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Tässä toimeksiantona saadussa opinnäytetyössä käsitellään seniori-ikäisten digituen tarvetta
Satakirjastoissa. Opinnäytetyön tarkoitus on saada toimiva digitukimalli koko Satakirjastot
järjestelmän piiriin kuuluviin kirjastoihin.
Teoreettista pohjaa opinnäytetyöhön on saatu tutkimalla lähdekirjallisuuden pohjalta, mitä digituki
on ja mitä digitaalinen kuilu aiheuttaa seniori-ikäisille asiakkaille. Digitaalisella kuilulla tarkoitetaan
tilannetta, jossa osa väestöstä jää digitaalisen viestinnän ja informaation ulkopuolelle.
Opinnäytetyössä on pohdittu mitä digituki pitää sisällään ja miten tietosuojalaki vaikuttaa siihen,
miten opastetaan. Yhteiskunta on aloittanut digitukineuvojien vertaistuen ja opastuksen.
Tiedonhankintamenetelmänä käytettiin kaikille Satakirjastojen johtajille lähetettyä kyselyä.
Kyselyn avulla kartoitettiin ja analysoitiin kirjastojen tarpeet ja mahdollisuudet digituen
järjestämiseksi. Kyselyn avulla tutkittiin myös ovatko kirjastot järjestäneet neuvontaa ja jos ovat
minkälaista se on ollut ja mitä ongelmia kirjastoilla on ollut. Opinnäytetyön toteuttamisen apuna
käytettiin myös Turun kaupunginkirjaston kesällä 2018 toteuttamaa kyselyä digitaalisesta
osaamisesta Lounais-Suomen kirjastojen henkilökunnalle. Tässä kyselyssä tutkittiin
henkilökunnan koulutustarvetta, mikä on tulevaisuudessa huomioitava asia.
Opinnäytetyössä kartoitetaan kirjastoille mahdollisia yhteistyökumppaneita digitukitilaisuuksiin
viranomaisten, pankkien, oppilaitosten ja erilaisten järjestöjen joukosta. Opinnäytetyön keskeinen
tavoite on digituen saaminen säännölliseksi kaikissa Satakunnan alueen kirjastoissa.
Yhteiskunta on heräämässä digituen tarpeeseen. Kirjastoissa digineuvonta on ollut jo pidemmän
aikaa kirjastohenkilökunnan joka päiväistä toimintaa. Kyselyt toivat tämän selkeästi esille. Tarve
ohjeisiin on selkeä Satakunnan alueen kirjastoissa. Kyselyistä saamien tietojen pohjalta laadittiin
malli digituen järjestämisestä Satakirjastoille. Mallin avulla henkilökunta pystyy järjestämään
erilaisia digitukitilaisuuksia.
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The subject of this bachelor’s thesis was commissioned. The assignment is to create a model
how to give digital guidance for elderly people in libraries in Satakunta. All these libraries belong
to joint libraries called Satakirjastot.
The theoretical basis for the thesis is based on the source literature, what is digital guidance and
what the digital gap causes for senior citizens. The digital gap means a situation where part of
the population is left out of digital communication and information. This bachelor's thesis deals
with what is included in digital guidance and how the new law about Data protection is influenced
what is guided. The society is awakening to the need for digital guidance.
The information acquisition method used was a questionnaire sent to all leaders of the Satakirjatot. The questionnaire was used to study needs and possibilities to organize digital guidance. The
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The thesis identifies potential partners for libraries to help to organize digital guidance. Such partners include as authorities, banks, educational institutions and various organizations. Getting digital guidance as a regular activity in libraries is an important issue and is emphasized in the thesis.
Society is awakening to the need for digital guidance. In libraries, digital guidance has been a part
of library staffs every day work for a long time. The inquiries made this clear. The need for instructions is clear in the Satakirjastot libraries. Based on the information received from the surveys, a
model for digital guidance for Satakirjastot libraries was created. With this model, the staff can
arrange various digital guidance occasions.

KEYWORDS:
Customers, seniors, digital gap, digital technology, skills, guidance

SISÄLTÖ
1 JOHDANTO

6

2 DIGITUKI

8

2.1 Digitukipalvelun järjestäminen

9

2.2 Digitaalinen kuilu

11

2.3 Tietosuojalaki ja sen vaikutus opastukseen

12

2.4 Kirjaston rooli

13

2.5 Yhteistyö

13

3 SATAKIRJASTOT

16

3.1 Kohderyhmä

16

3.2 Väestöennuste

17

3.3 Henkilökunnan koulutustarve

19

4 TUTKIMUSMENETELMÄT

22

5 DIGITUEN TARVE SATAKIRJASTOISSA

23

5.1 Valtakunnallinen kysely

23

5.2 Kysely Satakirjastoille

25

5.3 Johtopäätöksiä

28

5.4 Kyselyjen vertailua

29

6 DIGITUKIMALLI SATAKIRJASTOILLE

30

6.1 Ohjeita ja linkkejä neuvojille

31

6.2 Yhteistyökumppanit

32

6.3 Mitä opastetaan

33

7. LOPUKSI

35

LÄHTEET

37

LIITTEET
Liite 1. Kyselyn raportti
Liite 2. Malli Satakirjastoille esite

KUVAT
Kuva 1: Asiakkaan ohjautuminen digituen äärelle
Kuva 2: Mainos Rauman kaupunginkirjaston oppaasta s. 106
Kuva 3: Pankkipäivät
Kuva 4: Väestön ikärakenne
Kuva 5: Satakunnan kuntien ikärakenne 2015
Kuva 6: Kiinnostus pedagogiikkaan ammattinimikkeittäin
Kuva 7: Laiteneuvontaa ryhmille
Kuva 8: Onko kunnassa toimijoita, jotka voisivat neuvoa kirjastoissa?
Kuva 9: Sähköisten palvelujen neuvonta seniori-ikäisille
Kuva 10: Kirjastojen senioriasiakkaat kaipaavat apua

9
14
15
18
19
21
24
24
25
26

TAULUKOT
Taulukko 1: Väestöennuste

18

6

1 JOHDANTO
Digituen merkitys kasvaa jatkuvasti. Moni julkinen palvelu siirtyy yhä enemmän internetiin. Yhdenvertainen palvelu verkossa on tärkeä asia ja kirjasto on hyvä paikka ohjata ja
opastaa digitaitoja. (Maarno 2017.) Kirjastot ovat helposti lähestyttävä paikka ja ilmainen
palvelu kansalaisille. Kirjastoilla on asiakkaiden käyttöön suunnitellut työskentelypisteet
ja tilat jo valmiina, mikä on suuri etu. Monilla järjestöillä ei ole tiloja, missä järjestää toimintaa. Uusi laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) tuli voimaan 1.1.2017, jonka mukaan
kirjastopalveluihin kuuluu digituki. Julkisten palveluiden digitalisoituminen on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista. Tästä johtuen tarvitaan myös opastusta digitaalisista palveluista niille, jotka sitä tarvitsevat. (Valtiovarainministeriö 2017, 2.)
Opinnäytteeseen saatiin toimeksianto Porin kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja
Asko Hurstilta. Toimeksiantona oli suunnitella Satakirjastojen senioreille suunnattua digineuvontaa. Opinnäytetyössä mietitään, mitä on digitaalinen kuilu, mitä on digituki ja
mitä digituki pitää sisällään ja mitä kirjastossa voidaan opastaa. Miten tietosuojalaki vaikuttaa siihen, miten opastetaan.
Satakunnan alueen kirjastoille eli Satakirjastoille toteutettiin kysely, jonka avulla kartoitettiin ja analysoitiin Satakirjastojen tarpeet digituen järjestämiseksi senioriasiakkaille.
Pohjana käytettiin syksyllä 2017 yleisten kirjastojen tekemää kyselyä kaikille Suomen
yleisille kirjastoille. Kysely muokattiin vastaamaan oman opinnäytetyön tarvetta. Valtakunnallinen kysely kartoitti kaiken ikäisten digineuvonnan tarvetta, kun taas opinnäytetyö
keskittyy seniori ikäisten digiopastukseen. Apuna käytetään myös Turun kaupunginkirjaston kesällä 2018 toteuttamaa kyselyä digitaalisesta osaamisesta Lounais-Suomen kirjaston henkilökunnalle.
Kirjastot ovat erikokoisia ja kirjastojen resurssit digiopastuksen toiminnan järjestämiseksi
ovat rajalliset. Pienissä kirjastoissa pitää ehdottomasta olla yhteistyökumppani, koska
henkilökuntaa on vähän. Opinnäytetyössä kartoitetaan yhteistyökumppaneita, kuten
KELA eli Kansaneläkelaitos, Verohallinto, pankit ja mietitään eri alojen välistä yhteistyötä. Kyselyn vastauksista tulee esille useita mahdollisia yhteistyökumppaneita.
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Opastuksen säännöllisyys on tärkeä huomioon otettava asia suunniteltaessa digitukea.
Pitää olla tietty paikka ja aika, mistä saa apua puhelimen tai tabletin kanssa tuleviin ongelmiin tarvittaessa. Opinnäytetyön päämääränä on saada toimiva digituki koko Satakirjastot järjestelmän piiriin kuuluviin kirjastoihin.
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2 DIGITUKI
Vuoden 2013 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisussa kirjoitettiin teknologisista
ratkaisuista, miten potilaan ja lääkärin kohtaaminen etenee apuna käyttäen erilaisia digitaalisia laitteita (Linturi ym. 2013, 29). Tänä päivänä tähän on tultu eli asioiden tukena
käytetään erilaisia älylaitteita. Esimerkiksi Viitasaarella vanhuksille annettiin käyttöön
tabletti, jolla he olivat Skype-yhteydessä kotihoitoon (Yle Areena 2015). Älylaitteiden
yleistyminen eri palveluissa on vaikuttanut siihen, että seniori ikäiset tarvitsevat digitukea
kyetäkseen hoitamaan asioitaan.
Digituki, digiopastus tai digineuvonta, käytössä on monta nimeä. Valtiovarainministeriö
AUTA-hankkeen ohjeistuksen mukaan käytetään digituki nimeä opastettaessa sähköisiä
asioita. (Valtiovarainministeriö 2017, 4.) AUTA-hankkeen tehtävänä on kehittää toimintamalli, jolla autetaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä ja löytämään digitaalisia palveluja. Toimintamalli auttaa asiakkaita käyttämään digitaalisia palveluja sekä tukee digituen tuottajia. (Valtiovarainministeriö 2017, 3.)
Digituki voi olla etätukea, lähitukea tai koulutuksia. Etätuki on esimerkiksi chat-, puhelintai videotukea. Lähituki on esimerkiksi vertaistukea, kotiin vietävää tukea tai jokin asiointipiste. Koulutukset ovat esimerkiksi kursseja digilaitteiden käytöstä. Digituki on sähköisen asioinnin, palvelun käytön tai laitteen käytön tukea. Se on myös sähköisen palvelun
käyttöön ohjaamista, koska asiakas ei aina edes tiedä palvelujen olemassaolosta. (Valtiovarainministeriö 2017, 4.)
Yleisiä kirjastoja koskevan lainsäädännön 6 § mukaan kirjastojen pitää “tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon”.
(Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016)

Valtiovarainvaliokunta on todennut vuoden 2018 talousarvioesitystä koskevassa mietinnössään seuraavasti:
”Valiokunta pitää tärkeänä, että kirjastojen osaamista ja neuvontamahdollisuuksia vahvistetaan, sillä kirjastoilla on luonteva rooli olla digitaalisen ajan
kulttuuri- ja tietokeskuksia, joiden tiloja, aineistoja, palveluita ja osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää mm. kirjastohenkilökunnan digitaitojen kehittämistä, laitteiden nykyaikaistamista ja digitalisoita-
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vien palveluiden harjoitusalustojen luomista. Myös digitaalisten sisältöjen käytettävyyttä ja käyttömahdollisuuksia on pyrittävä parantamaan.” (Valtiovarainministeriö 2017, 35.)

2.1 Digitukipalvelun järjestäminen

Digituki on digilaitteiden eli tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten käytön opetusta tai
neuvomista. Sen lisäksi se on verkkopalveluiden käytön opetusta, jotta asiakas oppii
hoitamaan asioitaan turvallisesi verkossa. Näiden lisäksi asiakkaan tulisi oppia ymmärtämään digitaalisten palveluiden periaatteet. (Kirjastot.fi 2018.)
Kaikki lähtee liikkeelle asiakkaan ohjautumisesta digituen lähteille. Kuten kuvasta (1) näkyy, Suomessa digituen piiriin ohjaa kolme tärkeää toimijaa eli Suomi.fi, jota hallinnoi
VRK eli väestörekisterikeskus, Kansalaisneuvonta sekä alueelliset tuen koordinoijat.

