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Digihyvinvoinnin tukipaketti

Tämä digihyvinvoinnin teemaa koskeva tukipaketti on osa Pohjois-
Pohjanmaan ihmislähtöistä hyvinvointiyhteistyötä (POPhyte).
Pakettien tavoitteena on tukea kuntien hyvinvointijohtamista,
hyvinvointityötä ja toimijoiden välistä yhteistyötä. Tukipaketit ovat
eräänlainen ”buffet”, josta kunnat voivat poimia omiin tarpeisiinsa
sopivat asiat.

Digihyvinvoinnin tukipaketti on valmisteltu Pohjois-Pohjanmaan
digituki –hankkeen toimesta ja lähteinä on käytetty hankkeen
keräämää tutkimus-, kokemus- ja asiantuntijatietoa digituesta ja –
hyvinvoinnista. Hanke on osa valtakunnallista digituen
kehittämisen kokonaisuutta, jota koordinoi Digi- ja väestötieto
virasto ja rahoittaa valtionvarainministeriö. Lisätietoa hankkeesta
löytyy osoitteesta https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/digituki/.

Paketit tehtiin nyt ensimmäistä kertaa, joten ne ovat opettavainen
kokeilu. Vastaavat paketit tehtäneen jatkossa neljän vuoden välein
valtuustokauden vaihtumisen tienoilla. Jokainen paketti sisältää
linkin, jonka kautta tukipaketista voi antaa palautetta tukipakettien
kehittämiseksi. Digihyvinvoinnin tukipaketin palautelinkki löytyy
tämän materiaalin lopusta.
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Digihyvinvointi

Digihyvinvointi on tuore käsite, mutta tulevaisuudessa sille on varmasti vielä vahvemmin paikkansa
kunnan toimintakentässä, kun digitaaliset palvelut ja -ympäristöt yleistyvät entisestään ja arvioidaan
digin tuomia hyötyjä kuntalaisten hyvinvoinnille. Digihyvinvoinnin käsite ohjaa pohtimaan minkälainen
digin käyttö on tarkoituksenmukaista, turvallista ja edistää hyvinvointia. Käsite auttaa myös
hahmottamaan minkälaiset digiin liittyvät tekijät vaikuttavat negatiivisesti hyvinvoinnin kokemukseen.

Digihyvinvoinnin avulla voidaan oppia tunnistamaan erilaisia digitaalisia ärsykkeitä sekä suuntaamaan
huomio digin tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja hyvinvoinnin kokemusta edistävään toimintaan.
Parhaimmillaan digin käyttö siis edistää sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, mutta haitalliseksi
digin käyttö voi muuttua hyvinvoinnin kannalta silloin, jos sen käyttö ei ole turvallista, sitä on
ajankäytöllisesti liikaa tai se esimerkiksi syrjäyttää liikunnan tai kasvotusten tapahtuvat ihmissuhteet.

Digihyvinvointia voidaan edistää digituen avulla. Digituki on yksi merkittävä apukeino ja työkalu
digihyvinvoinnin lisäämiseksi ja digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Digituki edistää kuntalaisten
digitaitojen kehittymistä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia digitaalisia palveluita ja -
ympäristöjä hyvinvointinsa tukena.



Digihyvinvoivan ihmisen digi-arki on tasapainossa. Hän osaa ehkäistä digin
tuomia haittavaikutuksia sekä käyttää digitaalisia laitteita, mediaa ja palveluita
hyvinvointiaan ja osallisuutta tukevalla tavalla. Digihyvinvoivan ihmisen digin
käyttö ei näivetä ihmissuhteita tai vie aikaa elämän muilta tärkeiltä asioilta ja
omilta tavoitteilta. Teknologia on renki, ei isäntä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, Digitaalinen hyvinvointi perheissä 2020

Lisätietoa digihyvinvoinnista ja sen vaikutuksista ihmisten arkeen löytyy mm. Väestöliiton,
Demos Helsingin ja Mediakasvatusseuran laatimasta Digihyvinvoinnin tiekartasta:

https://demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2020/05/demos_digihyvinvoinnin_tiekartta.pdf



Digituki apuna digihyvinvoinnin edistämisessä

• Digituen avulla voidaan edistää kuntalaisten digiosaamista ja vaikuttaa positiivisesti digihyvinvointiin.

• Digituella tarkoitetaan sähköisten palveluiden, internetin ja laitteiden käytön opastusta .

• Digituki voi olla :
ü lähitukea
ü etätukea (puhelin, chat, sähköposti, videoyhteys jne.)
ü tietoiskuja ja koulutuksia .

