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Sosiaalisesti syrjäytyneiden 
ryhmien digituki
Empatiaa ja käytännön ongelmanratkaisua
SOILE JUUJÄRVI

Johdanto

Yhteiskunnan digitalisoituminen muokkaa kan-
salaisten toimintaympäristöä ja elämäntapaa. Di-
gitaalisista taidoista on tullut osa kansalaistaito-
ja, joita edellytetään asioiden hoitamisessa, opis-
kelussa ja työelämässä. Vaikka suuri osa kansalai-
sista käyttää arjessaan sujuvasti digitaalisia laittei-
ta ja palveluja sekä kokee hyötyvänsä niistä, osa 
on syrjäytymässä digitaalisesta kehityksestä laittei-
den puutteen, osaamattomuuden ja teknologiaa 
koskevien kielteisten asenteiden vuoksi (Valtio-
varainministeriö & Digi- ja väestövirasto 2020). 
Tämä koskettaa erityisesti niitä henkilöitä, jotka 
ovat muita heikommassa taloudellisessa ja sosiaa-
lisessa asemassa ja joilla on henkilökohtaisia hy-
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tiivistelmä on julkaistu teoksessa Mejías, E. & al. (eds.) (2021) The 
26th Finnish National Conference onTelemedicine and eHealth. 
Finnish Society of Telemedicine and eHealth. 

vinvointiin liittyviä riskitekijöitä (Helsper 2012). 
Koronapandemia on osaltaan vauhdittanut kansa-
laisten eriarvoistumista palvelujen siirtyessä verk-
koon (Eronen ym. 2021). Kansalaisten eriarvoi-
suus ilmenee kolmitasoisena digitaalisena kuilu-
na, jonka muodostavat 1) pääsy digitaalisiin pal-
veluihin sekä teknologian saatavuus ja toimivuus, 
2) digitaalinen osaaminen sekä tietotaidot palve-
luiden ja teknologian käytössä ja 3) palvelusta saa-
dut hyödyt, vaikutukset ja merkityksellisyys (Hän-
ninen ym. 2021). Tutkimus sosiaalisen ja digitaali-
sen syrjäytymisen välisisistä mekanismeista viittaa 
siihen, että ilman yhteiskunnallisia interventioi-
ta, kuten järjestettyä digitukea, digitaalinen kui-
lu kasvaa jokaisella tasolla (Eubanks 2011; Hels-
per 2021).

Sosiaalisella syrjäytymisellä tarkoitetaan talou-
dellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja henkilökoh-
taisten resurssien puutetta. Moninaisten resurs sien 
puute puolestaan altistaa digitaaliselle syrjäytymi-
selle. (Helsper 2012.) Juho Saaren (2015) mu-
kaan syrjäytyminen voi johtaa huono-osaisuu-
teen eli kroonistuneeseen köyhyyden ja eriarvoi-
suuden tilaan. Huono-osaisten elintaso on perus-
turvaan liittyvien tukien ja erityispalvelujen varas-

Digituki on uusi toimintamuoto, jolla pyritään auttamaan kansalaisia digitaalisten laittei-
den ja palvelujen itsenäiseen ja turvalliseen käyttöön. Esimerkiksi rikostaustaiset henkilöt ja 
mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat intensiivistä digitukea syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
Tutkimuksessa tarkastellaan eri toimijoiden näkemyksiä siitä, millaista on sosiaalisesti 
syrjäytyneiden ryhmien hyvä digituki.
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sa, joita voi olla lukuisia elämäntilanteesta riip-
puen. Huono- osaisten elämänlaatu ja elämäntapa 
myös poikkeavat valtaväestöstä, mikä luo sosiaalis-
ta etäisyyttä heidän välilleen. Yksi sosiaalista etäi-
syyttä ruokkivista mekanismeista on empatiakui-
lu eli myötätunnon puute huono-osaisia kohtaan, 
joiden nähdään olevan itse vastuussa omasta ti-
lastaan. (Saari 2015.) Virginia Eubanksin (2011) 
mukaan sosiaalinen asema vaikuttaa keskeisesti 
myös tietotekniikan käyttökokemuksiin. Samalla 
kun digitaaliset palvelut voivat helpottaa arkea, 
ne lisäävät viranomaisten valtaa ja valvontamah-
dollisuuksia huono-osaisten asiakkaiden elämäs-
sä. Huono-osaisten suhtautuminen teknologian 
tarjoamiin uusiin mahdollisuuksiin onkin usein 
ristiriitaista. Toisaalta päätöksentekijät aliarvioivat 
huono-osaisten omat resurssit digikuilun umpeen 
kuromisessa. (Eubanks 2011.)

Vangit ja mielenterveyskuntoutujat ovat esi-
merkkejä huono-osaisista ryhmistä, jotka ovat eri-
tyisessä vaarassa syrjäytyä digitaalisesta kehitykses-
tä. Vangeilla on runsaasti päihdeongelmia, mielen-
terveyden häiriöitä, somaattisia sairauksia ja näis-
tä johtuvaa työkyvyttömyyttä (Joukamaa 2010). 
Myös koulutuksen puute ja oppimisvaikeudet 
ovat yleisiä (Tuominen 2018). Mielenterveyshäi-
riöistä erityisesti psykoottiset häiriöt liittyvät alen-
tuneeseen toimintakykyyn digitaalisten laitteiden 
ja internetin käytössä (Greer ym. 2019). Aikai-
sempien tutkimusten perusteella tiedetään, et-
tä kummatkin ryhmät suhtautuvat varautunees-
ti digitaalisiin palveluihin ja suosivat kasvokkai-
sia kohtaamisia ammattilaisten kanssa (Greer ym. 
2019; Järveläinen & Rantanen 2021; Liberati ym. 
2021; Rantanen ym. 2021a). Vankien keskuudes-
sa tehdyssä suomalaistutkimuksessa digitaalisten 
taitojen hallinta, läheisten odotukset sekä luotta-
mus tietoturvaan ja palvelun tuottajaan ennustivat 
aikomuksia käyttää digitaalisia sosiaali- ja terveys-
palveluja tulevaisuudessa (Rantanen ym. 2021b). 

Digituki ([assisted] digital support) on viime 
vuosina suomen kieleen vakiintunut käsite. Sillä 
tarkoitetaan sähköisen asioinnin, palvelun käytön 
tai laitteen käytön tukea, jonka tarkoitus on auttaa 
asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyt-
töön ja asiointiin silloin, kun hän ei pysty tai osaa 
itse käyttää palvelua tai laitetta tai ei omista lait-
teita (Valtiovarainministeriö 2017). Tämän tutki-
muksen tarkoituksena on selvittää hyvän digituen 
ominaisuuksia haastattelemalla siihen perehtynei-
tä henkilöitä digituen kentällä. Määrittelen hyvän 
digituen taitavaksi toiminnaksi, jota voidaan ana-

lysoida tarkastelemalla digituen ympäristöä sekä 
tuen antajien käyttäytymistä, uskomuksia, asen-
teita ja arvoja (vrt. Heikkilä 1997). 

