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Kalle Könkkölä, toiminnanjohtaja, Kynnys ry 

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
puheenjohtaja Marianne Heikkilä 

Puheenjohtaja Marianne Heikkilä avasi kokouksen klo 9.06 ja kertoi kokouk-
sen sisällöstä ja tavoitteista. Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin edellisen ko-
kouksen pöytäkirja muutoksin. 

2 Ensisijaisuuslinjaukset – tilannekatsaus 
neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö  

Marjukka Saarijärvi esitteli ensisijaisuuslinjausten tilannetta. Alkuperäisestä ai-
kataulusta poiketen ensisijaisuuslinjaukset ovat menossa valtioneuvoston is-
tuntoon vasta maanantaina 20.11. kuun alun sijaan. Neuvottelukunnan yh-
teenveto on julkaistu ja sitä on hyödynnetty linjausten valmistelussa. Linjaus-
ten taustamuistiossa on suorat lainaukset yhteenvedosta ja yhteenveto on lai-
tettu taustamuistion liitteeksi. Neuvottelukunnalle ilmoitetaan valtioneuvoston 
käsittelyn lopputulos aiheesta.  
 
14.12. avataan sähköinen postilaatikko (suomi.fi-viestit), ja tästä käynnistyy 
sen käyttöönotto eri viranomaisten taholta. Asiasta voidaan toimittaa viestittä-
vää materiaalia neuvottelukunnan jäsenten organisaatioille. Todettiin, että 
Viestinvälityspalvelusta ja Suomi.fi:stä vastaa Väestörekisterikeskus (VRK) ja 
sinne on viestittävä, että ottavat Digi arkeen –neuvottelukunnan huomioon 
kohderyhmäviestinnässä.  
 
Keskustelussa nousi esiin se, että kansalainen voi itse ilmoittaa, että haluaako 
sähköistä viestintää vai ei.  

3 Väliaikatietoa Vanhustyön keskusliiton nettiopastuspaikkakartoituksesta ja kirjastojen sisäisestä 
kyselystä tietotekniikkaopastusta koskien 
 vastaava asiantuntija Liisa Tiainen, Vanhustyön keskusliitto ry  

Liisa Tiainen esitteli aiheen – VTKL:n nettipaikkaopastuskartoituskyselyn ja 
kirjastojen sisäisen kyselyn tietotekniikkaopastusta koskien. Kyselyt on tehty 
yhteistyönä ja ne on toimitettu digiopastuspaikoille ja kirjastoihin. Kyselyiden 
tavoitteena on ollut kartoittaa eri digiopastuspaikkoja Suomessa ja kirjastossa 
annettavan digituen sisältöä ja mahdollisia ongelmia. Jatkossa kyselyiden vas-
taukset koostetaan yhtenäiseksi kokonaisuudeski. 
 
VTKL:n kyselyyn vastasi 84 vastaajaa, joista 70 suomeksi ja 14 ruotsiksi, kir-
jastoista vastauksia tuli 377. Kyselyiden tuloksena selvisi, että digitukea anne-
taan monissa erilaisissa pisteissä, joita kirjastot mukaan luettuna tulee yhteen-
sä n. 300-400 kpl. Nämä tullaan sijoittamaan kartalle ja sellaiseen palveluun, 
josta löytää helposti oman lähimmän digituen antajan. Tämä kartta tullaan jul-
kaisemaan marraskuun lopussa. 

  
Kyselyyn vastanneista kirjastoista suurimmalla osalla oli opastustoimintaa. 
Huomioitavaa on, että suurin osa kirjastoista, jotka vastasivat kyselyyn, oli sel-
laisia, joilla on työntekijöitä 5 tai vähemmän. Kunnissa ei ole ymmärretty kirjas-
tojen roolia digituen paikkana – ihmiset menevät kirjastoihin pyytämään digitu-
kea. Kirjastot eivät yleensä tienneet mahdollisista yhteistyötahoista, vaikka 
paikkakunnalla olisi vapaaehtoisjärjestöjä jotka voisivat auttaa. 
 
Ville Vaarne kommentoi Kirjastoseuran edustajana kyselyä. Hän kertoi, että 
kirjastojen ammattilaiset sanovat digituen antamisessa haastavimmaksi asiak-
si sen, ettei tiedetä kuinka pitkälle asiakkaan puolesta voi mennä. Asiakkaat 
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kysyvät paljon pankkiasioista. Kirjasto tekee paljon yksilöopastuksia, harvem-
min ryhmäopastuksia. Kuitenkin ryhmäopastusten lisääminen voisi olla resur-
soinnin kannalta järkevää. Kyselyssä nousi esiin, että kirjastoissa ei oikein tie-
detä, kenen kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Lopuksi Vaarne totesi, että kir-
jastot ovat valmiita tarjoamaan tiloja, jos digituen antajat niitä tarvitsisivat. 
 