• Digituki voi olla viranomaisen, järjestön, yrityksen tai vapaaehtoisen antamaa tukea.

ü Usein järjestöt ja vapaaehtoiset opastavat laitteiden, internetin ja sovellusten käyttämisessä
vahvaan tunnistautumiseen saakka .

ü Viranomaisten velvollisuus on opastaa omien sähköisten palveluiden käytössä.

• Digituen tavoitteena siis on, että ihminen oppii käyttämään digitaalisia laitteita sekä kykenee
asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti omassa arjessaan.

HUOM! Digituki ei ole puolesta-asioimista!



Lähtökohtia digihyvinvoinnin ja –tuen huomioimiselle kuntien hyvinvointityössä

Digitaalisuus koskettaa kaikkia elämän osa-alueita
Digitaaliset palvelut ja toimintaympäristöt ovat osa tämän päivän arkea ja niiden vaikutus näkyy kaikkialla elämän alueilla – työssä, kouluissa, päiväkodeissa ja vapaa-ajalla.
Digitaalisuus tarjoaa monia uudenlaisia mahdollisuuksia mm. vuorovaikutukseen, osallistumiseen, oppimiseen, taloudellisten asioiden hoitamiseen, asumiseen ja vapaa-ajan
toimintaan. Jotta kaikilla kuntalaisilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuuden tuomia hyötyjä arjen tukena, tulee kunnan huolehtia omalta osaltaan
laadukkaista, turvallisista ja saavutettavista digipalveluista, kuntalaisten digitaitojen kehittämisestä sekä tarjottavasta monipuolisesta digituesta. Myös nykyisessä
hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan
käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Tavoitteena on nostaa julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kehittää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.
Digitalisaation edistämisen ohjelma / VM

Lainsäädäntö velvoittaa
Lainsäädäntö ohjaa digituen järjestämistä ja antamista. Digitukea ohjaavia lakeja ovat kuntalaki, hallintolaki, digipalvelulaki, tiedonhallintalaki ja kirjastolaki. Lakien
tarkoituksena on, että kuntien palvelut ovat kaikkien saatavilla ja niiden käyttöön on tarjolla yhdenvertaista opastusta, neuvontaa ja tukea. Keskeisimmän lain, digipalvelulain
(5.2 §), mukaan viranomaisen on tiedotettava digitaalisissa palveluissaan selkeästi, miten jokainen voi hoitaa asiansa viranomaisen kanssa sähköisesti. Viranomaisen on
julkaistava digitaalisessa palvelussa yhteystieto, josta jokaisella on mahdollisuus saada neuvoja viranomaisen digitaalisen palvelun käyttämiseksi.  Lisätietoa digipalvelulaista:
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen allekirjoittajat ovat lupautuneet kehittämään sähköisiä palveluita hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä vahvistamaan
kuntalaisten digivalmiuksia yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimus 2019-2025

Digitaidot lisäävät kuntalaisten hyvinvointia
Digitalisaation kehittymisellä ja sen tuomilla mahdollisuuksilla on tutkitusti vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Seuraavalla sivulla olevasta kuvasta voidaan
nähdä, kuinka digitaalisuus koskettaa jokaista hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää osa-aluetta. Mitä paremmat digitaidot kuntalaisella on, sitä paremmat edellytykset hänellä
on hyödyntää monipuolisesti digitaalisia palveluita ja –ympäristöjä hyvinvointinsa tukena. Puutteelliset digitaidot puolestaan lisäävät digisyrjäytymisen uhkaa, jolla tiedetään
olevan negatiivinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.



Digiosaamisella hyvinvointia – Digi kuuluu kaikille

Taloudellista hyvinvointia tukevat
digitaaliset palvelut (esim. Vero, Kela, TE-
palvelut, pankki)

Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia ja
joustavuutta toimivan arjen tueksi (esim.
nopea tiedonhaku: bussiaikataulujen
katsominen, kauppojen aukioloajat,
reittisovellukset)

Digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen vapaa-
ajan toiminnassa (esim. sähköinen ilmoittautuminen ja
osallistuminen harrastustoimintaan, konserttien ja
urheilutapahtumien seuraaminen internetissä,
virtuaaliset näyttelyt, e- ja äänikirjat)

Digitaaliset sote-palvelut terveyden edistämisen
tukena (esim. labratulosten tarkistaminen,
ajanvaraukset, reseptien uusiminen, etälääkärin
vastaanotto, kotipalvelu, Omaolo, Terveyskylä)

