Digitukihanke Kymenlaakso
Digitaidot ovat uusi kansalaistaito
Hyte- ja osallisuusfoorumi 20.10. klo 12-15.30

Digihyvinvointi
Digihyvinvointi on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
arjessa, johon erilaiset digitaaliset laitteet ja palvelut ovat
tuoneet hyötyjen lisäksi uudenlaisia haasteita.

Mediankäyttöön
liittyvät sosiaaliset
normit ja säännöt

TASAPAINOINEN
MEDIAN KÄYTTÖ

Teknologinen
ympäristö

Kymenlaakson digihyvinvoinnin
kehittämistyöpaja kunnille 22.9.2021
Tilaisuuden tulosten yhteenveto
TYÖPAJAN TAVOITTEET:
• Kuulla ja keskustella osallistujien kesken, kuinka digitalisaatio vaikuttaa asukkaiden
arkeen ja hyvinvointiin Kymenlaaksossa.
• Tunnistaa, millaisia vahvuuksia ja haasteita eri kunnilla on digihyvinvoinnin
edistämisessä ja mistä digihyvinvoinnissa oikein on kyse.
• Ideoida yhdessä, mitä kuntien eri toimijat voivat tehdä kuntalaisten digihyvinvoinnin
ja -tuen edistämiseksi.
• Tuoda yhteen eri kuntien edustajat keskustelemaan digitaalisesta hyvinvoinnista
sekä rohkaisemaan yhteistyöhön myös jatkossa.

TYÖPAJAN TEHTÄVÄT:
Tehtävä 1. Nykyiset vahvuudet ja haasteet kuntalaisten digihyvinvoinnin edistämisessä
Tehtävä 2. Uusia digituen toimia tukemaan kuntalaisten digihyvinvointia
Tehtävä 3. Osallistujien seuraavat askeleet digihyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa

Tehtävä 1. Nykyiset vahvuudet ja haasteet
kuntalaisten digihyvinvoinnin edistämisessä
Pienryhmissä: Millaisia haasteita ja vahvuuksia kunnilla on tällä
hetkellä digitaalisen hyvinvoinnin edistämiselle?

Tehtävä 2. Uusia digituen toimia tukemaan
kuntalaisten digihyvinvointia
Pienryhmissä laadittiin ensin digihyvinvointiin liittyvät tavoitteet, joita kuntien tulisi edistää. Tavoitteiden määrittelyssä
käytettiin pohjana tehtävän 1 ajatuksia nykyisistä kuntien vahvuuksista ja heikkouksista digihyvinvoinnin lisäämisessä.
Tavoitteiden määrittelyn jälkeen ryhmät laativat konkreettisia toimenpiteitä, joilla tavoitteita voidaan saavuttaa.
Tavoitteet:
• Kuntalaisten (media)lukutaidon parantaminen
• Kuntalaisten tietoturvataitojen kasvattaminen
Tavoitteet:
• Digituki tavoittaa kaikki ryhmät, myös erityisen
tuen tarpeessa olevat
• Kunnilla on käytössään yhteisesti kuvattu
käyttäjälähtöinen digituen toimintamalli/polku
Tavoitteet:
• Kuntalaisia tuetaan paremmin digilaitteiden
hankinnassa
• Tuki on juurrutettu arkeen ihmisten luo

Tavoitteet:
• Itselle sopivien laitteiden löytäminen on helppoa
ja tapahtuu omien tarpeiden mukaisesti;
saatavuus ja saavutettavuus
• Kuntalaisten digimöröt on selätetty; asiakkaiden
luokse jalkautuvat palvelut, niiden pelisäännöt
Tavoitteet:
• Digituen toiminta on keskitetty ns. yhden lipun alle
• Digituki kohdennetaan aidosti ja oikeasti
digisyrjäytyneille
1. Tavoite

2. Toimenpide

3. Resurssit

4. Mittarit

5. Muuta

Mitä
tavoitetta
kohti
toimenpiteellä
mennään?

