
SÄHKÖISEN 
ASIOINNIN ABC
Näin järjestät 
digiopastuksen



 » Malli perustuu kirjastoissa pidetyille noin  
20-30 minuutin asiantuntija-alustuksille, joissa  
esitellään sähköisiä palveluita (yksi palvelu/digi- 
opastus). Alustuksen jälkeen palvelun käyttöä 
voi jäädä harjoittelemaan joko omalla laitteella  
(läppäri, tabletti, kännykkä) tai paikan päältä  
saatavalla lainalaitteella.

 » Käytännön kokeilun vertaistukea on tarjolla  
digitukea antavan yhdistyksen toimesta. Tämä tuki  
on toteutettu vapaaehtoisvoimin.

 » Malli perustuu kansalaisopiston koordinoimaan 
verkostomaiseen malliin, jossa mukana kumppaneina 
ovat kaupungin kirjastot ja asiointipisteet sekä 4H- ja 
digitukea antavat yhdistykset.

 » Sähköisen asioinnin ABC —hankkeessa  
Espoossa on luotu toimiva malli ensisijaisesti senio-
reille suunnattujen digiopastusten toteuttamiseen.

Tähän malliin  
tutustumalla saat ohjeet tämän 
menestysmallin toteuttamiseen  

omalla paikkakunnallasi.

MISTÄ ON KYSE? 
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VERKOSTO
Keitä tarvitaan?

Kokoa sopiva verkosto  
oman paikkakuntasi toimijoista!  

Tässä esittelemme Espoossa  
hyödynnetyn verkoston ja  

eri toimijoiden roolit.  

Kohderyhmänä meillä oli  
erityisesti seniorit, mutta malli  

soveltuu digiopastusten  
järjestämiseen kaikenikäisille.

VERKOSTO
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KOORDINAATTORI
 » Koordinaattorina voi toimia kansalaisopisto, joka  

on tunnettu toimija ja jolla on hyvät verkostot  
toiminta-alueensa eri toimijoihin.

 » Kansalaisopistot tuntevat seniorit kohderyhmänä 
ja niillä on vankka kokemus senioripedagogiikasta.

 » Digiopastustoiminta sopii hyvin kansalaisopisto-
jen sivistystehtävään.

 » Koordinaattori pitää digiopastustoiminnan langat  
käsissään. Tätä varten on hyvä varata alkuun yksi  
vastuuhenkilö koordinointitehtävään.

 » Koordinaattorin keskeisiin tehtäviin kuuluu  
toiminnan yleinen organisointi ja kokonaisuuden 
osasten yhteen kokoaminen:

Kansalaisopisto
•	Asiantuntijoiden  

hankkiminen opastuksiin

•	Tilojen varaaminen

•	Markkinointimateriaalin suunnittelu  
ja jakelun organisointi

•	Viestintä kumppanien ja  
muiden sidosryhmien välillä

•	Senioripedagoginen näkökulma  
(esim. hiiret opastuksiin)

•	Opastajien rekrytointi tilaisuuksiin

Koordinaattori
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KUMPPANIT
 »  Kirjasto on kuntalaisten olohuone, johon kaikkien 

on helppo tulla.

 » Digiopastukset sopivat hyvin kirjastojen  
toimintaan, koska kirjastolain mukaan digituki  
kuuluu kirjastojen perustehtäviin.

 » Kirjasto on digiopastusten yleisin tapahtumatila. 
Kirjasto ei pelkästään tarjoa tilaa, vaan on mukana 
myös monessa muussa:

•	Varaa ja tarjoaa tilat

•	Lainaa läppäreitä  
opastuksiin osallistujille

•	Markkinoi tilaisuuksia omissa kanavissaan  
potentiaalisille tilaisuuksiin osallistujille 

 esimerkiksi infonäytöillä ja  
henkilökohtaisissa kohtaamisissa

•	Tarjoaa henkilökuntaa tilaisuuksiin  
opastamaan osallistujat oikeaan paikkaan,  

järjestelyavuksi ja tarvittaessa myös ohjaamaan  
osallistujien työskentelyä tilaisuuksissa

•	Kokeneina tiedonhakijoina kirjaston  
henkilökunnalla on hyvät valmiudet tukea ja  

auttaa digiopastuksiin osallistujia

Kirjasto

Kumppanit : Kirjasto
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 » 4H-yhdistys edistää nuorten työelämävalmiuksia 
tuomalla digiopastuksiin opastajia eli Digihelppareita.

