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Kartoituksessa selvitimme monikulttuurisen järjestökentän digitalisaatiota, digiosaamista, viestintää ja digitukea.
MoniDigi:n avulla on tarkoitus tuoda maahan muuttaneiden näkökulmaa näkyväksi osaksi yhteiskunnan
digitalisaatiota ja kehitystä. 

Monikulttuurisella järjest on keskeinen rooli maahan muuttaneiden digiosallisuuden ja digikotouttamisen
edistämisessä. Järjestöt tavoittavat moninaisia ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä monikielisesti ja
kulttuurisensitiivisesti. 

Maahan muuttaneet ja heidän järjestönsä jäävät helposti tukitoimien ja koulutusten ulkopuolelle, jos tavoittamista
tehdään vain suomeksi ja ruotsiksi totuttuja kanavia pitkin. Haavoittuvassa asemassa olevat maahan muuttaneet on
osallistettava digitaalisten palveluiden suunitteluvaiheisiin ja huomioitava aktiivisesti muutoksessa. 

Kartoituksessa on kerätty ajankohtaista tietoa ja suosituksia digitukea kehittäville tahoille ja järjestöille. 
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Johdanto
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Tarkoitus 
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Kokonaiskuvan saaminen
Kerätä ja jakaa tietoa järjestöjen tarjoamasta digituesta ja
järjestöjen digitaidoista ja koulutustarpeista. Tarkoituksena
on saada kuva sekä nykytilanteesta että järjestöjen itsensä
tärkeinä pitämistä kehittämiskohteista.

Kohderyhmänä monikulttuuriset, kotouttamistyötä
tekevät ja maahanmuuttajia edustavat järjestöt. 

Dialogin edistäminen
Tuoda monikulttuurisen kentän ja
maahan muuttaneiden näkökulmaa
mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Osallistaminen
Madaltaa kohderyhmien ja digitalisaatiota edistävien tahojen
kynnystä yhteistyöhön. 

Antaa konkreettisia suosituksia maahan muuttaneiden
osallistamiseen digitalisaation kehityksessä. 

Kannustaminen
Kannustaa tahoja ja järjestöjä kehittämään
omaa toimintaa digitaalisessa ympäristössä,
sekä vahvistaa toimintaa digituen äärellä. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



Kartoituksen kohderyhmä 
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Monikulttuurinen järjestökenttä 
Järjestöt joiden kohderyhmänä ovat 
Suomessa asuvat maahan muuttaneet,
vieraskieliset ja monikieliset.

Vastaajat 
Järjestöjen työntekijöitä, hallituksen
jäseniä ja vapaaehtoisia.  

Valtakunnalliset  Alueelliset 

25 
Paikalliset 

810

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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"Kysely oli hyvin rakennettu ja loogisesti etenevä.
Kysymyksiin vastaaminen ei ollut helppoa, mutta kirkasti
meidän tilannetta ja tuli paljon "ahaa" elämyksiä."

Liisa Kulta
Naapuriäidit projektipäällikkö, Nicehearts Ry

Menetelmä  
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Käännökset tehtiin yhteistyössä
ammattikääntäjien kanssa, jotka ovat myös
aktiivisia järjestökentällä. Jokaiselle kielelle
tehtiin kevyt käyttäjätesti. Digitalisaatioon
liittyvän sanaston kulttuuritulkkaus on otettu
huomioon. Osa vaikeista sanoista oltiin
kuvailtu erikseen. 

Kysely toteutettiin seitsemällä eri kielellä:
arabiaksi, kurdiksi, englanniksi,
farsiksi/dariksi, suomeksi, somaliksi ja
venäjäksi. 
Kyselyn alkuperäisenä kielenä oli suomi ja
englanti. 

Laadulliset haastattelut  Kulttuurisensitiiviset kääntäjät 
10 laadullista haastattelua.
Haastattelujen avulla saimme
kiinni asioista, jotka jäivät kyselyn
ulkopuolelle. Piilossa olevat
tarpeet tulivat hyvin esiin. 

Kvantitatiivinen kysely 
43 järjestöä vastasi kyselyyn. Kysely
lähetettiin yli 200 järjestölle, joiden
asiakkaina ovat kieli- ja
kulttuurivähemmistöihin kuuluvat
kohderyhmät. 