Lähde: Valtiovarainministeriö 2017, 41
Kuva 1: Asiakkaan ohjautuminen digituen äärelle
Kirjastot tarjoavat vaihtelevaa digitukea asiakkailleen. Kirjastot eivät ole valmistautuneet
digituen vaatimaan osaamiseen eikä henkilökunnalle ole tarjottu koulutusta, vaan tuki on
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ollut kirjastojen henkilökunnan oman osaamisen ja oppimisen sekä oman kiinnostuksen
varassa. (Kirjastolehti 2017/3, 27.) Kaikkien digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana toimii VRK, jonka tavoitteena on aineiston kokoaminen ja tuen antaminen osaamisen kehittämiselle. Väestörekisterikeskus perusti vuonna 2018 Facebook-ryhmän digitukijat. Facebook-ryhmän tarkoituksena on antaa vertaistukea digitukea antaville ja tutustua erilaisiin toimintatapoihin. Sivustolla jaetaan linkkejä luennoista ja tietosisältöjä ja uutisia, jotka auttavat digituen kehittämistä. Sivustolla ryhmän jäsenet voivat esittää toivomuksia aiheista, joita käsitellään esimerkiksi info tilaisuuksissa. (Väestörekisterikeskus
2018.)
Suomen Kirjastoseura julkaisi 15.11.2018 digiohjelman, jonka tarkoitus on kouluttaa kirjastojen henkilökuntaa digituen neuvojiksi. Kirjastoseuran tavoite on, että vuoden 2021
loppuun mennessä henkilökunnasta 80 prosenttia olisi koulutettu ja pieniin (työntekijöitä
alle viisi) kirjastoihin saataisiin digituen neuvojia yhteistyökumppaneista. (Suomen kirjastoseura 2018.)
Digituelle on tällä hetkellä suuri tilaus. Kirjastot tarjoavat mediakasvatusta. Termi mediakasvatus viittaa lapsille annettavaan mediaopastukseen, mutta mediakasvatusta annetaan tai ainakin tulisi antaa myös ikääntyvälle väestölle, jolle teknologia ja median muutokset ovat haaste. Porin kaupunginkirjasto onkin ottanut mediakasvatussuunnitelmaansa aikuisten mediakasvatuksen, mikä pitää sisällään mm. asiakaspalvelutilanteissa
tapahtuvan neuvonnan ja digiopastuksen. (Porin kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 2018, 14.)
Kirjaston tehtävänä on sen perustehtävän lisäksi tukea aktiivista kansalaisuutta. Mediakasvatus on juuri tätä, sillä se on ohjausta ja kasvatusta mediaan, eli teknologiaan, laitteisiin ja sisältöön, liittyen. Kirjastoissa tehtävän mediakasvatuksen tavoite on tukea ihmisiä oppimaan arkielämässä tarvittavia taitoja. Tietotekniikan jatkuva kehitys sekä asiakkaiden muuttuvat tarpeet ovat asioita, joihin kirjastot yrittävät vastata toiminnallaan.
Esimerkiksi yhä suuremmalla määrälle suomalaisia älylaitteet ja varsinkin älypuhelin on
pääasiallinen tai jopa ainoa verkon uutislähde. (Tähkäpää 2018, 36; Grönholm 2018, 44;
Heinonen & Sallmén 2018, 73 – 74.)
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2.2 Digitaalinen kuilu

Digitaalisesta kuilusta eli digitaalisesta kahtiajaosta on ensimmäisen kerran puhuttu
1990-luvun loppupuolella. Silloin digitaalisella kuilulla tarkoitettiin jakoa niihin, joilla oli tai
ei ollut käytössä tietokonetta tai internetiä. (van Dijk 2006, 1.)
Digitaalinen kuilu voidaan jakaa kolmeen: globaalinen, demokraattinen ja sosiaalinen.
Pippa Norris selittää nämä käsitteet kirjassaan Digital Divide :
•

Globaalinen kahtiajako: teollistuneiden ja kehitysmaiden väliset erot mahdollisuudessa käyttää internetiä

•

Sosiaalinen kahtiajako: köyhien ja rikkaiden välinen internetin käytön ero

•

Demokraattinen kahtiajako: Ne, jotka käyttävät tai eivät käytä verkon palveluja

Digitaalinen kahtiajako ymmärretään moniulotteiseksi ilmiöksi, joka käsittää kolme erillistä näkökohtaa. Maailmanlaajuinen kahtiajako viittaa teollistuneiden ja kehittävien Internet-yhteyksien väliseen eroon yhteiskunnissa. Yhteiskunnallinen jakautuminen koskee rikkaiden ja köyhien tietojen välistä kuilua kussakin maassa ja viime kädessä verkkoyhteisössä, demokraattinen jakauma merkitsee eroa niiden välillä, jotka tekevät. (Norris 2001, 4.)

Mäensivun mukaan digitaalisella kuilulla tarkoitetaan tilannetta, jossa osa väestöstä jää
digitaalisen viestinnän ja informaation ulkopuolelle (Mäensivu 2002, 13). Tämä voi tapahtua sopivien välineiden tai tarvittavien taitojen puutteen kautta (Mäensivu 2002, 28).
Erityisesti iäkkäällä väestöllä on suuri riski joutua digitaaliseen kuiluun, koska heidän
taitonsa on puutteelliset (Mäensivu 2002, 141). Yleiset kirjastot voivat osaltaan olla ehkäisemässä digitaalista kuilua tarjoamalla tarvittavia laitteita ja opastusta laitteiden käyttöön.
Digitalisoituminen tuo tullessaan mahdollisuuksia, mutta kaikki mahdollisuudet eivät ole
kaikkien ulottuvilla ja saavutettavissa (Mäensivu 2002, 19). Ihmiset eivät joko osaa, uskalla tai jonkin rajoitteen takia eivät kykene käyttää digipalveluita. Digitalisoituminen lisää
myös palvelujen saatavuutta, kun eivät ole paikkaan ja aikaan sidottuja. (Valtiovarainministeriö 2017, 6.)
Erilaiset vanhuuteen liittyvät muutokset, kuten esimerkiksi kuulo- ja näköaistin heikentyminen sekä nivelten ja hienomotoriikan muutokset vaikeuttavat digitaalisten laitteiden
käyttöä. Näiden edellä mainittujen vanhuuden erityispiirteiden huomioiminen kuuluu
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olennaisesti siihen, että digitalisuutta voidaan hyödyntää ja tehokkaasti ottaa käyttöön.
Digitaalisuus lisääntyy jatkuvasti ja se on myös osa vanhusväestön elämää ja arkipäivää.
Vanhuudessa myös uuden oppiminen hidastuu, minkä takia opetteluun kuluu enemmän
aikaa. Muutoksiin tottuminen vie aikaa, mikä on myös otettava huomioon digitaalisia palveluja lisättäessä (Zechner & Kulmala 2015, 196).
Kirjastot opastavat digikuiluun pudonneita päivittäin eri asioissa. Ihmiset hakevat neuvoa
ja opastusta kirjastoista digilaitteiden käyttöön. Moni julkinen palvelu on siirtymässä tai
siirtynyt nettiin, joten opastusta tarvitaan koko ajan enemmän. (Maarno 2017.)

2.3 Tietosuojalaki ja sen vaikutus opastukseen

Uusi tietosuojalaki astui voimaan toukokuussa 2018. Kirjastoissa on lain takia jouduttu
miettimään mitä asioita pitää ottaa huomioon opastettaessa asiakkaita erilaisten älylaitteiden käytössä. Erityisesti on jouduttu miettimään, miten toimitaan tilanteissa, joissa käsitellään asiakkaan henkilötietoja. Asiakkaat usein kysyvät apua pankkiasioissa, mutta
se ei ole yleisten kirjastojen tehtävä.
EU:n tietosuojalain neljännessä artiklassa määritellään henkilökohtaiset tiedot. Direktiivin alaista tietoa on kaikki henkilöön kohdistuva tieto, mistä henkilö mahdollisesti voidaan
tunnistaa. Direktiivissä ei ole yksilöityä luetteloa henkilötiedoista, mutta tällaista tietoa
ovat muun muassa nimi, osoite, henkilötunniste, IP-osoitteet, luottokorttinumerot ja puhelinnumero. Henkilötietojen käsittelyssä myöskään sillä ei ole merkitystä, mihin muotoon tieto on tallennettu, siis onko tieto paperilla vai jossakin tietokannassa. (eur-lex.europa.eu) Lailla on tarkoitus suojata henkilötietoja, eli virkailija (”viranomainen”) ei saa
käsitellä asiakkaan tietoja muuten, kuin mitä ne kirjastotyöhön (asiakasrekisteri) liittyvät.
Esimerkiksi asiakkaan kirjastolainojen katsominen huvin vuoksi on kiellettyä, vaikka
asiakas antaisikin siihen luvan. Jokainen haku jää ohjelman lokiin ja voidaan hakea
sieltä. Asiakasrekisteristä on henkilöllisyystunnus häivytetty. Vain laskujen perinnästä
vastaavalla on oikeus saada se näkyville.
Sen tahon, joka pitää asiakasrekisteriä on julkaistava myös tietoturvaseloste. Siinä kerrotaan, kuinka asiakastietoja käsitellään ja suojataan niin, etteivät ne pääse leviämään
sivullisille tai niitä käytetä väärin. Digituen antamisesta voidaan kerätä tilastoja ja kyselyjen avulla selvittää minkälaista digitukea asiakkaat toivovat. Tässä on otettava huomioon, että kerätty tieto käsitellään niin ettei asiakasta tunnisteta.
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2.4 Kirjaston rooli

Yleinen kirjasto on maksuton julkinen peruspalvelu ja kirjastojen verkosto kattaa koko
maan, joten yleinen kirjasto soveltuu järjestämään säännöllistä digitukea. Yleisten kirjastojen lain kuudennessa pykälässä luetellaan yleisen kirjaston tehtävät. Tässä laissa on
maininta kirjaston tilojen tarjoamisesta oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja
kansalaistoimintaan sekä että kirjaston on tarjottava tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Jo nämä antavat perustan
digituen järjestämisestä kirjastossa.
Kirjassa Kirjasto 2.0 - Muuttuva osallistumisen kulttuuri todetaan, että “kirjastoilla on
mahdollisuus käyttää perinteistä osaamistaan myös verkkoympäristössä opastamalla
asiakkaita vastuullisiksi ja tiedostaviksi verkon käyttäjiksi kertomalla verkkotietoon ja viihteeseen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista”. Kirjastoilla on avainasema opastamisessa ja käytön opettamisessa. (Holmberg yms. 2009, 175.)
Kirjastot ovat mukana elinikäisen oppimisen edistäjinä (Hokkanen 2015, 68). Tietoa on
saatavilla eri muodoissa, jolla tuetaan kirjaston käyttäjän persoonallisia ominaisuuksia.
Asiakkaiden kansalaistaitoja parannetaan opastamalla heitä tiedonhallintaan. (Kuntaliitto 2017, 16.)

2.5 Yhteistyö

Kunnat ovat järjestäneet digituen monin eri tavoin. Tietyt kunnat, kuten Rauma, ovat
saaneet digitukeen eläkeläisjärjestöt mukaan, mutta toimintaa ei järjestetä kirjastossa,
vaan kaupungin muissa tiloissa lähinnä perusturvan toimesta. Kansalaisopistojen
kanssa tehtävä yhteistyö on monimutkaista, koska opistojen kurssit ovat maksullisia ja
kurssit ovat usein illalla, jolloin kirjastot ovat kiinni. Muutamissa Satakunnan kansalaisopistoissa kuten Porin, Säkylän, Huittisten, Rauman ja Euran, järjestetään tietotekniikan
opetusta eri laitteilla. Rauman kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä kansalaisopiston
kanssa ja järjestää tabletti- ja älypuhelinkursseja pääkirjastossa. Kurssit ovat ilmaisia,
mutta niihin on ilmoittauduttava ja osanottajien määrä on rajattu kuuteen.
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Kuva 2: Mainos Rauman kaupunginkirjaston oppaasta s. 106
Raumalla seurakunta ja WinNova järjestivät yhdessä Digitaidot tutuksi –tilaisuuksia
syyskuun 2018 puolesta välistä lokakuun puoleen väliin (Raumalainen 12.9.2018). Koulujen ja kirjastojenkin välinen yhteistyö digituen antamisessa lienee olevan mahdollista.
Kun puhutaan digituesta senioreille, eläkeläisjärjestöt digituen järjestäjinä olisivat todellista vertaistukea. Kuka sen parempi vertaisopettaja, kuin eläkkeelle jäänyt atk-opettaja.
Muutkin yhdistykset ja järjestöt olisivat hyviä yhteistyökumppaneita kirjastojen kanssa
järjestämässä digitukea, mutta voidaanko edellyttää kaikilta automaattisesti vapaaehtoistyötä tällaisessa asiassa, joka mahdollisesti pitäisi hoitaa palkallisen virkailijan työtehtävänä. Vapaaehtoistyössä on myös huomioitava TE-keskuksen mukaan, mikä työ
on vapaaehtoistyötä ja mikä ei. Vapaaehtoistyössä työskennellessään työtön ei saa toimia tehtävissä, jotka olisivat yritystoimintaa tai tehtävissä, jotka pitäisi tehdä palkkatyönä. (Työttömyysturvalaki 1290/2002, 2 luku 4 §)
Porin kaupunginkirjasto aloitti marraskuussa 2018 pankkipäivät kirjastossa Turun kaupunginkirjaston mallin mukaan https://www.turku.fi/tapahtuma/ma-12032018-1400pankkipaiva. Pankeilla on mahdollisuus tulla kertomaan palveluistaan ja opastamaan
verkkopalvelujen käytössä. 6.11.2018 Järjestettiin ensimmäinen pankkipäivä ja paikalla
oli neljä eri pankkia Osuuspankki, Nordea, Huittisten säästöpankki ja S-pankki. Väkeä
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kävi paikalla tasaisesti. Tapahtuma on helppo järjestää. Jokaiseen pankkiin otettiin yhteyttä ja heille annettiin mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