Kuvaile
kokonaisilla
lauseilla, mitä
tehdään ja kuka
tekee.

Keitä tarvitaan?
Mitä muita
resursseja
tarvitaan?

Miten kuntalaisen
hyvinvoinnissa
tapahtunutta
muutosta voidaan
mitata?

Onko jotain
muuta mitä
tulisi
huomioida?

Tehtävä 3. Osallistujien seuraavat askeleet
digihyvinvoinnin edistämiseksi kunnissa
Mikä on seuraava konkreettinen tekosi digihyvinvoinnin
edistämiseksi kunnassasi?
•
•
•
•
•
•

•
•

Suunnittelen kyselyn digitaitojen valmiuksien
kartoittamiseksi ja digisyrjäytyneiden tavoittamiseksi
Autan työkaveria teknisenä apuna Teamsissa
Kyselen muilta maakunnilta, mitä ovat digihyvinvoinnin
saralla tehneet
Jaan digitietoa/digituen tietoa omissa verkostoissani
Aktivoin sosiaalista mediaa kysymällä suoraan
kuntalaisilta, mitä ajatuksia ja tarpeita nousee esille
digihyvinvoinnin osalta
Kutsun kokoon digitukiverkoston ja käymme yhdessä
läpi alueen digitukitarjonnan tilannetta; sitä ennen
tavoittelen uutta toimijaa ja kutsun hänet mukaan
verkostoon
Alan käyttämään laajemmin erilaisia digityökaluja
Koulutan digitaitojen perusteita kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaille, seuraava oppitunti huomenna

Digihyvinvointi
kuuluu jokaiselle.

Teknologiakehitys
digihyvinvointi edellä.

Yhteiskunta tukee ja
seuraa digihyvinvointia.

Digitaaliset ratkaisut tuovat
ihmisiä yhteen ja vahvistavat
ihmissuhteita, eivät erota ja
polarisoi.

Teknologia ratkoo
hyvinvointihaasteita eikä luo niitä
lisää.

Suomalaisilla on jaettu käsitys
siitä, millaista on toisia
kunnioittava ja hyvinvointia tukeva
teknologian käyttö kotona, työssä,
erilaisissa tiloissa ja yhteisöissä.

Kaikki lapset, nuoret ja
aikuiset osaavat käyttää
digitaalisia välineitä
turvallisesti ja vastuullisesti,
muita kunnioittaen.
Yhteiskunnan eri toimijoiden
yhteistyössä tunnistetaan
erilaisten perheiden haasteita
ja tarpeita digitaalisen
hyvinvoinnin tuelle.

Ihmisillä on mahdollisuus
irrottautua teknologiasta sekä elää
hyvää arkea ja kokea osallisuutta
myös ilman digitaalisia välineitä.
Teknologiakehittäjät huomioivat
eri-ikäisten tarpeita ja käyttötapoja
työssään ja erilaiset käyttäjät
otetaan mukaan kehitykseen.
Kehittäjät välttävät
terveysongelmia tuottavia
tuotteita ja osallistuvat haitallisten
ilmiöiden torjumiseen.

Perheiden ja yksilöiden
digihyvinvointia tuetaan ja
seurataan yhteiskunnassa
järjestelmällisesti ja
poikkihallinnollisesti.
Edistetään kansallisia tai
kansainvälisiä aloitteita isojen
teknologiayritysten verottamiseksi
niin, että tuloja voisi ohjata
digihyvinvoinnin edistämiselle
kunnissa ja järjestötyössä.

Kiitos!
Digituki- jatkohankkeen
projektipäällikkö
Katariina Terävä
Puh. 044 554 9874
katariina.terava@kymenlaakso.fi

Digituki-hanketiimi
Kymenlaakso:
Sami, Peppi, Katariina
#digituki #kymenlaakso
#kymenlaaksonliitto #dvv
#vm

DIGITAIDOT KUULUVAT KAIKILLE!
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