Kysely koostui 54 kysymyksestä. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Sandra Imran 
Hallituksen puheejohtaja, Mirsal Ry 

Järjestöjen ydintoiminnan digitalisaatio 
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Aihe on monimutkainen, koska digitalisaation liittyy paljon muitakin asioita kuin
vain "digiosaaminen".

Tähän vaikutaa moni muu asia kuten henkilöstöresurssit, asiakkaat, asenteet jne. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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37 %

7 %

37 %

60 %

10 %

16 %

Jäsenhallinta
Jäsenrekisteriä varten on

käytössä oma ohjelma
 

Käytössämme on sähköinen jäsenkortti

 

Verkkosivuillamme on

yhteydenottolomake

 

Hyödynnämme verkkoa

yhteydenpidossa jäseniin

 

Meillä on oma verkkokauppa

 

Ei mikään näistä 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Jäsenhallinta riippuu paljon
kohderyhmän tottumuksista ja
kulttuurisista ominaispiirteistä.
Henkilökohtaisella yhteydenotolla
on useasti suurempi arvo ja
merkitys jäsenelle kuin
sähköpostista tuleva sisältö. 

Monet jäsenet kokevat, että
oikeasti tärkeät yhteydenotot 
 tulevat paperilla tai soitolla.

Monien mielikuvissa paperi ja
perinteinen viestintä on
virallisempaa ja arvokkaampaa.
Muu vuorovaikutus saattaa tuntua
"mainokselta".



14 %

5 %

19 %

7 %

65 %

Lahjoitustoiminta
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Ei mikään näistä 
 

Järjestöllemme voi tehdä
kertalahjoituksia verkossa

 
Kuukausilahjoittajaksi voi

liittyä verkossa
 

Pidämme säännöllisesti
yhteyttä lahjoittajiin

 
Keräämme tiedot lahjoittajista

lahjoittajarekisteriin
 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Lahjoitustoiminta on vähäistä. 
Tähän tarvitaan perehtymistä ja
kouluttautumista ymmärtääkseen
kentällä olevan lahjoitustoiminnan
malleja. 



49 %

58 %

7 %

90 %Markkinoimme tapahtumia
sosiaalisessa mediassa

 
Tapahtumiin voi ilmoittautua

verkossa
 

Tapahtumiin voi osallistua
etänä

 
 

Ei mikään näistä
 

Tapahtumat 
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Useampi toimija pelkäsi, että asiakkaiden määrä pienenee toiminnan
siirryttyä verkkoon, koska asiakkailla ei riitä osaamista osallistua. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



23 %

19 %

58 %

Verkkohäirintä 
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Ei 
 

En tiedä 
 

Kyllä 

Etätapahtumissa on kohdattu verkkohäirintää, minkä
seurauksena järjestöt ovat ottaneet verkkotapahtumien
turvallisuusasetukset paremmin huomioon. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



54 %

33 %

14 %

77 %

2 %

Laskutustavat
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Sähköposti
 
 

Verkkolasku
 
 

Kirje
 
 

Mobiilimaksu
 

Ei mikään näistä 

Digiloikan myötä
laskutustavat ovat
siirtyneet verkkoon
sujuvasti. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



54 %

54 %

70 %

77 %

54 %
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Sisäinen ja ulkoinen viestintä

 

Tietojen hallinta

 

Hallitustyö

 

Koulutus ja tapahtumat

 

Vaikuttamistyö

 

Ei mikään näistä

 
7 %

Mitä digitalisaatio vahvistaa? 

Digitalisaatio selkeästi vahvistaa
suurinta osaa järjestöjen
toimintaedellytyksistä. 

Järjestöt ovat päivittäneet ja
työstäneet tapoja, joilla toteuttavat
sisäistä ja ulkoista viestintää. 

Erityisenä haasteena on ollut
viestinnän ylläpitäminen
vapaaehtoisten kanssa.  

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Edistää vai hidastaa? 

Edistää
59%

Hidastaa
29%

Ei vaikuta
12%

Henkilöstöresurssit 

Edistää
49.5%

Hidastaa
30.3%

Ei vaikuta
20.2%

Taloudelliset resurssit  

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Edistää vai hidastaa? 