Kuva 3: Pankkipäivät
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3 SATAKIRJASTOT
Satakunnassa on 17 kuntaa, joissa on yhteensä 40 kirjastoa ja kolme kirjastoautoa. Kirjastot ja kirjastoautot kuuluvat kaikki Satakirjastot -järjestelmään, jolla on käytössä Aurora-kirjastojärjestelmä. Asiakkaiden varatessa kirjaston aineistoa kirjastoilla on oma varausjononsa lisäksi seutuvarausjono, sekä yhteiset käyttösäännöt. Yhteisen linjauksen
löytyminen digitukeen olisi looginen jatkumo kaikelle yhteistyölle, jota on vuosien ajan
yritetty tiivistää Satakunnan kirjastojen kesken.
Satakirjastoissa järjestetään digitukea tällä hetkellä hyvin vaihtelevasti. Joissakin kirjastoissa toimintaa on säännöllisesti, kuten Porin kaupunginkirjastossa. Digituki on Porin
kaupunginkirjastossa oman henkilökunnan järjestämää toimintaa. Kyseinen palvelu on
ollut suosittua ja kävijämäärästä voidaan päätellä sen tulleen tarpeeseen. Tilaisuuksissa
käy keskimäärin noin 10 asiakasta. Muutamina kertoina ollut vain muutama osallistuja,
kun taas yhtenä kertana yli 30 asiakasta. Kävijät ovat antaneet positiivista palautetta
vetäjille. Ryhmäopastuksen vähäinen osallistujamäärä mainittiin valtakunnallisessa kyselyssä, mutta tämä ei tullut esiin Satakunnan alueen kyselyssä. Kuten edellä käy ilmi,
ryhmäopastukset ovat Porissa niin suosittuja, että resurssit eivät ole aina riittäneet.
Joissakin kirjastoissa järjestetään teemaan liittyen digineuvontaa kuten lainanpäivänä tai
vanhusten viikolla. Digituki voi olla neuvonta- tai työpajatilaisuus. Neuvontatilaisuudessa
käsitellään vain yhtä aihetta. Työpajoissa käsitellään erilaisia aiheita. Tilaisuuksia vetää
kirjaston oma henkilökunta, järjestöstä tuleva henkilö tai jonkun oppilaitoksen opiskelija.

3.1 Kohderyhmä

Satakirjastoissa järjestettävän digituen kohderyhmänä ovat Satakunnan alueen senioriikäiset asiakkaat. On iäkkäitä ihmisiä, joilla ei ole omaisia tai muita lähellä olevia henkilöitä, joilta kysyä neuvoa älylaitteiden käytöstä. Digituen säännöllisyys kirjastoissa antaisi
heille tilaisuuden tulla kysymään neuvoa.
Arja Jämsénin ja Tuula Kukkosen kirjassa, ikäystävällinen yritys – Senioriasiakkaat tulevat, käsitellään ikäymmärryksen merkitystä yrityksissä, kun suunnitellaan palveluita ja
tuotteita. Ikäymmärtämisen tavoitteena on Jämsénin ja Kukkosen mukaan tuottaa seniori-ikäisille parempia, toimivampia ja sujuvampia palveluita. Ikäymmärrys on otettava
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myös kirjastoissa huomioon suunniteltaessa palveluita seniori-ikäisille asiakkaille. Nykyisin on tyypillistä, että monet eläkeikäiset ovat erittäin hyväkuntoisia ja Jämsén ja Kukkonen toteavatkin, että seniori-ikä voi olla vuosikymmeniä pitkä, jolloin ihmisellä on mahdollisuus monenlaiseen toimintaan. (Jämsén & Kukkonen 2017, 17.)
Yhteiskunta on alkanut huomioida seniori-ikäisten digitaito ongelmat ja vanhusten tasaarvoiseen kohteluun on kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Ruotsissa ongelmat ovat samanlaiset, kuin Suomessa. Pankkien palvelumaksuja nostetaan koko ajan, koska ei haluta, että laskuja käydään maksamassa konttoreissa. Toistaiseksi Ruotsissa vanhemmat
ihmiset, jotka eivät osaa käyttää verkkopalveluja, voivat lähettää maksumääräyksen postitse kirjekuoressa niin kauan kun tämä palvelu vielä on käytössä. Puhelinluetteloa ei
enää julkaista, vaan puhelinnumerot on osattava hakea internetistä. Reseptit on osattava
uusia verkossa kuten meillä ”oma kanta” palvelusta. (Brattberg 2017, s. 9 –10.) Gunilla
Brattberg toteaa myös, että monet sanovat olevansa liian vanhoja käyttämään internetiä
ja että lapsilla ja lapsenlapsilla ei ole kärsivällisyyttä neuvoa (Brattberg 2017, 11). Henkilökohtaisen palvelun määrä laskee ja heikkenee koko ajan ja digituen tarve lisääntyy.

3.2 Väestöennuste

Tilastokeskuksen alla olevan kaavion (taulukko 1) mukaan Suomen kansalaisista yli 65vuotiaiden määrä kasvaa tasaisesti vuoteen 2060 asti. Miesten ja naisten osuus on suurin piirtein sama. Kasvuennusteen syy näkyy selkeästi kuvassa 4, missä kuvataan Suomen väestörakennetta. Seuraavien vuosien aikana Suomen suurimmat ikäluokat saavuttavat eläkeiän. Näiden joukossa on vielä kansalaisia, jotka eivät työssään ole käyttäneet älylaitteita. Kuvassa 5 esitetään Satakunnan alueen väestörakenne. Siitä nähdään,
missä kunnassa on eniten ja missä vähiten yli 64-vuotiaita. Kuvassa näkyvät huomattavat erot, esimerkiksi Rauman, jossa asuu vähiten ja Siikaisten, jossa asuu eniten yli 64vuotiaita, ero on jopa melkein 10 %. (Satakuntaliitto 2015.)
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Kuva 4: Väestön ikärakenne
Yksikkö

2020

2030

2040

2050

2060

1 000

5 595

5 769

5 861

5 914

5 979

0–14

%

16,2

15,3

14,8

14,6

14,3

15–64

%

61,2

59,1

58,9

58,1

56,9

65–

%

22,6

25,6

26,3

27,3

28,8

Väkiluku

Lähde: Tilastokeskus, Väestöennuste

Taulukko 1: Väestöennuste
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Lähde: Satakuntaliitto 2015
Kuva 5: Satakunnan kuntien ikärakenne 2015
3.3 Henkilökunnan koulutustarve

Turun kaupunginkirjasto on Lounais-Suomen kehityskirjasto, joka on panostanut paljon
henkilökunnan digiosaamisen selvittämiseen ja nimenomaan koulutustarpeen selvittämiseen. Kesän 2018 aikana koko alueen kirjastojen henkilökunnalle tehtiin kysely digitaalinen osaaminen Lounais-Suomen kirjastoissa. Kysely on osa alueellista kehittämistehtävää. Vastauksia tuli 405, mikä kattaa 80 % Lounais-Suomen alueen kirjastoissa
työskentelevistä.
Omassa kyselyssämme tuli monessa kohtaa esille henkilökunnan osaaminen ja henkilökunnan koulutustarve. Asiakaspalvelu kirjastoissa tapahtuu suurimmaksi osaksi kirjastovirkailijoiden ja kirjastonhoitajien voimin. Vastaajista 46 % oli kirjastovirkailijoita ja 36
% kirjastonhoitajia. Koulutusrakenne heidän kesken on erilainen. Pedagogista osaamista ei pääasiallisesti haluttu hankkia. Näin oli vastannut 76 % kirjastovirkailijoista ja 56
% kirjastonhoitajista. Ojaranta pohti tutkimustulosten webinaarissa, olisivatko vastaukset
olleet erilaiset, jos kysymys olisi muotoiltu eri tavalla.
Vastauksista tuli selkeästi esille, että nuoremmat osaavat ja ovat halukkaampia oppimaan eri laitteiden ja ohjelmien käyttöä. Mitä enemmän ihmisistä käytti laitteita tai ohjelmia sitä sujuvampaa ja parempaa osaaminen oli vastausten perusteella. Vastauksissa

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianne Helander & Eija Ollila

20

tuli myös esille, että jos työntekijä käyttää jotain digitaalista palvelua vapaa-aikanaan,
niin silloin digitaalisten laitteiden käytön osaaminen on parempaa. WhatsApp-sovelluksen käyttö osattiin parhaiten, kun taas Snapchat oli vähiten tunnettu sovellus.
Kyselyssä tuli esille, että suurin osa digiopastuksesta tapahtuu senioriasiakkaiden
kanssa. Digitaalisia kansalaispalveluja kysytään keskimäärin neljä kertaa kuukaudessa.
Paras osaaminen oli oman verkkokirjaston käytössä, kun tarkastellaan kirjaston oman
e-aineiston osaamisen käyttöä. Tietoturva-asioissa heikoin osaaminen oli oman identiteetin suojaamisessa, digitaalinen kupla ja kuvahaun tekeminen.
Ohjaustilanteet koetaan haastaviksi oman digitaalisen tason mukaan, mikä tuli myös
esille opinnäytetyötä varten tehdyssä kyselyssä Satakirjastoille. Asiakaspalvelussa tapahtuu suurin osa digiopastamisesta ja se on pääasiassa senioriasiakkaille. Henkilökunnan oma kiinnostus ja sitä kautta tuleva motivaatio lisää oppimista. (Ojaranta, A. Webinaari 5.11. 2018.)
Helsingin ja Turun kirjastot ovat palkanneet kirjastoihin pedagogiset opinnot suorittaneita
henkilöitä. Näin erilaisten opetusten järjestäminen on ammatillista. Kaikissa kirjastoissa
tämä ei ole mahdollista. Keskusteltava onkin, voisiko kirjastoyhtymillä olla käytössään
palkattu kiertävä pedagoginen kirjastovirkailija, joka antaisi opetusta ja palkkakustannukset jaettaisiin tai tulisivat projektista tai valtiolta. Alla olevasta kuvasta näkyy, miten paljon
Lounais-Suomen kirjastohenkilökunnalla on pedagogista koulutusta tai pedagogisia
opintoja ammattinimikkeittäin. Kuvasta näkyy myös, mikäli henkilökunta on ajatellut
hankkivansa alan osaamista, tai ei ole ollenkaan kiinnostunut aiheesta.
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Lähde: Ojaranta, A.
Kuva 6: Kiinnostus pedagogiikkaan ammattinimikkeittäin
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT
Opinnäytetyön ensisijainen tutkimusmenetelmä on kysely (liite1). Kyselytutkimustyökaluna käytettiin Webropol-ohjelmaa. Ohjelman avulla voi kerätä tietoja muun muassa
asiakaspalautteen, henkilöstötutkimuksen, markkinatutkimuksen, markkinoinnin, osaamisen kehittämisen ja asiakastyytyväisyyden osa-alueista. Kysely lähetettiin Satakirjastojen johtajille. Tutkimusaineistoa kerättiin kirjastojen tämän hetkisestä toiminnasta survey-tutkimuksella, mikä on kysely- tai haastattelututkimus. Tällainen survey-tutkimus on
poikkileikkaustutkimus eli tutkimus, missä tiettynä ajankohtana tutkitaan tietyn ilmiön eri
puolia. (Nummenmaa, Holopainen & Pulkkinen 2017, 15-16.) Survey-tutkimus käsittää
sellaiset haastattelun, kyselyn ja havainnoinnin muodot, joissa tietystä perusjoukosta
muodostuu otos tai näyte kohdehenkilöiden kautta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014,
193).
Kyselyjä on monenlaisia ja aineistoa voidaan kerätä monella eri tavalla, joista kaksi päätapaa ovat posti- ja verkkokysely sekä kontrolloitu kysely eli henkilökohtaisesti jaettavat
kyselyt. Opinnäytetyössä käytetty kysely oli verkkokysely, kuten yllä jo mainittiin. Kyselyillä on aina sekä etuja että haittoja. Esimerkiksi kato eli vastaamattomuus on joissain
tapauksissa suuri haitta. Opinnäytetyötä varten tehtyyn kyselyyn vastauksia tuli ensin
liian vähän, jolloin vastaajiin otettiin yhteyttä ja pyydettiin vielä täyttämään kysely. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 195-196.)
Kyselylomakkeiden avulla kysytään esimerkiksi tietoja käyttäytymisestä ja toiminnasta,
arvoista ja asenteista, käsityksistä ja mielipiteistä sekä tosiasioista. Kyselylomakkeet voivat sisältää joko avoimia tai monivalintakysymyksiä tai molempia. Lomakkeen valmistelun apuna voidaan käyttää esitutkimusta eli pilottitutkimusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2014, 197-204.) Kyselylomakkeen pohjana käytettiin Yleisten kirjastojen neuvoston marraskuussa 2017 tekemän digineuvontakyselyn aineistoa, jota muokattiin vastaamaan opinnäytetyön tiedontarvetta. Kyselylomakkeessa käytettiin molempia sekä avoimia että monivalintakysymyksiä.
Tutkimuksen luonne on kvantitatiivinen. Koska digineuvonta on tällä hetkellä ilmiönä
ajankohtainen, sopii kvantitatiivinen tutkimus aiheeseen hyvin, sillä kvantitatiivinen tutkimus perustetaan käytännön ilmiöitä selittäviin teorioihin ja malleihin (Kananen 2012,
122).
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5 DIGITUEN TARVE SATAKIRJASTOISSA
Satakunnan alueen kirjastoille eli Satakirjastoille toteutettiin kysely, jonka avulla kartoitettiin ja analysoitiin Satakirjastojen tarpeet digineuvonnan järjestämiseksi senioriasiakkaille. Kyselyn lähetettiin kaikille 16:lle alueen kirjastonjohtajille. Vastauksia saatiin 12
kappaletta. Kysely oli apuna mallin toteuttamisessa. Pohjana käytettiin yleisten kirjastojen neuvoston valtakunnallista kyselyä. Päivi Litmanen-Peitsalalta saatiin lupa käyttää
valtakunnallista kyselyä opinnäytetyökyselyn pohjana. Litmanen-Peitsala oli mukana toteuttamassa valtakunnallista kyselyä. Opinnäytetyön kyselystä tuli näin DigComp:in mukainen, käsittäen tarvittavat aihealueet eli informaatiolukutaito ja tietojenkäsittely, viestintä ja yhteistyö, digitaalinen sisällöntuotanto, turvallisuus ja ongelmanratkaisu.

