista)
Pohjois-Pohjanmaalla digitukitoiminta on osa maakunnan hyvinvoinnin edistämistyötä eli hyte:ä ja sen olemassa olevia ohjaus- ja 
yhteistoimintarakenteita. Maakunnan digitukiverkosto  on yksi hyvinvoinnin edistämisen teemaryhmä, joka  tekee yhteistyötä muiden 
teemaryhmien kanssa.
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Tunnistetaan digituen tarvitsijoita 

Tarkkoja arvioita digituen tarpeista on vaikea esittää. Tiedetään, että digituen tarve kohdistuu laajasti eri väestö- ja ikäryhmiin. 
Arvioidaan, että noin neljäsosa kansalaisista tarvitsee jonkinlaista tukea sähköisten palvelujen käyttöön.  

Selvitykset osittavat, että esimerkiksi nuoret tarvitsevat tukea erityisesti sähköiseen asiointiin. Ikäteknologiakeskuksen tekemän 
kyselyn mukaan neljännes kaikista kyselyyn vastanneista ikäihmisistä ei ollut koskaan tunnistautunut sähköisesti. Paperilomakkeella 
vastanneista lähes puolet ei ollut asioinut verkossa millään tavalla. Eniten ikäihmiset käyttävät sähköisiä pankkipalveluja, Omakantaa 
ja terveyskeskuksen palveluja. Tärkeää on myös toimijoiden kokemustieto digituen tarpeista.

Digituen tarpeet ovat moninaisia ja yksilöllisiä. Maakunnan digituen hankkeiden opastajat kertovat, että eniten kysytään neuvoja
älylaitteiden käyttöön. Eräs eläkejärjestön digiopastaja totesi, ikäihmisiä kiinnostaa erityisesti Facebookin käyttö. Harvoin kuitenkin 
opastukseen tulee henkilöä, joka ei osaisi käyttää laitetta lainkaan.

Kuusamossa järjestetyn ikäihmisten tapahtuman haastattelujen pohjalta löydettiin seuraavia digivalmiuksia (Ovaskainen 2019).

Haasteeksi on tunnistettu myös se, miten saadaan motivoitumaan opastuksiin ne, joilla olisi edellytykset asioida sähköisesti mutta he eivät ole 
vielä opetelleet sitä. 

Aktiiviset 
digipalveluiden 

käyttäjät

Lapsiltaan tai 
lapsenlapsiltaan 

apua saavat 
(suurin osa haas-

tatelluista)

Digiarat ikäihmiset
Toinen puoliso 
asioi verkossa, 

toinen ei osallistu 
digitekemiseen

Elämänmuutoksis-
sa digi voi jäädä 

unohduksiin esim. 
leskeytyminen
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Tarjotaan digitukea tarpeita vastaavasti

Digituen tarpeita voi miettiä esimerkiksi ikä- tai kohderyhmittäin (esim. nuoret, ikäihmiset, työttömät, maahanmuuttajat, erityisryhmät) 
alla olevien kysymysten avulla. Tietoa tarpeista saa ryhmäläisiltä, järjestöiltä, vanhus- ja vammaisneuvostoilta, nuorisovaltuustolta 
tai työllisyyspalveluista. Myös kansallinen tieto digituen tarpeista on sovellettavissa omalle paikkakunnalle. 

Mitä kohderyhmän digituen tarpeet ovat toimijoiden kokemuksen mukaan? 
Miten tavoitetaan ko. kohderyhmän todelliset digituen tarvitsijat?
Miten motivoidaan opettelemaan digitaitoja? 

Mitkä tahot kunnassa antavat jo digitukea ko. kohderyhmälle?
Toimijoiden käsitys tuen riittävyydestä?
Miten koulutusorganisaatioiden/hankkeiden digituen tarjonta ja kuntalaisten tarve kohtaavat? 
Miten tukea saadaan lisää? Ks. Diat ammattilaisten ja vapaaehtoisten antamasta tuesta
Onko ikäihmisten ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tai eri kohderyhmille tehtäviä terveystarkastuksia 
hyödynnetty? 
Miten digituki on kuntalaisten löydettävissä?