Edistää
57.6%Hidastaa

21.2%

Ei vaikuta
21.2%

Asenteet 

Edistää
65%

Hidastaa
21%

Ei vaikuta
14%

Digitaaliset taidot

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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NÄKEMYS DIGITAALISESTA TULEVAISUUDESTA

Edistää hyvin Näkemys 
edistää jonkin verran 

35 %42 %23 %

Näkemys 
edistää kohtalaisesti

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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YHTEENVETO 

Järjestöt ovat vahvistaneet digiosaamistaan poikkeustilan
seurauksena. Järjestöt kokevat digitalisaation vahvistavan
omaa toimintaansa, mutta suurella osalla monikulttuurisista
järjestöistä taloudelliset- ja henkilöstöresurssit eivät
riitä ulkopuolelta tuleviin vaatimuksiin vastaamiseen. 

Hyödyt 
Järjestöt ovat oppineet hyödyntämään
paljon perustyökaluja, jotka ovat
helpottaneet toimintaa. 
Asiakkaat myös päivittävät omaa
digiosaamistaan ja itseohjautuvuuttaan.

Hidasteet
Digitalisaatiota hidastaa resurssien puute:
ylimääräinen "digikuormitus", taloudelliset resurssit,
henkilöstön osaaminen.

Asenteet
Intoa digitalisointiin riittää, mutta resursseja
ei ole tarpeeksi. Järjestöillä on selkeästi
halua kokeilla uusia mahdollisuuksia
digitaalisessa ympäristössä. 

Digitalisaation edistämisen tarpeeseen
reagoidaan usein vasta tilanteen vaatiessa,
koska tämän strategiseen suunnitteluun ei
riitä aikaa.

Tilanne 

On taattava, että järjestöillä on tarvittavat resurssit ja
toimintaedellytykset pysyäkseen mukana
muutoksessa.
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Saavutettavuus ja selkokieli 

Saavutettavuus on uusi aihe monikulttuurisella järjestökentällä. 
Järjestöt eivät aina tiedä tai osaa hakea tietoa saavutettavuudesta. 

Moni kokee, että itse tieto saavutettavuudesta ei ole kovin saavutettavaa, jos ei puhu suomen kieltä erinomaisesti
tai heillä ei ole resursseja tai osaamista tilata palveluja ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. 

Selkokieli on tuttua ja sen käyttäminen edistää kieli- ja kulttuurivähemmistöjen tavoittamista.
Kohderyhmien motivaatio opiskella suomen kieltä paranee, kun kieltä pääsee hyödyntämään jo opiskelujen
alkuvaiheessa. Monikieliset ohjeet ja aineistot tukevat asiakkaiden itseohjautuvuutta sähköisessä asioinnissa ja
helpottavat järjestöjen palveluneuvontaa.

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



15 %

17,5 %

12,5 %

22,5 %

34,5 %

Velvoittaa, ja olemme ajan tasalla
 

Velvoittaa, mutta emme ole ajan tasalla
 

Ei velvoita, mutta kiinnitämme silti huomiota
saavutettavuuteen

 
Ei velvoita

 
En tiedä

Velvoittaako saavutettavuus lainsäädäntö järjestöjä?

18#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Parannuksia saavutettavuuteen 
Verkkopalveluiden sisältöä on parannettu

 
Saavutettaviin sosiaalisen median

sisältöihin on kiinnitetty huomiota
 

Olemme osallistuneet saavutettavuutta
käsitteleviin koulutuksiin

 
Meillä ei ole suunnitelmaa

saavutettavuudesta tällä hetkellä
 

En tiedä
 

40 %

25 %

32,5 %

32,5 %

10 %

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Raisa Lindroos 
Pääsihteeri, Filoksenia Ry 

Saavutettavuus ja selkokieli 
Asiointineuvonnan asiakkailla on usein puutteellinen suomen kielen ja
suomalaisen yhteiskunnan lukutaito, mikä estää heitä ymmärtämästä
lomakkeiden kieltä, symboleja ja kulttuuria.

Asiointi vaatii aikaa, toistoa ja monipuolista vuorovaikutusta ja osaamista, jotta
he ymmärtävät ja sisäistävät viranomaiskieltä, käytettyjä käsitteitä ja
toimintakulttuuria.
On myös otettava huomioon yksilölliset oppimisen esteet ja tarpeet.
 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Oletteko käyttäneet selkosuomea järjestössänne? 

Kyllä
 

Ei, mutta haluamme käyttää sitä
 

Ei, eikä meillä ole suunitelmissa käyttää sitä
 

En ole koskaan kuullutkaan selkosuomesta

35 %

12,5 %

0 %

52,5 %

Selkosuomea käytetään, toivotaan ja hyödynnetään. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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Yhteenveto 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Yleisen saavutettavuusdirektiivin toteutuminen järjestöissä on mahdollista, mutta
vaatii aikaa ja osaamisen kehittämistä.

