
Digiosallisuus
KUULUUKO DIGI KAIKILLE?

 



Ruoka-avun äärellä 1/6
kiinnostunut digistä!

Ruokajonosta osallisuuteen -hanke ESR 18-20 alkukartoitus





Ihmissuhteet

VIestit, kuvat, puhelut

Uutiset

Radio, lehti ja TV

Digitalisaatio arjen elämässä

Pankkipalvelut

Tunnistautuminen

Liikenne

Liput ja aikataulut

Terveydenhuolto

Ajanvaraukset, reseptit, tiedot

Vapaa-aika

Harrastustiedot, yhteystiedot



Älypuhelin on luksustuote, miksi
sellainen pitäisi olla?

Köyhältä ei kielletty kynää ja
paperia, kiellätkö digin?



Perustaidot 74%
väestöstä
DESI indeksi

Alle 2100€/kk -
20% ilman nettiä

Terveydenhuollon
palvelut - 32%

perusasteen käyneistä
 

24% ei omaa
digitaitoja!



Pankkipalvelut?
Auttaako, kuka auttaa, miten
auttaa?

Tietosuoja?

Näön ongelmat?

Entä jos ei
ymmärrä?





Symboliikka



Asiakas voi hakea
tiliotteet
pankkikonttorista. 

Täydentävätoimeen-tulotuki

Maksu-sitoumus

Tiliote

Toimeentulotukihakemusta varten 
 Kelaan tulee toimittaa pankin viralliset
tiliotteet vähintään viimeisimmän
kahden kuukauden ajalta.

Asiakas ei saa täydentävää
toimeentulotukea, koska sitä
saadakseen hänen pitäisi saada ensin
perustoimeen-tulotukea.

Päiväkeskusohjaaja
selvittää saisiko Kelasta
maksusitoumuksen
asiakkalle. 

Asiakkaan pitää
hankkia myös
valokuvat
poliisilaitokselle.
Valokuviakin varten
tarvitsee maksu-
sitoumuksen. 

Kuvat saattavat jo olla
poliisin järjestelmässä.
Se selviäisi nopeasti,
jos olisi 
 pankkitunnukset.

Jonotus on pitkä 
 ja työpäivä ehtii
loppua ennen
asian selviämistä.

Asunnottomuutta kokeva asiakas haluaisi hakea toimeentulotukea. Häneltä
puuttuvat henkilöllisyystodistus, puhelin ja verkkopankkitunnukset.

Ilmoitus valmiista
henkilöllisyystodistuksesta
lähetetään joko a) poste
restanteen b) asiakkaan
puhelimeen tai c) asiakkaan  
sähköpostiin. 

Asiakkkaalla ei ole
puhelinta eikä 
 sähköpostiosoitetta
.

Poste restantesta ei saa
postia ilman
henkilöllisyys-todistusta.

Asiakas ei saa tiliotteita
pankista, koska hänellä ei
ole henkilöllisyys-todistusta.

Asiakas voi ladata
tiliotteet
verkkopankista.

Asiakas ei saa
tiliotteita
verkkopankista,
koska hänellä ei
ole verkkopankki-
tunnuksia.

Asiakas voi hakea täydentävää
toimeentulo-tukea Kelasta, 
jotta hän saa ostettua 
 henkilöllisyys-todistuksen.

Satu Mustonen 2021:
Digitaaliset esteet

asunnottomuutta kokevien
ihmisten arjessa. 

LAB-ammattikorkeakoulu

https://www.theseus.fi/handle/10024/503869
https://www.theseus.fi/handle/10024/503869
https://www.theseus.fi/handle/10024/503869




Digitalisaatio koskettaa
meistä jokaista!

 



Missä digituen
pitäisi olla?
Siellä, missä ihmistenkin!

Ajanvaraukset haastavia,
tarpeet yllättäviä

Päiväkeskukset

Asiointipisteet

Kohtaamispaikat





Digi on vain väline!
Etsi motivaatio, ilo ja innostus. Mikä kenenkin saa toimimaan!

Se harvemmin asuu pelkässä digissä!



Mitä voit tehdä?
Luo mahdollisuuksia, opasta ja
pidä huoli vaihtoehdoista!

Digi puheeksi - kysy ja auta

Pidä huoli yhteyksistä

Etsi oikea tuki, älä jätä yksin



Sosiaalinen media
Yhteisö lähelläsi - Vaikuttamisesta
vertaistukeen!

Siwan ja Alepan ilmoitustaulut ovat
historiaa, kaupunginosaryhmät
välittävät tiedon



Ja sitten nämä heikossa

asemassa olevat joutuvat

maksamaan hirveää summaa

siitä konttorissa maksetusta

laskusta. Ne keillä on rahaa ja

taitoa, kyllähän ne pystyvät

läppäreillään ja kännyköillään

maksamaan. 