Tutkimuskysymykseksi muotoutui, millaista on 
sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien hyvä digituki.

Digituen lähtökohdat
Digituen käsite on osa valtakunnallista digituen 
toimintamalliehdotusta, joka kokoaa yhteen eri-
laiset tukimuodot asiakkaiden auttamiseksi digi-
palvelujen käytössä. Mallin mukaan julkisten pal-
velujen ja viranomaisten digituki keskittyy omien 
palvelujen neuvomiseen ja niistä tiedottamiseen, joi-
hin niillä on hallintolain (L434/2003) ja digipal-
velulain (L306/2019) mukaan velvollisuus. Kan-
salaisjärjestöjen tehtävänä on puolestaan kehittää 
kansalaisten osaamista vertaistuen, ryhmäopastuk-
sen, laiteneuvonnan ja koulutuksen keinoin. Digi-
tuki on tarkoituksellisesti monipaikkaista, jousta-
vaa ja toimintamallit vaihtelevat alueellisten erityis-
piirteiden mukaan. (Valtiovarainministeriö 2017.)

On huomattava, että vaikka sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisten laillinen velvollisuus 
antaa digitukea rajoittuu opastamiseen omissa 
palveluissa, digituen antamiseen liittyy sen ylittä-
viä ammatillisia ja eettisiä päämääriä. Asiakkaiden 
neuvominen digitaalisten palvelujen käytössä on 
osa kokonaisvaltaista palveluohjausta, jonka osaa-
miselle on suuri tarve uudistuvissa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluissa (Hietapakka ym. 2020; 
Nummela ym. 2019; Saari ym. 2018). Tämä edel-
lyttää ammattilaisilta teknisten taitojen lisäksi uu-
sia kompetensseja, kuten perehtyneisyyttä palvelu-
järjestelmään ja yhteiskunnallista osaamista (Tiai-
nen ym. 2021). Eettisenä päämääränä on turvata 
heikossa asemassa olevien asiakkaiden pääsy avun 
ja palvelujen piiriin sekä näin edistää heidän osal-
lisuuttaan (Talentia 2017).

Digituen tarkoitus on kasvattaa kansalaisten di-
gitaalisia taitoja, jotka ovat jossain määrin kon-
teksti- ja kulttuurisidonnaisia (Radovanović ym. 
2020). Edellytyksenä taloudelliseen ja sosiaali-
seen elämään osallistumiselle ovat lukutaitoon 
rinnastettavat perustaidot informaation turvalli-
sessa ja tarkoituksenmukaisessa käsittelyssä digi-
taalisten välineiden ja verkkoteknologian kautta 
(UNESCO 2018). Digitaalisten palvelujen käy-
tössä puolestaan tarvitaan operationaalisia, for-
maalisia ja informaation prosessoinnin taitoja se-
kä kommunikatiivisia ja strategisia taitoja (Deur-
sen ym. 2014; 2016). Digitaalisten taitojen omak-
suminen perustuu pitkälti epämuodolliseen op-
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pimiseen, jolloin opitaan kokeilemalla ja toisten 
toimintaa havainnoimalla (Helsper 2021). Tutki-
mukset ovat tunnistaneet epävirallisen sosiaalisen 
tuen merkityksen internetin ja digitaalisten palve-
lujen käytössä erityisesti syrjäytyneillä henkilöillä, 
jotka eivät useinkaan hyödy tavallisista digikurs-
seista puutteellisen taustakoulutuksen ja aiem pien 
huonojen oppimiskokemusten vuoksi (Helsper 
2021; Tetri & Juujärvi 2022).

Vaikka sosiaalisen ja digitaalisen syrjäytymisen 
välisestä suhteesta on kasvavaa tutkimusnäyttöä, 
sosiaalisten syrjäytyneiden tai yleisemmin haa-
voittuvien ryhmien digitukea on tutkittu erit-
täin vähän (Helsper 2021). Aihe on kuitenkin hy-
vin ajankohtainen digitaalisten palvelujen lisään-
tyessä. Tuoreen suomalaistutkimuksen (Buchert 
& Wrede 2021) mukaan järjestöt kantavat yhä 
enemmän vastuuta ikääntyneiden maahanmuut-
tajien palveluneuvonnasta. Neuvonnassa painot-
tuu Kelan palveluissa opastaminen, mihin mer-
kittävänä syynä on palveluverkoston harvenemi-
nen ja vähentyneet mahdollisuudet kasvokkaiseen 
asiointiin. Haastavissa tilanteissa neuvojat voivat 
sortua asiakkaan puolesta asiointiin, johon heil-
lä ei ole laillista oikeutta ja joka voi johtaa epäsel-
viin vastuusuhteisiin asiakkaan kanssa. (Buchert 
& Wrede 2021.) Tämä tutkimus valottaa osaltaan 
järjestöjen roolia digituen kentässä, vaikka se ei 
olekaan varsinaisesti tutkimuksen kohteena.

Aineisto ja menetelmät

Tiedonhankintamenetelmänä oli teemahaastat-
telu, joka etenee yksityiskohtaisten kysymysten 
sijaan keskeisten teemojen varassa tuoden esiin 
haastateltavan asioille antamia merkityksiä ja tul-
kintoja (Hirsjärvi & Hurme 2018). Haastattelu-
runko sisälsi seuraavat teemat: asiakkaiden tarpeet, 
asiakkaiden tukeminen sähköisten palvelujen käy-
tössä ja tukemisessa tarvittava osaaminen. Keräsin 
osallistujat lumipallo-otannalla, jossa haastatelta-
vat suosittelevat seuraavia haastateltavia. Lopetin 
haastattelut siinä vaiheessa, kun uusia haastatelta-
via ei enää nimetty. Pääkaupunkiseudun ammatti-
korkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikun-
ta on antanut tutkimukselle puoltavan lausunnon. 
Osallistujat antoivat kirjallisen suostumuksen tut-
kimukseen ja henkilötietojen käsittelyyn. 