Yleisimmillä edullisilla verkkopalveluilla on haasteellista, jos ei mahdotonta rakentaa
monikielistä sivua niin, että tämä pysyy saavutettavana eri kieliryhmille. Tämä voi
vaatia ulkopuolisen palvelun ostamista, ja on yleisen digituen ulkopuolella oleva
palvelu. 
 
Selkokieli on erittäin tärkeää kulttuurisen ja kognitiivisen saavutettavuuden osalta.
Kotoutumis stressi ja kielitaito voivat toimia esteinä, joita selkosuomen käyttö
parantaa. 

Saavutettavuus ja selkokieli 
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DIGIOSAAMINEN 

Daria Ten, 
Hallituksen jäsen, House Of Helsinki Ry 

Monikulttuuristen järjestöjen edustajat tulevat erilaisista palvelukulttuureista,
tottumuksista ja yhteiskunnista. Kentällä iso osa toiminnasta tehdään
vapaaehtoisten voimin, joilta emme voi väkisin vaatia digiosaamisen
vahvistamista tai kouluttautumista. 

www.moniheli.fi #monidigikartoitus 23



30 %

50 %

10 %

10 %

Suurin osa haluaa kehittää digiosaamistaan

Erinomainen
 

Hyvä
 

On kehitettävää
 

Puutteellinen
 
 

Arvioitu digiosaamisen taso: 

24#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



Digiosaamisen vaikutus järjestön arkeen? 

15%

Suuri este HidastavaEi koske meitä 

5%
17%

63%

Edistävä

25#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



DIGIOSAAMISEN ALUEET

Lähteenä Järjestödigikartoitus 2020

SISÄLLÖN TUOTTAMINEN JA VIESTINTÄ

TIEDONHALLINTA JA TURVALLISUUS

TYÖVÄLINEET JA TIETOTYÖ

26#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



SISÄLLÖN TUOTTAMINEN JA VIESTINTÄ: VISUAALISUUUS

Kuvankäsittely 
 

Valokuvaus
 

Videoiden
editoiminen

 

20 38 33

20 38

      5

29 10

13 17 46 12

2 2

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

12

3

Arvot ovat pyöristettyjä %

27#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



SISÄLLÖN TUOTTAMINEN JA VIESTINTÄ: MONIKANAVAISUUS

Sosiaalinen
media 

 
Verkkosivujen

suunnittelu
 
 

Verkkosivujen
päivittäminen

 
 

23 35 36

10 17

3

46 15

13 20 48 13 6

3

12

Arvot ovat pyöristettyjä %

28

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



SISÄLLÖN TUOTTAMINEN JA VIESTINTÄ: Tieto ja kohtaaminen verkossa

Etätapahtumien
 järjestäminen

mm. koulutukset ja
tapahtumat

15 51 25

10%

3 3 3

Arvot ovat pyöristettyjä %

29

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



SISÄLLÖN TUOTTAMINEN JA VIESTINTÄ: Muu 

Lisätyn
todellisuuden

sovellukset
AR/VR/XR

 
Podcastien

tuottaminen
 

8 1320

10% 18% 15%13%

8 34

5 5 31 16 30

17

13

Arvot ovat pyöristettyjä %

30

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



TIEDON HALLINTA JA TURVALLISUUS

Kertyvän datan
hyödyntäminen

 
Tekijän- ja

käyttöoikeudet
 

Tiedonhaku
 

Tietoturva ja
tietosuoja 

 

3 50

5 29 13

29

26 50

10 8

48 5

Arvot ovat pyöristettyjä %

21 3

8 40 44 8

31

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



TYÖVÄLINEET JA TIETOTYÖ 

Laitteiden hallinta
 

Sähköposti ja
kalenteri

 
Verkkokyselyiden

tekeminen
 

Työvälineohjelmistot 
 

37

11 8

37

Arvot ovat pyöristettyjä %

8 42 45 8

21 34 3 3

26

8 40 46 3 3

5

32

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi
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TYÖVÄLINEET JA TIETOTYÖ: Yhdessä työskentely verkossa

Etätapaamisten ja
verkkokokouksien

järjestäminen
 
 
 

Yhteisöllinen
työskentely

 
 

24

Arvot ovat pyöristettyjä %

8

16 57 3

37 4413 3 3

33

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Yhteisöllisen työskentelyn rooli on yleistynyt ja tähän ollaan poikkeustilan aikana totuttu. 
Osa palveluohjauksesta on kuitenkin paikan päällä, jos asiakkaan perusdigitaidot ovat puutteelliset. 