(Ks. Liite 2, kysymyksiä tuen tarpeen kartoittamiseen)
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Digituen lisäämiseen tarvitaan eri toimijoita 

Vapaaehtoiset toimijat (digikummit ja –tutorit)

- Usein vertaisen antamaa lähitukea, voi myös olla tukea nuorelta ikäihmiselle

- Digiosaamista kasvattava tuki oman osaamisen ja resurssien rajoissa

- Vahvaa tunnistautumista vaativien palvelujen yleisen tason opastus

- Järjestöissä usein omille jäsenille

Julkiset palvelut, pankit ym.

- Tuki toimijan oman palvelun käyttöön, useimmiten osana omaa työtä

- Asiointipisteet

- Lähi- tai etätuki 

Kansalaisopistot ym. koulutusorganisaatiot, hankkeet

- Tukea monimuotoisin sisällöin eri tasoisille osaajille
- Lähi-, etätuki 

Yleinen tuki

Asiointi
-tuki

Koulutus

Kirjasto; tuki omaan palveluun, lisäksi usein myös yleistä opastusta ja toimii 
toisten toimijoiden koulutuksen ja opastuksen paikkana

Kansalaisneuvonta ja Suomi.fi
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Toimijoiden koordinaatiolla vahvistetaan digitukea 

Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus opastaa omien palvelujensa käytössä. Vapaaehtoiset digiopastajat neuvovat oman 
osaamisensa rajoissa monenlaisissa arjen digipulmissa ja laitteiden käyttämisessä. Koulutusorganisaatiot ja digiosaamista 
vahvistavat hankkeet tarjoavat monipuolisesti erilaisia digitaitoja vahvistavia koulutuksia ja opastuksia sekä kouluttavat 
vapaaehtoisia digineuvojia. Digituen lisäämiseksi ja näkyväksi tekemiseksi tarvitaan digituen koordinaatiota.

Esimerkki:
Kuusamossa toimii aktiivinen digitukiverkosto, johon kuuluu 

edustus eläkejärjestöstä,  kaupungin tietohallinnosta, 
kesäyliopistosta, kirjastosta ja koulutoimesta, hyte –

koordinaattori, Koillisenkumppanit –hanke ja Digitukipilotin 
toimijat. Jatkossa mukaan pyydetään myös sote –edustus. 
Digitukiverkosto on kokoontunut teemoittain miettimään 

ikäihmisten, nuorten ja järjestöjen digitukea. Kokoontumisissa 
on mm. ideoitu digituen lisäämistä (esim. nuoret digituen 

antajina, digikummitoiminta Kuusamon kirjastossa) ja näkyväksi 
tekemistä (tapahtuma Vanhustenviikolla). Verkosto on 

suunnitellut tavoitteita ja toimenpiteitä seuraavalle vuodelle. 
Sen mukaan mm. varmistetaan nykyisten digitukipalveluiden 

jatkuvuus, digikummitoiminnan organisoiminen, sovitaan 
verkoston jäsenten roolit ja vastuut ja varmistetaan 

asiakastyytyväisyys jne.

• Mille taholle kunnassa digituen kehittäminen ja   
koordinaatio kuuluu? Digitukiverkostolle vai hyte –
ryhmälle? 

Jos on oma erillinen digitukiryhmä, miten varmistetaan digituen 
yhteys hyte –ryhmään? Vaihtoehdot:

• Digituen yhdyshenkilö kuuluu hyte – ryhmään
• Hyte –toimija kuuluu digitukiryhmään tai
• Hyte –ryhmä kutsuu digituen yhdyshenkilön ajoittain 

käsittelemään digituen asioita hyte-kokouksiin

• Mitä sovitaan digitukiryhmän organisoitumisesta; 
kokoonpano, koollekutsuja, kokousmenettely jne.