5.1 Valtakunnallinen kysely

Yleisten kirjastojen neuvosto toteutti syksyllä 2017 valtakunnallisen kyselyn kaikille suomen yleisille kirjastoille, pääkirjastoille ja lähikirjastoille. Kyselyyn vastasi 377 kirjastoa.
Aktiivisemmin vastasivat pienemmät kirjastot.
Mediakasvatussuunnitelma on monella kirjastolla lapsille, mutta aikuisille suunnattu mediakasvatussuunnitelma puuttuu. Digiopastus puuttuu monesta kirjastosta. Kirjastoissa
opastus järjestettiin lähinnä yksilöopastuksena. Ryhmäopastusta järjestetään vähemmän.
Kirjastoissa kaivattiin selkeitä rajoja mitä voidaan opastaa. Esimerkiksi pankkipalveluja
sekä henkilökohtaisten sairausasioiden hoitamista ei kuulu kirjastojen opastaa. Opastukset toteutetaan enimmäkseen kirjastojen oman henkilökunnan toimesta, joka koettiin
myös haasteena, koska henkilöstöresurssien riittävyys ja oma osaaminen nähtiin haasteena. Haasteita oli myös tietoturva rajoitteet ja laitekanta. (Litmanen-Peitsala ,P 2017.)
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Kuva 7: Laiteneuvontaa ryhmille

Kuva 8: Onko kunnassa toimijoita, jotka voisivat neuvoa kirjastoissa?
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5.2 Kysely Satakirjastoille

Kysely Satakirjastoille (liite 1) toteutettiin Webropol-ohjelmalla ja kyselyn linkki lähetettiin
kaikille Satakirjastojen johtajille toukokuun 2018 aikana. Kyselyyn vastasi 12 johtajaa
16:sta johtajasta. Vastausprosentti oli näin ollen hyvä.
Vastanneista yksi pieni kirjasto Satakunnan alueella ei osallistu valtakunnallisiin tapahtumiin, jossa esitellään laitteita ja sähköisiä palveluita. Muut kirjastot osallistuvat valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten SeniorSurf. Viimeisen vuoden aikana yli 58% vastanneista ei ole järjestänyt laiteneuvontaa ryhmille. Laiteneuvontaa on opastanut 80% vastanneista kirjastoissa kirjaston omahenkilökunta. Muita opastajia on ollut kirjastoalan
työssä oppija, it-opettaja, pankki, kela verotoimisto yms.
Yli 58 % kirjastoissa ei ole annettu opastusta sähköisten palvelujen käytöstä. Alla kyselyn
vastaus onko ollut sähköisten palvelujen neuvontaa seniori-ikäisille ryhmille?

Kuva 9: Sähköisten palvelujen neuvonta seniori-ikäisille
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Vastanneista 75% kirjastojen oma henkilökunta on opastanut palveluja. Yksilökohtaista
laiteneuvontaa on järjestetty vain kahdessa vastanneista kirjastoissa. Yksilökohtaiset laiteneuvonnat on pääasiassa opastanut näiden kahden kirjaston oma henkilökunta. Datanomi opiskelija opasti Porin pääkirjastossa työssäoppimisensa aikana yksilökohtaista laiteneuvontaa.

Kuva 10: Kirjastojen senioriasiakkaat kaipaavat apua
Ongelmaksi koettiin resurssipula ja kirjaston henkilökunnan taidot opastaa digipalveluja.
Seniorit kaipaavat opastusta monissa eriasioissa. Vastauksissa mietittiin, mitä kirjastohenkilökunnan kuuluu itse osata opastaa. Opastukseen kuluu aikaa muutamasta minuutista yli puoleen tuntiin.
Haasteiksi koettiin
-

laitteiden moninaisuus

-

asiakkaiden erilaiset tarpeet

-

henkilökohtaisten asioiden, esimerkiksi pankkipalvelujen opastus

-

resurssien puute

-

henkilökunnan puutteellinen osaaminen ja arkuus
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Kirjastoon toivottiin pankkeja opastamaan ja neuvomaan palveluitaan. Henkilökunnalle
on järjestettävä koulutuksia digilaitteiden opastuksesta ja palvelujen käytöstä. Vastauksissa tuli useaan kertaan esille mikä on kirjaston rooli digiopastuksessa.
Valtiovallan taholta painotetaan verkkopalvelujen sisältöjä, kun taas käytännössä ongelma tällä hetkellä tuntuu olevan enemmän teknisluonteista laitteiden käytön opastuksessa. Langaton verkko puuttui kahdesta kirjastosta. Osalla henkilökunnalla on osaaminen opastaa ja ne kenellä on, antavat sitä opastusta. Opastusvideoita kaivattiin vastauksissa.
Monella vastaajista ei ollut tietoa onko kunnassa toimijoita, jotka voisivat neuvoa kirjastossa. Ulkopuolinen opastus oli kuitenkin kaivattua. Vastauksissa tuli moneen kertaan,
että julkisten palvelujen käyttöä pitäisi pystyä neuvomaan ilman kirjautumista asiakkaan
tiedoilla eli harjoitusohjelmien avulla; sama pätee pankkipalveluihin. Tähän auttaisivat
niin sanotut harjoitustunnukset. Vastaajien mielestä kirjastossa voidaan neuvoa
-

Suomi.fi-palvelussa, Omakanta-palvelussa, ajanvarauksissa, lippuvarauksissa,
verkon ohjelma tarjonnan käytössä, sähköpostin ja somen käytössä jne.

-

e-aineistoissa, tiedonhaussa, verkkokirjastossa ja Celia-palveluissa

-

oman kunnan verkkopalveluissa

-

juna-, bussi- ja lento lippujen varauksissa

-

Yle Areena; Spotify, iTunes, Netflix, You tube, Facebook, Twitter, Skype jne internet sivuilla

-

kirjaston omilla sivuilla, kirjastot.fi verkkosivuilla, sähköpostiohjelmissa yleisesti,
pilvitallennuksessa ja tietoturva asioissa

-

ohjelmien uusien versioiden asentamisessa, joka aiheuttaa monille ongelmia.

Kirjasto on luonteva paikka opastamaan sisältöjä, esimerkiksi digitoituja aineistoja (mm.
Finnan käyttö). Kirjastossa on pitkät perinteet siihen, että asiakkaat ohjataan siihen palveluun mitä tarvitsevat, tämä periaate sopii myös digimaailmaan. Matkailu ja nähtävyydet, kulttuuritapahtumat, näyttelyt muuallakin kuin kirjaston tiloissa; kotisivut ja niiden sisältöihin opastaminen, esimerkiksi sähköinen asiointi ovat vastaajien mielestä mitä kirjastoissa voitaisiin neuvoa.
Kirjastojen ei pidä opastaa vastaajien mielestä
-

pankkipalveluissa, koska kirjastojen pitää huomioida tietosuoja.
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-

toimeentulohakemuksissa ja muissa Kela-hakemuksissa, Omakanta-palvelussa
tai muissa terveystietoasioissa.

Kirjasto nähdään tärkeänä digituen antajana ja moni näkee sen yhtenä kirjaston tehtävänä. Sähköisen asioinnin neuvominen ei kuitenkaan saa viedä resursseja varsinaiselta
kirjastotyöltä. Kun palveluja tulee lisää, kuuluu sen näkyä myös henkilökunnan määrässä. KELA ja pankkipalvelujen opastaminen pitäisi tulla heiltä.

Yksi kirjasto vastasi, että heillä on ollut (yli vuosi sitten) yhteistyötä paikallisten datanomi
opiskelijoiden kanssa, järjestetty ryhmäopastuksia/koulutuksia senioreille ja muillekin.
Se vaati melkoista järjestelyä, koska heillä ei ole erityistä atk-luokkaa, sikäli asia hoituu
muissa tiloissa helpommin, esimerkiksi kaupungintalolla, kirjasto voi silti olla järjestämässä asiaa. Kun kirjasto mukana järjestämässä jotain, se saatetaan kokea matalan
kynnyksen asiaksi ja helpompi ehkä osallistua.

5.3 Johtopäätöksiä

Huolestuttavaa on, että yli puolella Satakunnan kirjastoista ei ole lainkaan ollut sähköisten palvelujen neuvontaa ryhmille. Nämä opastukset ovat helposti järjestettävissä, esimerkiksi KELA:sta tai pankeista tullaan opastamaan pyydettäessä. Esimerkiksi vanhustenviikolla lokakuussa 2018 Euran kirjastoon tultiin Osuuspankista esittelemään palveluja. Kahden tunnin aikana kolmella virkailijalla kävi yhteensä noin 20 henkilöä, mikä oli
sopiva määrä, eikä kenenkään tarvinnut jonottaa.
Yksilökohtaista laiteneuvontaa on järjestetty vain kahdessa vastanneista kirjastoissa.
Tähän toivottavasti tulee muutoksia ja myös tämä opinnäytetyö auttaa toteuttamaan
enemmän yksilökohtaista laiteneuvontaa jatkossa. Opastukseen kuluu aikaa muutamasta minuutista yli puoleen tuntiin. Tämän vastauksen perusteella yksilöllistä opastustakin tarvitaan. Puolen tunnin opastusta ei voida järjestää esimerkiksi ryhmäopastuksissa.
Pankkeja toivottiin opastamaan pankkipalveluita kirjastoon ja tämä olisi heille myös hyvä
markkinointikeino. Lisää koulutuksia digilaitteiden käytöstä toivottiin. Pitää muistaa, ettei
henkilökunta voi ja ei heidän tarvitsekaan osata käyttää kaikkia palveluita, koska jatkuvasti tulee uusia ohjelmia, palveluita ja sovelluksia. Seniorit kyllä oppivat, kun heidän
kanssa yhdessä tutkitaan ja tutustutaan laitteen käyttöön.
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Tietävätkö ihmiset, että kirjastosta saa digiopastusta? Langaton verkko on tarpeellinen
jokaisessa kirjastossa, jos vaan on mahdollista. Langaton verkko puuttui kahdesta Satakunnan alueen kirjastosta. Pienemmissä kirjastoissa henkilökunta ei voi opastaa, koska
työskentelevät yksin. Näille kirjastoille pitää löytyä opastajat muualta.
Perustietokoneenkäytön alkeiden opettelulle on edelleen suuri kysyntä. Kurssit täyttyvät
nopeasti. Jonkun tahon näitä taitoja pitäisi kansalaisille neuvoa, koska vaarana on muuten putoaminen yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle.