 » Digiopastusten lisäksi 4H:n Digihelpparit voivat 
antaa digitukea asiakkaan kotona. Kotona voidaan 
harjoitella digiopastuksessa opittuja taitoja omalla 
koneella tai ratkoa käyttäjän omia kotikäyntiä vaativia  
pulmia (esim. printteri ei toimi). Osa senioreista ei 
pysty poistumaan kotoaan – silloin kotiin vietävä  
digituki on ainoa mahdollinen vaihtoehto.

 » Kotiin vietävän digituen tarjoaa 4H:n työllistämät  
nuoret. Palvelu voidaan rahoittaa joko kunnan  
myöntämällä avustuksella tai asiakkaalta perittävällä  
maksulla. 

 » 4H kouluttaa nuoria Digihelppareiksi yhdessä 
muiden kumppaneiden kanssa. Yhteistyöllä saadaan 
hyvää näkemystä senioreita kiinnostavista aiheista ja 
heidän kohtaamiseen liittyvistä erityispiirteistä.

KUMPPANIT
4H -yhdistys

Kumppanit : 4H -yhdistys
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 » Yhdistys (esim. Enter ry) tarjoaa vertaistukea 
senioreille.

 » Digitukea antavan yhdistyksen vapaaehtoistoiset 
toimivat vertaisopastajina  digiopastuksissa. 

KUMPPANIT
Digitukea antava yhdistys

 » Moni seniori ottaa mieluiten vastaan avun digi- 
asioissa vertaiseltaan. Senioreiden digiosaamista 
edistävä yhdistys on tällöin paras kumppani toiveen 
toteuttamiseen.

 » Digitukea antavilla yhdistyksillä on hyvä tuntuma 
kohderyhmään. Heiltä voi saada hyvän näkemyksen 
siitä, millaisia aiheita digiopastuksissa kannattaa 
käsitellä.

 » Yhdistyksen jäsenillä voi olla syvällistä, työ- 
elämässä hankittua asiantuntemusta digiopastusten 
aiheista – heitä kannattaa hyödyntää myös alustajina.

Kumppanit : Digitukea antava yhdistys
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KUMPPANIT
 » Kuntien asiointipisteet kohtaavat senioreita  

arjessa. Niiden perustehtäviin kuuluu kuntalaisten  
auttaminen sähköiseen asiointiin liittyvissä 
palveluissa.

Asiointipiste
 » Asiointipisteillä on hyvä tuntuma senioreita  

askarruttaviin kysymyksiin. Heitä kannattaa  
hyödyntää digiopastusten aiheiden valinnassa. 

 » Asiointipisteiden henkilökunta voi olla mukana 
digiopastuksista tarjoamassa henkilökohtaista tukea. 
Samalla he saavat ajankohtaista tietoa käsiteltävistä 
aihepiireistä ja osaavat ratkoa asiakkaidensa ongelmia 
myös omassa työssään entistä paremmin.

 » Asiointipisteillä seniorit voivat käydä kertaamassa 
digiopastuksissa opittua.

Kumppanit : Asiointipiste
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TEE SE ITSE!
Digiopastuksen 
järjestäminen
Kokosimme nettisivuille palvelupolut,  
jotka kuvaavat kohderyhmän ja järjestävien  
tahojen etenemistä ennen digiopastusta,  
sen aikana ja sen jälkeen. 

 » Seija Seniorin palvelupolku (abcdigiopas-
tus.fi/3-digiopastuksen-suunnittelu/) kertoo 
esimerkkien avulla opastuksen kohderyhmän aja-
tuksia ja toimintaa eri vaiheissa. Saat siitä vastauk-
sen mm. seuraaviin kysymyksiin:

•	Mistä Seija saa tiedon  
digiopastuksesta?

•	Miksi Seija päättää tulla mukaan?

•	Miten Seija saapuu paikalle? Kenen kanssa?