• Mitä digitukiyhdyshenkilön tehtävistä on sovittu? Esim. 
tiedonkulusta yhdyshenkilön ja muiden paikallisten 
digituen toimijoiden välillä?
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Tehdään digituki näkyväksi
Kuntalaisten kannalta digituen edellytyksenä on, että se on asukkaiden löydettävissä. Parhaiten digituki tavoittaa sekä kuntalaiset että heitä 
kohtaavat ammattilaiset, kun tietoa on saatavissa eri kanavista sekä sähköisenä että printtinä. Painettuja digituen esitteitä voidaan jakaa 
kuntalaisille eri toimipisteistä. Kunnan www-sivuille tai Suomi.fi –verkkopalveluun voidaan koota tietoa tarjolla olevasta digiopastuksesta. 

• Kenen/keiden vastuulla on laatia kunnan digituen koottu kuvaus?
• Onko kunnan digituki kuvattu ja julkaistu printtinä ja sähköisesti?
• Missä kuvaus on julkaistu?
• Onko tiedottamisessa hyödynnetty kuntatiedotteita tai –lehtiä tai sähköisiä 

tai muita ilmoitustauluja?
• Tiedotetaanko kuntalaisia ja ammattilaisia Kansalaisneuvonnan palvelusta?
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Vahvistetaan ammattilaisten digitukea

Viranomaisten tehtävä on antaa omien sähköisten palvelujensa sisällön ja käytön tukea (digipalvelulaki ja 
hallintolaki). Sähköisestä palvelukanavasta tulee löytyä tieto, mistä kuntalainen voi saada ohjausta palvelun 
käyttämiseen. Viranomainen voi auttaa asiakasta löytämään yleistä digiosaamista vahvistavan tuen tarjoajan, 
esimerkiksi vapaaehtoisen toimijan. 

Viranomaiset huolehtivat oman henkilöstönsä myönteisestä asennoitumisesta opastukseen sekä vahvistavat 
henkilöstönsä digitaitoja. Tärkeää on myös huolehtia sähköisten kanavien houkuttelevuudesta ja 
määrätietoisesti tukea asiakkaiden siirtymistä sähköisiin palveluihin.

• Mitä ja missä ammattilaiset kertovat oman sähköisen palvelunsa opastamisesta?
• Onko ammattilaisten digineuvonta jatkuvaa toimintaa vai tiettyinä aikoina tapahtuvaa tai 

kampanjoita?
• Tunnistavatko työntekijät oman palvelunsa neuvontavelvollisuuden?
• Onko henkilöstöllä riittävästi osaamista oman sähköisen palvelun opastamiseen?
• Onko henkilöstön digitaitoja kartoitettu ja vahvistettu?
• Hyödyntävätkö terveysalan ammattilaiset sähköistä elintapaohjausta työssään?
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Rekrytoidaan vapaaehtoisia digiopastajia

Vapaaehtoisia digikummeja, –tutoreita tai opastajia tarvitaan tukemaan ja vahvistamaan digiosaamista. He 
opastavat oman osaamisensa rajoissa laitteiden ja sovellusten käyttöä, tiedonhakua sekä asiointia vahvaan 
tunnistautumiseen saakka. 

Vapaaehtoisten digiopastajien toiminnassa huomioitavaa:
• Miten saadaan lisää vapaaehtoisia digiopastajia?
• Ovatko digiopastajat saaneet perehdytyksen/koulutuksen tehtäväänsä?
• Voidaanko vapaaehtoisten osaamisen kehittämistä tukea jotenkin?
• Mihin vapaaehtoistoiminnan koordinaatiota tarvitaan?
• Kuka koordinoi toimintaa (järjestö, kirjasto tms.)?
• Käytetäänkö kannustimia tai miten innostetaan vapaaehtoisia toimimaan?
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Jaetaan vastuuta digituen toteuttamisesta

Kunnan alueen digitukitoiminnassa on monia eri tasoja, toimijoita ja tehtäviä. 

Digitukiverkoston tehtävät on lueteltu liitteessä olevassa digituen tarkistuslistassa. Niiden toteutuminen vaatii 
vastuiden jakamista (esim. kuka vastaa digituen kuvausten ylläpidosta, vapaaehtoisten koordinaatiosta, 
koulutusten järjestämisestä jne.)

Digituen yhdyshenkilö toimii nimensä mukaisesti linkkinä maakunnan ja kunnan välillä kunnassa sovitulla 
tavalla. Hänellä voi olla tärkeä rooli myös kunnan oman digituen kehittämisessä niin sovittaessa.