5.4 Kyselyjen vertailua

Yleisten kirjastojen neuvosto toteutti digineuvontakyselyn marraskuussa 2017. Tätä kyselyä käytettiin opinnäytetyön kyselyn pohjana. Yleisten kirjastojen neuvoston kyselyyn
vastasi 720 kirjastosta 377 kirjastoa, joista suurin osa oli pieniä kirjastoja. Opinnäytetyötä
varten tehdyssä kyselyssä painotettiin seniori-ikäisten digineuvonnan tarvetta. Kun taas
valtakunnallisessa kyselyssä kysymykset oli kohdistettu kaikenikäisten opastukseen.

Suurimmaksi osaksi vastaukset olivat valtakunnallisesti samanlaisia kuin opinnäytetyön
kyselyn vastaukset, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Saman prosenttiosuuden
(n.58%) sai vastaus “kirjastollamme ei ole laiteneuvontaa ryhmille”, mutta Satakunnassa
oma henkilökunta opastaa enemmän kuin valtakunnallisesti.

Haasteiksi koettiin samoja asioita Satakunnassa kuin valtakunnallisesti, esimerkiksi tietoturvan rajoitteet, oma osaaminen, laitekanta ja henkilökunnan riittävyys. Koulutustoive
tuli esille Satakunnan alueen kyselyn vastauksista useaan otteeseen, kuin myös valtakunnallisen kyselyn vastauksissa. Turun kaupunginkirjasto toteutti Lounais-Suomen kirjastojen henkilökunnalle kyselyn, jonka tarkoituksena on kartoittaa kirjaston henkilökunnan digitaalista osaamista. Kyselyn tulosten perusteella pyritään järjestämään koulutuksia kirjaston henkilökunnalle.

Kirjastoissa ei ole muiden hoitamaa opastuspistettä. Varsinkin Satakunnan alueella ei
ole tietoa onko kunnassa toimijoita, jotka voisivat neuvoa kirjastossa. Opinnäytetyössä
kartoitettiin joitakin yhteistyökumppaneita.
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6 DIGITUKIMALLI SATAKIRJASTOILLE
Tämän mallin (liite 2) tarkoitus on antaa suuntaviivoja Satakunnan kirjastojen henkilökunnalle, miten suunnitella digitukitilaisuuksia. Mitä pitää ottaa huomioon ja minkälainen
tilaisuus voi olla. Mallia apuna käyttäen henkilökunta pystyy järjestämään erilaisia tilaisuuksia. Mallista löytyvät ohjeet ja linkit, miten ottaa yhteyttä eri viranomaisiin ja mahdollisiin yhteistyökumppaneihin.
Digitukea pitää järjestää kirjaston koko huomioon ottaen seuraavasti:
Isot kirjastot
•

Yli 20 työntekijää

•

Viikoittain tai vähintään, joka toinen viikko

•

Opastajia ulkopuoliset, kirjaston henkilökunta, yhteistyökumppanit

Isot keskikokoiset
•

10-20 työntekijää

•

Pari valtakunnallista tapahtumaa jossa ulkopuolisia opastajia tai digitukitilaisuus
kerran kuukaudessa

•

Opastajia ulkopuoliset, kirjaston henkilökunta, yhteistyökumppanit

Pienet keskikokoiset
•

3-10 työntekijää

•

Valtakunnalliset tapahtumat (esim. SeniorSurf), yksi kirjaston oman henkilökunnan opastama digitukitilaisuus, noin neljä vuodessa

•

Opastajia ulkopuoliset, kirjaston henkilökunta, yhteistyökumppanit

Pienet
•

1-3 työntekijää

•

Tapahtuma 1-2 kertaa vuodessa, esim. Valtakunnallinen tapahtuma (SeniorSurf)

•

Opastajia ulkopuoliset, yhteistyökumppanit

Digitukitilaisuus voi olla luento, jossa neuvotaan vain yhtä asiaa. Se voi olla yleinen opastus, jolloin voidaan tehdä diaesityksiä aiheesta tai aiheista. Tukitilaisuus voidaan järjestää myös työpajana, johon voi tulla vaikka vain vähäksi aikaa ja osallistua tarvittavaan
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pajaan. Tukea voidaan antaa myös ryhmäopastuksilla, jolloin opastettavat jaetaan tarvittaviin ryhmiin ja jokaista ryhmää opastaa yksi henkilö. Kirjastot voivat myös kokeilla
yksilöopastusta, johon voi varata ajan tai jonotusperiaatteella. Tämä vaatii kuitenkin sen,
että paikalla on useampi työntekijä. Yhteistyökumppanit kuten pankit voivat tulla opastamaan palveluitaan, milloin tahansa.
Mitä säännöllisemmäksi toiminta saadaan, sitä parempi. Tällöin asiakkaat tottuvat ja
myös muistavat erilaiset digitukitilaisuudet. Uuden sisäistäminen vie monta vuotta. Kun
kirjaston aukioloaikoja muutetaan, kestää uusien aikojen opettelu ja muistaminen monta
vuotta. Tämän takia myös digituen säännöllisyys on ehdottoman tärkeää.

6.1 Ohjeita ja linkkejä neuvojille

Joka vuosi julkaistaan erilaisia oppaita, jotka käsittelevät älypuhelimien käyttöä ja tietokoneen käyttöä. Oppaista löytyy yksinkertaiset ohjeet, joita voi käyttää apuna työskennellessään asiakkaan kanssa. Mallista (liite 2) löytyy lista kirjoista, joita neuvontatilaisuuden ohjaaja voi käyttää suunnittelussa ja toteutuksessa.
Myös verkossa on hyviä linkkejä opastuksiin kuten esimerkiksi:
https://yle.fi/aihe/oppiminen/digitreenit
http://www.vtkl.fi/seniorsurf
Koska digituki aiheena on ajankohtainen, myös televisiosta on tullut aiheeseen liittyviä
ohjelmia kuten Seniorit Somessa ja Ylen nettiä ikä kaikki https://yle.fi/aihe/nettia-ikakaikki. Näitä kannattaa seurata, koska niistä voi saada ideoita omaan opastukseen.
Monet tahot kuten Yle ja Kirjastot.fi ovat tämän vuoden aikana julkaisseet aiheeseen
liittyviä kampanjoita, jotka sisältävät opastusvideoita ja kyselyitä ja kaikenlaista digitukeen liittyvää aineistoa. Ongelmana on kuitenkin se, että kaikki aineisto on verkossa ja
seniori-ikäisistä moni haluaa ja tarvitsee henkilökohtaista palvelua. Henkilökohtainen
palvelu on tarpeen jo senkin vuoksi, että opastettava ei osaa avata konetta tai palvelua.
Puhelimen käytöstä on huomioitava, että soittamisen ja vastaamisen lisäksi pitää oppia
lukemaan tekstiviestejä. Terveydenhuoltopalvelut ovat ottaneet käyttöön ajanvarauksista muistuttamisen tekstiviestillä.
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6.2 Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneita kannattaa kirjaston kysyä omien asiakkaiden keskuudesta. Henkilökunta oppii tuntemaan oman paikkakuntansa järjestöt ja yhdistykset, joihin kannattaa
olla yhteydessä ja näin voi saada toimivaa vertaistukea digitukitilaisuuksiin.
Asiakkaiden keskuudesta voi löytyä myös työttömänä oleva asiakas, joka voi käydä pitämässä kirjastossa tukitilaisuuksia tarpeen mukaan. Työttömän ollessa kyseessä, on
kuitenkin otettava huomioon lainsäädäntö. Talkootyö ja vapaaehtoistyö ovat toimintaa,
jota yleisesti tehdään palkatta, kuten tavanomaista naapuriapua tai sukulaisuussuhteen
tai muun henkilökohtaisen suhteen perusteella tapahtuvaa toimintaa. Vapaaehtoistyötä
tehdään esimerkiksi tukemalla yhdistysten ja urheilujärjestöjen toimintaa tai auttamalla
yleisötapahtumissa ja urheilutapahtumissa sekä olemalla mukana yhteiskunnallisessa
toiminnassa. Talkoo- ja vapaaehtoistyö ovat ilman korvausta tehtävää työtä yhteisössä,
mikä ei saa tuottaa voittoa toiminnallaan. Vapaaehtoistyötä tekevälle voidaan kuitenkin
tarjota ruokailu tai hänelle voidaan maksaa matkakulut ja puhelinkulut. (TE-palvelut)
Työttömyysetuuden saamisen esteenä ei ole vapaaehtoistoiminnassa koulutukseen
osallistuminen. Eli tässä tapauksessa, mikäli vapaaehtoistoiminnassa oleva henkilö saa
koulutusta, että osaa toimia digineuvojana, hän saa työttömyyspäivärahaa. (Suomi.fi)
Paikkakunnalla olevien oppilaitosten kanssa on myös mahdollista kehitellä yhteistyötä.
Nuoret, jotka opiskelevat lukioissa, ammattioppilaitoksissa ja korkeakouluissa, ovat ns.
diginatiiveja, jotka osaavat käyttää hyvin älylaitteita. Olemme olleet yhteydessä Satakunnan Ammattikorkeakouluun (SAMK) mahdollisen yhteistyön merkeissä. Riikka Tupala on
vetäjänä esteettömyys ja saavutettavuus -tutkimustyöryhmässä. SAMK:ssa on alkamassa projekti “Muistia tukevaa teknologiaa”, johon liittyvien kurssien opiskelijoille Tupalan mielestä sopisi digituen antaminen kirjastoissa. (Tupala Riikka 10.9.2018)
Yhteistyö Sataedun ja WinNovan kanssa lienee myös mahdollista. Rauman seurakunnan oppilaitospastorina työskentelevä Milla Voudinlehto oli mukana järjestämässä Rauman seurakunnan ja WinNovan Digitaidot tutuksi -tilaisuuksia. Tilaisuudet järjestettiin
vapaaehtoisina työskentelevien nuorten avustuksella. Yhteistyössä Voudinlehto näkee
monia mahdollisuuksia. Kuntien (Rauma, Pori ja Eura), välinen yhteistyö mahdollistaisi
laajemman projektiyhteistyön. Vapaaehtoisille toisen asteen opiskelijoille, jotka haluavat
olla mukana järjestämässä digitukea senioreille, voidaan kehittää yhteistyössä oppilai-
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tosten ja yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi vapaaehtoistyön kursseja. Kursseissa yhtenä osiona voisi olla senioreiden digitaitojen tukeminen.

(Voudinlehto Milla

12.11.2018).
Otimme myös yhteyttä Verovirastoon. Muutama vuosi sitten heillä oli kahtena keväänä
valtakunnallinen Verorekka-kiertue, mutta se ei valitettavasti ole saanut jatkoa. Sähköisen asioinnin opastaminen on kuitenkin yksi verohallinnon tärkeimmistä ohjauksen tekemisistä. Erityisesti nyt, kun marraskuussa 2018 avautunut OmaVero-palvelu korvaa mm.
Verokortti verkossa- ja Veroilmoitus verkossa -palvelut. OmaVerossa tehdään jatkossa
muutosverokortit ja täydennetään esitäytettyä veroilmoitusta. Verohallinnon Henkilöverotusyksiköstä todetaan, että verohallinto tekee mielellään yhteistyötä kirjastojen kanssa.
Heidän näkökulmastaan on hyödyllisempää se, että he kouluttavat digineuvojia, kuin se,
että heidän OmaVero-osaajansa tulisi kirjaston digineuvontatilaisuuteen opastamaan yksittäisiä asiakkaita.
Verovirkailijan kanssa käydyssä keskustelussa saimme ohjeet, miten koulutus-/luentotilaukset tehdään. Mallista (liite 2) löytyy nämä linkit. Kun tilaus tehdään lomakkeella, se
välittyy henkilöille, jotka ottavat yhteyttä koulutuspyynnön tehneeseen henkilöön
Pankeilla ei ole keskitettyä toimintaa. Jos halutaan pankista virkailija paikalle, on otettava
paikallisiin konttoreihin yhteyttä. Pankit tekevät mielellään yhteistyötä kirjastojen kanssa.
Esimerkiksi Porin kaupunginkirjasto järjesti Turun mallin mukaan pankkipäivät kirjastossa: http://www.turku.fi/tapahtuma/ma-11052018-1400-pankkipaiva
KELA tekee yhteistyötä kirjastojen kanssa ja lähettämällä esittelypyynnön sähköpostiosoitteeseen esittelypyynnot@kela.fi, saa virkailijan tilaisuuteen.

