
DIGIPAJAKORTIT



ALKEET
 TIETOKONEEN KÄYNNISTYS JA 

SAMMUTUS

 NÄPPÄIMISÖN PERUSTEET

 HIIREN KÄYTTÖ

 WORD:IN  KÄYTTÖ

 RESURSSIEN HALLINTA

Tietokone on läsnä suomalaisessa 

arjessa. Suomessa tietokone ei 

ole ylellisyys, vaan perusväline 

kuten mikro ja pölynimuri. 

Tietokoneella kirjoitetaan 

viestejä viranomaisille, 

keskustellaan kaukana asuvien 

ystävien kanssa, opiskellaan, 

saadaan uutiset, maksetaan 

laskut, etsitään reittiohjeitä, 

ruokaohjeita ja jopa tavataan 

elämän rakkauden. 

Myös sinun on osattava 

perusasioita. Se helpottaa 

elämääsi ja antaa hyvän 

esimerkin lapsille. 



SÄHKÖPOSTI
 SÄHKÖPOSTITILIN LUOMINEN

 VIESTIN KIRJOITTAMINEN

 VIESTIN LÄHETTÄMINEN JA 

SIIHEN VASTAAMINEN

 SÄHKÖPOSTITILIN HALLINNOINTI

Suomessa ihmiset asioivat paljon 

sähköpostilla. Sähköposti on 

pääväline viranomaisten kanssa, 

mutta myös tavaraa ja palveluja 

ostaessa. Sähköposti on kätevä, 

koska sinulle jää talteen, mitä 

toinen osapuoli on sinulle 

luvannut. 

Jos käytät sähköpostia, sinun 

vastuulla on salasanan 

muistaminen ja säännöllinen 

postin tarkistaminen. 

Mikäli aiot opiskella tai 

työskennellä Suomessa, tulet 

käyttämään sähköpostia. 

Kannattaa siis harjoitella jo nyt!



REITTIOPAS
 LÄHTÖ- JA MÄÄRÄNPÄÄN 

VALINTA

 KIELEN VALINTA

 ASETUKSET

 TULOKSET

 REITIN SUUNNITTELU

 KULKUVÄLINEKUVIOIDEN 

SELITTÄMINEN

Helsingissä on hyvin kehittynyt 

julkinen liikenne. Pystyt pääsemään 

sillä joka kaupungin kolkaan, jopa 

saarille. Julkiseen liikenteeseen 

kuuluvat paikallisjunat, metrot, 

bussit, raitovaunut ja reittilaivat. 

Kaikki julkinen liikenne kulkee 

aikataulun mukaan. Julkinen liikenne 

ei tavallisesti myöhästy. 

Kukaan ei tiedä kaikkea Helsingin 

liikennettä ulkoa. Jotta pystyt 

nopeasti suunnitella reitin perille, 

käytä www.reittiopas.fi –palvelua. 

HUOM: sinun on omistava kelloa, 

jotta et myöhästy!

http://www.reittiopas.fi/


KELA
 KELAN SIVUUN TUTUSTUMINEN

 SIVUSTOLLE KIRJAUTUMINEN

 ETUSIVUN TARKISTAMINEN/ 

PÄIVITTÄMINEN

 HAKEMUSTEN TÄYTTÄMINEN

 LIITTEIDEN LÄHETTÄMIEN

 PALVELUSTA ULOS 

KIRJAUTUMINEN

Kansaneläkelaitos, eli KELA, maksaa sinulle 

kuuluvia etuuksia ja tukia kaikissa 

elämänvaiheissa. KELA:n etuudet 

muodostuvat työtä tekevien kansalaisten 

veroista ja yritysten verotuksesta. Paremmin 

toimeen tulevat siis tukevat yhteiskunnassa 

heikoimpia. Suomessa oletetaan, että 

jokainen elämänsä aikana on sekä etuuksien 

saaja, että maksaja. 

KELA asioi sinun kanssasi kirjallisesti, 

puhelimitse tai kasvotusten. Digiasiointi on 

helppo ja säästää aikaa. Enemmistö 

suomalaisia asioi KELA:n kanssa verkon 

kautta.

HUOM: KELA ja verohallinto tekevät runsasta 

yhteistyötä. Ei kannata valehdella tai 

pimittää KELA:lta tietoa. 