Järjestöt sekä antavat digiosaamista vahvistavaa tukea että tuovat verkostolle viestiä jäsentensä digituen 
tarpeista.

Kukin palvelu/ammattilaiset vastaavat omien digitaalisten palvelujensa kehittämisestä, oman henkilöstönsä 
digiosaamisesta ja palvelujen vaatimasta digituesta ja viestivät asiakkaidensa palvelutarpeista verkostolle.

Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat digitaalisen elämäntapaohjauksen tai mielenterveyspalvelujen kehittämisestä ja 
niiden edellyttämästä tuesta. Kunnan tai palvelualueen johto tai sen valtuuttama taho vastaa kunnan tai sote –kuntayhtymän digituen 
organisoinnista omissa palveluissa ja oman henkilöstön digitaitojen kehittämisestä.

Johto voi edistää palvelujensa digitalisointia ja siihen kiinteästi kytkeytyvää digitukea omilla toimillaan, kuten 
strategiatyöllä ja siihen liittyvällä resurssien kohdentamisella. Painoarvoa digituki saa myös, kun se näkyy 
hyvinvointisuunnitelmissa ja niiden mukaisessa toteuttamisessa.
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OSA 2
Digituen 
antajat



Digiopastuksen 
aloittaminen

Digiopastusta voivat antaa sekä viranomaiset että 
vapaaehtoiset.

Opastustoiminnan suunnittelu ja aloittaminen vie aluksi 
aikaa, mutta kun toiminta vakiintuu niin se työllistää 
vähemmän. Digiopastusten järjestämiseen on organisaatiossa 
hyvä nimetä vastuuhenkilö, jolla on kokonaisuus hallinnassa.

Digiopastus on usein lähitukea, mutta varsinkin sähköisten 
palveluiden käyttämisessä voidaan usein neuvoa myös 
puhelimen tai chatin avulla.

• Kuka organisoi opastustoiminnan?
• Kenelle opastusta annetaan?
• Missä opastusta annetaan ja milloin?
• Mitä asioita opastetaan?

• Opastetaanko vahvaa 
tunnistautumista vaativissa 
palveluissa?

• Onko valmiutta opastaa etänä, esimerkiksi 
chatissa?

• Täytyykö opastukseen ilmoittautua 
etukäteen vai voiko vain tulla paikalle?

• Ketkä opastavat?
• Kuka koordinoi opastajia? Jaetaanko 

opastusvuorot opastajien kesken? Kuinka 
toimitaan poikkeustilanteissa, esimerkiksi 
sairastapauksissa?

• Voiko toisen toimijan kanssa tehdä 
yhteistyötä?
• Voisiko toinen organisaatio tulla 

opastamaan omien palveluidensa 
käyttämisessä?
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Digiopastuksen aloittamisessa
huomioitavaa

Digiopastuksia voi järjestää missä vain: kunnan 
toimipisteissä (esimerkiksi kunnantalolla, 
terveyskeskuksessa, kirjastossa) tai yhdistysten tiloissa. 
Myös yritykset voivat olla mukana digiopastusten 
antamisessa.

Yhteistyötä kannattaa mahdollisuuksien mukaan tehdä 
toisten toimijoiden kanssa. Kannattaa vaikka pyytää 
toista organisaatiota tai yhdistystä opastamaan omiin 
tiloihin.

Kaikkien ei tarvitse antaa kaikkea opastusta. Esimerkiksi 
terveyskeskuksessa opastetaan pääsääntöisesti 
sähköisten terveyspalveluiden käyttämisessä, ja yleistä 
laiteopastusta voivat antaa esimerkiksi vapaaehtoiset 
opastajat tai joskus myös kirjasto tai kansalaisopisto.  
Tärkeää on tietää, mitä toiset tekevät ja osata ohjata 
asiakas tarvittaessa toiseen opastuspisteeseen.

