
DIGIVOIMAA SINULLE!  

Olet nyt aloittamassa Digivoimaa-hankkeen aikana kehitettyä digitaalisen 

hyvinvoinnin valmennusohjelmaa. Valmennusohjelmassa on paljon ryhmätehtäviä 

sekä -keskusteluja, mutta voit tehdä useimmat tehtävistä myös itsenäisesti. Ryhmässä 

sinun on kuitenkin mahdollisuus pohtia ilmiötä toisen kanssa sekä saada ohjaajan 

opastuksella ajantasaista tietoa digihyvinvoinnista ilmiönä. 

Digihyvinvointivalmennusohjelmassa tutustut erilaisiin digihyvinvoinnin osa-

alueisiin. Saat esimerkiksi vinkkejä, miten toimia turvallisesti verkkoympäristössä, 

pohdit digitaalisuuden hyödyntämistä omien päämäärien (esim. työllistyminen) 

tavoitteluun sekä fyysistä hyvinvointia osana digihyvinvointia. 

 

 

MITÄ DIGITAALINEN HYVINVOINTI OIKEASTAAN ON? 

Nykyaikana digitaalisuus on voimakkaasti läsnä arjessamme. Sen vaikutukset näkyvät 

tavoissamme kuluttaa aikaamme, sosiaalisten suhteittemme ylläpidossa, tavoissa joilla 

seuraamme maailmaa, mutta samalla digitaalisuus vaikuttaa myös kokemaamme 

fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Digitaalisesta hyvinvoinnista 

voidaan puhua yhtenä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osa-alueena., mutta mitä sillä 

oikeastaan tarkoitetaan? Digivoimaa-hankkeessa kehitetty digihyvinvoinnin käsite 

tarkoittaa tilaa, jossa subjektiivista hyvinvointia ylläpidetään erilaisissa digitaalisissa 

ympäristöissä. Digihyvinvoiva yksilö pystyy hallitsemaan digitaalisuuden 

haittavaikutuksia (esim. kuormittuminen, vihapuhe, nettikiusaaminen, virtuaalinen 

ahdistelu, someriippuvuus), mutta samaan aikaan kanavoimaan digitaalisen median 

käyttöä siten, että se palvelee hänen henkilökohtaisia ja ammatillisia päämääriään. 

Digihyvinvointitaidoilla tarkoitetaan taitoja, joita yksilö tarvitsee hyödyntääkseen 

digitaalisten ympäristöjen mahdollisuuksia oman identiteettinsä ja päämääriensä 

edistämiseen samoin kuin hallitakseen digitaalisen kommunikaation ja 

informaatiovirran haittoja. 

Uudet digitaaliset ympäristöt ovat luoneet monenlaisia mahdollisuuksia nuorille, mutta 

samanaikaisesti tarvitaan ammattilaisten tukea nuorten taitojen, mahdollisuuksien ja 

motivaation vahvistamiseen digitaalisissa ympäristöissä. 

 

 

 



JOHDATUS DIGIHYVINVOINTIIN 

Digihyvinvointivalmennusohjelma on hyvä aloittaa tutustumalla ryhmässä tai 

itsenäisesti digihyvinvointiin sekä tehdä oheinen digihyvinvointimittari. Ota itsellesi 

mittarin tulokset ylös (esimerkiksi tulostamalla tai kuvakaappauksella), sillä tulokset 

eivät tallennu. Muista, että tulokset ovat itseäsi varten. Sinun ei tarvitse jakaa niitä 

muille ryhmän jäsenille, mikäli et halua. 

Löydät Digivoimaa-hankkeen verkkosivuilta koostetusti materiaalia digihyvinvointiin 

liittyen, mutta tutustu myös seuraaviin linkkeihin: 

 

Digitaalisen hyvinvoinnin osatekijät voidaan jakaa erilaisiin osatekijöihin. 

Digivoimaa-hankkeessa kehitettiin subjektiivista, yksilöllisesti koettua, 

digihyvinvointia mittaava mittaristo. Tässä digihyvinvointia mittaavassa testissä 

vastaaja arvioi itseään ja seuraaviin digihyvinvoinnin ulottuvuuksiin ja tekevät oman 

arvionsa teknologisesta osaamisestaan, kriittisestä medialukutaidostaan, fyysisestä 

hyvinvoinnistaan, käsityksiään itsestään oppijana ja osaajana, sosiaalisista taidoistaan 

digitaalisissa ympäristöissä, elämänhallinnastaan, turvallisuustaidoistaan ja 

kyvykkyydessä ilmaista itseään haluamalla tavalla digitaalisissa medioissa. 

Digihyvinvointimittari mittaa siten itse koettua ja arvioitua digihyvinvointia. Samalla 

se kertoo, mitkä osatekijät ovat hyvällä tasolla ja myös sen, millä osa-alueilla yksilöllä 

voisi olla kehittämisen tarvetta. 

Digihyvinvointimittarin osoite: 

https://digimittari.herokuapp.com/index  

 

Learning cafe –ryhmäkeskustelu 

Ennen siirtymistä varsinaisiin tehtäviin on hyvä pohtia yhdessä, mitä digitaalinen 

hyvinvointi oikeastaan on. Apuna voitte käyttää muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

- Onko digitaalinen hyvinvointi sinulle jo tuttu asia? 

- Mitä sinusta on digitaalinen hyvinvointi?  

- Miten digitaalinen hyvinvointi näkyy juuri sinun elämässäsi? 

- Mitä tavoitteita haluat asettaa itsellesi valmennukselle? Mitä osa-alueita haluaisit erityisesti 

kehittää? 

 

Mikäli haluat, voit kertoa myös hieman omista digihyvinvointimittarin tuloksistasi 

sekä pohtia tavoitteitasi ryhmässä digihyvinvointivalmennukseen.  

 

https://digimittari.herokuapp.com/index


Ensimmäisen ryhmäkeskustelun aikana on myös hyvä laatia eettiset pelisäännöt 

ryhmätoimintaa varten. Eettiset pelisäännöt ovat tärkeä osana toimintaa, kun pohditte 

asioita ryhmässä. Ryhmän jäsenet luovat itse säännöt ohjaajan opastuksella, mutta 

ainakin seuraavien osa-alueiden käsittelyä suositellaan 

1. Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen 

2. Luottamuksellisuus 

3. Läsnäolo ja kuunteleminen 

4. Dialogisuus eli keskustelun merkitys 

5. Jokainen toimii omista lähtökohdistaan 

6. Jokainen saa määritellä omat rajansa eli mitä kertoo 

 