•	Mitä Seija näkee ja kuulee tullessaan  
paikalle? Mitä hän ajattelee? Mitä hän tuntee?

•	Mitä Seija tekee digiopastuksessa?

•	Millainen tunne Seijalle jää tilaisuudesta?  
Miksi?

•	Mitä Seija tekee digiopastuksen jälkeen?

•	Kenelle ja missä hän  
kertoo kokemastaan?

Käytä palvelupolkuja  
käyttöohjeenasi digiopastusten 

 järjestämisessä.

TEE SE ITSE!

http://abcdigiopastus.fi/3-digiopastuksen-suunnittelu/
http://abcdigiopastus.fi/3-digiopastuksen-suunnittelu/
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TAUSTATOIMET
Verkoston toiminta

 » Verkoston palvelupoluista löytyy koordinaat-
torin ja kumppaneiden digiopastusta edeltävät, opas-
tuksen aikaiset sekä opastuksen jälkeiset toimet: abc-
digiopastus.fi/3-digiopastuksen-suunnittelu/

 » Kaikkien kumppaneiden ei tarvitse olla mukana 
kaikissa tilanteissa.

 » Digiopastuksen kausisuunnitelmasta löydät  
koordinaattorin ja kumppaneiden toimintakauden  
edeltäviä toimia: abcdigiopastus.fi/2-toiminta- 
kauden-suunnittelu/

Seijan sujuva eteneminen  
varmistetaan koordinaattorin 

 ja kumppaneiden  
oikea-aikaisilla teoilla. 

Taustatoimet: Verkosto

http://abcdigiopastus.fi/3-digiopastuksen-suunnittelu/
http://abcdigiopastus.fi/3-digiopastuksen-suunnittelu/
https://abcdigiopastus.fi/2-toimintakauden-suunnittelu/
https://abcdigiopastus.fi/2-toimintakauden-suunnittelu/


9

ASKELEET
Näin aloitat digiopastukset 
paikkakunnallasi

Askeleet: Digiopastuksen järjestäminen

1. Kaikki lähtee liikkeelle sopivien yhteistyö- 
kumppanien löytämisestä. Etsi tässä mallissa mukana  
olevia tahoja vastaavat toimijat paikkakunnaltasi.

2. Ota yhteys kumppaneiden päättäviin tahoihin ja 
esittele toimintamalli ja siitä kumppanille koituvat 
hyödyt.

3. Tutustu Espoon malliin paikan päällä. Kutsumme 
sinut (ja kumppanisi) mielellämme tutustumaan 
toimintatapaamme.

4. Järjestä tutustumispäivä, jossa kumppanit voi-
vat tutustua tarkemmin toisiinsa.

5. Sopikaa keskinäisistä rooleista ja vastuista  
kumppaneiden kesken ja nimetkää yhteyshenkilöt 
kaikille kumppaneille.

6. Kartoita digiopastusten potentiaaliset aiheet 
kumppaneidesi kanssa.

7. Suunnitelkaa yhdessä ensimmäinen 
toimintakausi.
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ASKELEET
Kumppanien löytäminen

Askeleet: Kumppanien löytäminen

 » Tässä esitteessä esiteltyjä kumppaneita  
vastaavat tahot löytyvät lähes kaikilta paikkakunnilta.  
Vaikka kumppanit eivät vielä harjoittaisi tässä  
esitettyä toimintaa, on edellä kuvattu hyötyjä, joita 
kumppanit toiminnasta saavat. Toimintaa kannattaa  
siis myydä niillä perusteilla yhteistyökumppaneille.  
Aiempia kontakteja kumppaniorganisaatioihin  
kannattaa hyödyntää. Ne auttavat monesti eteenpäin. 
On myös tärkeää saada kumppaniorganisaatiossa 
johto sitoutumaan mukaan toimintaan. Sillä tavoin 
toiminnan käytännön tekemisestä tulee helpompaa.

 » Tässä toiminnassa on se hyvä puoli, ettei moni-
mutkaisia sopimuksia tarvita. Ainoastaan silloin, jos 
raha liikkuu, täytyy asiasta sopia kirjallisesti.