Opastustila. Opastustilan on hyvä olla rauhallinen, jossa ei ole 
ylimääräisiä häiriöitä. Näin uuden oppimiseen on helpompi 
keskittyä. Digitaitojen puute voi myös aiheuttaa häpeää, joten 
voi olla helpompi kysyä, kun opastus tapahtuu rauhallisessa 
paikassa. Myös yksityisyyden suoja on hyvä huomioida etenkin, 
jos opastetaan esimerkiksi terveystietoihin tai 
henkilökohtaiseen talouteen liittyvissä asioissa.

Opastajat. Löytyykö omista työntekijöistä tai yhdistyksen 
jäsenistä opastajia? Voidaanko tehdä yhteistyötä toisen 
organisaation kanssa? On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisella 
toimijalla on velvollisuus neuvoa omien palveluiden 
käyttämisessä.

Yhteistyötä tehdessä on tärkeää sopia rooleista ja kunkin 
toimijan vastuista.

Laitteet. Etenkin yleiseen digiopastukseen tullaan usein oman 
laitteen kanssa, sillä opastettava haluaa opetella sen 
käyttämistä. On kuitenkin hyvä miettiä, onko mahdollisuutta 
järjestää laitteita (tietokone, tabletti) asiakkaiden käyttöön 
opastusten ajaksi. Jos opastettavan toivotaan ottavan oman 
laitteen mukaan opastukseen, on siitä hyvä mainita 
ilmoituksissa.
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Viestintä ja markkinoiminen

Opastuksia on mainostettava aktiivisesti ja 
monikanavaisesti. On hyvä miettiä omaa 
opastettavien kohderyhmää ja keinoja tavoittaa juuri 
heidät. Lisäksi kannattaa miettiä välillisiä keinoja 
tavoittaa opastettavia - esimerkiksi sukulainen tai 
naapuri voi huomata digiopastuksen mainoksen 
sosiaalisesta mediasta, vaikka opastettava itse ei 
käyttäisikään somea.

Myös mainostamisessa kannattaa tehdä yhteistyötä 
ja jakaa tietoa omista opastuksista eri toimijoille. 
Esimerkiksi yhdistykset jakavat tehokkaasti tietoa 
tulossa olevista tapahtumista.

Hyviä kanavia digiopastusten markkinoimiseen:
• Erilaiset ilmoitustaulut

• Kunnan eri toimipisteet
• Kaupat
• Yhdistysten kokoontumistilat

• Sähköiset infonäytöt
• Sosiaalinen media
• Yhdistykset
• Paikallismedia

Ilmoituksessa hyvä tuoda esille:
• Missä ja milloin opastetaan?
• Missä asioissa annetaan digiopastusta?
• Täytyykö opastukseen ilmoittautua etukäteen?
• Kuka opastusta antaa?
• Mitä tarvitsee mukaan opastukseen?

• Oma laite?
• Vahvan tunnistautumisen välineet?
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Opastajan on hyvä muistaa

• Opastaja neuvoo, mutta ei tee asioita opastettavan puolesta. Tarkoitus on, että opastettava oppii 
toimimaan itsenäisesti. 

• Väestörekisterikeskus on tehnyt Digituen eettiset ohjeet, joihin on hyvä tutustua https://vrk.fi/digituki

• Omassa organisaatiossa on kuitenkin hyvä sopia tarkemmin yksityiskohdista, kuten opastetaanko 
vahvaa tunnistautumista vaativissa palveluissa.

• On tärkeää, että organisaatiossa on sovittu, missä asioissa annetaan opastusta ja missä asioissa 
pyydetään opastettavaa kääntymään toisen opastavan tahon puoleen ja ohjataan hänet sinne. 
• Esimerkiksi useimpiin pankkeihin voi varata internetissä ilman vahvaa tunnistautumista opastusajan 

pankkipalveluiden käyttämistä varten. Tässä voi auttaa opastettavaa.

On hyvä muistaa, että vaitiolovelvollisuus koskee myös 
vapaaehtoisia. Opastuksessa esille tulleita asioita ei saa 
kertoa eteenpäin eikä käyttää hyväksi.

