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Verkkopankkitunnukset
● Pankkiasioiden hoito 
● Tunnistautuminen verkkopalveluihin, esim. 

Suomi.fi, Omakanta

https://www.suomi.fi/
http://www.kanta.fi/omakanta


Omakanta
● Voidaan hyödyntää aikaisempia tutkimustuloksia ja 

välttää turhia hoitotoimenpiteitä.
● Tiedonkulku paranee.
● Omia terveystietoja voi helposti seurata Omakannasta.
● Potilalle mahdollisuus valita hoitoyksikkönsä.
● Toimivat hoitoketjut kaikkien toimintayksiköiden välillä.
● Potilas voi vaikuttaa potilastietojensa käyttöön.
● Ajantasainen tieto luo potilasturvallisuutta.
● Tiedot ovat turvassa: tiedonsiirto on suojattua, 

ammattilaiset tunnistetaan varmennekortilla, lokitietoja 
seurataan.

Lähde: HUS

http://www.hus.fi/potilaalle/potilasasiakirjat_tietojen_salassapito/omakanta-potilastiedon-arkisto/Sivut/default.aspx


Suomi.fi

● Julkisen hallinnon palvelut yhden luukun 
taakse.

● Palvelussa kansalainen voi tarkistaa omat 
tietonsa eri viranomaisten rekistereistä ja 
asioida useiden julkisen hallinnon toimijoiden 
palveluissa yhdellä kirjautumisella. 

● Tulossa Suomi.fi-viestit, korvaavat 
vaiheittain viranomaisten lähettämän 
paperipostin.

Lähde: eSuomi.fi

https://esuomi.fi/


Tietoturva

Tietojen, järjestelmien ja 
palvelujen luottamuksellisuuden, eheyden ja 
käytettävyyden turvaaminen.
● Tiedottaminen, asenteet, kulunvalvonta
● Autentikointi, salasanojen vahvuus
● Palomuurit, ohjelmistojen päivitykset
● Oman päätelaitteen suojaaminen ja 

varmistaminen
● Tietoliikenteen avoimuus ja salaus

https://pixabay.com/fi/lukko-syd%C3%A4n-metallia-grunge-1516241/


Tietoturva

Viestintäviraston Kyberturvallisuus-sivusto
● Yksityishenkilöiden 5 yleisintä 

tietoturvauhkaa ja 5 toimivaa ratkaisua
● Ratkaisuja

○ Mieti ennen kuin klikkaat
○ Salasanat; vahvat, vaihda säännöllisesti
○ Päivitykset; ohjelmistot aina ajantasalla
○ Varmuuskopiot; säännöllisesti
○ Tietoturvaohjelmistot ajan tasalla (myös nettiin 

liitetyissä kodin esineissä, IoT)

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/01/ttn201701051436.html
https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2017/01/ttn201701051436.html
https://pixabay.com/fi/keskeiset-tiedot-avain-l%C3%A4hell%C3%A4-571156/


Mitä on sosiaalinen media?
● Sosiaalinen media on 

julkista keskustelua,
tiedonrakentelua ja
jakamista verkossa.

● Yhdessä tekemistä, avointa jakamista.
● Verkosta löytyvät avoimina 

huippuluennoijien luentotallenteet esim. TED

http://www.ted.com/
https://pixabay.com/fi/yhteisty%C3%B6-yst%C3%A4vyys-k%C3%A4det-k%C3%A4ttely-1301790/


Avoimia kuvia

● Wikimedia Commons
● Googlen kuvahaku 

(työkalut, käyttöoikeudet)
● Pixabay ja Open Cliparts
● Helsingin kaupunginmuseon kuvia
● Ylen Digitreenit: Näin löydät vapaasti 

käytettäviä kuvia
● Avoimia sisältöjä verkosta (Itä-Suomen 

yliopiston ohje)

Bergan huvila-alue, Villa Jonasberg, 
Signe Brander, Helsingin 
kaupunginmuseo 1912. CC BY 4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/Etusivu
https://pixabay.com/fi/
https://openclipart.org/
https://www.helsinkikuvia.fi/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/12/digitreenit-14-vapaasti-kaytettavat-kuvat
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/12/digitreenit-14-vapaasti-kaytettavat-kuvat
https://wiki.uef.fi/pages/viewpage.action?pageId=15008154
https://www.helsinkikuvia.fi/search/record/?search=T%C3%B6%C3%B6l%C3%B6nkatu&page=29


Oletko muokannut Wikipediaa?