6.3 Mitä opastetaan

Kirjaston työntekijän on osattava opastaa oman verkkokirjaston käytössä ja kaikkia sellaisia kirjaston digitaalisia palveluja, joita mainostetaan oman kirjaston verkkosivulla. Tällaisia voivat olla mm. PressReader, ePress, Magz, Celianet, Finna.fi. Henkilökunnan on
myös osattava opastaa kirjaston langattoman verkon käytössä ja yleisimmissä ongelmatilanteissa.
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Tärkeää on osata opastaa Suomi.fi, oman kunnan verkkosivut, perusturvan mukanaan
tuomat kuten lääkärin ajanvaraus, laboratorioajanvaraus. Verkkosivun käytön opastamisen jälkeen voi poistua, niin ettei näe asiakkaan henkilökohtaisia tietoja. Kyseenalaista
on opastaminen kaikissa sellaisissa palveluissa, joissa vaaditaan vahva tunnistautuminen. Näitä ovat esimerkiksi Kela, vero ja pankkien verkkosivut. Laitteiden käytössä opastetaan, älypuhelimet, tabletit, tietokoneet, peruskäyttöä.
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7. LOPUKSI
Palvelut siirtyvät yhä enemmän internetiin, ja digituen merkitys kasvaa. Palveluissa käytetään enemmän älylaitteita. Seniori-ikäiset tarvitsevat enemmän digitukea kyetäkseen
hoitamaan asioitaan ja toimimaan yhteiskunnan jäsenenä. Yhteiskunta on heräämässä
digituen tarpeeseen. Kirjastoissa digituen antaminen on ollut jo pidemmän aikaa kirjastohenkilökunnan joka päiväistä toimintaa. Kyselyt toivat tämän selkeästi esille. Kirjastopalveluihin kuuluu digituki, jota annetaan tällä hetkellä kirjastoissa vaihtelevasti.
1990-luvun loppupuolella puhuttiin ensimmäisen kerran digitaalisesta kuilusta. Digitalisoituminen tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta myös riskin, että osa väestöstä joutuu
digitalisoitumisen ulkopuolelle. Seniori-ikäisten tarve digitukeen kasvaa väestön ikääntyessä. Palvelut muuttuvat sähköisiksi, mutta halua opastaa ei ole. Verkosta löytyy hyviä
koulutusvideoita, mutta onko siitä hyötyä, jos seniori-ikäiset eivät osaa käyttää tietokoneita tai älylaitteita.
Satakirjastoissa on yhteisiä linjauksia monissa asioissa. Tämän opinnäytetyön avulla Satakunnan alueelle saadaan toimiva ja yhtenäinen malli digituelle. Digituen säännöllisyys
Satakirjastoissa antaisi seniori-ikäisille mahdollisuuden tulla kysymään neuvoa älylaitteiden käytössä.
Kirjastojen henkilökunnalla ei ole digituen vaatimaa osaamista. Tähän monet tahot ovat
kiinnittäneet huomiota ja aloittaneet henkilökunnan kouluttamisen. Onko kirjastohenkilökunnalla pedagogisia taitoja ja pitääkö heillä olla. Kyselyissä tuli myös esille henkilökunnan huoli omasta osaamisestaan. Turun kaupunginkirjasto on kehittämiskirjaston tehtävässään paneutunut Lounais-Suomen alueen kirjastohenkilökunnan osaamiseen ja koulutukseen. Kirjastojen resurssit pitää ottaa huomioon digitukea järjestettäessä.
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen ja mielenkiintoinen. Opinnäytetyötä kirjoitettaessa
on koko ajan tullut valtava määrä erilaista tietoa ja sitä tulee jatkuvasti lisää. Monet tahot
ovat aloittaneet erilaisia projekteja digituen järjestämiseksi. Olisiko parempi, jos yksi taho
ottaisi johdon niin digituki ei olisi näin sekavaa mitä se on tällä hetkellä.
Yhteistyökumppaneista KELA ja pankit tekevät mielellään yhteistyötä kirjastojen kanssa.
Verohallinto taas haluaisi kouluttaa kirjastohenkilökuntaa opastamaan verkkopalvelujaan, mikä oli todella yllättävää. Heidän palvelunsa menevät koko ajan enemmän internettiin, mutta eivät ole valmiita tulemaan neuvomaan omia palvelujaan muualle. Opetus-
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sivustot olisivat ratkaisu ongelma-asioiden neuvomiseen, mutta esimerkiksi osuuspankista sanottiin, etteivät voi antaa testitunnuksia kirjastohenkilökunnan käyttöön. Toukokuussa 2018 voimaantullut tietosuojalaki vaikuttaa myös siihen, mitä ja miten digitukea
annetaan kirjastoissa.
Keneltä rahoitus? Pitäisikö hallituksen järjestää rahoitus ja valtiovarainministeriön/VRK
olla koko järjestelmää johtava viranomainen, joka valvoo toimintaa. Onko digituki kirjastojen tehtävä. Pitäisikö valtion kehittää valtakunnallinen organisaatio, jonka palkkalistoilla olisi henkilökunta, joka suunnittelisi ja toteuttaisi valtakunnallisen digituen. Tällöin
kansalaiset olisivat tasavertaisia tässä palvelussa. Kirjastot ovat kaikille avoimia ja siksi
hyvä paikka digituen antajana.
Tämän mallin on tarkoitus olla osviittaa antava ja sen on koko ajan mukauduttava yhteiskunnan ja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Mallissa on otettu huomioon kirjastojen
koko ja kyselyssä esille tulleita asioita.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianne Helander & Eija Ollila

37

LÄHTEET
Brattberg

G.

2017.

Introduktion

till

internet

för

äldre.

Viitattu

16.11.2018

https://www.iis.se/fakta/introduktion-till-internet-for-aldre/
Eur-Lex. 2016. Viitattu 27.10.2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Grönholm, P. 2018. Mediakasvatusta ja moninaisuutta. Teoksessa Puska, M. (toim).
2018. Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt. Jyväskylä: PSKustannus.
Heinonen, A. & Sallmén, P. 2018. Kirjasto ja monipuoliset lukutaidot. Teoksessa Puska,
M. (toim.). 2018. Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. 2014. Tutki ja kirjoita. 19. painos. Helsinki:
Tammi.
Hokkanen, L. 2015. Sosiaalinen kirjasto. Helsinki: BTJ Finland Oyj.
Holmberg, K.; Huvila I.; Kronqvist-Berg M.; Nivakoski O. & Widén-Wulff G. 2009. Kirjasto
2.0. Muuttuva osallistumisen kulttuuri. Helsinki: BTJ Kustannus.
Jämsén, A. & Kukkonen T. 2017. Ikäystävällinen yritys – Senioriasiakkaat tulevat! Joensuu: Karelia-ammattikorkeakoulu.
Kananen J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä - Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylä: Jyväskylän Ammattikorkeakoulu.
Kirjastolehti 2017/3. Vaarne, V. Pelko pois ja tabletti haltuun.
Kirjastot.fi. Osaamisen kehittäminen ja digituki. Viitattu 17.10.2018. https://www.kirjastot.fi/osaamisen-kehittaminen-ja-digituki
Kuntaliitto. 2017. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus. 2. Painos. Helsinki: Suomen kuntaliitto. Saatavilla myös http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3215
Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016. Viitattu 26.10.2018 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492
Linturi, R., Kuusi, O. & Ahlqvist, T. 2013. Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaaliset
teknologiset ratkaisut. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013. Helsinki:
Eduskunta. Viitattu 15.10.2018
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_6+2013.pdf
Litmanen-Peitsala P & Autio A. 2017. Digineuvontakysely. Yleistenkirjastojen neuvosto.
Viitattu 12.11.2018 https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/digineuvontakysely_YKN2017-11-09.pdf

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianne Helander & Eija Ollila

38

Maarno, R. 2017. Huoli kansalaisten digitaidoista leviää – kirjasto voi olla ratkaisu. Suomen kirjastoseura. Viitattu 24.20.2018 http://suomenkirjastoseura.fi/artikkelit/huoli-kansalaisten-digitaidoista-leviaa-kirjasto-voi-olla-ratkaisu/
Mäensivu, V. 2002. Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo. KELA
2002. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 71. Helsinki.
Norris, P. (2001). Digital Divide: civic engagement, information povetry, and the Internet
worldwide. Cambridge: Cambridge Univercity Press.
Nummenmaa, L.; Holopainen M. & Pulkkinen P. 2017. Tilastollisten menetelmien perusteet. 1.-3. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
Ojaranta, A. 2018. Webinaari 5.11.2018. Digitaalinen osaaminen Lounais-Suomen kirjastoissa.
Porin kaupunginkirjasto. 2018. Lukutaitoa laajemmin. Porin kaupunginkirjaston mediakasvatussuunnitelma 2018-2020. Viitattu 16.11.2018 https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/mediakasvatussuunnitelma_2018.pdf
Raumalainen 12.9.2018 Bäcklund, H. Tarve kotiopetukselle
Satakuntaliitto. 2015. Väestön ikärakenne. Viitattu 28.10.2018
http://www.satakuntaliitto.fi/v%C3%A4est%C3%B6n-ik%C3%A4rakenne
Maarno, R. 2017. Huoli kansalaisten digitaidoista leviää – kirjasto voi olla ratkaisu. Suomen kirjastoseura Viitattu 10.11.2018 http://suomenkirjastoseura.fi/artikkelit/huoli-kansalaisten-digitaidoista-leviaa-kirjasto-voi-olla-ratkaisu/
Suomen Kirjastoseura. 2018. Kirjastoihin tarvitaan digiohjelma. Viitattu 16.11.2018
http://suomenkirjastoseura.fi/artikkelit/kirjastoihin-tarvitaan-digiohjelma/?fbclid=IwAR3_MpPc4bzyd-D3Nwsm4KhI6MPUSV37j5W_-trWwXGc7EbtZflf2xjxMks
Suomi.fi Viitattu 16.11.2018 https://www.suomi.fi/kansalaiselle/tyoelama-ja-tyottomyys/tyottomyys/opas/tyottoman-oikeudet-ja-velvollisuudet/vapaaehtoistyon-tekeminen-tyottomana
TE-palvelut. Viitattu 16.11.2018. http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/vapaaehtoistyo_talkootyo/index.html
Tilastokeskus. 2017. Väestö. Viitattu 28.10.2018.
https://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html
Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 muutoksineen.
Tähkäpää, O. 2018. Ajan henki on mobiili - entä tulevaisuudessa? Teoksessa Puska, M.
(toim). 2018. Mediametkaa! Osa 10 – Mediakasvatuksen parhaat käytännöt. Jyväskylä:
PS-Kustannus.
Zechner M & Kulmala J. 2015. Digitalisaatio ja vanhuus. Teoksessa Haasio A., Zechner
M. & Päällysaho S. 2015. Internet, verkkopalvelut ja tietotekniset ratkaisut opetuksessa
ja tutkimuksessa. Seinäjoki: Seinäjoen korkeakoulu.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianne Helander & Eija Ollila

39

Valtiovarainministeriö. 2017. Digituen toimintamalliehdotus.
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2c278a11-3503-448d-803b14adb2c9c681/33bb419a-a58d-4783-a77c8266aa7c18bb/KIRJE_20180131130831.pdf

Viitattu

9.10.2018

Van Dijk J.A. G. M. 2006. Poetics 34 (2006) 221–235 Viitattu 28.9.2018
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304422X06000167?via%3Dihub
Väestörekisterikeskus. 2018. Viitattu 26.10.2018
https://vrk.fi/digituki?fbclid=IwAR1A27ldgtqxFjnMIPxAB-lhdm0JsIbkcwDYxr04wTnoEtcRjECzO8fwls
Yle Areena. 2015. Tablettitietokone tuo vanhuksille turvaa ja ajanvietettä. Viitattu
15.10.2018. https://areena.yle.fi/1-2642774
Yle. 2018. Nettiä ikä kaikki. Viitattu 16.11.2018. https://yle.fi/aihe/nettia-ika-kaikki
Yleisten kirjastojen neuvosto. 2017. Digineuvontakysely. Viitattu 19.9.2018
https://www.kirjastot.fi/sites/default/files/content/digineuvontakysely_YKN2017-1109.pdf

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianne Helander & Eija Ollila

Liite 1 (1)

Kysely / Perusraportti
Digitaitoja senioreille / malli Satakirjastoille
1. Kirjasto?
Vastaajien määrä: 12
Vastaukset
Siikainen
Jämijärven kunnankirjasto
Harjavallan kaupunginkirjasto
Rauman kaupunginkirjasto
Porin kaupunginkirjasto
Eura
Säkylä
Ulvilan kaupunginkirjasto
Eurajoki
Pomarkun kunnankirjasto
Huittisten kaupunginkirjasto
Kankaanpää
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2. Osallistuuko kirjastonne valtakunnallisiin tapahtumiin, joissa esitellään laitteita
tai sähköisiä palveluja?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 21

Prosentti
SeniorSurf-tapahtumia

4

33,33%

Mediataitoviikko

4

33,33%

Peliviikko

3

25%

Muu valtakunnallinen tapahtuma * 9

75%

Ei lainkaan

1

8,33%
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3. Mikä muu valtakunnallinen tapahtuma?
Vastaajien määrä: 9
Vastaukset
Lainan päivä, e-kirjakampanjat
- e-kirjakampanjat
- Lainan päivä
- Lukuviikko
- Vanhusten viikko
- Pohjoismainen kirjastoviikko
Vanhustenviikko, Pohjoismainen kirjastoviikko, lainan päivä, Kirjan ja ruusun päivä
yms.
Lainanpäivä, seniorikuukausi, apupajat, e-kirjakampanjat
Lainan päivä, Pohjoismainen kirjastoviikko
Lainanpäivä
e-kirjakampanjat, Lainan päivä
Vaihdellen e-kirjakampanjat, Lainan päivä, Vanhustenviikko. Pohjoismainen kirjastoviikko vuosittain.
e-kirjakampanjat, Lainan päivä, Vanhustenviikko, Pohjoismainen kirjastoviikko
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4. Onko ollut laiteneuvontaa seniori-ikäisille RYHMILLE viimeisen vuoden aikana?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 17

Prosentti
Tietokoneen käytöstä

5

41,67%

Tablettien käytöstä

3

25%

Älypuhelimien käytöstä

2

16,67%

Kirjastollamme ei ole laiteneuvontaa ryhmille 7

58,33%
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5. Laiteneuvontaa on opastanut RYHMILLE?
Vastaajien määrä: 5, valittujen vastausten lukumäärä: 8

Prosentti
Oma henkilökunta 4
Muut opastajat

4

80%
80%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muut opastajat

kirjastoalan työssäoppija

Muut opastajat

Pankki, apteekki, Kela, verotoimisto yms.