Otantaketju kattoi 21 henkilöä, jotka toimivat 
digituen kehittämisprojekteissa sosiaalisesti syr-
jäytyneiden kansalaisten parissa pääasiassa Uu-

dellamaalla. Osallistujien keski-ikä oli 40,1 vuot-
ta (kh = 7,1). Heistä kahdeksan toimi pääasiassa 
rikostaustaisten henkilöiden (vapautuvien ja en-
tisten vankien, koevapautta tai yhdyskuntaseuraa-
muksia suorittavien) parissa ja viisi mielenterveys-
kuntoutujien parissa. Kahdeksalla osallistujalla di-
gituen kohteena oli myös muita sosiaalisesti syr-
jäytyneitä ryhmiä, kuten vammaisia, asunnotto-
mia tai päihdeongelmaisia, tai he kehittivät digi-
tukea kaikkien kansalaisryhmien tarpeisiin. Kaksi 
kolmannesta toimi järjestöjen kehittämistehtävis-
sä, ja kolmannes oli valtionhallinnossa tai sosiaa-
lipalveluissa työskenteleviä. Osallistujien joukossa 
oli myös viisi henkilöä, jotka toimivat vapaaehtoi-
sina digituen antajina järjestöissä ja jotka määritte-
livät itsensä vertaistukijoiksi. Lähes puolella osal-
listujista (n = 10) oli sosiaalialan koulutus, pää-
asiassa sosiaalialan sosionomi.

Toteutin haastattelut etäyhteydellä kahden kuu-
kauden aikana syksyllä 2020. Yksi haastattelu kes-
ti keskimäärin 40 minuuttia. Aineistoa kertyi yh-
teensä 13 tuntia ja 53 minuuttia. Toteutin litteroi-
dun aineiston analyysin NVivo-ohjelmalla. Käy-
tin siinä refleksiivistä temaattista analyysia, jossa 
tutkija muodostaa analyysin perusteella tutkitta-
van ilmiön ulottuvuuksia kuvaavia itsenäisiä tee-
moja alateemoineen (Braun & Clarke 2022). In-
duktiivisen analyysin kohteena olivat haastatelta-
vien semanttiset ilmaisut eli pitäydyin haastatelta-
vien puheessa pyrkimättä tulkitsemaan siihen si-
sältyviä piiloisia merkityksiä. Muodostin analyy-
sin perusteella neljä teemaa: digituen tarpeet, di-
gituen paikat, digituen osaaminen ja digituen eet-
tinen perusta.

Tulokset

Teemat alateemoineen on esitelty taulukossa 1. 
Seuraavaksi esittelen tulokset teemoittain ja an-
nan aineistoesimerkkejä. Alateemojen nimet on 
tekstissä kursivoitu. Käytän digituen saajista yh-
tenäisyyden vuoksi nimitystä asiakas, vaikka haas-
tateltavat käyttivät myös muita ilmaisuja, kuten 
kansalaiset tai ”meidän ihmiset”.

Digituen tarpeet
Haastateltavat toimivat useiden syrjäytyneiden 
ryhmien, kuten vapautuvien vankien, asunnot-
tomien, päihde- ja mielenterveysongelmaisten se-
kä vammaisten, parissa. Useilla haastateltavilla tu-
kemisessa painottuivat rikostaustaiset henkilöt ja 
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pitkäaikaiset mielenterveyspalvelujen käyttäjät, 
joista puhuttiin mielenterveyskuntoutujina. Näi-
den ryhmien kuvaus painottui myös asiakkaiden 
tarpeiden kuvailussa.

Elämäntilanteen ymmärtäminen on haastatelta-
vien mukaan edellytys hyvälle digituelle. He pu-
huivat paljon siitä, kuinka huono-osaisuus on ka-
saantunut asiakkaiden elämässä. Erityisesti van-
geilla on runsaasti toisiinsa kietoutuvia elämänhal-
linnan ongelmia, kuten päihdeongelmia ja asun-
nottomuutta. Vankeusrangaistukset syrjäyttävät 
vangit entisestään digitalisoituvan yhteiskunnan 
ja sen toimintatapojen kehityksestä. Laitteiden ja 
taitojen puute on yleistä. Vapautuvat vangit eivät 
useinkaan omista älylaitteita, puhelimet voivat olla 
kadoksissa tai vaihtaneet omistajaa. Mielenterve-
yskuntoutujilla on puolestaan usein vanhentunei-
ta laitteita, eivätkä he ole osanneet huolehtia lait-
teiden tietoturvasta tai päivittää ohjelmia. Asiak-
kaiden digitaidoissa on kuitenkin suurta vaihte-
lua: osa ei ole koskaan koskenut tietokoneen vir-
tanappiin, ja osa tarvitsee digitaitojen päivittämis-
tä esimerkiksi vankeusrangaistuksen tai työelämäs-
tä poissaolon jälkeen. Varsinkin nuoret voivat ol-
la taitavia sosiaalisen median käyttäjiä mutta eivät 
osaa käyttää sähköisiä viranomaispalveluja.

Digituen tarve tyypillisesti aktivoituu silloin, 
kun asiakas tarvitsee arjen kannalta välttämättö-
miä peruspalveluja. Osa näistä on pienimuotoi-
sia arkisia toimia, kuten ajanvarausten tekemis-
tä tai reseptien uusimista, joilla on kuitenkin elä-
mänhallinnan kannalta suuri merkitys. Mielen-
terveyskuntoutujat haluavat pitää kiinni erityises-
ti pankkiasioiden itsenäisestä hoitamisesta, koska 
se indikoi täysivaltaista kansalaisuutta. Suuri osa 
vangeista vapautuu asunnottomina ja heiltä puut-

tuu toimeentulo. Siten he tarvitsevat tietoa perus-
turvaan liittyvistä palveluista ja monitasoista tu-
kea sähköisten palvelujen käytössä. Akuutteja tar-
peita ovat pankkitunnusten hakeminen, asunto-
hakemuksen tekeminen ja sosiaaliturvan hakemi-
nen Kelan palvelujen kautta. 