● Vapaa tietosanakirja
○ Jokaiselle planeettamme asukkaalle hänen omalla 

kielellään laadukas vapaa tietosanakirja. 
○ Sisältö jaettu Nimeä–Jaa samoin-lisenssillä

● Muista lähteet! (mistä tieto löytyy?)
● Vastuulliset ylläpitäjät 

○ Suomessa nyt 38 henkilöä
● Esimerkkejä 

○ Vanheneminen
○ Terveyskeskus
○ Liikunta

Birthday Cake, I Craig, Glasgow, Scotland, 
CC BY 2.0, lähde: Wikimedia Commons

https://fi.wikipedia.org/wiki/Vanheneminen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Terveyskeskus
https://fi.wikipedia.org/wiki/Liikunta
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ANurse_in_geriatry.jpg


Facebook
● Kavereita, kuvia, ryhmiä
● Yhteisöjä

○ SeniorSurf Suomi, 
Enter, Seniorinfo.fi, Senioriverkko

● Ryhmiä
○ Seniorikahvila, Vanhustenhoidon nykytila

● Julkkiksia
○ Kaari Utrio, Sauli Niinistö, Vesa-Matti Loiri 

● Tapahtumia
○ Kissojen yö 8.9.2017
○ Helsingin kävelyfestivaali 9.–17.9.2017 
○ Sieninäyttely 10.–11.9.2017

https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi/
https://www.facebook.com/enterseniorit/
https://www.facebook.com/Seniorinfofi-200093940199229/timeline/
https://www.facebook.com/senioriverkko/
https://www.facebook.com/groups/seniorikahvila/
https://www.facebook.com/groups/332047040337305/
https://www.facebook.com/KaariUtrio/
https://www.facebook.com/niinisto
https://www.facebook.com/vesamattiloiriofficial/
https://www.facebook.com/events/114739685849327/
https://www.facebook.com/events/111070839582683/
https://www.facebook.com/events/1096119093865301/
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=30316&picture=cat-with-elderly-hand


Twitter
● Julkista keskustelua
● Voit seurata ketä tai 

mitä tahansa, esim.
○ Aku Eronen (somevaari), nettimuori 
○ Entressen kirjasto, Kaupunkiympäristö, Ateneum
○ Suomen UNICEF ry, Suomen eduskunta
○ Malala, Sauli Niinistö, Emmanuel Macron

● 140 merkin twiittejä, viserryksiä
● #hashtag eli #aihetunniste, esim.

○ #liikunta, #terveys, #hyvinvointi
○ #käsityöt, #musiikki, #kirjallisuus, #urheilu
○ #vanhuus, #vanhus, #ikäihmiset, #seniorit

https://twitter.com/Somevaari
https://twitter.com/nettimuori
https://twitter.com/Entresselibrary
https://twitter.com/HelsinkiKymp
https://twitter.com/AteneumMuseum
https://twitter.com/unicef_fi
https://twitter.com/SuomenEduskunta
https://twitter.com/Malala
https://twitter.com/niinisto
https://twitter.com/EmmanuelMacron
https://pixabay.com/fi/vanha-mies-vanhusten-senior-922918/


Monenlaisia blogeja

● Enter ry:n Ikinörtti-blogi
● Lähiverkko-projektin blogi
● Digitaalinen kirjasto
● THL:n blogi
● Kemppinen, Jukka Kemppisen blogi
● Lehmätkin lentäis, Harto Pöngän blogi
● Opeblogi, Anne Ronkaan blogi
● Kielikuvia, Kielipoliisin kännykkäpäiväkirja

http://ikinortti.blogspot.fi/
http://lahiverkko.fi/blogi/
http://blogs.helsinki.fi/digikirjasto/
https://blogi.thl.fi/
http://kemppinen.blogspot.fi/
https://harto.wordpress.com/
http://opeblogi.blogspot.fi/
http://kielikuvia.blogspot.fi/
http://www.public-domain-image.com/free-images/people/female-women/elderly-woman-was-in-process-of-preparing-a-fresh-fish-on-her-clean-kitchen-counter/attachment/elderly-woman-was-in-process-of-preparing-a-fresh-fish-on-her-clean-kitchen-counter


Instagram

● Kuvienjakopalvelu
○ Kuvien ja videoiden jakoa älylaitteilla. 