KANTA.FI
 SISÄÄN KIRJAUTUMINEN

 SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN

 TERVEYSTIEDOT

 E-RESEPTIT: TARKISTAMINEN JA 

UUSIMINEN

 DIAGNOOSIT

 HOITOTESTAMENTTI 

 HUOLETTAVIEN TIEDOT

Jotta sinun terveystiedot siirtyisi 

yhdestä sairaalasta toiseen, taikka 

lääkäriltä apteekkiin, tarvitaan sinun 

lupaa tietojen jakoon. 

Voit myös itse tarkastaa omia 

terveystietojasi, testituloksia, 

rokotuskirjauksia ja vaikka tehdä 

hoitotestamentin järjestelmässä.

Ole huoleti - terveystietosi eivät 

vuoda järjestelmästä muille tahoille, 

kuten työnantajalle, vakuutusyhtiölle 

tai pankille.  



VERO
 SISÄÄN KIRJAUTUMIEN

 SIVUSTOON TUTUSTUMINEN

 VEROKORTIN HAKEMINEN

 VERONUMERO

 MUUTOSVEROKORTIN HAKEMINEN

 VEROKORIN TULOSTAMINEN

Suomessa jokaisesta tulosta 

maksetaan veroa. Verorahoilla 

ylläpidetään mm. päiväkoteja, 

kouluja, sairaaloita ja maksetaan 

KELA-etuuksia. 

Verojärjestelmä voi olla 

monimutkainen. Vero.fi –palvelussa 

on kuitenkin hyvät työkalut sinulle. 

Saat verokorttisi tehtyä milloin 

tahansa verkossa. Jos tarvitset 

tarkempaa neuvoa, kirjoita s-postia, 

soita tai tule käymään 

verotoimistossa. 

Jos maksat liian vähän veroja tuloihin 

suhteutettuna, vero kirjoittaa sinulle 

vuoden lopussa laskun. Jos maksat 

liikaa, saat rahaa takaisin verolta.  



VERKKOPANKKI
 SISÄÄN KIRJAUTUMINEN

 TILIN TIEDOT

 UUSI MAKSU

 TILIOTE

 VERKKOPALKKA

 KORTTI HAKEMUKSET/ KORTIN 

UUSIMINEN

 E-LASKUN TILAAMINEN

 KÄYTTÖRAJOJEN MUUTTAMINEN

 MOBIILIPANKKI

Pankit ovat auki huonosti ja 

palvelumaksut ovat kalliit. Älä mene 

pankkiin, vaan hoida asiointia verkossa. 

Pystyt tarkistamaan saldoa, maksaa 

laskut, anoa uutta pankkikorttia tai jopa 

uutta lainaa sähköisen asioinnin kautta. 

HUOM: jos käytät verkkopankkia, pidä 

tunnuksesi ehdottomasti salassa ja 

turvassa. Älä pidä kaikkia salasanoja 

samassa paikassa. Näin vältät ryöstöä. 

Pankkitunnukset ovat henkilökohtaisia –

älä luovuta niitä muille, ei edes puolisolle 

– hänellä on omansa.  



WILMA
 TUNNUSTEN LUOMINEN

 ETUSIVUUN TUTUSTUMINEN

 POISSAOLON ILMOITTAMINEN

 PITKIEN POISSAOLOJEN ANOMINEN

 OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN HAKEMINEN JA OMAN 

USKONNON OPETUKSEN HAKEMINEN

 LUVAT KUVAUKSIIN JA USKONNOLLISIIN TILAISUUKSIIN

 TUNTIMERKINTÖJEN SELVITYKSET

 VIESTIEN VASTAANOTTAMINEN JA LÄHETTÄMINEN

 TIEDOTUSASIAT

 LUKUJÄRJESTYS

 TULEVAT KOKEET JA KOEARVOSANAT

Suomessa et näe koulun opettajia 

säännöllisesti. Wilma on koulun 

tapa keskustella kanssasi lapsesi 

tilanteesta. Tarkista Wilmaa 

säännöllisesti, mieluummin joka 

päivä. 

HUOM: Älä anna lapsen tarkistaa 

Wilmaa itse! Hän ei kerro sinulle 

huonoja uutisia. 

Hakeminen Wilmassa on sidottu 

tiettyyn aikaan. Jos et ole ehtinyt 

hakemaan ajoissa, et pysty 

tekemään hakemusta enää 

Wilman kautta. Noudata 

takarajoja. 