Digiosaaminen: Työkalut ja ohjelmat

Digitaalinen
taloushallinto

 
 
 

Viranomaisasioinnin
verkkopalvelut

 

37

Arvot ovat pyöristettyjä %

3

5 45 5

42 2618

8

11

34

Erinomainen Hyvä On kehitettävää

Puutteellinen Osaamista ei ole Ei tarvita 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi



Digitaalisten ohjelmien ja sovellusten säännöllinen käyttö 

451 Microsoft Office 365   76% 

Google Drive                 74%2

Zoom3 71%

4 Canva 53%

5 Microsoft Teams 50%

6 Mac-ohjelmisto 24%

7 Dropbox 16%

8 Trello 13%

8 Slack 13%

10 Muut  3%

35#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Järjestöjen edustajien osallistamisen kannalta on tärkeää ottaa huomioon ohjelmat, joita he ovat tottuneet
käyttämään.  Sellaiset ohjelmat kuin Slack eivät ole monelle tuttuja ja yhteistyön kannalta eivät välttämättä ole
saavutettavia pienemmän kielivalikoiman takia. 



OSAAMISEMERKKIEN KÄYTTÖ 

En ole koskaan kuullut
osaamismerkeistä

 
 

Tarkoituksena on ottaa selvää,
mitä osaamismerkit ovat

 
Osaamismerkit eivät sovellu

toimintaamme
 

Järjestömme suunnitelmissa
on ottaa osaamismerkit

käyttöön
 

Järjestömme myöntää jo
osaamismerkkejä

36

63 %

19 %

10 %

5 %

3 %

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Osaamismerkkien käyttö on ollut hyvin vähäistä, eikä ole selkoa siitä miten tätä voisi hyödyntää
omassa järjestötyössä. Suurin osa ei ole kuullut osaamismerkeistä! 



TECHSOUP 

En ole koskaan kuullutkaan
TechSoupista

 
 

En, ja ei koske meitä
 
 

En, ja haluamme lisää tietoa
tästä

 
En, mutta aiomme käyttää

sitä
 
 

Kyllä hyödynnämme

37

52 %

5 %

17 %

8 %

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

18 %

Techsoupin käyttö on vähäistä, mutta monet osaavat etsiä järjestöalennuksia myös techsoupin
jäsenyyksien ulkopuolelta. Techsoup:in hyödyntäminen ja aloitus vaatii yksilöohjeistusta. 
Suurin osa ei hyödynnä TechSoup:in etuja. 

Monivalinta kysymys
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Kartoitukseen osallistui 

38

ALUEELLISET EROT 

8

Alueellista järjestöä 

10

Valtakunnallista 
järjestöä 

25

Paikallista järjestöä 

Järjestöjen digiosaaminen ja viestinnän osaamisessa ei ollut
merkittäviä eroja. Osaaminen määrittyy paljon toiminnan mukaan. 
Pienet paikalliset ja alueelliset järjestöt tekevät enemmän palvelujen
mukaan. Isoilla valtakunnallisilla järjestöillä on vahvempi
viestintäosaaminen. 

" Digitukijoiden osaaminen usein riippuu
paikallisten sosiaalisten ja kuntien

palveluiden tarjonnasta, jotka
määrittävät digituen tarpeen luonteen"



Toimintaympäristön muutokset, kuten sote-uudistus ja lisääntyvä kilpailu
kentällämme, korostaa viestinnän tärkeyttä pienille järjestöille. Monessa
järjestössä pitää vielä ymmärtää viestinnän merkitys strategisesta näkökulmasta
eikä pelkästään teknisenä asiana. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

JÄRJESTÖJEN VIESTINTÄ 

Julie Breton
Järjestöpäällikkö, Moniheli Ry

39
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DITALISAATION STRATEGIA

18%

On digitalisaation
strategia 

11%

Harkitsevat
digitalisaation strategiaa

63%

Ei ole
digitalisaation strategiaa

8%

Eivät osaa sanoa

40

Digitaalisaation strategia ei ole suurimalle osalle ajankohtainen. Digitaalinen strategia
täydentää muita strategisia pisteitä, joissa järjestöillä on kehittämisen varaa. 
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VIESTINTÄSTRATEGIA 