Digitaaliset mahdollisuudet sosiaalisten
suhteiden ja tilanteiden vahvistamiseen (esim.
verkossa toimivat keskustelupalstat,
vertaistukiryhmät, videopuhelut, some-kanavat)

Digitaaliset osallistumismahdollisuudet
yhteiskunnan eri toimintoihin (esim.
osallistuminen verkossa toimiviin
verkostoihin, uutisten seuraaminen,
mielipiteen ilmaiseminen,
kannanottaminen, osallistuminen
päätöksentekoon)

Työelämän vaatimat digitaidot ja -
osaaminen (esim. sähköiset
työhakemukset, digitaaliset toimisto-
ohjelmat, etätyön mahdollistavat työkalut,
sähköinen tiedonhaku)

Arjen terveyttä edistävät digitaaliset palvelut
ja välineet (esim. elintapaohjauksen
verkkokurssit, aktiivisuusranneke,
nettijumpat, ravinto-valmennus)

Älyteknologia asumisen, elinympäristön ja
turvallisuuden tukena (esim. kodinkoneet,
kotihälytysjärjestelmät, kulunvalvonta,
reittisovellukset, kotihoito)

Kasvun ja oppimisen tukena olevat digitaaliset
palvelut ja –ympäristöt (esim.
varhaiskasvatuspaikan hakeminen, yhteishaku,
Wilma-järjestelmä, erilaiset oppimisalustat ja -
välineet)

Digiosaaminen mahdollistaa digitaalisten
palveluiden monipuolisen käytön (esim.
verkkokauppaostokset, sähköiset
pankkipalvelut, viranomaisasiointi, vapaa-ajan
toimintaan liittyvät palvelut)



Digitaitoihin ja –tukeen liittyviä huomioita kohderyhmittäin

Jokainen tarvitsee joskus digitukea ja kehittyvien digitaalisten palvelujen käyttö edellyttää kaikilta jatkuvaa digitaitojen opettelua ja ylläpitoa. Alla kuitenkin muutamia
yleisimpiä tunnistettuja digitaitoihin ja -tuen tarpeisiin liittyviä huomioita ikäryhmittäin (Lisätietoa dialta 12 löytyvistä tutkimus- ym. linkeistä.)

Lapset ja lapsiperheet
Suomalaiset lapset kasvavat digitaalisessa kulttuuriympäristössä ja digitaalisuus on läsnä jo hyvinkin pienen lapsen elämässä. Vanhemmilla on vastuu arvioida minkälainen
digitaalisuus tukee lapsen kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja terveyttä. Myös varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on vastuu tehdä valintoja sen suhteen, minkälainen digilaitteiden
hyödyntäminen tukee kasvua, takaa turvallisen oppimisympäristön sekä antaa hyvät edellytykset lasten digitaitojen edelleen kehittymiselle. Lisäksi nykyinen perusopetuksen
opetussuunnitelma nostaa digitaidot keskeiseen asemaan ja koulujen rooli digitaitojen tasa-arvoisena kehittäjänä ja digisyrjäytymisen ehkäisijänä on erittäin tärkeä.

Nuoret
Suomalaisilla nuorilla on tutkitusti hyvät digitaidot ja suurin osa osaa käyttää sujuvasti esimerkiksi erilaisia sosiaalisen median kanavia ja verkon viihdepalveluita. Digitaidot
lisäävät nuorten mahdollisuuksia pitää yhteyttä ystäviin, osallistua harrastuksiin, hakea tietoa ja kehittää opiskelu- ja työelämässä tarvittavia digitaalisia valmiuksia. On kuitenkin
myös nuoria, joilla digitaidot ovat puutteelliset johtuen esimerkiksi sosioekonomisista syistä: heillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia hankkia laitteita, joilla harjoitella
digitaitoja. Lisäksi tutkimusten mukaan tiedetään, että nuorten haasteet liittyvät erityisesti digitaalisissa viranomaispalveluissa asioimiseen sekä opiskelu- tai työelämässä
tarvittavien digitaalisten ohjelmien ym. osaamiseen, joiden käyttöön he usein tarvitsevat tukea.

Työikäiset
Suomalaisilla työikäisillä on kohtuullisen hyvät digitaidot verrattuna muiden Euroopan maiden työikäisiin. Nykypäivän työelämässä tarvitaan digitaitoja, jotta yksilö kykenee
käyttämään erilaisia työn edellyttämiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. Lisäksi työntekijän täytyy myös tarvittaessa pystyä neuvomaan ja tukemaan asiakkaita digitaalisten
palveluiden käytössä. Työikäiset hyödyntävät digitaalisia palveluita ja –ympäristöjä kohtuullisen aktiivisesti myös vapaa-ajallaan mm. arjen asioiden hoitamiseen ja sosiaalisten
suhteiden ylläpitoon. Ikäryhmästä erityisesti digitukea tarvitsevat työelämän ulkopuolella olevat, toimintarajoitteiset, syrjäytymisuhan alaiset ja maahanmuuttajat.

