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Tapaamisen ohjelma

9.30 Tervetuloa
9.35 Digijäämistö eli digitaalinen jalanjälki 
10.05 Yhteiskeskustelua

Digisiivouspäivä
10.30 Ryhmäkeskustelua
11.00 Lopetus



• Digisiivous on vastuullisuusteko – itselle ja ympäristölle. Tekemällä digisiivouksen 
suojaat omia tietojasi, pidennät laitteittesi elinikää ja vähennät myös ympäristön 
kuormitusta. 

• Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Tee siivoussuunnitelma, johon kuuluu esim.
• Valokuvat, videot ja tiedostot järjestykseen
• Käyttäjätilien siivous
• Salasanat kuntoon
• Turhat sovellukset poistoon
• Sähköpostin hallinta

• Lisää vinkkejä: #digisiivouspäivä 

#kansalaiskyberteko www.kansalaiskyberteko.fi

Digisiivouspäivä 18.3.

http://www.kansalaiskyberteko.fi/


1.Digijäämistöön tai digitaaliseen jalanjälkeen liittyvät kysymykset 
opastuksissa

2.Haasteet ja hyväksi koetut vinkit

3.Mikä on oma siivouslupauksesi?

Ohjeita keskusteluun
• Lyhyt esittäytyminen (nimi ja paikkakunta)
• Hyvät keskustelutavat: kerro asiasi lyhyesti, anna tilaa jokaiselle osallistua 

keskusteluun
• Keskustelulle aikaa 15min
• Muistiinpanot

Keskustelua pienryhmissä
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Edunvalvontavaltuutus
- Etukäteen hoidettu edunvalvontavaltuutus helpottaa asioita

1. Laadi valtakirja tulevaisuuden varalle, suositellaan asiantuntijan käyttämistä
2. Säilytä valtakirja huolellisesti (useampi kappale esim. valtuuttaja, valtuutettu, printattuna kotona tai 

tallelokerossa, sähköinen versio)
3. Valtuutuksen vahvistus DVV:ltä, kun henkilö ei pysty hoitamaan asioitaan: astuu voimaan vasta kun 

toimitetaan lääkärintodistus

- Ennalta tehtävä edunvalvontavaltuutus (DVV)
- Näin edunvalvontavaltuutus laaditaan (vinkkejä) ja otetaan käyttöön (Vanheneminen.fi)
- Eri asia: Edunvalvonta (DVV) -> Aikuisen edunvalvonta

- Näin haet itsellesi edunvalvojaa / Näin ilmoitat edunvalvontaa tarvitsevasta henkilöstä

https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus-eli-tuen-tarpeen-ennakointi
https://www.vanheneminen.fi/nain-edunvalvontavaltuutus-laaditaan-2
https://dvv.fi/edunvalvonta-ja-toisen-asioiden-hoitaminen
https://dvv.fi/edunvalvonta-ja-toisen-asioiden-hoitaminen
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Testamentti ja raha-asiat
- Testamentin laatiminen suositeltavaa, lisäys myös digitaalisesta aineistosta
- Rahoihin ja omaisuuteen liittyvät asiat kannattaa jättää asiantuntijoille
- Myös testamentista ja muista asiakirjoista kannattaa olla myös digitaalisia versioita, jotta 

ne eivät katoa esimerkiksi tulipalon tai muun seurauksena. Pilvipalvelut toimiva ratkaisu.

Käännöksistä
- Jos tilin lopettamiseen vaaditaan virallinen käännös kuolintodistuksesta, kääntäjien yhteystietoja 

voi etsiä Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton verkkosivun kautta: https://www.sktl.fi/
- Jos kuolintodistuksen ei tarvitse olla virallinen käännös, vaan esimerkiksi kaksi todistajaa 

käännökselle riittää, voi käännöksen tehdä myös vieraan kielen taitoinen henkilö, joka ei ole 
virallinen kääntäjä. 

https://www.sktl.fi/
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Kuvat, sähköpostit, some
- Kuvien valtava määrä haasteena, kannattaa tehdä kuvakirjoja ja karsia säilytettäviä 

kuvia
- Mitä Facebook-tililleni tapahtuu jos kuolen
- Fb: Edesmenneen henkilön käyttäjätiliä koskeva erityispyyntö
- Google: Tilin käyttämättömyydenhallinta

- 3kk käyttämättömyyden jälkeen Google lähettää ilmoituksen luotetulle henkilölle

- Google-tilin lopetus kuoleman jälkeen

https://support.google.com/accounts/answer/3036546?hl=fi
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=fi
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Tilit ja salasanat
- Salasanoihin liittyvät ongelmat yleisiä, haasteena niiden säilyttäminen
- Salasanavihko: onnistuuko säilytys turvallisesti?
- Salasanasovelluksen käyttöönotto suositeltavaa 

- Maksuttomia ja maksullisia. Voi linkata kaikkiin omiin laitteisiin ja pitää yllä. Voi laittaa paljon muutakin 
numeroasiaa, ei pelkästään salasanoja, esim. passin numero. 

- WebOpettaja: Miksi käyttää salasanahallintaohjelmaa ja mitkä ovat parhaat sovellukset
- Esimerkkejä salasanaohjelmista

- https://www.enpass.io/
- https://keepass.info/download.html
- https://1password.com/
- https://www.f-secure.com/fi/id-protection (Esitettiin myös seuraava tietoiskutoive)

https://youtu.be/08NeZ4Okkp0
https://www.enpass.io/
https://keepass.info/download.html
https://1password.com/
https://www.f-secure.com/fi/id-protection


to 20.4.   klo 13 – 14.30

ma 15.5. klo 9.30 – 11 

Muista Digiopastajien uutiskirje 

Seuraavat SurfAreenat

https://seniorsurf.fi/etusivu/uutiskirje/


seniorsurf@vtkl.fi
www.seniorsurf.fi

@SeniorSurfSuomi
@SeniorSurf Suomi

Kiitos, kun olit mukana!

mailto:tiina.etelamaki@vtkl.fi
https://twitter.com/SeniorSurfSuomi
https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi/
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