42 %

On viestinnän strategia 

29 %

Harkitsevat viestinnän
strategiaa

24 %

Ei ole viestinnän strategiaa

5 %

Eivät osaa sanoa

41

Poikkeustilan aikana järjestöt ovat kokeneet tarpeen päivittää ja vahvistaa viestinnän
strategiaa, koska toiminnasta viestiminen on siirtynyt entistä enemmän verkkoon. 
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VIESTINTÄSUUNNITELMA

47%

On viestintäsuunnitelma

26%

Harkitsevat
viestintäsuunnitelmaa

18%

Ei ole
viestintäsuunnitelmaa

9 %

Eivät osaa sanoa
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Haastatteluissa on tullut esiin, että viestinnän suunnittelua ohjaa kohderyhmien moninaiset
viestintä kanavat ja toiminnan mittaaminen. Osalla järjestöistä viestintä on suuniteltu ilman
strategiaa, mikä voi aiheuttaa erimielisyyksiä viestinnän sisällöistä ja linjauksista. 
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SOSIAALISEN MEDIAN STRATEGIA

42%

On sosiaalisen median
strategia

26%

Harkitsevat sosiaalisen
median strategiaa

26%

Ei ole
sosiaalisen median strategiaa

6 %

Eivät osaa sanoa
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SOSIAALISEN MEDIAN LINJAUKSET JA OHJEET

39%

On sosiaalisen median
linjauksia tai ohjeita

21%

Harkitsevat sosiaalisen
median linjauksia tai

ohjeita

34%

Ei ole sosiaalisen median
linjauksia tai ohjeita

6 %

Eivät osaa sanoa
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KRIISIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

21%

On sosiaalisen
kriisiviestinnän suunnitelma

21%

Harkitsevat
kriisiviestinnän
suunnitelmaa

53%

Ei ole 
kriisiviestinnän 
suunnitelmaa

5%

Eivät osaa sanoa
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Mitataanko viestintää? 

51 %

Kyllä

13 %

Harkitaan

32 %

Ei

4 %

Ei osaa sanoa

Mitattavia asioita on viestinnässä erittäin paljon. Haastatteluissa kävi ilmi, että osa ei ollut varma
mitkä mittarit ovat oleellisia ja mitkä ei seurannan kannalta. 
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Vastattujen kyselyjen määrå 50 %

Jäsenien määrällinen kasvu 60 %

Julkaisujen kommentit ja keskustelut 50 %

Nettisivujen kävijämäärät 60 %

Julkaisujen kattavuus ja kävijämäärät 55 %

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Viestinnässä mitataan seuraavia asioita 
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Mitataanko sosiaalista mediaa? 

66%

Kyllä

16%

Harkitaan

18%

Ei

0%

Ei osaa sanoa
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Sosiaalisessa mediassa mitataan seuraavia asioita 

50

Tykkääjien ja seuraajien määrä 50 %

Julkaisujen tilastot 
(kattavuus, tykkäykset sitoutuminen) 68 %

Julkaisujen kommentit ja keskustelut 56 %

Videoiden katsojamäärät 72 %

Sosiaalisesta mediasta
tulevat käynnit verkkosivuille

44 %

32 %

Seuraavat omaan
 järjestöön liittyviä 

keskusteluja
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Viestinnän työkalut 

1 Puhelin                          

Sähköposti 2

Pikaviestimet3 68%

4

Nettisivut 62%5

Verkkokokous- 
ja koulutusalustat 67%

6

7

 Tallennus- ja jakopalvelut 

8 Uutiskirjeet/postituslistat

9 Ajan- ja projektinhallintaan
liittyvät työkalut

                                         89% 45%

59%

43%

30%

12 Lehti ilmoitukset (muut) 5%

12 Painettu lehti

10 Kirjeposti 11%

5%

97%

51

Jaetut dokumentit ja yhteinen
työskentely verkossa 
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Muut 

Sosiaalisen median kanavat 

1 Facebook-sivut 

Facebook ryhmä 

2

Facebook henkilöprofiili

3

29%

4

69%

5

Instagram 55%

6

7

                               63%

29%

18%

9 Skype 13%

12 Signal 5%

8 13 TikTok 

10 Vkontakte 8%

3%

92%

WhatsApp

Youtube 45%

7 Twitter
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Sosiaalisen median käytön tarkoitus
Tiedottaminen ja toiminnasta kertominen