Vapaaehtoinen opastaa omien taitojensa mukaan, eikä 
kaikkea tarvitse osata. Opastettavan kanssa voi yhdessä etsiä 
lisätietoa ja opetella yhdessä.
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Seuranta, arviointi, 
palautteet

Opastustoimintaa ja opastusten tarvetta on hyvä 
seurata ja arvioida säännöllisesti. Jos opastuksessa 
kävijöitä on vähän, voi miettiä uusia keinoja 
opastusten mainostamiseen. Tai ovatko opastusaika ja 
–paikka sopivia? Jos opastuksissa sen sijaan käy paljon 
opastettavia, niin kannattaa miettiä mahdollisuuksia ja 
keinoja lisätä opastusaikoja.

Kävijöiltä kannattaa kysyä aika ajoin palautetta 
toiminnan kehittämistä varten. Myös opastajien 
kokemuksia ja palautetta opastuksista kannattaa kysyä, 
olivat he sitten omasta organisaatiosta tai esimerkiksi 
vapaaehtoisia opastajia.
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CASE: 
Digikummien 
opastukset 
hyvinvointipiste 
NeuvoRassissa

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän Hyvinvointipiste 
NeuvoRassissa alkoi vapaaehtoisten digikummien opastukset 
tammikuussa 2018. Opastustoimintaa toteutetaan yhteistyössä 
vapaaehtoisten kuntalaisten ja Raahen kaupungin kanssa.

Digikummit opastavat NeuvoRassissa keskiviikkoisin klo 13-15. 
Opastusaika varataan etukäteen NeuvoRassista. NeuvoRassin
yhteyshenkilö ilmoittaa mahdollisista peruutuksista sekä sopii 
opastusvuoroista digikummien kanssa.

NeuvoRassin yhteyshenkilö haastattelee uudet digikummit ja 
perehdyttää alkuun opastustoiminnassa. Tämän jälkeen uusi 
digikummi käy seuraamassa opastusta kokeneemman 
digikummin mukana.

Digikummien opastuksia mainostetaan säännöllisesti 
NeuvoRassin tapahtumatiedotteissa lehdessä, Facebookissa, 
internetsivuilla, ilmoitustauluilla ja esimerkiksi 
hyvinvointikuntayhtymän toimipisteiden sähköisillä infonäytöillä. 
Uusia digikummeja myös rekrytoidaan aktiivisesti ilmoituksilla ja 
tapahtumissa.

Digikummeilla sekä NeuvoRassin ja Raahen kaupungin edustajilla 
on yhteinen WhatsApp-ryhmä viestimistä varten. Yhteisiä 
tapaamisia järjestetään vähintään pari kertaa vuodessa, jolloin 
mietitään seuraavan kauden toimintaa sekä toiminnan 
kehittämistä.
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Lue lisää

• www.vrk.fi/digituki

• www.vtkl.fi/seniorsurf →Miten organisaatio käynnistää 
nettiopastuksen

• Vapaaehtoisena nettiopastajana 
Eläkeliitossa https://elakeliitto.fi/blogit/vapaaehtoisena-
nettiopastajana-elakeliitossa-opas

• Ikäteknologiakeskuksen raportit 
https://www.ikateknologiakeskus.fi/julkaisut/raportit/
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Liite 1.Digituen tarkistuslista (kypsyysvaihe)
Kunnan digitukiverkoston/hyte –ryhmän tehtävät (=koordinointi) Kyllä

/osin
Ei Valmis-

teilla
Näistä aloitamme, 
valitse 1-3 tärkeintä

Sopii, mikä taho digituesta vastaa (oma ryhmä/hyte –ryhmä) ja kuka on yhdyshenkilö.

Kartoittaa eri ikä- ja väestöryhmien digituen tarpeita ja tuen muotoja.

Kartoittaa digituen tarjontaa (viranomaiset, vapaaehtoiset, koulutusorganisaatiot/ hankkeet).

Kokoaa tiedon digituen antajista ja julkaisee sen sähköisesti ja printtinä.

Sovittaa kuntalaisten tarpeita ja tarjontaa yhteen esim. järjestää/toteuttaa opastuksia eri ikä- ja 
väestöryhmille (etä- ja lähituki, tuki kotiin, koulutus).

Rekrytoi vapaaehtoisia digitutoreiksi ja sen edellyttämään perehdytykseen/koulutukseen.