Ikäihmiset
Ikäihmisten digitaidot vaihtelevat suuresti - toiset osaavat käyttää digitaalisia palveluita hyvinkin sujuvasti, mutta toiset eivät juuri lainkaan. Ikäihmiset ovat kuitenkin selkeästi yksi
tunnistettu kohderyhmä, joka tarvitsee digituen palveluita. Mahdollisuus hyödyntää digitaalisia palveluita rikastuttaa ikäihmisten arkea, luo elämän hallintaa, edistää kotona
asumisen edellytyksiä, tuo tunteen tasa-arvoisuudesta muiden kanssa ja lisää hyvinvointia. Kunnan ikäihmisille kannattaa järjestää digitukea ja ohjausta sellaisiin paikkoihin, jotka
koetaan ikäystävälliseksi ja iäkkään taidot, tiedot ja tarpeet huomioivaksi. Myös kotiin vietävä digituki on osoittautunut kokemusten mukaan ikäihmisille sopivaksi digituen
muodoksi.



Digihyvinvoinnin ja -tuen tsekkauslista

Kunnissa on hyvä pohtia tai kartoittaa hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien valmistelutyön aluksi
esimerkiksi seuraavia asioita:

• Missä kaikissa arjen tilanteissa digihyvinvointiin liittyvät asiat nousevat esille?
• Miten kunta huolehtii kuntalaisten digitaitojen ja -osaamisen kehittämisestä?
• Miten digitaalisten palveluiden käyttö ja lisääntyvä teknologiavälitteinen vuorovaikutus muuttavat

kunnan toimintaa?
• Millaista toimijuutta digin käyttö lisää? Onko kunta käyttäjänä passiivinen mediasisältöjen kohde ja

kuluttaja vai pystyykö kunta käyttämään digitaalisuutta luovuuden jatkeena ja uuden tuottamisen
välineenä?

• Millaisia digituen tarpeita eri kuntalaisryhmillä on ja tarjoaako näihin tarpeisiin joku toimija digitukea?
• Mitkä ovat digituen kehittämisen kannalta keskeisimmät kohderyhmät?
• Mitkä ovat kunnan henkilöstön digitaidot ja valmiudet hyödyntää digitaalisia palveluita omassa

työssään ja tarjota neuvontaa/digitukea kuntalaisille?
• Onko kunnassa digituen yhdyshenkilöä tai verkostoa? Ketkä voisivat edistää digihyvinvoinnin ja -tuen

kehittämistä kunnassa?
• Onko digihyvinvointiin ja -tukeen liittyvät asiat huomioitu virallisissa kunnan toimintaa ohjaavissa

dokumenteissa ja asiakirjoissa?
• Onko kunnan tarjoama digituki kuntalaisten löydettävissä ja onko siitä viestitty selkeästi eri kanavissa?

Ks. Digituen järjestäjän käsikirja, liite 1



Digihyvinvoinnin ja -tuen hyvät käytännöt ja
toimintamallit

Alla muutamia vinkkejä digihyvinvointia ja -tukea edistäviin hyviin käytäntöihin ja toimintamalleihin
liittyen:

• Kunnassa on ajantasaista tietoa digituen tarjonnasta ja muodoista kunnan alueella
• Kuntaan on nimetty digituen yhdyshenkilö, joka osallistuu kunnan ja maakunnan väliseen

yhteistyöhön, mm. Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkostoon (= Digihyvinvoinninverkosto)
• Kunnassa toimii oma digituen/digihyvinvoinnin verkosto, joka koordinoi ja kehittää digitukea ja -

hyvinvointia kunnan alueella
• Kunnassa viestitään ja tiedotetaan digituesta monipuolisesti, jotta kuntalaiset löytävät itselleen

sopivan digituen
• Kuntalaisten digituen tarpeita on kartoitettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (esim.

nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto, järjestötoimijat)
• Kunnan hyte-ryhmän ja digituen yhteistyöstä on sovittu
• Digitukea tarjotaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, esim. järjestötoimijoiden kanssa
• Kunnassa on käytössä ”Valtakunnallisen digituki-verkoston jäsen –merkki”, jolla viestitään, että kunta

on sitoutunut digituen eettisiin ohjeistuksiin: https://dvv.fi/digituen-eettinen-ohjeistus



Pohjois-Pohjanmaan digitukiverkosto kuntien
digihyvinvoinnin ja –tuen kehittämisen tukena

• Digitukiverkoston tavoitteena on tukea mm. kuntien toimijoita digihyvinvoinnin ja digituen
järjestämisessä ja kehittämisessä sekä mahdollistaa verkostoituminen maakunnan muiden
toimijoiden kanssa.