MOL.FI
 MOL.FI SIVUSTOON TUTUSTUMINEN

 PALVELUUN KIRJAUTUMINEN

 OMIEN TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

 TYÖPAIKAN HAKEMINEN

 TYÖVOIMAKOULUTUKSEN HAKEMINEN 

 SUUNNITELMAN MUOKKAAMINEN JA 

KUITTAAMINEN 

 YHTEYDENOOTOPYYNNÖN JÄTTÄMINEN

Työ- ja elinkeinopalvelu (TE-palvelu) 

viestii asiakkaiden kanssa 

ensisijaisesti verkon kautta. 

Ole tarkka viestinnässä – viestejä 

pitää lukea ja kuitata, muuten saatat 

saada karenssia tai etuutesi 

vähentyvät.

TE-palvelujen suunnitelma tehdään 

sinulle ja tarkoitus on, että noudatat 

suunnitelmaa. 

Enemmistö Suomen työpaikkoja 

näkyy mol.fi –palvelussa. Se on hyvä 

kanava työpaikan hakemiseen. Muista 

kuitenkin, että muitakin kanavia on.  



ASIOINTI.HEL.FI
 ASUNTOHAKEMUSTEN TEKEMINEN

 TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN 

HAKEMINEN

 VARHAISKASVATUSPAIKAN HAKEMINEN 

LAPSELLE

 TERVEYSPALVELUT

 AJAN VARAAMINEN & PERUTTAMINEN

Asioi Helsingin kaupungin kanssa 

asiointi.hel.fi –palvelussa. Enemmistö 

asiointia kaupungin kanssa tapahtuu 

verkon kautta. 

Muista, että moneen palveluun pitää 

hakea tietyn ajan puitteessa. Älä 

myöhästy takarajoista tai joudut 

odottamaan päätöstä pidempään. 



MIGRI.FI
 PALVELUUN KIRJAUTUMINEN

 AJAN VARAAMINEN/ PERUUTTAMINEN

 TIEDON ETSIMINEN SIVUSTOSTA

 ENTER FINLAND.FI: HAKEMUSTEN 

JÄTTÄMINEN JA NIIDEN 

SEURAAMINEN

 KANSALAISHAKEMUKSEN 

EDELLYTYKSET

Maahanmuuttovirasto, eli Migri

päättää turvapaikkojen 

myöntämisestä, muiden 

oleskelulupien myöntämisestä sekä 

kansalaisuuden myöntämisestä.

Migrin puhelinpalvelu toimii vain 

lyhyen ajan. Voit asioida Migrin

kanssa ja tarkistaa omat tiedot 

verkossa.  

HUOM: toimita aina kaikki Migrin

pyytämät asiakirjat, jätä itsellesi 

kopiot. Migrin palvelu saattaa olla 

hidas pitkien jonojen vuoksi. Varaudu 

pitkiin odotusaikoihin. 



OPINTOPOLKU.FI
 SIVUSTOON 

TUTUSTUMINEN

 KOULUTUSTEN ETSIMINEN

 AMMATIN VALINTA

 HAKEMUKSEN 

TÄYTTÄMINEN/JÄTTÄMINEN

Opintopolku.fi on palvelu, johon on 

kerätty erilaiset toisen asteen 

koulutusvaihtoehdot Suomessa. 

Voit sekä tutustua tarjontaan, että 

hakea opiskelupaikkaa sivuston 

kautta. 

Huomaa, että palvelussa on kaikki 

Suomen vaihtoehdot. Muista siis 

rajata hakuasi tai miettiä, miten 

liikut opintopaikkaan. 

Huomaa, että palvelussa on myös 

oma sivu maahanmuuttajille!



MYYNTI JA OSTOPALVELUT

 TORI.FI

 HUUTO.FI

 VERKKOKAUPAT: 

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET, 

TAVAROIDEN ETSIMINEN, 

TAVAROIDEN LISÄÄMINEN 

OSTOSKORIIN, MAKSAMINEN JNE.

 OIKOTIE.FI

 MAKSUTAVAT/ OSAMAKSU

Nykyään voit ostaa kätevästi 

tuotteita ja palveluja verkossa, 

kunhan sinulla on luottokortti tai 

verkkopankkitunnukset.

Muista, että verkossa aina riittää 

tahoja, jotka yrittävät varastaa sinun 

pankkitietoja. Tee ostoja turvallisilta 

sivuilta. 

Huomaa, että kun ostat käytettyjä 

tuotteita, sinun on tarkastettava 

niiden kuntoa – ostat tuotteen omalla 

vastuulla. 