Muut opastajat

it-opettaja

Muut opastajat

it-opettaja
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6. Onko ollut sähköisten palvelujen neuvontaa seniori-ikäisille RYHMILLE?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 22

Prosentti
Kunnan verkkopalveluista 4

33,33%

Pankkipalveluista

4

33,33%

Kelan palveluista

2

16,67%

Oma Kanta -palvelusta

2

16,67%

Suomi.fi-palveluista

2

16,67%

Muut

1

8,33%

Ei lainkaan

7

58,33%
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Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot

Teksti

Muut

pankkipalvelut, verotoimiston palvelut

7. Kuka opastaa sähköisiä palveluja?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 15

Prosentti
Oma henkilökunta

9

75%

Muu

4

33,33%

Ei ole sähköisten palvelujen opastusta 2

16,67%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Muu
pankkivirkailija
palvelujen tarjoajat (pankit, Kelan, verotoimiston, apteekin yms. henkilökunta)
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op henkilökunta
Kuntouttavan työtoiminnan henkilöt, jos henkilöllä siihen valmiuksia

8. Onko ollut YKSILÖKOHTAISIA laiteopastuksia seniori-ikäisille vuoden aikana?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 27

Prosentti
Tietokoneiden käytöstä

10

83,33%

Tablettien käytöstä

8

66,67%

Älypuhelinten käytöstä

7

58,33%

Ei opastusta henkilökohtaisesti

2

16,67%
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9. Laiteneuvontaa on opastanut YKSILÖKOHTAISESTI?
Vastaajien määrä: 10, valittujen vastausten lukumäärä: 12

Prosentti
Oma henkilökunta 9
Muut opastajat

3

90%
30%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Muut opastajat
kirjastoalan työssäoppija
it-opettaja
Kuntouttavan työtoiminnan henkilö
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10. Missä asioissa kirjastojen seniori asiakkaat kaipaavat apua?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 52

Prosentti
Tietokoneen käytössä

11

91,67%

Mobiililaitteen käytössä

9

75%

Sähköpostin käytössä

8

66,67%

Verkkotiedonhaussa

9

75%

Muiden kuin kirjastojen sähköisten palvelujen käytössä 11
Muissa mainituissa

4

91,67%
33,33%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Muissa mainituissa
Tulostaminen, esim. junaliput, liitetiedostot
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mm. pankkipalvelut
verkkopankkissa asioinnissa
hakupolkujen rohkeassa käytössä

11.

Yksilöllinen

asiakasneuvonta

kestää

tyypillisesti

minuutteina

Vastaajien määrä vasemmalla, joita oli 9

12. Digineuvonnan koetut haasteet?
Vastaajien määrä: 11
Vastaukset
Oman osaamisen puutteet
Opastan muun asiakaspalvelun lomassa, usein kirjaston toisessa päässä olevalla
asiakaskoneella, jolloin en kuule ja näe, jos tulee muita asiakkaita. Joudun välillä palvelemaan muita asiakkaita. Sähköpostiohjelmia on erilaisia ja ratkaisun löytäminen
kestää joskus. Kun asiakkaat tulostavat netistä tai sähköpostista, tulostuu usein ylimääräisiä sivuja, liian pientä teksitä, osa jää tulostumatta tms. Sähköposteissa pitää
usein olla tarkkana, mistä kohtaa klikkaa tulosta, jotta tulostuu liite eikä viesti, asiak-
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kaat eivät usein huomaa tätä. Myös työikäisillä on välillä ongelmia esim. palkkakuittien tulostamisessa eri palveluista. En ole tietokonenero, mutta pärjään yleensä, yritän neuvoa niillä tiedoilla, jotka minulla on. MM. Android-älypuhelimia on tänä
vuonna ihmetelty yhdessä muutaman vakioasiakkaan kanssa, itselläni on kännykässä toinen käyttöjärjestelmä, joten en aina osaa suoralta kädeltä vastata.
- tietosuoja, ettei näe asiakkaan henkilökohtaisia tietoja
- harjoitusohjelmien puute erityisesti kirjautumista vaativissa ohjelmissa (pankkipalvelut, Oma kanta, Suomi.fi)
- laitteiden, esim. tablettien, moninaisuus ja sen takia hankala opastettavuus
Vaihtuva laitekanta, resurssien puute, yksilönsuoja (asiakkaat haluavat esim laskunmaksun yms henkilökohtaisten asioiden opastusta, jota kirjasotn henkilökunta ei voi
tehdä)
Haasteita on paljon:
- mikä on kirjaston rooli digiopastuksessa?
- tietävätkö ihmiset, että kirjastosta saa digiopastusta?
- Miten kertoa tarvitseville, mihin raja digiopastuksessa vedetään, esim. pankkipalveluissa?
- asiakkaiden tarpeet kovin erilaisia, samoin asiakkaiden laitteet laidasta laitaan
- valtiovallan taholta painotetaan verkkopalvelujen sisältöjä, kun taas käytännössä
ongelma tällä hetkellä tuntuu olevan enemmän teknisluonteista laitteiden käytön
opastusta
Puutteellinen osaaminen, joskus ajan puute
Osaamisen puute, arkuus opastamiseen
Meidän kirjastossamme asiakkailla on ehkä eniten verkkopankkiasiointiin liittyviä ongelmia. Tähän liittyvä opastaminen on erittäin hankalaa, koska emme tietenkään
saisi kenenkään tilitietoja nähdä.
- henkilökunnalle liian vähän tarjolla koulutusta
- kirjastolla ei ole resursseja riittävästi digineuvontaan
- asiakkaiden lukuisat laiteet (eri merkkiset tabletit, puhelimet jne.)

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Marianne Helander & Eija Ollila

Liite 1 (13)

Kirjaston henkilöstöresurssin vähäinen määrä; itse opastuksissa todettu usein, että
senioreilla voi olla hankalaa käyttää menuita eli edetä johonkin palveluun mutkien
kautta ja löytää joku palvelu;
Laitteita ei ole käytettävissä tarpeeksi. Työvuorossa kulloinkin olevan henkilökunnan
taidoissa on suuria vaihteluja: jotkut osaavat "kaiken", jotkut vain perusasiat. Asiakkaiden tiedontarpeessa mentäisiin usein heidän henkilökohtaisiin asioihinsa, jonne
meillä ei ole mitään asiaa. Asiakkaiden kysymykset liittyvät usein esim. jonkin tietyn
henkilökunnalle täysin vieraan sivuston ongelmiin; esim. shakkisivuston toiminta ennen ja nyt.

13. Mitä laitteita kirjastossa on käytössä?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 49

Prosentti
Tietokoneita aineistonhakuun

12
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Tietokoneita asiakkaiden omien asioiden hoitoon 12

100%

Tabletteja asiakkaiden käyttöön

8

66,67%

Langaton verkko asiakkaiden käyttöön

10

83,33%

Digitointilaitteita

4

33,33%

Älypuhelimia asiakkaiden opastuskäyttöön

0

0%

Muita laitteita

3

25%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Muita laitteita
tulostin, kopiokone, e-vinkkari (eevi)
Älyhyllyt
Digitointi on tulossa.

14. Mitä laitteita asiakaspalvelijoilla on käytössään työnantajan tarjoamana?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 19
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Prosentti
Kannettava tietokone

4

33,33%

Tabletti

6

50%

Älypuhelin

2

16,67%

Työnantaja ei tarjoa henkilökohtaisia laitteita 7

58,33%

15.

Onko

asiakaspalvelussa

toimivilla

kyky

neuvoa

peruskäyttöä?

Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 36
1 Kaikilla

2 Osalla

3 Ei kel-

Yhteen-

Keskiar-

Mediaa-

lään

sä

vo

ni

12

1,17

1

12

1,75

2

12

1,58

2

36

1,5

1

10

2

0

83,33%

16,67%

0%

4

7

1

33,33%

58,34%

8,33%

5

7

0

41,67%

58,33%

0%

19

16

1

Tietokone

Tabletti

Älypuhelin

Yhteensä
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16. Onko toimipisteessä otettu huomioon laitteiden ja sähköisten palvelujen opastusosaaminen?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 25

Prosentti
Työvuoroja suunniteltaessa

2

16,67%

Rekrytointeja tehtäessä

6

50%

Täydennyskoulutusta suunniteltaessa

7

58,33%

Vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden hankinnassa 5

41,67%

Ei ole erikseen huomioitu

5

41,67%

17. Mitä pitäisi tehdä? Mikäli digineuvontaa haluttaisiin antaa seniori-ikäisille kunnassanne enemmän juuri kirjastojen kautta, minkälaisiin toimiin tulisi panostaa
osaamisen, laitteiden, aukioloaikojen, työvuorojen, henkilökunnan määrän ym.
järjestelyjen suhteen?
Vastaajien määrä: 11
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Vastaukset
Pitäisi hankkia laitteita ja opastusta niihin.
Kirjastossa on vain yksi vakituinen työntekijä, joka pääasiassa työskentelee yksin.
Yhden ihmisen aika ei tahdo riittää monenlaisten tapahtumien ja opastusten suunnitteluun ja järjestämiseen. Olen valinnut pitää koululaisille opastuksia, koska kirjaston
aikuisille tarjoamiin e-aineisto- ja tablettiesittelyihin ei tullut ketään (tarjottiin 2 kertaa).
Siksi opastan yksittäisiä ihmisiä, kun he kysyvät neuvoa. Kirjaston asiakastietokoneet sijaitsevat erillään (kaikki 3 eri huoneissa), joten ryhmäopastus olisi hankala järjestestää (paitsi tablettiopastus). Henkilökuntaa ei kunnan taloustilanteen vuoksi ole
tulossa enempää, joten pitää tulla toimeen tällä määrällä. Seniorsurf, jossa joku ulkopuolinen kertoisi esim. omakannasta tai suomi.fi:stä olisi kyllä tarpeen, varmasti muillekin kuin senioreille. En tiedä, onko näissä palveluissa esimerkkiasiakasta, jolloin
voisi "kirjautua" tämän tietoihin ja näyttää asiointia siellä. Jos ei, palveluihin pitäisi
sellainen luoda opastustilanteita varten. Kirjasto ei voi opastaa palvelua, joka vaatii
asiakkaan omilla tunnuksilla kirjautumista. En ole myöskään selvittänyt, onko palveluista olemassa selkeitä ja tarpeeksi hitaita ohjevideoita. Sellaisia voisi kirjastossa
olla mahdollista katsoa esim. tabletilta (myös samalla kun yrittää käyttää palvelua...).
En ole vielä kunnan kanssa keskustellut digituesta ja siitä, mikä taho sitä tulee antamaan.
- huolehdittava henkilökunnan riittävästä määrästä
- oltava riittävästi määrärahaa laitehankintoihin
- riittävästi täydennyskoulutusta
Pitäisi palkata lisää väkeä. On vaikea irrottaa ketään digineuvontaan, kun kaikki
muutkin työt pitää edelleen tehdä. Samoin koulutusta pitäisi saada, koska opetus on
nyt lähinnä eräiden henkilöiden oman harrastuneisuuden ja osaamisen varassa. Digimaailma ja laitteet muuttuvat jatkuvasti, mutta mitään koulutusta niiden hallintaan
ei saada. Kirjaston vain oletetaan ne jotenkin itsestään osaavan.
Kunnalla tulee olemaan päävastuu kuntalaisten digiopastuksesta. Ensiksikin kunnan
pitäisi tehdä linjaus mm. siitä mikä on kirjaston rooli. Osaamisen suhteen mm. se,
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että koko henkilökunnalla on älypuhelin työnantajan kustantamana, tabletteja riittävästi kirjastoissa käytettäväksi, kaikilla henkilökunnasta riittävä osaaminen, joka varmistetaan täydennys- ja lisäkoulutuksella.
Osaamisen markkinointiin ja opastustilaisuuksien järjestämiseen enemmän puhtia;
työvuorot voidaan järjestää tarpeen mukaan
Täydennyskoulutusta lisää tai ulkopuolista osaamista enemmän
Meillä on AVI:lta tänne ja ensi vuodelle saatua projektirahaa juuri seniori-ikäisten digineuvontaan. Tarkoitus on hankkia uusia laitteita, joilla opastuksia voidaan hoitaa,
sekä järjestää viikoittain varattavia neuvonta-aikoja henkilökohtaiseen neuvontaan.
Kun laitteita on tarpeeksi, niin pieniä ryhmiäkin voidaan ottaa vastaan. Projektin puitteissa järjestetään myös ulkopuolisten toimijoiden opastuksia, esim. Kela ja pankkipalvelut.
- henkilökunnalle suunnattua koulutusta lisää
Tällä hetkellä polttavin asia: kunnassamme viritellään suunnitelmaa, että pian eläköityvän kirjastovirkailijan tilalle ei palkata uutta vakinaista henkilöä, mikä tarkoittaa, että
henkilöstö pienenee entisestään ja samoin pienenee mahdollisuus digineuvontaan.
Opastukseen tarvittavia laitteita pitäisi olla vain sitä varten. Nyt esim. pienryhmille
neuvottelutilassa annettavaan opastukseen täytyy irrottaa kone henkilökunnan
omasta käytöstä. Työvuorot täytyy sopia tiedossa olevan opastuksen mukaan. Nyt
ex tempore -opastus riippuu täysin opastuksen tarpeesta ja paikalla olevasta henkilökunnasta; joskus montakin osaajaa, joskus vain yksi.
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18. Onko toimipisteessä muiden hoitama opastuspiste?
Vastaajien määrä: 12, valittujen vastausten lukumäärä: 12