• Verkoston tavoitteena on tiedon, hyvien käytänteiden ja kokemusten jakaminen.

• Verkoston avulla halutaan edistää mahdollisuuksia ratkoa yhdessä digitukeen ja digihyvinvointiin
liittyviä haasteita, löytää yhteistyömahdollisuuksia ja kehittää verkoston jäsenten teemaan
liittyvää osaamista.

• Verkosto järjestää säännöllisesti kokouksia, virtuaalisia digitukikahveja, jakaa digituen
materiaaleja sekä ylläpitää yhteistä työalustaa (Teams).

• Verkosto on avoin kaikille halukkaille ja mikäli kunnan digituen toimija haluaa mukaan
verkostoon, niin ilmoittautumislomake löytyy täältä: https://www.pohjois-
pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/digituki/pohjois-pohjanmaan-digitukiverkosto/



Linkkejä digihyvinvointiin ja –tukeen liittyviin tutkimuksiin,
indikaattoreihin ja artikkeleihin

• Valtionvarainministeriö & Digi- ja väestötietovirasto 2020: Valtakunnallinen digitaitokartoitus 2020

• Helsingin tilastokeskus 2021: Digitalisaation huipulla – ja reunalla

• Valtionvarainministeriö 2020: Kartoitus kuntien digitaalisista palveluista

• Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2020: FinSote-tutkimus, Sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut / Pohjois-Pohjanmaa

• Kanta.fi 2021: Omakanta -käyttäjät kunnittain

• Sitra 2019: Digitaalisten palveluiden käyttö / Kyselytutkimus neljässa maassa kokonaisraportti

• Valtion nuorisoneuvosto 2021: Nuorisobarometri 2020 - tietoanuorista.fi (Sivulta 53 alkaen tietoa nuorten sähköisten palveluiden käytöstä)

• Valli ry, Ikäteknologiakeskus 2021: Pankkipalveluselvitys 2020: Ikäystävällisyys mukaan digiyhteiskuntaan - Oikeus itsenäiseen pankkiasioiden hoitoon
mahdollistettava myös iäkkäille | Valli.fi

• Kehittyvät kaupungit 2020, Mediaplanet: https://www.kehittyvatkaupungit.fi/digitalisaatio/digitaidot-ovat-valttamattomia-kansalaistaitoja/

• Kuntaliitto 2021: Hyvinvoinnin edistämisen hyvät käytännöt | Kuntaliitto.fi

• Lisäksi on hyvä tutustua kunnan muihin digitaalisten palveluiden käyttäjämääriin ja niiden perusteella tehdä arviota mm. digituen tarpeesta



Konkreettisia esimerkkejä digihyvinvointia ja -tukea
edistävistä toimenpiteistä

Seuraaviin taulukoihin on koottu ideoita konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla
kuntalaisten ja kunnan henkilöstön digiosaamista voidaan vahvistaa ja kehittää. Taulukoiden
sisältöä on tuotettu yhteistyössä kuntien hyte- ja digituen yhdyshenkilöiden kanssa
järjestetyssä Digihyvinvoinnin kehittämistyöpajassa 12.10.2020 sekä lisäksi Pohjois-
Pohjanmaan digituki –hankkeen toimesta.

Toimenpiteitä on koottu erilaiset digituen kohderyhmät huomioiden. Taulukoiden
vaihtoehdoista voi valita oman kunnan tarpeisiin sopivia toimia ja myös tavoitteita,
toimenpiteitä, resursseja ja mittareita voi muokata oman kunnan tavoitteita tukevaksi.

Taulukoiden jälkeen löytyy lisäksi linkki Digituen järjestäjän käsikirjaan, jossa on myös tietoa
ja konkreettisia vinkkejä kunnan digituen ja -hyvinvoinnin kehittämisen tueksi.



Digihyvinvointia edistävät toimenpiteet (Digihyvinvoinnin kehittämistyöpaja 12.10.2020)

Tavoite Toimenpide Resurssit Mittarit
1. Kunnissa toimii nimetty
digituen vastuutaho.

