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Digineuvonnan periaatteet Puumalassa 

• Lähelle tuotuna, lähellä kotia 
• Helposti, matalalla kynnyksellä 
• Ajanvarauksella 
• Tuetaan oppimaan ja tekemään itse 
• Kunnantalolla tai kotona 
• Maksutonta. 

Asiakas voi luottaa, että  

• digineuvoja opastaa häntä parhaan kykynsä mukaan  

• digineuvonnan toteuttaja on sitoutunut noudattamaan lakia ja hyviä toimintatapoja 

 • asiakkaan kysymyksiin vastataan avoimesti ja ymmärrettävästi  

• neuvonta toteutetaan niillä pelisäännöillä, jotka asiakkaalle on kerrottu (neuvojalla ei ole 

piiloagendaa, esim. tuotteen myyminen) 

 • asiakkaan palaute kuullaan ja otetaan vastaan. 

 

Palveluiden sisältöihin ja lomakkeiden täyttämiseen liittyvät ratkaisut asiakas tekee aina 

itse. 

 

 

Tunnistamiseen käytettäviä tunnistamisvälineitä ovat 
• verkkopankkitunnukset  

• mobiilivarmenne  

• henkilökorttiin sisältyvä kansalaisvarmenne. 

 

Tunnistamiseen käytettävät tunnistamisvälineet ovat ehdottoman henkilökohtaisia. Niitä ei 

saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. 

 

Hyviä toimintatapoja ovat  
• Kun verkkopalvelu vaatii vahvaa tunnistamista, digineuvoja pysäyttää neuvontatilanteen 

ja kertoo asiakkaalle, että tunnistamisvälineet ovat henkilökohtaiset. Niitä ei tule saattaa 

digineuvojan tai kenenkään muunkaan tietoon.  

• Asiakas tunnistautuu palveluun itsenäisesti siten, että digineuvoja ei saa 

tunnistamisvälineitä tietoonsa. Digineuvoja ei siis voi esim. lukea tai näppäillä tunnuslukuja 

asiakkaan puolesta tai muulla tavoin puuttua tunnisteiden käyttöön.  

• Kun asiakas on tehnyt tunnistautumisen, voidaan verkkopalvelun käyttöä jatkaa 

opastetusti. 

 

Päivittäistä pankkiasiointia (kuten laskujen maksamista) voidaan opastaa, kun 

noudatetaan hyviä käytäntöjä:  

• Jos asiakas ei ole kokenut verkkopankin käyttäjä, kerrotaan hänelle etukäteen, että 

tunnistautumisen jälkeen ruudulle avautuvat hänen pankki- ja tilitietonsa. Asiakkaalta 

kysytään, haluaako hän katsoa tietoja yksin vai yhdessä digineuvojan kanssa. Näin 

asiakas voi itse päättää siitä, näyttääkö hän omia tietojaan digineuvojalle.  
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• Asiakas kirjautuu verkkopankkiin itsenäisesti siten, että sähköiseen tunnistamiseen 

käytettävät tunnistamisvälineet eivät tule muiden tietoon.  

• Tunnistautumisen jälkeen digineuvoja voi opastaa asiakasta verkkopankin toiminnoissa, 

esimerkiksi laskun maksamisessa.  

• Kun edetään siihen vaiheeseen, että maksu pitää vahvistaa tunnusluvulla, digineuvoja 

pysäyttää neuvontatilanteen. Asiakasta neuvotaan tekemään vahvistus itsenäisesti siten, 

että tunnusluvut tai muut tunnistamisvälineet eivät tule muiden tietoon.  

• Lopuksi asiakasta neuvotaan kirjautumaan ulos verkkopankista. 


