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• Auttaa toimijoita digiopastustoiminnan organisoinnissa 
ja kehittämisessä

• Rohkaisee senioreja digilaitteiden ja -palveluiden pariin

• Tuottaa opastusmateriaalia opastustoiminnan tueksi

• Johtaa aktiivisia verkostoja opastuksen järjestäjille ja 
digiopastajille

• Tarjoaa valtakunnallisen opastuspaikkakartan, josta 
löytyy senioreille suunnatut lähi- ja etäopastukset

• On vahva vaikuttaja seniorien digiasioiden puolesta

• www.seniorsurf.fi

SeniorSurf seniorien digitaitojen ja 
digiosallisuuden tukijana



• Keskitetty valtakunnallinen, maksuton helpdesk-palvelu 
seniorien digiosallisuuden vahvistamiseksi.

• Päätoimijoina vapaaehtoiset vertaisopastajat (seniorit).

• Digituen saatavuus lisääntyy digitaidoiltaan monentasoisille
senioreille.

• Rakennetaan ja kehitetään kolmevuotisena hankkeena 
2022-2024 (Rahoittaja: STEA)

• Toteuttaja: SeniorSurf, Vanhustyön keskusliitto

Ikädigitukihanke



• Vuosi 2022
• Työntekijöiden rekrytointi
• Palvelun suunnittelu ja rakentaminen yhteistyöverkoston kanssa
• Testaaminen seniorien kanssa

• Vuosi 2023
• Palvelun julkaisu ja jatkokehittäminen
• Käyttäjien löytäminen

• Vuosi 2024
• Viestinnän laajentaminen yhä useammalle seniorille

Ikädigitukihanke – aikataulu  



www.seniorsurf.fi/opastustoiminnan_tuki/

Opastustoiminnan tuki

http://www.seniorsurf.fi/opastustoiminnan_tuki/


• Vinkkejä senioreille
• Yleisiä käytäntöjä

avattuna
• Rohkaisua

osallistumiseen

• Löytyy osoitteesta
www.seniorsurf.fi/
etatilaisuudet

Miten olla läsnä etätilaisuudessa -aineisto

http://www.seniorsurf.fi/etatilaisuudet


Hyödynnä opastuspaikkakarttaa



• Digi- ja väestötietovirasto: Digituen eettinen ohjeistus
(näkökulma sekä digituen antajan että saajan suunnasta)

Digituesta

https://dvv.fi/digituen-eettinen-ohjeistus
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• Rohkaisu ja motivointi ovat 
oleellinen osa digitukea

• Konkreettiset työkalut kuitenkin 
puuttuvat

• SeniorSurfilta tulossa mm. 
kaksikuvaisia strippejä aiheesta

• ”me kaikki esimerkkinä”
• ”ei nuo vanhat kuitenkaan…”

Opastettavien rohkaisu



• Minkälaista rohkaisua tarvitaan?
• Keitä kaikkia pitää rohkaista ja miten?
• Löytyykö joltain jo kättä pidempää aineistoa?

• Työntekijöiden asenteet
• Mihin ja miten pitäisi ja pystymme vaikuttamaan?

• Olisiko tässäkin yhteiselle viestintäkampanjalle paikka?

• Mitä muuta aiheeseen voi liittyä?

Pohditaan yhdessä



Tiina Etelämäki
tiina.etelamaki@vtkl.fi
@TiinaEtelamaki
www.seniorsurf.fi

@SeniorSurfSuomi
@SeniorSurf Suomi
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