


• Laitteen ja sovelluksen päivitykset

• Miten saa turhat kuvat ja viestit poistettua?

• Miten vastata puhelimeen?

• Langaton verkko

• Facebook ja Whatsapp

• Kuvien lähettäminen

• Kuvien ja tiedostojen varmuuskopiointi

• E-aineistot

• Yle Areena ja 112 Suomi



• Pilvipalvelut 

• Sähköposti

• Asetukset – näytön kirkkaus, tekstin suurentaminen

• Matkalippujen tilaus

• Minkä älypuhelimen ostan?

• Internet ei toimi

• Verkkopankki

• Suomi.fi ja Kanta.fi



Kirjastot ja verkkopankin käyttö -ohjeistus

https://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/kirjastot-ja-verkkopankin-kayton-opastus.3699b?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/kirjastot-ja-verkkopankin-kayton-opastus.3699b?language_content_entity=fi
https://www.kirjastot.fi/uutiset/ajankohtaista/kirjastot-ja-verkkopankin-kayton-opastus.3699b?language_content_entity=fi


Kanta.fi ja asiointi toisen puolesta



Opastusvideot Youtubessa



Suomi.fi auttaa sähköisesti

 kansalainen voi asioida julkisen hallinnon toimijoiden palveluissa 

yhdellä kirjautumisella. 

 Tarkistaa omat tietonsa eri viranomaisten rekistereistä.

 Hakea tietoa elämäntilanteisiin, joissa pitää asioida useiden eri 

viranomaisten kanssa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi lapsen 

syntymä, avioero, työttömäksi jääminen tai läheisen kuolema.

 Tämän lisäksi palvelusta löytyy tietoa ja ohjeita yrittäjyyteen.

 Voi myös vastaanottaa viranomaisviestejä sähköisesti ja valtuuttaa 

toisen henkilön asioimaan puolestaan









Mikä on hyvä salasana?

1. Riittävän pitkä – suositellaan 15 merkkiä

2. Käytä lausetta tai lorua jonka muistat

3. Merkeillä on väliä: numerot, kirjainten koot ja erikoismerkit käyttöön

4. Älä käytä yleisiä salasanoja tai näppäimistön geometrisiaä kuvioita 
(qwerty1234)

5. Salalauseessa kannattaa käyttää sanoja, joita ei löydy sanakirjoista.

6. Käytä kaksivaiheista tunnistamista aina, jos palvelu sitä tukee

7. Yle Digitreenit

8. Viestintäviraston suositus

9. Tarkista, onko salasanasi vuotanut tietomurrossa!

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2014/12/ttn201412031257.html
https://haveibeenpwned.com/


Maksulliset 

 Käytettävissä on apuohjelmia – F-Secure, icloud-avainnippu, ym. 

Käytännössä käyttäjän tarvitsee yhden ainoan salasanan, jolla hän 

pääsee käsiksi kaikkien käyttämiensä palveluiden salasanoihin.

 Mikäli käyttäjä unohtaa hallintaohjelman salasanan, käy huonosti. Ilman 

sitä hallintaohjelman tietoihin ei pääse millään käsiksi.

 hätäyhteystiedon avulla tärkeät tiedot siirtyvät eteenpäin, jos 

salasanamangerin käyttäjä kuolee

 F-secure

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsecure.key&hl=fi


Matkapuhelimen suojaaminen?

 OTA KÄYTTÖÖN sekä SIM-kortin PIN-kysely että matkapuhelimen suojakoodi

 HAITTAOHJELMIA vastaan voi suojautua pitämällä matkapuhelin 
päivitettynä ja lataamalla ohjelmistoja vain luotetuista lähteistä.

 PALOMUURI JA VIIRUSTENTORJUNTAOHJELMA voivat tarjota älypuhelimelle 
tarvittavaa lisäsuojaa. Ilmaisia ohjelmia mm. Avasta ja Avira.

 IMEI-KOODI TALTEEN. Jos puhelin varastetaan, rikosilmoitusta varten tarvitset 
laitteen yksilöllisen tunnuksen eli imei-koodin. Se löytyy puhelimen 
myyntipakkauksesta.

 OTA KÄYTTÖÖN ESTOPALVELUJA. Selvitä, minkälaisia estoja esimerkiksi viihde-
ja maksupalveluihin liittymään voi ottaa ja valitse sopivat. Varsinkin lasten 
liittymiin estot ovat järkeviä.

 VARMUUSKOPIOI PUHELIMEN SISÄLTÖÄ. Tee riittävän usein kopiot ainakin 
kuvista ja tiedostoista. Tähän ehkä kätevin tapa on pilvipalvelun käyttö. Voit 
myös kytkeä puhelimesi johdolla tietokoneeseen ja kopioida tiedostot.



ANDROID-Varmuuskopiointi

 Android-puhelimia käytetään Google-tileillä, minkä vuoksi eräs 

luonnollisimpia tapoja on varmuuskopioida laitteen tiedot kyseiselle tilille.

 Google Kuvat -sovellus kysyy heti ensikäynnistyksellä, haluaako käyttäjä 

varmuuskopioida kuvat käytetylle Google-tilille. Lisäksi käyttäjä voi 

valita, suoritetaanko automaattinen synkronointi vain Wi-Fi-yhteyksillä vai 

myös matkapuhelinverkossa.

 iOS-laitteet – Icloud tai itunesin kautta ----



Icloud-varmuuskopiointi

https://www.icloud.com/

https://www.icloud.com/


Digineuvonnan palvelutasot

 1. Kaikkien kirjaston asiakaspalvelussa työskentelevien tarjoamat palvelut: 

 Kyyti.finna.fi:n käytönopastus: 

 Verkkokirjasto (Lainojen uusinta, omat tiedot, kirjautuminen, varaaminen) 

 E-aineistot (Ellibs, eMagz, ePress, PressReader, Naxos ja Rockway) 

 Kirjastojen langaton verkko ja sen yleisimmät ongelmatilanteet 

 Asiakaskoneiden toiminta ja ongelmatilanteet 

 Asiakaskoneiden avaaminen ja sulkeminen. 

 Asiakkaiden koneille tallentamien tiedostojen ja sivuhistorian poistaminen 

 Kirjastossa käytettävät laitteet ja niiden opastus asiakkaille 

 Tulostimet ja skannerit ja näiden yleisimmät ongelmatilanteet 



Digineuvonnan palvelutasot

 2. Mediatiimiläisten tarjoamat palvelut: 

 Asiakkaiden omien laitteiden käytön opastus ja apu ongelmatilanteissa 

 Erilaisten verkkopalveluiden opastus, osaamisen mukaan 

 Tavoitteena on aina opastaa asiakkaita niin että he voivat käyttää 

laitteita ja palveluita itsenäisesti. 



Digineuvonnan palvelutasot

 3. Kirjaston henkilökunta ei auta seuraavissa asioissa: 

 Laitteiden avaaminen tai muut laitteen fyysiseen tekniikkaan liittyvät 

ongelmat 

 Verkkomaksujen suorittaminen, tilausten tekeminen, salasanojen 

syöttäminen yms. henkilökohtaisten tietojen käsittely 

 Tarjoamme opastusta ja neuvontaa, korjaamisessa kannattaa kääntyä 

paikallisen atk-korjaajan puoleen. 