Sopii, kuka/mikä taho huolehtii vapaaehtoisten koordinoinnista (opastuspaikat, mahdolliset 
ajanvaraukset, asiakaspalaute, täydennyskoulutus, palkitseminen jne.).

Arvioi ja viestii ammattilaisten antaman digituen riittävyydestä ja näkyvyydestä, osallistuu 
tarvittaessa kehittämiseen.

Sopii digituen palveluohjauksesta (kuka esitteitä laatii, missä niitä jaetaan, miten digitaitoja 
arvioidaan, minne ohjataan perustietoja hankkimaan, mikä taho koordinoi vapaaehtoisia).

Toteuttaa toimijoiden yhteisiä digituen tapahtumia kirjastossa, teemaviikoilla tai muulla tavalla tuo 
opastusta lähelle kuntalaisia.

Huolehtii digituen yhteydestä strategiaan/hyte –suunnitteluun, toimeenpanosta ja raportoinnista 
samoin kuin muista hyte –tavoitteista tai strategisista painopisteistä, selvittää toiminnan 
taloudelliset resurssit

Sopii vastuista ja rooleista koskien em. tehtäviä
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Liite 2. Palvelutarpeen määrittäminen
1. Koska käytit viimeksi nettiä? En ole käyttänyt nettiä / Viime kuussa / Viime Viikolla / Eilen / Tänään 

2. Onko sähköposti? Kyllä / Ei 

3. Osaako lähettää ja vastata? Kyllä / Ei 

4. Osaako hakea netistä tietoa?  Kyllä / Ei 

5. Onko verkkopankkia? Kyllä / Ei 

6. Käytätkö verkkopankkia? Kyllä / Ei 

7. Käytätkö 
a. OmaKantaa Kyllä/Ei 
b. OmaVeroa Kyllä / Ei 
c. Kelan palveluita netissä? Kyllä / Ei 

8. Osaatko vaihtaa salasanan? Kyllä / Ei / En ole varma

9. Oletko Facebookissa  tai muussa sosiaalisen median palvelussa? Kyllä / Ei 

10. Oletko ostanut verkkokaupasta? Kyllä / Ei 

11. Onko tahoja, mistä voit saada tukea? Kyllä / Ei 

12. Mitä haluaisit oppia? a Avoin vastaus
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Liite 3. Esimerkki digipalveluiden ja  hyvinvoinnin 
edistämisen toisiinsa liittymisestä

Seuraavassa on liitetty digitaaliset keinot ja niiden edellyttämä tuki esimerkinomaisesti muutamiin hyvinvoinnin 
osa-alueisiin. Mallia voidaan käyttää eri ikä- ja kohderyhmien digituen kehittämisessä esimerkiksi niin, että 
ikäihmiset tai jonkin järjestön edustajat pohtivat esitettyjen kysymysten kautta digin yhteyttä hyvinvointiinsa. 
Näin saadaan laaja käsitys digitaalisten palvelujen merkityksestä ja tarvittavasta digituesta. Taulukossa on 
mukailtu Pohjanmaan digitukipilotin (Fagerström & Gullman 2019) ideoimaa mallia. 

Hyvinvoinnin tekijä 1. Mikä edistää? 2. Mitä digitaalisia keinoja 3. Mitä tukea tarvitaan digipalvelun 
käyttöön?

Toimiva arki Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka 
edistävät toimivaa arkeasi?

Mitkä digitaaliset palvelut voivat 
tukea toimivaa arkea?

Mitä tukea tulisi tarjota digitaalisten
palvelujen käyttöönottoon?

Osallisuus, 
vaikuttaminen, 
yhteiskunta

Mitä osallisuus tarkoittaa sinulle? Mitkä digitaaliset palvelut voivat 
tukea osallisuutta?

Mitä tukea tulisi tarjota digitaalisten
palvelujen käyttöönottoon?

Elintavat ja terveys-
käyttäytyminen

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, jotka
edistävät terveellisiä elintapoja ja 
terveyskäyttäytymistä?

Mitkä digitaaliset palvelut voivat 
tukea terveellisiä elintapoja?

Mitä tukea tulisi tarjota digitaalisten
palvelujen käyttöönottoon?

jne,.
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