Keskusteltiin esityksen pohjalta. Todettiin, että yksilöopastuksen tarve on var-
sinkin alkuvaiheessa olennainen osa digitukea – tietyn tason saavutettua voi-
daan siirtyä ryhmäopastuksiin. 
 
VTKL:n luoma digitukipisteiden kartta herätti paljon keskustelua. Todettiin, että 
kartta tulee VTKL:n omille sivuille, josta sen voi linkata Suomi.fi-sivulle. Todet-
tiin, että karttaa kannattaa linkittää moneen eri paikkaan, jos mahdollista. To-
dettiin myös, että nettiopastuspaikat voisi kuvata Suomi.fin palvelutietovaran-
toon, jotta ne nousisivat eri näkymiin, joissa kansalaisille tarjotaan palveluita. 
 
Keskustelussa huomioitiin, että Kirjastoseuran aamukahvitilaisuuden seurauk-
sena on Kuluttajaliitto tarttunut kirjastoissa yleiseen ongelmaan – digituen ra-
joihin – ja luo juridista ohjeistusta tästä aiheesta. Näin selkeytetään kirjaston 
työntekijöiden epäselvyydet digituen antamisen rajoista. 
 
Kysyttiin, kenen vastuulla kartan päivittäminen on. Todettiin, että se on digitu-
en toimijoiden omalla vastuulla. Keskustelussa kysyttiin myös, kuinka kartassa 
on huomioitu syrjäkylien digituen antamiset ja se, että esimerkiksi Pohjois-
Suomessa karttaan tulee paljon aukkoja. VTKL toivookin, että kartta toimii mo-
tivaattorina digitukipisteen perustamiselle syrjäseuduilla ja järjestön tarkoituk-
sena on myöhemmin viestittää katvealuille digituen antamisen mahdollisuuk-
sista. 
 
Keskustelussa tuli esiin, että neuvottelukunta voisi yleisten selvitysten jälkeen 
tehdä ulostulon näiden kyselyiden tuloksista. Sovittiin, että tehdään yhteinen 
luonnos, johon otetaan neuvottelukunnan jäsenten kannat ja ajatukset kyselyi-
hin ja niiden tuloksiin ja sovittiin, että Liisa Tiainen auttaa luonnoksen kokoa-
misessa. 
 
Keskustelussa päätettiin, että kannanotossa on huomioitava seuraavat asiat: 
1. Alueellinen tasa-arvo, 2. Määräaikaisuuden ja epästabiiliuden ongelma 
(hankemuotoinen digituen järjestäminen), sekä 3. Laitteiden lainaamisen 
mahdollisuus.  
 
Keskustelussa huomioitiin, että nettiin ladattava kartta ei tavoita digituen tarvit-
sijoita, kun he eivät osaa mennä nettiin. Kartta on siis työväline, joka auttaa 
auttajaa, ei autettavaa. 
 
Huomioitiin, että osaaminen ei ole aina kynnys laitteiden käyttöön, vaan laittei-
den puute. Pohdittiin, tuleeko kirjastoihin laajemmin mahdollisuus lainata tab-
lettia käyttöön – osassa kirjastossa laitteita on, mutta ei kaikissa. Keskustelus-
sa nousi vielä esiin, että laitteen hankkimiseenkin tarvitaan tukea – aluksi voi 
lainata kirjastosta laitteen, mutta myöhemmin kun päätyy hankkimaan oman 
laitteen, sen hankinnassa tarvitsee tukea, erityisesti siinä, minkä laitteen os-
taa, mistä ja milloin. 