Jos ihminen vapautuu vankilasta ja puuttuu henkkarit, 
ei saa pankkitunnuksia. Ei saa henkkareita, kun ei oo 
rahaa. Ei pääse hakemaan sitä rahaa, kun ei oo pankki-
tunnuksia, kun se pitää hakee sieltä sähköisesti kirjau-
tumalla. Eikä voi kirjautua, kun ei ole niitä pankkitun-
nuksia. Eikä henkkareita et pääsee hakemaan niitä. Niin 
se on semmonen aika yleinen ongelma. (Haastattelu 8)

Digituen asiakkailla on myös paljon kielteisiä 
tunteita, jotka estävät ja rajoittavat älylaitteiden 
käyttöä ja digitaitojen oppimista. He voivat pelä-
tä ”painavansa väärää nappia”, rikkovansa laitteet 
tai tulevansa huijatuksi internetissä. Sähköisessä 
asioinnissa pelätään henkilötietojen vuotamista, 
virheiden tekemistä ja niiden seuraamuksia, ku-
ten lisämaksuja tai etuuksien menettämistä. Toi-
saalta pelko palvelujen ulkopuolelle jäämisestä li-
sää ahdistusta. Asiakkaat ovat voineet myös tottua 
siihen, että joku muu, ammattilainen tai läheinen, 
hoitaa heidän puolestaan asioinnin internetissä ja 
heidän motivaationsa digitaitojen opiskeluun on 
vaihteleva. Vankilasta vapautuvilla vangeilla digi-
taalisen maailman opettelu voi liittyä uuden elä-
mäntavan omaksumiseen. Ilman tukea digitaito-
jen opettelusta voi tulla ylitsepääsemätön este, jol-
loin palataan entiseen rikolliseen elämätapaan.

Haastateltavat kertoivat, että asiakkailla on 
usein digitaitojen oppimista hidastavia erityispiir-
teitä, kuten oppimisvaikeuksia, lukihäiriöitä, kes-
kittymiskyvyn ja impulssikontrollin puutetta. Di-
gitaitojen puute aiheuttaa osaltaan alemmuuden 

Taulukko 1. Teemat ja alateemat

Teemat Digituen tarpeet Digituen paikat Digituen osaaminen Eettinen perusta

Alateemat  Huono-osaisuus Järjestöjen kehitystyö Kohtaamistaidot Digitaidot kansalais-
taitoina

Laitteiden ja taitojen 
puute

Luonnolliset paikat ja 
toiminnat

Käytännön ongel-
manratkaisu

Elämänlaadun paran-
taminen

Sähköisen asioinnin 
tarpeet

Sähköisessä asioinnis-
sa neuvominen

Ihmisarvon ja oikeuk-
sien tukeminen

Kielteiset tunteet Pedagogiset keinot

Oppimisen erityis-
piirteet

Motivoiva ohjaus

Yksilöllisen ohjauk-
sen tarve

Vertaistuki
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ja häpeän kokemuksia sekä pelkoja nolatuksi tu-
lemisesta.

Mut pahimmillaan se, ettei oo mukana siinä digitali-
saatiossa, niin vahvistaa tunnetta siitä yhteiskunnan ul-
kopuolelle jäämisestä ja siitä et mä oon erilainen, ja noi 
nauraa mulle ja et mä en osaa ja mä en kykene. Ehkä, 
ehkä sit vielä isommin jotenkin se, sitä et mä en kyke-
ne tavallaan tähän, mitä multa nyt odotetaan ja vaadi-
taan. (Haastattelu 5)

Itsetunto-ongelmat ja oppimisen vaikeudet ra-
joittavat monen osallistumista yleisille digikurs-
seille. He tarvitsevat yksilöllistä ohjausta, jota on 
vaikea toteuttaa isossa ryhmässä. Koska tuettavil-
la ei ole useinkaan ole sopivia älylaitteita, lähituki 
on ainoa toimiva tuen muoto. Kasvokkainen koh-
taaminen on ensisijaista myös siksi, että se tarjoaa 
mahdollisuuden sosiaalisille kontakteille ja helpot-
taa luottamuksen syntymistä.

Se on niin yksilöllistä. Elikkä siellä on jopa sellasia tilan-
teita, et vaikka tilassa on vaan kaks tuettavaa, niin ihmi-
set niin sen oman asiansa kautta kokevat, et vaikka sa-
ma asia tulis viiden minuutin päästä tälle toiselle, niin 
ne ei oikeen pysty sitä kuuntelemaan ja omaksumaan. 
(Haastattelu 15)

Digituen paikat
Järjestöt nousivat esiin keskeisinä digituen anta-
jina, koska suuri osa haastateltavista työskente-
li niiden kehittämisprojekteissa. Järjestöt ovat ke-
hittäneet digitukea jäsentensä ja haavoittuvassa 
asemassa olevien kansalaisten tarpeisiin, ja niille 
on karttunut runsaasti osaamista erityisesti 
laiteiden käytön ja perustaitojen opastuksesta. 

Siis mä oon tosi ilonen tästä, että meillä on näin vahva 
järjestöporukka Suomessa (…). He toimii lähellä 
kansalaisia, sielt nousee näitä uusii juttuja esiin paljon, 
niin kun nyt vaikka tää digituki. Et kyllähän se pitkälti 
on lähteny liikkeelle siitä, että on huomattu se, et meil 
on täällä porukka, joka ei pysty käyttämään. Et heille pi-
tää kädestä pitäen opastaa, et hei tää homma toimii näin 
ja näin. (Haastattelu 14)

Järjestöjen vahvuuksia ovat joustavat ja moni-
muotoiset toimintatavat. Niillä on usein pitkäai-
kainen ja luottamuksellinen suhde kansalaisiin, 
mikä helpottaa digituen tarjoamista ja markki-
nointia. Järjestöt ovat myös luoneet myös uusia 
toimintamalleja tuen tarpeessa olevien henki-
löiden tavoittamiseksi. Useiden toimintamallien 
taustalla oli oivallus siitä, että digituen tulee löy-
tää syrjäytyneet kansalaiset, koska he eivät löy-
dä digitukea tai rohkene osallistua yleisille digi-
kursseille.

Haastateltavilla oli yhtenäinen näkemys siitä, 
että digituen tulee tapahtua luonnollisissa paikois-
sa, joissa ihmiset käyvät tai viettävät aikaa. Siitä 
voidaan tiedottaa osana muuta viestintää, mut-
ta sitä ennen kaikkea tulee tarjota henkilökohtai-
sesti matalalla kynnyksellä. Tieto digituesta leviää 
tehokkaasti myös asiakkaiden verkostojen kautta. 
Digitukea tarjotaan matalan kynnyksen toimin-
tana monenlaisissa ympäristöissä, kuten järjestö-
jen tiloissa, päivä- ja toimintakeskuksissa, asumis-
yksiköissä, virastojen aulapalveluissa tai kodeissa. 
Useat haastateltavat antoivat digitukea myös osana 
asiakastyötä koevapauden valvontatehtävissä, kri-
minaalihuollossa, sosiaalipalveluissa tai virastoissa. 
Haastateltavien mukaan digituen tulisi olla luon-
teva osa toimintaa paikasta riippumatta.

