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Digitaalisuuden lupaus 

•Palvelujen saatavuuden, 
saavutettavuuden, 
hyväksyttävyyden ja sopivuuden 
lisääminen  

•Kustannustehokkuus 

• Digitaalisten ja kasvokkaisten 
palvelujen suhde 
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Syrjäytyminen, osallisuus ja digitalisaatio 

• Syrjäytyminen - elämänvalintoja kaventava ulkopuolisuus 
yhteiskunnan valtavirrasta, instituutioista ja/tai ihmissuhteista 

• Osallisuus – aktiivinen kansalaisuus (koulutus-, työmarkkina- ja 
poliittinen kansalaisuus) 

• Digitalisoituva yhteiskunta – tiedon muuttaminen digitaaliseen 
muotoon ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen kaikilla 
elämänalueilla 

• Digitalisaatio ei tarkoita vain uusien välineiden käyttöönottoa, vaan 
sillä on vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen, ihmisten välisiin 
suhteisiin ja itseymmärrykseen 
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Syrjäytyminen, osallisuus ja digitalisaatio 

• Syrjäytymisen ja osallisuuden mekanismit digitaalisessa 
ympäristössä 

• Eriarvoisuusparadoksi (terveyden edistämisessä) 

– Kaikille yleisesti suunnatut toimet hyödyttävät eniten niitä, joilla 
jo valmiiksi hyvät voimavarat ja vähiten haavoittuvassa asemassa 
olevia – eriarvoisuus kasvaa  

• Yksilön toimijuuden korostaminen (esim. tiedon hallinta 
ja hankkiminen) ja itsepalvelun lisääntyminen – 
asiakasosaamisen, aktiivisuuden vaatimus  
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Digitalisaation yhteys syrjäytymisen näkyväksi 
tekemiseen ja stigmatisointiin 

DigiIn / Aaltonen 

HS 20.11.2017 
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Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 
nuorten aikuisten palvelut 

•Nuoret aikuiset monissa palveluissa erityisryhmä 

•2010 –luvulla alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille suunnattujen 
kasvokkaisten hyvinvointi- ja ohjauspalvelujen vahvistaminen 

– Nuorisotakuun kuntakokeilut 

– Ohjaamo-toiminta 

– Työpajat 

– Etsivä nuorisotyö 

•Nuorisolähtöiset palvelut toimivat myös välittäjinä ja tukevat 
asioimista jäykemmissä ja enemmän asiakasosaamista vaativissa 
palveluissa, myös sähköisissä palveluissa 
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PROMEQ –Osallistava terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen (STN 2016-2019) 
 •Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten yksinäisyys - 

kynnys osallistua kasvokkaisiin ryhmiin usein vaikeinta juuri 
niille nuorille aikuisille, jotka hyötyisivät sosiaalisesta 
toiminnasta eniten  

•Ryhmä- ja verkkoperustainen kokeilu yksilöohjauksen rinnalle 

– moderoitu, anonyymi ja suljettu verkkokeskustelu - turvallisen tila, 
madaltaa kynnystä osallistua ryhmätoimintaan 

•Hyvinvointimittaukset ennen ja jälkeen – ei mainittavia 
muutoksia, silti positiivisia kokemuksia sekä nuorilla että 
työntekijöillä 
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Nuorten digipalvelujen hyviä käytäntöjä 

•Osallistetaan nuoret toiminnan suunnitteluun ja muotoiluun 

– Nuorten osallisuuden ja asiantuntemuksen huomioon-ottamiselle 
systemaattinen malli, kuunnellaan nuoria siinä, mikä toimii ja mikä ei 

•  Rakennetaan yksiselitteisiä palveluja 

– Tehtävä selväksi, millaista apua palvelusta voi odottaa ja mihin 
tarpeeseen palvelua ei ole tarkoitettu  

•Mahdollistetaan yhteys kasvokkaiseen palveluun 

– Verkko- ja kasvokkaiset palvelut täydentämään toisiaan. 

•  Suunnitellaan palvelu siten, ettei siinä ole umpikujia 

– Digitaalisissa palvelussa pitää aina voida edetä haluamaansa 
suuntaan. 

 



Kiitos! 
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