Kunnan päättävän elimen tulee
nimetä digituen vastuutaho.

Digituen palveluita tarjoavat Onko vastuutaho nimetty:
kyllä/ei

Sähköisten palveluiden käytön
määrä kunnissa.

2. Tietoa digituesta on
paremmin kuntalaisten
saatavilla.

Digituesta tiedotetaan
kuntalaisille, eri palvelutarjoajat
kootaan yhteen: kooste
palvelutarjoajista tai esim.
fyysinen piste jossa digitukea
tarjotaan.

Palveluita tarjoavat, tiedottajat
ja media, kouluttajat, laite- ja
yhteysresurssit

Digitukea saaneiden määrä
Kysely ja saatu palaute

3. Myös harvaan asutut alueet
ovat digihyvinvoivia.

1) Otetaan käyttöön digi-paku,
joka voi kiertää harvaan
asutuilla alueilla, ja josta saa
tietoa ja opastusta digiasioihin.

2) Sopivan tilan luominen
digituen vastaanottamiselle
myös harvaanasutuilla alueilla

Autoja, tiloja ja työntekijöitä Kuinka moni kyläläinen käyttää
valittua palvelua

Kuntalaisten tyytyväisyys
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4. Ikääntyneet kuntalaiset
käyttävät omaa arkeaan tukevia
digitaalisia kanavia ja välineitä.

Kirjastossa digiopastustuokioiden
järjestäminen kerran kuussa /
useammin. Voi tulla opastukseen
myös oman laitteen kanssa,
tarvittaessa lainalaite kirjastolta.

Työajan resursointi kirjaston
puolelle, eläkeläisjärjestöt
tiedotuskanavana, markkinointia
ruokakauppojen ilmoitustaululla ja
paikallislehdessä

Kävijöiden
tyytyväisyyskartoitukset
(paperi/sähköinen),
kävijämäärät

Ikääntyneet kuntalaiset
käyttävät omaa arkeaan tukevia
digitaalisia kanavia ja välineitä.

Ikäihmisille
digiturvallisuustilaisuuksien
järjestäminen, paikalla esim.
Poliisi, kuluttaja-asiamies,
kirjasto, terveysasema yms.
Kunnan omia osaajia

Puhujat työn puolesta, laajasti
yhteistyötä toimijoiden välillä,
lehti-ilmoitukset & markkinointi

Kahvikulut!

Kävijämäärät +
kävijätutkimus

5. Lasten, nuorten ja heidän
läheistensä digiosaaminen on
parantunut.

Kirjaston ja koulun yhteistyön
lisääminen mediakasvatuksen
osalta

Kirjasto ja koulu
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Lasten, nuorten ja
heidän läheistensä
digiosaaminen on
parantunut.

Digiteemaisen
vanhempainillan
järjestäminen,
vanhempien digitaidot
lapsen tukena.
Mukaan edustajia esim.
Poliisi, koulukuraattori,
digiasiantuntijoita
kirjasto, nuorisotoimi.
Samalla tavalla kuin
järjestetään esimerkiksi
päihdeiltoja.

Puhujat työn puolesta,
järjestäminen
yhteistyössä eri
toimijoiden kanssa
(seurakunta, MLL)

Osallistujamäärä ja
kyselytutkimus

6. Yleinen tietoisuus
digituesta on kasvanut
kunnissa

1) Sopivan tilan
järjestäminen digi tuen
antamiselle
2) Näkyvyyden luominen
kuntalaisille siitä, mistä
digitukea saa (esim.
WWW -sivut + tiedotteet)
3) Raahen NeuvoRassin
“kopioiminen” verkkoon

Tiloja, laitteistoja,
viestintää, hankerahaa

Kuinka moni kyläläinen
käyttää valittua palvelua

Kuntalaisten tyytyväisyys

Seurannan tulee olla
riittävän pitkä (esim. 5
vuotta).

Voisi olla vaikka kolme
eri palvelua, joita
mitattaisiin.

Epäselvää vielä mikä
taho tekisi mittauksia.
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7. Kuntalaisten
digiosaaminen on
tietyllä perusosaamisen
tasolla vuoteen esim.
2024 mennessä.

Määritellään mikä on
perusosaamista
digitaidoissa. →
Selvitetään,
määritelläänkö hyvät
digitaidot valtio- vai
kuntatasolla →
määritellään, millaisilla
palveluilla digiosaamista
kehitetään.

Perustetaan  työryhmä
digituen perustaitojen
määrittelylle. Mukaan
esim. Verke ja muita
toimijoita, joilla
asiantuntemusta eri
ikäryhmien
digiosaamisesta.