Digituen osaaminen
Useat haastateltavat korostivat kohtaamista di-
gituen perustaitona, joka perustuu pyrkimyk-
seen ymmärtää asiakkaan tilannetta ja tarpei-
ta tämän näkökulmasta. Kohtaaminen on ennen 
kaikkea luonnollista ”ihmisenä ihmiselle” olemis-
ta ja puhumista. Se lähtee liikkeelle kiireettömän 
ja turvallisen ilmapiirin luomisesta rauhallisessa 
paikassa. Etukäteen ei voi tietää, kuinka paljon 
ongelman selvittely ja ratkaisu vievät aikaa, 
mikä edellyttää kärsivällisyyttä kummaltakin 
osapuolelta. Tuettavalla voi olla myös muita 
pulmia kuin se, mihin hän on varsinaisesti tullut 
hakemaan apua. 

Tää on tarkotettu just semmoseks et istutaan alas ja nyt 
on aikaa jutella, että ei oo kiire mihinkään. Et mä otan 
nyt tän sun asian hoitaakseni, et istu siihen ja jutellaan 
jotain. Jos tää ois semmosta liukuhihnatyötä, että okei 
sulla on koneessa tommonen, mä painan tosta nappia 
ja sit otetaan seuraava ihminen, niin ei siihen tulis ikinä 
ketään. (Haastattelu 1)

Juttelu arkipäivän asioista ammattitermejä vält-
täen luo tasavertaisuutta ja luottamusta, kun asia-
kas uskaltautuu puhumaan vaikeuksistaan. Di-
giasiat nähdään osana arkisia pulmia, joita pyri-
tään yhdessä ratkomaan. Kohtaamiseen sisältyvät 
kuuntelun, selkokielisuuden ja empaattisen ym-
märtämisen taidot. Tuettavalla on usein vaikeita 
tunteita, kuten häpeää ja pelkoja, joita taitava tu-
kija voi ymmärtää ilman sanoittamista.

Digitukijoiden työ on pääasiassa käytännön on-
gelmien ratkaisua asiakkaan esittämiin pulmiin. 
Tukijoilla tulee olla riittävät perustaidot laitteiden 
ja sovellusten käytöstä, riittävä digitaalisten ympä-
ristöjen ja palvelujen ymmärrys sekä perehtynei-
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syyttä tietoturvakysymyksiin. Haastateltavat pai-
nottivat, että digitukijoiden ei tarvitse olla digi-
asiantuntijoita, ”koodareita tai digivelhoja”, jos-
kin erityisosaamisesta voi olla hyötyä. Sen sijaan 
heidän tulee osata aktiivisesti hankkia tietoa silloin 
kun oman osaamisen rajat tulevat vastaan.

Sähköisessä asioinnissa neuvominen on lisäänty-
nyt koronapandemian myötä. Se on monivaihei-
nen tapahtuma, joka sisältää teknistä ja sisällöllis-
tä opastamista. Sähköisen hakemuksen tekeminen 
edellyttää vahvaa tunnistautumista, tietojen 
rinnakkaista etsimistä, liitteiden lataamista toisista 
palveluista ja niiden liittämistä hakemukseen. 
Opastuksessa käytetään usein myös tukijan 
älylaitetta, koska tuettavan laitteista puuttuu 
tarvittavia ohjelmia. Digituen eettisten ohjeiden 
mukaan asiakkaan henkilötietojen näkeminen ja 
käsittely on digituen antajalta lähtökohtaisesti 
kiellettyä, mikä tekee neuvomisesta haasteellista.

Sitten on vaitiolovelvollisuus ja kaikki tämmöiset. Nii-
tähän ei pysty edes kuka vaan kattomaan eikä auttele-
maan. Niissä on niin paljon asioita, mitä tulee. Kun se 
pitää ensin avata, se pitää kirjoittaa, se pitää liittää, se 
pitää lähettää. Siinä on niin monta vaihettakin, että se 
on tosi vaativaa. (Haastattelu 17)

 Tuen tarvitsijat kokevat erityisesti Kelan ja työ-
voimapalvelujen internetsivut hankaliksi, kos-
ka siellä on paljon informaatiota ja vieraita käsit-
teitä. Laadukas tukeminen etuuksien hakemises-
sa edellyttää laajaa ymmärrystä yhteiskunnan toi-
minnasta ja palvelujärjestelmästä, viranomaiskie-
len ymmärtämistä ja useiden digitaalisten proses-
sien hallintaa. Useat haastateltavat näkivät sähköi-
sessä asioinnissa neuvomisen osana palveluohjauk-
sellista työotetta, jossa selvitetään laajemmin asi-
akkaan tarpeita. 

Siinä varmasti pitäis osata ymmärtää, että mitä palvelu-
rakenteit, tai millaisia palveluita heille voi tarjota (…) 
Et jos hän tulee kysymään jotain yhtä asiaa, niin miet-
tiä sitä kokonaisuutta, mihin se avuntarve liittyy (…) 
Tarviiko hän muutakin, kun vaikka sitä asumistukea 
(…) Et ei vaan ratkaista sitä ongelmaa, mitä tullaan ky-
symään, vaan mietitään, ensinnäkin, liittykö se johon-
kin kokonaisuuteen ja voiko sen asian tavallaan ratkais-
ta paremmin tai tehokkaammin niin, että sitä ongelmaa 
ei synny enää jatkossa. (Haastattelu 9)

Opastustilanteessa digitukija tarvitsee myös pe-
dagogisia keinoja. Hänen tulee olla rauhallinen, 
mutta määrätietoinen ja konkreettinen. Hänen 
tulee esittää asiat selkeästi ja tarkistaa, miten tuet-
tava on ymmärtänyt ne sekä toistaa tarvittaessa. 
Hänen tulee osata sovittaa oma toimintansa tuet-
tavan vastaanottokykyyn ja tilanteeseen. Opasta-

misen tulee edetä asiakkaalle sopivassa tahdissa. 
Tukija näyttää konkreettisesti ”kädestä pitäen”, 
mitä laitteella ja sovelluksessa täytyy tehdä.

Digitaitojen oppiminen edellyttää harjoittelua 
ja rutiinien kehittymistä laitteiden ja ohjelmien 
käytössä. Digitukeminen voi syventyä pitkän täh-
täimen motivoivaksi ohjaukseksi. Tuettavat tarvitse-
vat esimerkkejä erilaisista käyttötavoista sekä roh-
kaisua ja kannustusta sähköisten palvelujen ja ne-
tin kokeiluun ja itsenäiseen käyttämiseen. Moti-
voivassa ohjauksessa tukija haastaa tuettavaa ajat-
telemaan digitaitojen oppimista uudesta tai laa-
jemmasta näkökulmasta. Haastateltavat korosti-
vat elämänhallinnan saavuttamista mutta puhui-
vat digituesta myös persoonallisen kehittämisen 
välineenä. Digitaitojen oppiminen lisää pystyvyy-
den tunnetta ja itseluottamusta. Parhaimmillaan 
onnistumiset innostavat tuettavia opiskelemaan li-
sää uusia asioita ja kehittämään itseä uusilla elä-
mänalueilla. 