Digi ei ole herra - se on renki!
Miksi lähdemme applikaatio, verkkosivu, laite edellä?



Unelmien digituki?
Jokaisessa terveyskeskuksessa digihoitsu? 
Digiklinikan vastaanotto? 

Jos kaikki olisi mahdollista, mitä tapahtuisi?! 
Missä digituki olisi? Olisiko digitukea? 



Fyysiset
palvelut

Selkeät aikataulut, kaikki
tervetulleita, kustannukset

huomioivat

Pidä vaihtoehdot avoinna 
Digi on väylä - ei itseisarvo

Sähköiset
palvelut

Saavutettavat, helppokäyttöiset,
apua saatavilla



Koulutus: Toimintaterapeutti AMK,
Sosiaali- ja terveysalan liiketoiminnan ja 
palveluiden johtaminen YAMK 2020-2022
Yhteiskuntapolitiikka, tekoäly, antirasismi ja tasa-arvo

Muuta?
Inhimillinen teknologia, omaishoito, palvelumuotoilu, pelit, ohjelmistot ja
niiden ihmiskeskeinen kehittäminen, palstapuutarha ja digitukidogi

Hankkeet: Digiosallisuutta asunnottomille 2020-2022 STEA
Ruokajonosta osallisuuteen 2018-2020 ESR
Sininauhasäätiö mm. AIMO 2013-2017 STEA

Työhistoria: Kotiin vietävä tuki, jalkautuva palveluohjaus, 
asumisyksikön vastaava ohjaaja, kaupunginsairaalan päivystys:
asunnottomuustyön erityisosaaminen

Piia Niilola
Digiprovokaattori, projektipäällikkö, propellihattu



Digiosallisuutta
asunnottomille -hanke
STEA 2020-2022

Projektipäällikkö, digiprovokaattori, propellihattu
Piia Niilola
p. 050 428 6106
piia.niilola@sininauha.fi

Projektityöntekijä, digitaattori
Janne Haikka
p. Puh. 044 491 8566
janne.haikka@sininauha.fi

Digiosallisuus

tel:+358444918566
mailto:janne.haikka@sininauha.fi


Lähteet:
 

Satu Mustonen: Digitaaliset esteet asunnottomuutta kokevien ihmisten arjessa 

Digitaalitalouden ja yhteiskunnan indeksi 2019, maaraportti: EU

Digitaitokartoitus - Digitaalinen kysely, 2020. Valtiovarainministeriö

Digiosallisuuden käsite ja keskeiset osa-alueet: Digiosallisuus Suomessa -hankkeen väliraportti
 

DigiIn - palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan
 

https://www.theseus.fi/handle/10024/503869
https://www.theseus.fi/handle/10024/503869
https://valtioneuvosto.fi/documents/10623/12045794/DESI2019LANGFinland.pdf/8c034df4-5dc4-0d8e-5a38-4281d94af182/DESI2019LANGFinland.pdf.pdf
https://vm.fi/documents/10623/30029448/Digitaitokartoitus+%E2%80%93+Digitaalinen+kysely.pdf/52d627ca-89a0-605d-5003-a0eff0248898/Digitaitokartoitus+%E2%80%93+Digitaalinen+kysely.pdf?t=1598850515996
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163036
https://digiin.fi/


Lisätietoa!
 

THL  on koonnut yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa tietopaketin
ammattilaisille, jotka pyrkivät lisäämään heikoimmassa asemassa

olevien digitaalista osallisuutta.

Innokylä: Digiosallisuutta rakentamassa - keinoja digitaaliseen
yhteiskuntaan liittymiseen siitä syrjään jääneille

 

https://thl.fi/fi/-/kaikilla-on-oikeus-olla-osallinen-digitalisoituvassa-maailmassa-thl-julkaisi-tietopaketin-digiosallisuuden-edistajille
https://thl.fi/fi/-/kaikilla-on-oikeus-olla-osallinen-digitalisoituvassa-maailmassa-thl-julkaisi-tietopaketin-digiosallisuuden-edistajille
https://thl.fi/fi/-/kaikilla-on-oikeus-olla-osallinen-digitalisoituvassa-maailmassa-thl-julkaisi-tietopaketin-digiosallisuuden-edistajille
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/digiosallisuutta-rakentamassa-keinoja-digitaaliseen-yhteiskuntaan-liittymiseen-siita
https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/digiosallisuutta-rakentamassa-keinoja-digitaaliseen-yhteiskuntaan-liittymiseen-siita


Laita palautetta, kiitos!
Linkki tulee vielä chattiin 

https://forms.office.com/r/ZhWkbZnykA

https://forms.office.com/r/ZhWkbZnykA