● Ohjeita
○ Instagram-tarinat (Viestintä-Piritta, 2017)
○ Instagramin perusteet (Sometoimisto Kuulu, 2014)
○ Helpot Instagram-ohjeet (Ifolor)
○ Instagramin ihmeellinen maailma (Someco, 2013)
○ Kymmenen vinkkiä parempiin Instagram-kuviin 

(Veera Bianca, 2013)

https://www.slideshare.net/Piritta/instagramtarinat-ja-niiden-kayttovinkit-viestintapiritta-2017
http://www.kuulu.fi/blogi/instagram-perusteet/
http://www.ifolor.fi/inspire_helpot_instagram_ohjeet
http://someco.fi/blogi/instagramin-ihmeellinen-maailma/
http://www.rantapallo.fi/veerabianca/2015/02/05/kymmenen-vinkkia-parempiin-instagram-kuviin/


Mahdollisuuksia ja ongelmia
● Mahdollisuuksia

○ Netikäs-vihkoset 
○ Yhdessä tekeminen, keskusteleminen ja jakaminen
○ Toisten kuulumiset, tutustuminen uusiin ihmisiin
○ Kiinnostavien asioiden seuraaminen, osallistuminen
○ Netin muistosivut (Facebook, Emonum)
○ Avoimuus, valtava tarjonta 

● Ongelmia
○ Valesivustot, artikkeli (Yle syyskuu 2016)
○ Somemokat ja someraivo
○ Tekijänoikeus, tietosuoja
○ Palvelimen sijainti ja käyttöehdot 
○ Häiriköt, tietomurrot

http://lahiverkko.fi/netikas/
https://www.facebook.com/help/103897939701143
https://yle.fi/uutiset/3-9576073
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/09/16/valheenpaljastaja-varoituslista-valemedioista-ala-luota-naihin-sivustoihin
http://pjarvinen.blogspot.fi/2017/07/kun-somemoka-osuu-tuulettimeen.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Someraivo
https://pixabay.com/fi/riippuvainen-dementia-nainen-vanha-100343/


Somepalveluita

● Verkostoja: Facebook, Twitter 
Instagram, IRC-galleria, HeiaHeia

● Säiliöitä: Googlen kuvat, YouTube, Flickr, SlideShare, 
Wikipedia, Wikimedia, Jamendo, Vimeo

● Yhteiskirjoitusta: Tieken muistio, Google Drive, 
Purot.net, Wikispaces

● Pikaviestimiä: Skype, WhatsApp, Slack 
● Linkkienjakopalveluita: Diigo, Scoop.it, Pinterest
● Muita: Doodle, Thinglink, Dropbox, Todaysmeet, Bitly, 

Google Maps, QR-generaattori

http://www.facebook.com/
http://twitter.com/
http://instagram.com/
https://fi.wikipedia.org/wiki/IRC-Galleria
https://www.heiaheia.com/
https://photos.google.com/
http://www.youtube.com/
http://www.flickr.com/creativecommons/
http://www.slideshare.net/
http://fi.wikipedia.org/
http://commons.wikimedia.org/
http://www.jamendo.com/en/
https://vimeo.com/
http://muistio.tieke.fi/
https://drive.google.com/
http://purot.net/
https://www.wikispaces.com/
http://www.skype.com/
http://fi.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://slack.com/
http://www.diigo.com/
http://www.scoop.it/
https://pinterest.com/
http://doodle.com/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Thinglink
https://www.dropbox.com/
http://todaysmeet.com/
https://bitly.com/
https://www.google.fi/maps/
http://www.qr-koodit.fi/generaattori