Ei se ihminen ole siellä digitaalisuutta varten (…) si-
tä kiinnostaa se, että hän vois hyvin ja hän vois joten-
kin parantaa elämäänsä näillä palveluilla tai jollain (…) 
Että jos nähtäis se ihminen ja se ihmisen elämä ja yksi-
löllisyys, niin se olis jotenkin se juttu. (Haastattelu 10)

Vertaistuki nousi haastatteluissa esiin erityise-
nä digituen muotona, joka perustuu aidosti ta-
savertaiseen asetelmaan tuettavan ja tukijan välil-
lä. Omista vaikeuksista ei välttämättä haluta ei-
kä kehdata puhua ”oman porukan” ulkopuolisil-
le. Vertaistukijalla on ollut vastaavia vaikeuksia, 
jotka hän on selvittänyt onnistuneesti. Hän ym-
märtää tuettavan tunteita, kuten ulkopuolisuut-
ta, osaamattomuutta, hermostuneisuutta tai epä-
luottamusta. Vertaistukijoihin luotetaan enem-
män kuin ammattilaisiin, jolloin tieto ja neuvot 
otetaan heiltä paremmin vastaan. 

Vertaistukea toteutettiin kehittämishankkeis-
sa usein eri tavoin, joista yhtenä hyväksi koettu-
na mallina oli vertaisohjaajan ja sosiaalialan am-
mattilaisen muodostama työpari. Haastatteluihin 
osallistui viisi vapaaehtoista vertaistukijaa, joilla 
oli positiivisia kokemuksia sekä digituen saami-
sesta että antamisesta. He kokivat toisten auttami-
sen palkitsevana ja omia taitoja kehittävänä asiana, 
josta on molemminpuolista iloa ja hyötyä.

Digituen eettinen perusta
Haastateltavilla oli yhtenäinen näkemys siitä, et-
tä digitaaliset perustaidot ovat lukutaitoon verrat-
tavia kansalaistaitoja, jotka jokaisen tulee opetel-
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la. Omien asioiden hoitaminen, opiskelu, työssä 
käynti ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat mer-
kittäviä digivälitteisiä toimintoja, joita ilman yh-
teiskunnassa ei voi pärjätä. Ilman internetiä ei ole 
mahdollista edes hakea opiskelu- tai työpaikkaa. 
Erityisesti sähköisten asioinnin taitojen oppimi-
nen on tärkeää itsenäisen elämän kannalta, koska 
silloin riippuvuus toisten ihmisten avusta vähenee. 

Haastateltavat toivat esiin, että karttuvat digi-
taidot tarjoavat myös mahdollisuuden elämänpii-
rin laajentamiseen ja elämänlaadun parantamiseen. 
Digituen ei tulisi rajoittua pelkästään välttämättö-
mässä asiassa avustamiseen, vaan sen tulisi esitel-
lä myös muita mahdollisuuksia elämän rikastami-
seen. Useiden haastateltavien antama digituki ta-
pahtui osana kokonaisvaltaista auttamista ja palve-
luohjausta. Tällöin digitaitojen oppiminen liittyi 
laajempiin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja pää-
määriin, kuten rikoksettoman elämäntavan omak-
sumiseen, kuntoutumiseen ja hyvinvointiin, opis-
keluun tai työhön. Haastateltavien mukaan digi-
tuen tulisi isossa kuvassa kytkeytyä organisaatioi-
den ja ammattilaisten päämääriin syrjäytymisen 
ehkäisemisessä. 

Digituki edistää asiakkaiden ihmisarvon ja oi-
keuksien toteutumista. Haastateltavien näkemyk-
sen mukaan digipalvelut ja digituki ovat osa kan-
salaisten perusturvaa ja ihmisoikeuksia. Asiakkaal-
la on myös oikeus saada opastusta sähköisissä pal-
veluissa lakien perusteella. Haastateltavat täsmen-
sivät useita eettisiä velvollisuuksia ammattilaisille. 
Heillä tulisi olla erityinen velvollisuus ottaa pu-
heeksi digituen tarve asiakkaiden kanssa. Digi-
tukea tulee antaa pyydettäessä, ja sitä tulee myös 
aktiivisesti tarjota, hienotunteisesti ja ihmisar-
voa kunnioittaen. Digituen tulee tapahtua asiak-
kaan itsemääräämisoikeuden puitteissa; hänellä 
on myös oikeus kieltäytyä digitaalisten palvelujen 
käytöstä. Organisaatioissa digituen tulisi olla osa 
kaikkea asiakaspalvelua.

Meijän ajatus ja slogan on se, et jos sä et oo digistä osal-
linen, niin sä et ole enää kansalainen tänä päivänä. Eli 
palvelut on tänä päivänä siirtyny niin paljon sähköiseen 
muotoon, jos me puhutaan ihan peruspalveluista. Mut 
sen lisäksi myös kaiken näkönen osallisuus yhteiskun-
nallisista asioista, ja asioihin vaikuttaminen, on siirtyny 
sähköiseen muotoon, niin kyllähän se ihan elintärkee-
tä on. Et kyllähän tänä päivänä ihminen, joka on täysin 
ulkopuolella sähköisistä palveluista ja digitalisaatiosta, 
niin kyl se on aika lailla ulkopuolella myös yhteiskun-
nasta. (Haastattelu 2)

Keskustelu ja johtopäätökset

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, 
millaista on sosiaalisesti syrjäytyneiden hyvä di-
gituki. Tutkimukseen osallistujat toimivat digi-
tuen antajina tai kehittäjinä syrjäytyneiden ryh-
mien parissa ja heillä oli runsaasti tuoretta tietoa 
osaamisen kehittämisestä ja hyvistä käytännöstä. 
Tulosten perusteella hyvä digituki edellyttää anta-
jaltaan kykyä selvittää asiakkaiden erityisiä tarpei-
ta, monipuolisia teknisiä ja vuorovaikutustaitoja 
sekä sitoutumista sosiaalista oikeudenmukaisuut-
ta edistävään arvoperustaan. Hyvä digituki tapah-
tuu luontevana osana muuta sosiaalista toimintaa 
tai palvelua. Se on ennen kaikkea käytännön on-
gelmanratkaisua, jossa tuettavaa rohkaistaan ko-
keilemaan laitteita ja palveluja turvallisessa ym-
päristössä. 