 » Lähin 4H-yhdistys löytyy seuraavasta osoitteesta:  
4h.fi/yhteystiedot/

 » Lähin digitukea antava yhdistys löytyy osoitteesta:  
www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/

Toiminnan käynnistämisessä ensimmäinen vaihe on 
hankekumppanien sitouttaminen mukaan toimintaan. 

ASKELEET

http://4h.fi/yhteystiedot/
http://www.seniorsurf.fi/opastuspaikat/


 » Pysähdy hetkeksi löytämään vastaukset näihin oman 
kuntasi kohdalla.->
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KENELLE?
Kohderyhmän tunnistaminen
Loppukäyttäjään liittyvien perustietojen pohtiminen 
auttaa suuntaamaan toiminnan resurssit tehokkaasti. •	 Ikä?

•	Missä asuu?

•	Miten liikkuu?

•	Mitä harrastaa?

•	Miten tavoittaa?

•	Millaisia rajoitteita?

•	Mitä arvostaa?

•	Mitä pelkää?

•	Muuta?

Kenelle: Kohderyhmän tunnistaminen



Suunnittele toimintakauden tapahtumat 
kumppanien kanssa yhdessä hyvissä ajoin.
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Toimintakauden suunnitelma

 » Espoossa hyväksi havaittu rytmitys digi- 
opastuksille on noin 1 digiopastus / kuukausi. 
Kesäkuukausina digiopastukset eivät välttämättä 
tavoita kohderyhmäänsä.

 » Aiheissa kannattaa huomioida myös ajan-
kohtaisuus. Esim. veroasiat ovat yleensä  
kiinnostavimpia ennen veroehdotuksen palautusta.

MILLOIN?

Milloin: Toimintakauden suunnitelma

 » Yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa  
lisäksi tehdä säännöllisesti yhteistyötä ja järjestää  
keskinäisiä koulutuksia noin kerran vuodessa,  
pitää yhteistyökumppaneiden kanssa kokouksia 
noin kerran kuukaudessa ja viestiä yhteistyö- 
kumppaneille yhdessä sovitun kanavan (esim. 
Facebook) välityksellä säännöllisesti.

 » Tarkemman kuvauksen toimintakauden  
vaiheista löydät osoitteesta abcdigiopastus.
fi/2-toimintakauden-suunnittelu/

http://abcdigiopastus.fi/2-toimintakauden-suunnittelu/
http://abcdigiopastus.fi/2-toimintakauden-suunnittelu/
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VERKOSTON VOIMA
Säännöllinen yhteistyö

•	Esitelkää näissä tilaisuuksissa omien  
organisaatioidenne palveluita toisillenne,  
jotta omat tekijänne tietävät hyvin toisensa.

•	Pidä yhteistyökumppaneiden kanssa  
kokouksia noin kerran kuukaudessa.  

Näin varmistat, että pystytte kehittämään  
toimintaa koko ajan eteenpäin.

•	Perustakaa yhteinen viestintäkanava, 
jossa voitte jakaa tietoa kokousten välissä. 

Esimerkiksi Facebook tai Teams on  
hyvä väline tähän tarkoitukseen.

Järjestä keskinäisiä koulutuksia 
noin kerran vuodessa.

Verkoston voima: säännöllinen yhteistyö
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VERKOSTON VOIMA MATERIAALIT
Kokosimme nettisivuille (abcdigiopastus.fi/vinkkeja-ja-materiaaleja) nähtäville 
myös käyttämämme markkinointimateriaalin, ja liudan erilaisia ohjeita eri toimijoille: 
ohjeet asiantuntijoille, ohjeet opastajille ja eettiset ohjeet. 

Ohjeet koulutuksen tueksi

Voitte hyödyntää  
näitä pohjana luodessanne 

omia koulutuksianne.

Materiaalit: ohjeet koulutuksen tueksi

http://abcdigiopastus.fi/vinkkeja-ja-materiaaleja
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YHTEYSTIEDOT
Tarvitsetko apua?
Jäikö jokin vielä mietityttämään?

Ota yhteyttä:

Satu Luhtanen 
puh. 050 431 1094 

satu.luhtanen@omnia.fi

Yhteystiedot

Haluaisitko tutustua tarkemmin siihen, miten me Espoossa 
saimme digiopastukset onnistumaan?

Autamme sinua mielellämme alkuun.
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