Selkeä määritelmä
digiosaamisesta.
→ kysely kuntalaiselle:
“osaatko käyttää
Teams/whatsapp tms.
digipalvelua” →
prosenttiosuudet.

IT-ajokortti joka “pitää
hankkia”, esim.
Kuntakokeiluissa

Huomioitava että ne jotka
eivät osaa eivät
myöskään vastaa
kyselyyn?
Kirjastoissa tarjolla tukea
ja mahdollisuus vastata
kyselyyn.

8. Digihyvinvoinnille on
varattu määrärahoja ja
työlle on mandaatti

Hallitus linjaa, että
kunnissa tulee olla
varattu määrärahoja
digihyvinvoinnin
edistämiselle.

Resurssien kautta kunnat
voivat hankkia
asiantuntijoiden
koulutuspaketin teemasta
ja sitä kautta lisätä
tietoisuutta.

Hallitus, kuntaliitto ja
kunnat

Onko rahoitusta: kyllä/ei
Onko toimintaa: kyllä/ei

Digitukea antavat
vapaaehtoistoimijat
vähässä. Kuinka saada
järjestöjä mukaan?

“Järjestöviisikko”
aktiivisia digituessa!
Tähän kuuluu mm.
Sydän- ja Reumaliitto ja
Eläkeliitto
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9. Digihyvinvointia tukevat palvelut ja
toiminta on tasalaatuista

Toiminnan resursointi ja koordinointi
edellyttää henkilön palkkaamista ja
työnjakoa

Toiminnan näkyväksi tekeminen päättäjille
ja kuntalaisille.

Koulutus digituen saajille ja antajille

Digituen opaskirja ja vuosikello: Sisältö
koostetaan eri sektorien yhteistyönä.

Palkattu koordinaattori Digitukiverkosto eri
hallintosektoreilta, järjestöt ja  kuntalaiset
itse

10. Kuntalaisten digituen tarve on
tunnistettu ja tarpeisiin vastataan
kohderyhmä huomioiden.

Tarvetta selvitetään kyselyillä ja
havainnoimalla

Etsitään ratkaisuja

Osallistamisen kanavat: vanhusneuvosto
jne. Toimenpiteiden kalibrointi
kohderyhmille, erityistä tukea tarvitsevat
huomioiden

Digituutorit, esim. lukiolaiset, järjestöt,
hanketoiminta, kansalaisopistot, kirjastot,
eri julkiset tahot kuten Kela, media
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11. Digitukea on paremmin kuntalaisten
saatavilla.

Verkon jakaminen ilmaiseksi kuntalaisille → uusia käyttäjiä, sillä verkon hinta voi olla
useammin este kuin fyysinen saatavuus (vrt. case Utajärvi korona-aikana)

Kirjastoon ja kuntiin lainattavia laitteita tietyillä perusteilla (vrt. case Vaala)

Etäkoulun tms. käymiseen laitteet kaikille perheille, joissa taloudellisesti niukkaa (esim.
harkinnanvarainen tuki = tahtokysymys?). Koululta saatava opastus laitteiden käyttöön?
Etsivä nuorisotyö, nuorten ja aikuisten työpajat yms. mukaan digitaitojen kehittämiseen ja
“tipahtaneiden” henkilöiden löytämiseen. Esim. nuorten löytäminen, jotka eivät osaa
käyttää TE-palvelujen ja muiden viranomaisten etäpalveluja.

Palveluja tarjoaville viranomaisille tarjottava tietoa siitä, mihin asiakkaat joiden opittava
perustaitoja digipalveluiden käytöstä ohjataan.

Kokemustoimijoita testiryhmäksi viranomaisten palvelujen kehittämiseen.

Kartoitetaan, onko kuntalaisilla nyt tarve etäyhteyksille. Tarvetta voi nyt olla vaikkei sitä
muutama vuosi sitten ollut. Kartoitus tehtäisiin esim. kyläyhdistysten kanssa.
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12. Pitkäaikaistyöttömien
digitaidot ovat parantuneet

Työpajatoiminnassa kartoitetaan ja
vahvistetaan työllistymiseen ja digitaaliseen
asioimiseen tarvittavia digitaitoja.

Työaikaa kartoituksen
tekemiseen ja taitojen
vahvistamiseen.

Yhteistyömahdollisuudet
muiden kanssa?