 
Toiminnan, tapahtumien ja tuotteiden markkinointi

 
Kohderyhmän tavoittaminen

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

97%

84%

87%

74%

45%

50%

Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen 
 

Vaikuttamistyö
 

Jäsenten hankinta 
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Onnistumisia sosiaalisessa mediassa  

Tiedottaminen ja toiminnasta kertominen 

Toiminnan, tapahtuminen ja/tai tuotteiden markkinointi 

Kohderyhmän tavoittaminen

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

87%

68%

74%

61%

32%

Näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämine

Asiantuntijatiedon ja vinkkien jaka
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Haasteita sosiaalisessa mediassa

Järjestömme jäsenet eivät käytä sosiaalista mediaa 
 

Ei ylläpitäjiä
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26%

18%

21%

29%

8%Sisältöön liittyvät erimielisyydet

Asiatonta käytöstä ja kiusaamista 

Jäsenet julkaisevat kannaltamme negatiivisia asioita

11%

5%

1%

21%

 Epäselvät suunnitelmat/tavoite, tai niiden puute

Emme tavoita kohderyhmää

Ei aikaa sosiaaliselle medialle

Ei haasteita
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Monikulttuurisen järjestökentän viestintä on moninaista ja sirpaloitunutta. 
Järjestöjen viestinnän keskiössä on ihminen, mikä vaatii moninaista otetta kohderyhmien tavoittamiseksi ottaen
huomioon asiakkaiden tottumukset ja ominaispiirteet. Järjestöt kuitenkin kokevat, että tavoittavat omia
kohderyhmiä hyvin. 

Järjestöillä on useasti kirjava ja erilainen kohderyhmä. Tavoitteena on pysyä näkyvillä yleisellä järjestökentällä,
sekä viestiä omasta toiminnasta omille eri kielisille kohderyhmille.

Laadullisissa haastatteluissa kävi ilmi, että sosiaalisesta mediasta kerätyn tiedon hyödyntäminesessä on
kehittämisen varaa. Tietoa osataan kerätä, mutta ei osata aina hyödyntää. 

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

YHTEENVETO 
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21 %

DIGITUKI

Tarjoaa säännöllistä 
digitukea ja opastusta

16 %

Ei, mutta asiakkaat 
tarvitsevat digtukea

18 %

Digituelle 
ei ole tarvetta

14 %

En osaa sanoa

Eri kotoutumisvaiheessa olevat digituen asiakkaat tarvitsevat apua peruspalveluiden ja palvelukulttuurin
sisäistämiseen. Digituki palvelee maahan muuttaneita osana yhteiskuntaan orientoitumista. Tämä vaatii paljon aikaa,
toistoa ja kärsivällisyyttä pieniltä järjestöiltä. Digitaalinen asiointi asettaa ylimääräisiä vaatimuksia, joihin tarvitaan tukea.
Suomen digituen kenttä on monipuolinen ja sillä on paljon tarjottavaa kaikille digituen tarpeessa oleville ihmisille. Maahan
muuttaneita ohjaavilla järjestöillä ei kuitenkaan ole tarpeeksi tietoa tai yhteistyömahdollisuuksia resurssien
hyödyntämiseksi.
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31 %

Antavat
piilodigitukea
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DIGITUKI

31 %

Antavat
piilodigitukea

Digituella on iso rooli monikulttuurisen järjestökentän
arjessa. Järjestöt tuottavat moninaista tukea sisältävää
yksilöllistä palveluohjausta asiakkaille.

Tukea tarjotaan sähköiseen asiointiin, sekä palveluiden ja
laitteiden käyttöönottoon. Digituen yhteydessä
vahvistetaan kykyä orientoitua yhteiskuntaan.

Ruohonjuuritasolla yli puolet digituesta on piilodigitukea.  

Piilodigituki on ei-suunniteltua digitukea, joka ei kuulu
järjestön varsinaisen toiminnan arvioinnin ja
seurannan piiriin. 

Piilodigituki aiheuttaa lisätyötä, jolloin pienet järjestöt
ylikuormittuvat.