Tulosten mukaan asiakkailla on puutetta toimi-
vista älylaitteista mutta ennen kaikkea digitaidois-
ta. Älylaitteet ja saavutettavat digitaaliset palvelut 
eivät riitä ehkäisemään digitaalista syrjäytymistä, 
elleivät ihmiset osaa käyttää niitä. Digituen tehtä-
vänä on ennen kaikkea kehittää digitaalista luku-
taitoa, joka auttaa selviämään arjessa ja siten lisää 
elämänhallintaa ja -laatua. Digitaalinen lukutaito 
sisältää teknisten ja informaation käsittelyn taito-
jen lisäksi strategisen ymmärryksen siitä, miten in-
ternetiä ja sähköisiä palveluja voi käyttää hyväksi 
oman elämän päämäärien tavoittelussa (Deursen 
ym. 2014; UNESCO 2018). Hyvässä digituessa 
ovat nämä kaikki näkökulmat läsnä, vaikka siinä 
askarreltaisiinkin yksittäisen taidon parissa. Taito-
jen oppiminen etenee asteittain ja edellyttää jat-
kuvaa harjoittelua. 

Tulosten perusteella sosiaalisesti syrjäytynei-
den henkilöiden keskeiset digituen tarpeet liitty-
vät moninaisten, arjen hallinnan kannalta välttä-
mättömien sähköisten palvelujen käyttöön, vaik-
ka esiin tuli myös sosiaalisiin suhteisiin, opiske-
luun ja viihdekäyttöön liittyviä tarpeita. Digituen 
antajat tunsivat laajasti kohderyhmänsä problema-
tiikkaa samalla kun korostivat asiakkaiden yksilöl-
lisyyttä. Tuloksissa korostuu digitukien antajien 
pyrkimys ylittää huono-osaisuuteen liittyvä em-
patiakuilu (Saari 2015) ymmärtämällä asiakkai-
den moninaisia tilanteita ja normalisoimalla osaa-
mattomuuden kokemuksia. Digiongelmat näh-
dään kaikkia ihmisiä koskettavina pulmina, joita 
voidaan yhdessä ratkoa kasvoja menettämättä. Yh-
teistyö rakentuu parhaiten epämuodollisissa puit-
teissa ja arkisen keskustelun kautta, joka viestii ta-
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savertaisuutta ja lievittää ulkopuolisuuden koke-
musta. Tulokset ovat yhteneväisiä Eeva Järveläisen 
ja Teemu Rantasen (2019) tulosten kanssa, joiden 
mukaan luonteva sosiaalinen vuorovaikutus työn-
tekijän kanssa tarjosi koevapaudessa oleville van-
geille mahdollisuuden avun ja neuvojen pyytämi-
seen sekä tuki heidän sosiaalisten taitojensa kehit-
tymistä. Lähituki mahdollistaa myös etätukea pa-
remmin taitojen ja uusien käyttäjäroolien omak-
sumisen kokeilun ja mallioppimisen kautta.

Tutkimukseen osallistujat korostivat tekni-
siä taitoja enemmän kohtaamisen taitoja, joihin 
sisältyy taito luoda kiireetön ilmapiiri, rakentaa 
luottamuksellinen suhde tuettavan kanssa ja kuul-
la hänen tarinansa (Juujärvi & Salin 2019). Digi-
tuen asiakkailla voi olla monenlaisia oppimisen 
haasteita ja vaikeita tunteita, kuten tietotekniikan 
käyttöön liittyviä pelkoja tai häpeää osaamatto-
muudesta ja erilaisuudesta. Avain onnistuneeseen 
kohtaamiseen on täsmällinen empatia (accurate 
empathy), joka perustuu tuettavan näkökulman 
omaksumiseen konkreettisessa ongelmatilantees-
sa, hänen tarpeidensa ja tunteidensa tunnistami-
seen ja sisäisen maailmansa aistimiseen. Täsmälli-
nen empatia on osa motivoivana haastatteluna tai 
keskusteluna tunnettua menetelmää, joka vahvis-
taa asiakkaan motivaatiota ja sitoutumista muu-
tokseen. Siinä tekniikkoja tärkeämpää on keskus-
telun henki, joka ilmenee asiakkaan ehdottoma-
na hyväksyntänä, myötätuntona ja yhteistyönä. 
(Miller & Rollnick 2013.) Haastateltavat kuvasi-
vat käyttävänsä useita motivoivan keskustelun ele-
menttejä, vaikka vain yksi mainitsi sen nimeltä. 
Tutkimustulosten perusteella motivoiva keskuste-
lu voisi olla tietoinen lähestymistapa asiakasym-
märryksen syventämiseksi. Sitä voi soveltuvin osin 
suositella osaksi digituen koulutuksia.

Tutkimustulokset toivat esiin myös digituen 
järjestämiseen liittyviä ristiriitoja. Kelan etäpal-
velujen haastavuus nousi myös tässä tutkimuk-
sessa esiin muiden tutkimusten tavoin (Buchert 
& Wrede 2021; Kaihlanen ym. 2021). Tulosten 
mukaan Kelan palveluihin annetaan tukea laajal-
la rintamalla: järjestöissä, sosiaalipalveluissa ja itse 
Kelassa. On huomattava, että digitukijoiden ase-
ma ja oikeudet suhteessa asiakkaisiin vaihtelevat 
taustaorganisaatiosta ja ammatillisesta asemasta 
riippuen. Ainoastaan palvelujen tarjoajilla on lail-
linen oikeus tarpeellisten henkilötietojen käsitte-
lyyn. Järjestöissä digitukijoiden asema rinnastuu 
asiamiehenä ja avustajana toimimiseen hallinto-
asiassa, ja heillä on salassapitovelvollisuus koski-

en asian hoitamista varten saatuja luottamuksel-
lisia tietoja. (Valtiovarainministeriö 2017.) Järjes-
töjen ohjeiden ohella heidän toimintaansa sääte-
levät digituen eettiset ohjeet, jotka kieltävät asi-
akkaan henkilötietojen näkemisen ilman lupaa 
(Digi- ja väestötietovirasto). Järjestöissä toimivat 
ammattilaiset olivat hyvin tietoisia ohjeista ja 
eettisistä riskeistä. Siitä huolimatta he näkivät 
henkilökohtaisen opastamisen sähköisissä palve-
luissa välttämättömänä osana toimivaa digitukea, 
mikä puolestaan herättää kysymyksen järjestöjen 
ja palvelujen työnjaosta ja rooleista. 

