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Digisyrjäytymisen vaara ei häviä 
lähitulevaisuudessa itsestään

Kuvaajien arvot Tilastokeskuksen vuosien 2013 - 2016 tutkimuksista

Maaseudulla sähköinen lukutaidottomuus on 
4 x yleisempää kuin pääkaupunkiseudulla - 
ja etäisyydet palveluihin suuremmat



1.Rakennetaan digitalisaation hyödyt jalkauttava toimintamalli ja kumppaniverkosto, 
jotka 1) mahdollistavat kustannustehokkaat ja tasokkaat palvelut myös haja-
asutusalueiden asukkaille ja seniorikansalaisille 2) tukevat alueiden elinvoimaisuutta.  

2.Mahdollistetaan sähköisen lukutaidon oppiminen ja sähköinen asiointi - itsenäisesti tai 
ohjatusti - kaikille kokeilualueen asukkaille. Testataan ja edelleen kehitetään mallia, 
jolla ihmiset motivoidaan mukaan. 

3.Edistetään digitalisaatiota ja sidosryhmien välistä yhteistyötä alueen kouluissa ja 
oppilaitoksissa. Kehitetään toimintamallia nuorten sähköisen asioinnin taitojen 
opetukselle ja tuelle. 

4.Kokeillaan ja edelleen kehitetään työttömien ja aloittavien yrittäjien tuen mallia, jossa 
yhdistyvät vapaaehtoistyön, vertaistuen, mentoroinnin ja digitaalisaation hyödyt.

Digipitäjät -kokeilun osatavoitteita ja toimenpiteitä



Digipitäjä

Valtion virastojen  
etäasiointi

Liikennöinti,  
logistiikka ja  

ympäristö

Koulujen ja 
varhaiskasv. 
digitalisaatio

Palvelusantra

SOTE- 
Kotipalvelut, 
sosiaalipalvelut, 
terveydenhuolto

Yritysten ja 
aloittavien 
yrittäjien 
toimintaymp.

Vapaaehtoistyö

Työttömyyden 
hallinta

Kunnan elinvoima ja 
näkyvyys ”sähköisellä 
valtatiellä”

uudenlaisten palveluiden kehittäjä 
ja mahdollistaja

Sähköinen lukutaito ja 
motivaatio asioida 

sähköisesti

VM, 
Yritykset

LVM, 
Leader

OKM ja 
kunnat

?
SOTE, 
STM

        Järjestöt, 
   kirkko, 
Leader

TEM, 
SOTE 
kunnat

Kunnat

Kunnat, 
Leader

Yhteisöllisyys tekee 
digipitäjästä enemmän 
kuin osiensa summan

Kokeilun keskiössä ovat 
sähköinen lukutaito ja 
motivaatio asioida 
sähköisesti



Vasta-alkajien saattaminen sähköisten palveluiden käyttäjiksi

Tiedottaminen, 
tutustuminen ja esittelyt

Askel I

Tiedottaminen, tutustuminen ja lainalaitteiden kokeilu Teknologia osana omaa arkea

Askel III

Omat laitteet  +  
opastusta ja tukea kotona tai 

kirjastosta

Lainattavat ja kokeiltavat 
laitteet  +   

opastusta ja tukea 
kotona tai kirjastosta

Askel II

Kirjastot ja kotiin vietävät 
laitteet

Digikinkerit, kotihoito, 
seurakunta, järjestöt, kirjastot…

Oman laitteen hankkiminen - 
kokeilulaite, kaupat, läheiset…



”Digitaalisen kuilun” rakenne

V

Kuntalaiset

Nykyteknologia  
ja sitä tarjoavat  
organisaatiot

Palveluorganisaatiot ja 
sähköiset palvelut

Digitaalinen  
kuilu II

Digitaalinen  
kuilu I

4G

Kuva- 
puhelut

SOTE

KUNTA SEURAKUNTA

KOULU

Sähk. lukutaidon puute

Muutosvastarinta

Epäonnistuneet 
kokeilut

Teknologiavastaisuus, 
-pelko

Väärä tieto ja mielikuvat

Asiointiosaamisen 
puute

Totutut toimintatavat

Pelko työpaikoista

Pelko fyysisen läsnäolon 
vähenemisestä

Perityt, massiiviset 
järjestelmät

Digitaalinen kuilu I

Digitaalinen kuilu II

Motivaattoreiden 
puute

Pelko, ettei enää opi

Huonot kokemukset - 
työelämässä ja siviilissä

Kaikki kuilun I elementit  ja lisäksi…

Tietoturva-mörkö

Standardoinnin puute ja 
”kehityssiilot”



Sähköiset palvelut tarjoavat valtavan hyötypotentiaalin pelkästään 
haja-asutusalueen ikääntyneiden terveydenhuollossa…

…mutta ostaisitko sinä palvelua kampaamosta, jossa olisi 
upouusi hiustenleikkuuautomaatti ja sitä markkinoitaisiin sinulle 

matalammilla kustannuksilla?



  
Digipitäjät -kokeilussa digitalisaatiolle ja sähköisille 

palveluille rakennetaan ihmisläheisemmät, kuntalaisten 
henkilökohtaisia hyötyjä korostavat kasvot 

Aunen runoa katsottu YouTubessa jo 1065 kertaa



Oman seurakunnan jumalanpalvelus netissä

Kirkossa kävijöitä Pertunmaalla yleensä noin 20-30 per jumalanpalvelus 

Nettijumalanpalveluksia katsottu keskimäärin 153 kertaa per jumalanpalvelus 
+ palvelutalon asukkaat



Omaishoitajien digitaalinen tuki

Etävalmennus ja vertaisverkosto

Omaishoitajien ja hoidettavien 
yhteydet läheisiin ja SOTE-tukeen



Digitalisaatio voi olla…

yhteisöllisyyttä 

enemmän kuin 
osiensa summa

”hyvä tekosyy” tehdä yhteistyötä ja 
kehittää toimintamalleja

elämänlaatua

nopeampia, paikkariippumattomia 
palveluita

elinvoimaa

HAJA-ASUTUSALUEEN 
KUNTIEN JA KUNTALAISTEN 

MAHDOLLISUUS
säästöjä

tasa-arvoa