47 %

Eivät osaa 
ohjata digituen piiriin
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PIILODIGITUKI
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Suositukset digitukea kehittäville tahoille

Hyödynnä järjestöjen 
kulttuurisensitiivistä osaamista

Osallista järjestöjen edustajia 
palveluiden suunnitteluvaiheisiin 

Maahan muuttaneiden ja haavoittuvassa asemassa
olevien tilanne on jatkuvasti muuttuva.

 Järjestöjen edustajat pysyvät ajan tasalla oman
kohderyhmänsä ajankohtaisista tarpeista.

Palveluohjausta tekevät järjestöt kohtaavat digiasioinnin
haasteita päivittäin, joten he pystyvät antamaan
ajantasaista tietoa ruohonjuuritasolta. 

Järjestöjen vahvuus on ymmärrys kotoutumisen
haasteista, ja ne voivat antaa näkökulmaa kulttuurillisen
saavutettavuuden edistämiseen. 

Kukaan yksilö ei ole koko kulttuurinsa edustaja. 
Järjestötoimijat kohtaavat maahan muuttaneita
moninaisesti, joten ne tietävät miten tämän
monipuolisen ryhmän tavoittaa parhaiten.
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Kulttuuritulkkauksen rooli Selkokielen hyödyntäminen

Selkokieli on tärkeä työkalu maahan muuttaneiden
osallisuuden lisäämisessä, niin kotoutumisen
alkuvaiheessa kuin myöhemminkin. Riippuen kielen
tasosta selkokieli myös palvelee kaikkia ja edistää näin
yhdenvertaisuutta laajasti.

Digiympäristöissä on olennaista käyttää selkeää tai
selkokieltä, jotta kieleen liittyvät vaikeudet eivät lisäisi
digiosaamiseen liittyviä vaikeuksia.

Monikielisen materiaalin ja aineistojen tuottamisessa ei
riitä pelkkä kääntäjä.

Järjestöistä voi pyytää kulttuuritulkkia, joka tekee työtä
tavoitellun kohderyhmän kanssa. 

Kääntäjä ei välttämättä tiedä tai ymmärrä kontekstia. 

Kulttuuritulkki pystyy peilaamaan sisältöjä tuntemaansa
kulttuuriin ja kokemuksensa perusteella. 
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JÄRJESTÖJEN TUKEMINENDigikotoutuminen 

Digitaaliset palvelut ovat usein ensikosketus
Suomalaisen yhteiskunnan kanssa. 

Luottamuksen rakentaminen on kotoutumisen
peruskiviä. 

Älä vähättele henkilöohjauksen roolia, koska
yksilöohjaus tukee osallisuuden tunnetta. 

Digitaalinen ympäristö, asiointi ja lomakkeet ovat
monille täysin uusia käsitteitä, joihin tarvitaan toistoa,
kärsivällisyyttä ja empatiaa. 

On otettava huomioon, että järjestöt toimivat usein
pienillä resursseilla tai kokonaan vapaaehtoisvoimin.

Osa järjestöjen työstä on tyypillisesti piilotyötä, eikä
viestintään ole aikaa tai osaamista.

Yhteistyölle ja vuorovaikutukselle on luotava selkeät
rakenteet.
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Järjestödigikartoitus 
Kartoituksen toteuttavat Viestintä-Piritta Oy,
TIEKE ry ja Vitec Avoine Oy

Digi- ja Väestötietovirasto

Yritysten ja yhteisöjen digiosaaminen, 
Digituen tarve vuonna 2020

#monidigikartoitus  www.moniheli.fi

Kartoituksen toteutus  

 
Artëm Kuosti

Projektipäällikkö
+358 (0)50 551 1824

artem.kuosti@moniheli.fi
 

Yuri Kitaba
Projektikoordinaattori

+358 (0)50 551 1821
yuri.kitaba@moniheli.fi

 

Lähteet 

DIGIUP-Hanke 

https://www.jarjestodigi.fi/
https://www.jarjestodigi.fi/
https://dvv.fi/documents/16079645/20502009/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf/db23e8fc-76cd-378e-b4fc-13e5254a3fd8/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf?t=1607062070840
https://dvv.fi/documents/16079645/20502009/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf/db23e8fc-76cd-378e-b4fc-13e5254a3fd8/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf?t=1607062070840
https://dvv.fi/documents/16079645/20502009/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf/db23e8fc-76cd-378e-b4fc-13e5254a3fd8/Yritysten+ja+yhteis%C3%B6jen+digiosaaminen+2020+verkkoon+fin.pdf?t=1607062070840