Järjestöjen antaman digituen tarkoitus on 
täydentää julkisten palvelujen antamaa tukea 
kohottamalla asiakkaiden perustaitoja välineiden 
käytössä ja uskallusta käyttää palveluja (Valtio-
varainministeriö 2017). Tulosten mukaan järjes-
töt kuitenkin kehittävät kokonaisvaltaista digi-
tukea kohderyhmiensä tarpeisiin sisältäen niin 
sähköisten palvelujen neuvontaa kuin yrityk-
sille kuuluvaa laitetukea. Järjestöjen toimintaa 
motivoi niiden sosiaalisia oikeuksia korostava 
arvopohja ja tietoisuus siitä, että haavoittuvassa 
asemassa olevat asiak kaat eivät saa riittävää tu-
kea ja opastusta julkisista palveluista (Buchert 
& Wrede 2021). Järjestöt toimivat tyypillisesti 
projektirahoituksen varassa, mikä tekee niiden 
toiminnasta haavoittuvaa. So siaali-  ja terveyspal-
velujen tulisikin ottaa niille kuuluva vastuu kaik-
kien asiakasryhmiensä digituesta. Digituen kehit-
täminen on tärkeää myös siksi, että kansalaisilla 
on merkittävää osaamisvajetta sähköisten palvelu-
jen käytössä myös pitkälle digitalisoituneissa yh-
teiskunnissa (Deursen ym. 2014). 

Tulosten mukaan sosiaalisesti syrjäytyneille ryh-
mille suunnatun digituen tulisi olla osa kokonais-
valtaista auttamista ongelmatilanteessa, tapahtui 
se sitten julkisten palvelujen tai järjestöjen piiris-
sä. Tuen tarpeet ovat yksilöllisiä, minkä vuoksi di-
gitukea tulee olla monenlaista ja saatavilla useis-
ta paikoista (Kaihlanen ym. 2021). Ammattilai-
silla tulisi olla palveluohjauksellinen työote, ym-
märrystä digitaalisen ja sosiaalisen syrjäytymisen 
yhteen kietoutuneisuudesta sekä digitaalisten tai-
tojen ja palvelujen mahdollisista hyödyistä asiak-
kaille. Tuloksista piirtyvä digitukijoiden työnkuva 
on hyvin yhtenevä uusien palveluohjaajien työn-
kuvien kanssa, joita on perustettu osana sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistumispyrkimyksiä. Myös 
niissä korostuvat työntekijän persoonallinen tyyli, 
asiakkaiden aktiivinen auttaminen ja monipuoli-
set vuorovaikutustaidot (Saari ym. 2018). Vertais-
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tukea hyödyntävät mallit, kuten kokemusasian-
tuntijoiden palkkaaminen digitukijoiksi, ovat tu-
losten perusteella hyödyllisiä sekä tuettaville että 
tukijoille. Ne osaltaan madaltaisivat kynnystä tuen 
hakemiseen ja sujuvoittaisivat palveluja.

Yleisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
ajankohtaisissa kehittämishankkeissa on kehitetty 
runsaasti hyviä käytäntöjä ja osaamista digitaalisen 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Vaikka tutkimus 
kohdentui sosiaalisesti syrjäytyneiden ryhmien di-
gitukeen, tuloksia voidaan hyödyntää myös mui-
den haavoittuvien ryhmien, kuten ikääntyneiden 
ja maahanmuuttajien, sekä yleisesti asiakaslähtöi-
sen digituen kehittämisessä. Tutkimuksen rajoi-
tuksena on, että osallistujat edustivat pääasiassa 
järjestöjen ja valtionhallinnon kehittämishankkei-
ta, joten se ei kuvaa julkisten palvelujen tai yritys-
ten antamaa digitukea. Osallistujat toimivat pää-
asiassa Uudellamaalla, jossa lähituki on helpom-
paa järjestää kuin muualla Suomessa lyhyempien 

välimatkojen vuoksi. Tutkimustulokset perustu-
vat digituen antajien näkemyksiin hyvästä digitu-
esta, joita tulisi täydentää digituen saajien näke-
myksillä. On myös huomattava, että merkittävä 
osa digituesta saadaan läheisiltä (Tetri & Juujär-
vi 2022; Valtiovarainministeriö & Digi- ja väestö-
virasto 2020). Jatkossa on tärkeä tutkia epäviralli-
sen digituen muotoja ja mahdollisuuksia digitaa-
lisen syrjäytymisen torjumisessa.

Digituen integroiminen osaksi palveluorgani-
saatioiden toimintaa edellyttää arvojen, asenteiden 
ja työkulttuurin muutosta, jossa digikuilujen pois-
taminen nähdään tärkeänä ihmisoikeuskysymyk-
senä ja ammattieettisenä velvollisuutena (Sanders 
& Scanlon 2021). Sosiaalisesti syrjäytyneiden ryh-
mien digituki on tällöin positiivista erityiskohte-
lua, jolla pyritään edistämään kansalaisten yhden-
vertaisia ja tasapuolisia oikeuksia hyvään elämään 
(Talentia 2017). Keskustelu digitaalisten palvelu-
jen ja digituen etiikasta on vasta alkamassa.
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ENGLISH SUMMARY
Soile Juujärvi: Digital support for socially 
marginalised people: empathy and practical 
problem-solving (Sosiaalisesti syrjäytyneiden 
ryhmien digituki: empatiaa ja käytännön 
ongelmanratkaisua)

Most citizens are fluent in the use of digital devices 
and services, but there is a minority who are excluded 
due to lack of devices and skills and to negative attitudes. 
Therefore, economically and socially disadvantaged 
people need support to reverse the process of digital 
exclusion. Digital support is intended to promote 
the skills that people need to use digital services and 
devices independently and safely. This study examined 
what good digital support consists of for socially 
marginalised people. Twenty-one participants working 
in frontline projects and representing non-governmental 
organisations, public government and services, were 
interviewed. 

According to the results, good digital support 
acknowledges clients’ diverse life situations, needs and 
special demands for learning. It is based on personalised 
counselling and shared practical problem-solving. 

The emphasis is on the use of public digital services, 
which requires numerous user skills. In addition to 
sufficient digital skills, quality digital support also 
teaches social interaction skills and an understanding 
of the service system. Digital support should be offered 
in the places people naturally visit as part of services 
or social activities. Good digital support improves the 
life management of socially marginalised people and 
enhances human dignity and rights. Non-governmental 
organisations play a major role in providing holistic 
digital support for socially marginalised groups. 
Established good practices can be utilised in social and 
health care services that should provide intensive digital 
support as part of regular client work and emergent 
models of service counselling. In organisations, the 
integration of digital support with other activities calls 
for the acknowledgement of clients’ social rights as part 
of the organisation’s values and work culture. 

Keywords: case management, digital divide, digital 
skills, digital support, mental health service users, 
non-governmental organisations, prisoners, socially 
marginalised.
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