Prosentti
Muu ulkopuolisen hoitama neuvonta

1

8,33%

Kirjastossa suunnitellaan muiden pistettä

0

0%

Ei ole muiden hoitamaa opastuspistettä

11

91,67%

Ratkaisuja

0

0%
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19. Onko kunnassa toimijoita, jotka voisivat neuvoa kirjastossa?
Vastaajien määrä: 12

Prosentti
Kyllä

3

25%

Ei ole

0

0%

Ei tietoa 9

75%

20. Mitä muita toimijoita?
Vastaajien määrä: 3
Vastaukset
Kunnan asiointipiste, josta saa Verohallinnon ja Kelan palveluita.
- vapaaehtoisia nettitukihenkilöitä; mm. alkamassa ikäihmisille suunnattu nettikurssi,
jonka vetäjinä toimivat yhdistyksen koulutuksen saaneet vapaaehtoiset
- yhteistyö esim. pankkipalveluiden neuvonnassa paikallisten toimijoiden kanssa
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21. Mitä kirjastossa voitaisiin neuvoa? Kun julkisia palveluja tarjotaan sähköisesti,
mitä pitäisit kirjastojen antaman neuvonnan kannalta luontevina neuvonnan kohteina?
Vastaajien määrä: 11
Vastaukset
Teknistä osaamista, tiedonhakua yms. yleisluontoista laitteen käsittelyä.
Tällaisissa pienissä yhden hengen kirjastoissa kirjaston omat verkkopalvelut ja e-aineistot. Paitsi jos muuta asiakaspalvelua saataisiin hoitamaan toinen työntekijä.
- julkisten palvelujen käyttöä pitäisi pystyä neuvomaan ilman kirjautumista asiakkaan
tiedoilla eli harjoitusohjelmien avulla; sama pätee pankkipalveluihin
- Suomi.fi, Omakanta, ajanvaraukset, lippuvaraukset, netin ohjelmatarjonnan käyttö,
sähköpostin ja somen käyttö jne.
Kansalaisten peruspalveluiden käyttö, esim suomi.fi. Tietosuojakysymykset vaikeuttavat henkilökohtaisten palveluiden neuvontaa. Emme voi maksaa toisten laskuja tai
printtailla tilitietoja.
Kirjasto on luonteva paikka opastamaan sisältöjä, esim. digitoituja aineistoja (mm.
Finnan käyttö). Kirjastossa on pitkät perinteet siihen, että asiakkaat ohjataan siihen
palveluun mitä tarvitsevat, tämä periaate sopii myös digimaailmaan.
Matkailu, paikalliset nähtävyydet, kulttuuritapahtumat ja näyttelyt, kunnan kotisivut ->
miten ja mistä löytyy tarkempaa infoa jne.
Matkailu ja nähtävyydet, kulttuuritapahtumat, näyttelyt muuallakin kuin kirjaston tiloissa; kotisivut ja niiden sisältöihin opastaminen, esim. sähköinen asiointi
Periaatteessahan mitä vaan voidaan neuvoa, mutta käytäntö on sitten eri asia. Näiden jo kirjastojen arkipäivään kuuluvien tiedonhaun, verkkokirjastojen ja Celia-palveluiden lisäksi Suomi.fi on varmaan sellainen palvelu, joka ihan lähitulevaisuudessa
ajankohtaiseksi tulee. Sielläkin on kuitenkin sellaisia tietoja, jotka eivät kirjastohenkilökunnalle kuulu, joten voisiko kirjastoille tehdä ns. opetustunnukset, joita neuvonnassa voi käyttää. Pääsisi näyttämään mitä palvelussa on ja miten siellä toimitaan,
mutta kenenkään henkilökohtaiset tiedot eivät näkyisi?
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- oman kunnan verkkopalvelut
- julkiset palvelut (Suomi.fi-palvelut)
Kirjastojen palvelut: verkkokirjasto, e-aineistot; matkojen varaamiset: juna, bussi, lennot; kunnan verkkopalvelu; jonkun toisen tuottamat viihde- ja viestintäpalvelut: Yle
Areena; Spotify, iTunes, Netflix, Youtube, Facebook, Twitter, Skype jne.;
Kirjaston omat sivut, kirjastot.fi, suomi.fi, viranomaisten tuottamat sivut yleensä. Sähköpostiohjelmat yleisesti. Pilvitallennus. Tietoturva.
Ohjelmien uusien versioiden asentaminen aiheuttaa monille ongelmia.

22. Mitkä palvelut eivät sovi kirjaston neuvottaviksi?
Vastaajien määrä: 11
Vastaukset
Asiakkaan henkilökohtaiset, esim. pankki, sote, Kela, verohallinnon palvelut.
Pankkipalvelut, kirjautumista vaativat kuten kela, suomi.fi, omakanta. Tai sitten tähän
pitäisi olla erikseen nimetty työntekijä ja erillinen tila, jossa muut asiakkaat eivät kuulisi. Mielestäni kelan asioita pitäisi kelan neuvoa. Omakannan neuvonta taas sopisi
terveyskeskukselle tai apteekeille. Suomi.fi-viestien lukemista voisi kirjastossa näyttää, jos olisi esimerkkiasiakas eikä tarvitsisi mennä asiakkaan omilla tunnuksilla.
- pankkipalvelut eivät tällä hetkellä sovi, kun opastaminen vaatisi kirjautumista asiakkaan tiedoilla
- sama pätee muihin kirjautumista vaativiin palveluihin
Kts. yllä. Tietosuojakysymykset rajoittavat. Tuskin mitään verkkokauppojen käyttöäkään alamme opastamaan.
Ei sellaisia ole.
Tietosuojaa uhkaavat palvelut
Tietosuojaa uhkaavat palvelut
Vierastan ajatusta, että kirjastohenkilökunta neuvoisi esim. Kela- tai toimeentulotukiasioissa. Jos asiakas ei itse osaa hakemusta täyttää, niin meillä olisi kova vastuu
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osata täyttää hakemus oikein. Emme kuitenkaan voi olla kaikkien kelalappujen asiantuntijoita. Kun on toimeentulosta kysymys, niin en halua olla siitä vastuussa, saako
asiakas rahansa vai ei. Toinen saman tyyppinen asia on terveystietoihin liittyvä asiointi, esim. omakanta.
- pankkipalvelut asiakkaan tietosuojan vuoksi
Pankkipalvelut; yleensä henkilökohtaisten tietojen käsittelyt, mitkä eivät liity suoraan
kirjaston asiakkuuteen
Asiakkaiden omiin tietoihin menevät ohjelmat, esim. pankkiasioissa ja omakanta.fi;
perusasiat voidaan näyttää, mutta nopeasti tulee stoppi.

23. Vapaa sana
Vastaajien määrä: 7
Vastaukset
Yhden hengen kirjastoissa aika ei tahdo riittää kaikkeen. Eri palveluiden opastaminen vaatii perehtymistä niihin ja jos joku tulee pari kertaa vuodessa kysymään, ei
enää tahdo muistaa. Tämä on nyt esim. Celian kohdalla ongelma. Palvelu ehtii myös
muuttua, tulee uusia ominaisuuksia, muutosta ei ehdi seurata. Samoin opastuksen
laatiminen vaatisi ensin aikaa perehtyä itse palveluun. Toivoisin eri palveluihin mahdollisimman selkeitä ohjeita (kuvien kera) ja myös videoina.
Mietin myös, miten hyvin tällaisten palveluiden ryhmäopastukset senioreille toimivat,
jos osalle tietokoneen käyttö on ylipäätään vierasta. Palvelun käyttöä ja sitä, mitä
sieltä löytyy, voidaan yhdessä käydä läpi, mutta käytön opastuksessa jokaisen pitäisi
itse päästä näpyttelemään ja klikkailemaan omassa tahdissa ja niin, että joku olisi lähettyvillä valmiina neuvomaan. Monille senioreille tietokoneterminologia on vierasta,
joten toimii parhaiten, jos näyttää, mistä klikataan tai sen voi osoittaa ohjeessa ruutukaappauskuvasta. Opastajan pitää olla kärsivällinen ja edetä tarpeeksi hitaasti, asiakkaan tahdissa. Toistoja vaaditaan monesti myös useampia.
Pidän kirjastoa yhtenä tärkeänä digituen antajana. Mielestäni se on itsestään selvästi
kirjaston tehtävä, mutta toimijoita kentällä voi olla useitakin.
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Meillä neuvonta ryhmille on lähinnä kerran tai kahdesti vuodessa järjestettävien tietokoneen tai tabletin käytön neuvontaa. Senior Surf -päivään olemme osallistuneet
muutaman kerran, mutta viime vuonna emme. Arkipäivän tilanteissa toki väkisinkin
on yksilöllistä neuvontaa, mutta ei mitään erityistä neuvontatiskiä tai -henkilökuntaa.
Ihan perus tietokoneenkäytön alkeiden opettelullekin on edelleen suuri kysyntä.
Kurssit täyttyvät nopeasti. Jonkun tahon näitä taitoja pitäisi kansalaisille neuvoa,
koska vaarana on muuten putoaminen yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle. Opetuksen ei ole pakko olla kirjaston vastuulla sinänsä.
Kysely oli hyvä, kiitos.
Sähköisen asioinnin neuvominen ei kuitenkaan saa viedä resursseja varsinaiselta
kirjastotyöltä. Kun palveluja tulee lisää, kuuluu sen näkyä myös henkilökunnan määrässä.
Esim. Kelan ja pankkien kanssa, jos pitää asioida, parasta että tuen saa juuri heiltä
tai heidän valtuuttamiltaan henkilöiltä, vaikka sitten kirjastossa.
Meillä on ollut (yli vuosi sitten) yhteistyötä paikallisten datanomi opiskelijoiden
kanssa, järjestetty ryhmäopastuksia/koulutuksia senioreille ja muillekin. Todettu kuitenkin, että meidän tiloissa se vaatii melkoista järjestelyä, koska ei ole erityistä atkluokkaa, sikäli asia hoituu muissa tiloissa helpommin, esim. kaupungintalolla, kirjasto
voi silti olla järjestämässä asiaa. Kun kirjasto mukana järjestämässä jotain, se saatetaan kokea matalan kynnyksen asiaksi ja helpompi ehkä osallistua.
Tuo mainitsemani yksilöopastus on meillä nimeltään Nettinurkka, tehty jo n 8 vuotta,
jota maltillisesti mainostamme, ajatuksella että resurssiemme ja osaamisemme mukaan:
Pääkirjastossa on tarjolla henkilökohtaista opastusta internetin ja verkkopalveluiden
käyttöön. Varaa aika, kun käyt kirjastossa, tai soita 02 560 4321. Tervetuloa kysymään, autamme parhaamme mukaan!
Kävijöitä Nettinurkassa on suunnilleen 1 hlö/viikko. Meillä on jatkuvasti kuntouttavassa työtoiminnassa juuri datanomin koulutuksen saaneita ja halukkaita olemaan
mukana opastuksissa, joten he usein näitä tehneet. Pelinsäännöt sovitaan ja perehdytykset annetaan.
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Peruskorjattu ja laajennettu kirjasto on otettu käyttöön helmikuussa 2018. Uudet tilat
antavat mahdollisuuksia ryhmäopastukseen, mutta laite- ja henkilöresurssit vaativat
etukäteistiedon ryhmästä.
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