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Digituki – kansalaisen perusoikeus
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• Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (ns. digipalvelulaki) 

1 § Lain tarkoitus
• Tämän lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, 

tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen 

mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

• Tällä lailla pannaan täytäntöön julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja 

mobiilisovellusten saavutettavuudesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi (EU) 2016/2102, jäljempänä saavutettavuusdirektiivi

5 § Digitaalisten palvelujen tarjoaminen 
• 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



Digituen tuen muodot

• Viranomaisasioinnin neuvonta 

• Digiosaamista kasvattava tuki, ohjaus ja koulutus

• Valtakunnallinen tukipalvelu digitukea tarjoaville 

palveluntuottajille

Digitukea voi Helsingissä saada kaupungin toimipisteissä, 

etädigitukena puhelimitse ja kotidigitukena
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Kirjastot
200 000 neuvontatapahtumaa

68 000 opastustuntia 

Helsinki Missio
125 

neuvontakertaa 

kotona

Palvelukeskukset
3 800 palvelutapahtumaa

2020: Etädigituki 350 

tapahtumaa

ENTER ry

10 000 neuvontatapahtumaa

6 000 osallistujaa infoissa

Asukastalot
5 000 neuvontatapahtumaa

Helsingin invalidien yhdistys 

ry
350 neuvontatapahtumaa

Työväenopisto
20 000 opetustuntia

2 000 neuvontatapahtumaa 

Nuorisotalot
100 neuvontaa

Arbis
350 osallistujaa 

neuvontatapahtumissa

Helsingin digituen paikat ja tapahtumien 
lukumäärät vuonna 2019



Etädigituen palvelulupaus

• Etädigituki auttaa:

• tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytössä, sähköisessä asioinnissa, 

verkkopalveluiden ja yleisimpien sovellusten käytössä

• suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, Helsinki-info tukee myös muilla kielillä 

esim. arabia, ranska, somali

• Ensimmäinen yhteydenotto asiakkaaseen tehdään parin arkipäivän kuluessa. 

Tällöin sovitaan varsinainen tukiaika
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Noin 400 tikettiä 

huhtikuusta 2020 vuoden 

loppuun

Laiteongelmat
26 %

Videokokous
8 %

Sovellukset ym
31 %

Kuvat, siirto ym
4 %

Wi-Fi, Lan, Wan
5 % Palvelut

6 %
Muut
5 %

Viranomaisasiat
5 %

Sähköposti
10 %

Etädigituen palvelupyyntöjen aiheet



Etädigituen laajentaminen

• Tavoittena on vuonna 2021 panostaa entistä enemmän 

etädigituen kehittämiseen ja resursointiin

• Digituen tulisi olla osa kaupungin sähköisen asioinnin tukea

• Digitukitapahtumista tulisi kerätä järjestelmällisesti dataa, jotta 

voidaan kohdistaa digitukea paremmin, ja myös jotta voidaan 

rakentaa parempia sähköisiä palveluita.

• Myös kotidigitukitoimintaa tullaan tutkimaan. 
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Kotidigituki

• Pyritään luomaan yhtenäinen kolmiosainen digituen palvelumalli – lähidigituki –

etädigituki – kotidigituki. 

• Käsittelyssä tällä hetkellä STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) 

kotidigituen kehittämishakemus yhteistyössä HelsinkiMission kanssa.

• Tuesta riippumatta kotidigitukea kehitetään yhteistyössä HelsinkiMission ja 

Uudenmaan liiton digituen kanssa.

• HelsinkiMission keikka-apu palvelee vuosittain yli 500 kaupunkilaista 

kotikäynneillä, joista osa liittyy myös digiasioiden opastamiseen.

• Jo nykyisin osa kaupungin etädigitukipyynnöistä käännetään HelsinkiMissiolle, 

mikäli digitukea tarvitaan kasvotusten asiakkaan kotona.
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Helsinki Mission keikka-apu

19.2.2021 9

Suomenkielisessä keikka-

avussa digiopastusta sai 66 

asiakasta yhteensä 98 kertaa.

Ruotsinkielisessä keikka-

avussa digitukeen liittyviä 

kontakteja oli vuonna 2020 

yhteensä 30 sisältäen 18 eri 

asiakasta. 

HelsinkiMission keikka-

avussa on palvellut yhteensä 

364 vapaaehtoista keikka-

auttajaa, joiden keski-ikä oli 

51 vuotta. Vuonna 2020 

toteutettiin 528 senioreille 

yhteensä 3735 keikkaa.



Digituesta algoritmiseen lukutaitoon

• Digituen sisällöt muuttuvat koko ajan

• Ns. algoritminen kansalaisuus, eli osallisuus ”algoritmien luomasta 

yhteisöstä” kuvaa osaamista teknologian käytöstä tai sen käytön 

kohteena olemista

• Osallisuus määräytyy sen mukaan, kuinka hyvin hahmottaa 

algoritmien vaikutukset ja teknologian käytön seuraukset

• hakukoneet ja sosiaalinen media ”haistelevat” käyttötapoja ja 

toimintaa, suosittelevat, manipuloivat, ohjaavat…

• Ei riitä enää se että osaa liittää liitteeseen valokuvaan (!)

• Algoritmien kansalaisuuden määrittyminen: datajälki, käytetyt 

palvelut, ymmärrys algoritmien vaikutuksesta.
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Lopuksi

Helsingissä on annettu digitukea yli 20 vuotta eri muodoissa. Mutta 

tunnetaanko sitä? 

Onko digituki myös sujuvia, saavutettavia ja käytettäviä 

verkkopalveluita?

Internetin käytön trendi (vertailu vuosina 2017 ja 2020):

• Vuonna 2017: 73 % ikäryhmässä 65-74 (vuonna 2020: 88 %) 

• Vuonna 2017: 35 % ikäryhmässä 75-89 (vuonna 2020: 51 %)
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