4 AUTA –hanke – digitaalisten palvelujen käytön tuen ja neuvonnan toimintamalliluonnos esittely 
(liite 2), erityisasiantuntija Katja Väänänen, valtiovarainministeriö  

Katja Väänänen esitteli AUTA-hanketta ja kertoi kokeiluista sekä sähköisen 
asioinnin tuen malliluonnoksesta.  
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Keskusteltiin esityksen pohjalta. Huomioitiin, että digituelle on selkeä tarve ja 
järjestöt ovat huomatta toimija. Toiminnan rakenteiden luominen ja eri roolien 
selkeyttäminen on tärkeää ja näin ollen resursoinneissa tulisi ottaa selkeästi 
nykyistä paremmin huomioon myös tukea antavat järjestöt sekä muut toimijat. 
Vaikka moni näki, että on hyvä, että nykyisiä toimijoita hyödynnetään mallissa, 
nähtiin myös tuen tuottajien kenttä mallissa pirstaloituneelta tuen asiakkaan 
näkökulmasta. Järjestöjen osalta on vielä huomattavaa, että niiden toiminta on 
usein projektiluontoista, eikä näin ollen stabiilia. Digituen tarve on jatkuvaa, 
sen tarjoamiseen pitäisi olla kestävä ja pysyvä rakenne. Huomioitiin myös so-
vellusten kehittämiseen liittyvät ongelmat – tutkimusten mukaan yksi suurim-
mista digitaalisten laitteiden käytön esteistä on sovellusten käytön hankaluus. 
Jos sovellukset luotaisiin kerralla helppokäyttöisiksi, tuen tarve vähenisi. 

 
Todettiin, että kotona opastamisesta puhutaan liian vähän ja että siihen liittyy 
erilaisia kysymyksiä ja haasteita verrattuna muihin digituen muotoihin, kuten 
opastajan yksin lähettämisen kotiin tuomat erityiskysymykset.  

 
  Alueellisen tuen saatavuus ja kattavuus on haasteellista, alueellisten suurten 

erojen takia, joten tähän tarvitaan alueellista koordinaatiota ja kehittämistä. 
Todettiin, että vertailumaissa ei ole digituen toimintamallia ja Suomi on tässä 
pioneeri.  

 
  Tässäkin yhteydessä todettiin, että järjestöjen tiedot voitaisiin viedä palvelutie-

tovarantoon. Tästä voisi luoda ohjeistukset järjestöille, miten tietoa kerätään ja 
miten sitä voidaan viedä palvelutietovarantoon. 

 

5 AUTA-työpajaosuus  Työskenneltiin ryhmissä ja käsiteltiin digitukea. Työryhmien tehtävänä oli käsi-
tellä digituen sisältöä, digituen tavoittavuutta ja kattavuutta sekä pohtia järjes-
töjen roolia digituen tarjoajina. Koonti johtopäätöksistä tämän pöytäkirjan liit-
teenä. 

6 Seuraavien kokousten ajankohdat 15 min. 

 Torstai 30.11.2017 klo 9–11 Yhteistyökahvit Ylellä 
o Yle toivotaan neuvottelukunnan jäsenineen tervetulleeksi ta-

paamiseen 
o Ennakkokysymyksiin vastattava 17.11. mennessä, niitä käyte-

tään keskustelun pohjana 

 Maanantai 11.12.2017 klo 9–10.30 Työterveyslaitoksen aamukahvit 

 Keskiviikko 18.1.2017 klo 9–11 Setlementtiliiton aamukahvit 

 Keskiviikko 7.2.2018 klo 13–16 Neuvottelukunnan kokous - teemana 
saavutettavuusdirektiivi 

 

7 Muut asiat 

 26.10. pidetty neuvottelukunnan seminaari oli onnistunut. #digiarkeen 
ollut 26.10. Twitterissä toiseksi twiitatuin asia. Seminaarin johtopää-
tökset ja tulokset tuodaan seuraavaan kokoukseen. Seminaarin palau-
te 4,5/5.  

 Blogin tilanne on kunnossa, ensi vuoden blogivuoroja voi varata Dood-
lesta. 

 KANE (Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta) on pyytänyt 
neuvottelukuntaa esittäytymään keväällä. 

https://doodle.com/poll/9p6e36ehrg6qv6pbhttps:/doodle.com/poll/9p6e36ehrg6qv6pb
https://doodle.com/poll/9p6e36ehrg6qv6pbhttps:/doodle.com/poll/9p6e36ehrg6qv6pb
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 Neuvottelukunnan sihteeristö ja puheenjohtaja toivovat, että jos neu-
vottelukunnan jäsen ei pääse kokoukseen, jäsen lähettää sijaisen 
osallistumaan kokoukseen puolestaan.  

 

8 Kokouksen päättäminen  

 
  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.01 ja kiitti neuvottelukuntaa ensimmäi-

sen vuoden aikana tehdystä hyvästä ja tärkeästä työstä. 
 
Jakelu  Neuvottelukunnan puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeristö, esittelijät 
 