Kartoitetaan: Kyllä / Ei

Aloitetut uudet
toimenpiteet

Pitkäaikaistyöttömien digitaidot
ovat parantuneet

Digiosaamista / digituen tarpeita kartoitetaan
erilaisissa tapaamisissa (esim. työttömien
terveystarkastukset? Mitä muita
kohtaamisia?)
Ks. Digituen järjestäjän käsikirja liite 2.

Kartoittaminen osaksi
tapaamisten runkoa

Kartoitetaan: Kyllä / Ei

13. Vahvistetaan yrittäjien
digitaitoja

Kartoitetaan yrittäjien digituen tarpeita /
digiosaamisen tasoa.

Tuetaan yrittäjiä digitaalisessa asioinnissa ja
viestitään tarjolla olevasta digituesta.

Vahvistetaan yrittäjien digitaitoja
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
(esimerkiksi yrittäjäyhdistykset,
oppilaitokset, hankkeet).

Työaikaa suunnitteluun ja
opastukseen sekä yhteistyön
tekemiseen.
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14. Ikäihmisten digituen
tarpeiden kartoittaminen

Ikäihmisten digiosaamista / digituen tarpeita
kartoitetaan seniorineuvolan tapaamisissa ja
ohjataan tarvittaessa saamaan digiosaamista
vahvistavaa tukea (ks. Digituen järjestäjän
käsikirja liite 2)

Kysymysten vieminen /
suunnittelu osaksi
tapaamisten runkoa.
Tiedon lisääminen
digitaitojen merkityksestä.

Kartoitusten
tekeminen osa
tapaamisia: Kyllä / Ei

15. Maahanmuuttajien digitaidot
parantuneet

Kartoitetaan maahanmuuttajien digituen tarpeita
ja järjestetään tarvittavaa opastusta.

Työaikaa kartoituksen
tekemiseen. Opastuksissa
eri toimijoiden yhteistyötä?

Kartoitettu: Kyllä / Ei

Toimenpiteet
16. Kunnan henkilöstö pystyy
käyttämään työssään tarvittavia
digitaalisia työkaluja sujuvasti
(parantaa työhyvinvointia)

Kartoitetaan henkilöstön digitaitoja ja digituen
tarpeita omassa työssä käytettävien työkalujen
käyttämiseen (kysely).

Digituen järjestäminen sitä tarvitseville.

Työaikaa kyselyn
suunnittelemiseen ja
tekemiseen sekä
vastausten analysointiin.
Työaikaa opastamiseen.

Kysely tehty: Kyllä /
Ei

Kyselyn tuloksista
saatavat tiedot
digitaidoista

17. Kunnan henkilöstö osaa
neuvoa kuntalaisia näille
tarkoitettujen digitaalisten
palveluiden käyttämisessä ja
osaa tarvittaessa ohjata
hakemaan digitukea muualta.

Omien digitaalisten palveluiden osaamisen
vahvistaminen.

Kuvaus eri toimijoiden tarjoamasta digituesta
kunnan henkilöstön tietoon.

Työaikaa henkilöstön
digiosaamisen
vahvistamiseen.

Työaikaa digituen
tarjonnan kuvaamiseen ja
siitä viestimiseen
henkilöstölle.



Digituen järjestäjän käsikirja kunnille

Digituen järjestäjän käsikirja auttaa ja ohjaa kuntia digituen
kehittämisessä ja järjestämisessä. Käsikirjassa kerrotaan:

• Digituen tärkeydestä ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä.

• Digitaitojen merkityksestä osana kuntalaisten
hyvinvointia.

• Digituen suunnitelmallisesta kehittämisestä kunnissa.

• Seurannan, arvioinnin ja riskien ymmärtämisen
merkityksestä osana digituen kehittämistä.

• Digitien koordinoinnista ja toimijoista kunnissa.

• Digituen kehittämisen aloittamisesta.

• Useita case-esimerkkejä, joista saa hyvää
käytännöntietoa digituen kehittämisestä erilaisissa
tilanteissa.

• Käsikirjan liitteinä ovat lisäksi digituen tarkistuslista,
palvelutarpeen määrittämislomake sekä taulukko
digipalveluiden ja hyvinvoinnin kytköksistä.

• Löytyy osoitteesta: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-
tuki/digituki/hankkeet-julkaisut-ja-tutkimus/digituen-
jarjestajan-kasikirja-kunnille



Digihyvinvoinnin tukipaketin palaute

Digihyvinvoinnin tukipaketista otetaan mielellään vastaan palautetta
paketin jatkokehittämiseksi. Palautetta pääsee antamaan alla olevan
linkin kautta.

Palautetta digihyvinvoinnin tukipaketista

Kiitos!


