
Hartolan ja Pertunmaan kuntien 
DIGI –PITÄJÄT KOKEILUHANKE  

1.1-31.8.2017 
VM:n AUTA -kokeilu 



Kaksi kuntaa Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon 
rajalla 
Hartola 

• Asukkaita 2 926 henkeä (31.12.2016) 

• Vapaa-ajan asukkaita n. 3000 henkeä 

• Naapurikunnat Heinola, Joutsa,  

  Luhanka, Pertunmaa ja Sysmä 

•  + 64 -vuotiaita  33,0 % väestöstä 

• Eläkeläisten osuus 39 % väestöstä 

• Etäisyys Lahteen 83 km 

• Ei valtion virastojen palveluja 

• Sotepalvelut tuottaa Päijät-Hämeen 
hyvinvointikuntayhtymä (2007) 

 

 

 

 
 

Pertunmaa 

• Asukkaita 1796 henkeä (31.12.2016) 

• Vapaa-ajan asukkaita n. 1800 henkeä 

• Naapurikunnat Mäntyharju, Heinola, 
Hartola ja Hirvensalmi, Joutsa 

• + 64 -vuotiaita  33,5 % asukkaista 

• Eläkeläisten osuus 40 % väestöstä 

• Etäisyys Mikkeliin 60 km 

• Ei valtion virastojen palveluja 

• Sote palvelut tuottaa ESSOTE (2017) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hartola.vaakuna.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pertunmaa.vaakuna.svg


 
Sähköinen lukutaito on  kansalaisten perustaito, 

joka kuuluu kaikille 

 • Vahva  EI !  ikäihmisten digisyrjäytymiselle -> digitalisaatio kuuluu kaikille 

• KUNTIEN työntekijöiden DIGI -osaaminen vaatii myös TUKEA 

  -> ei tunneta mahdollisuuksia eikä hallita laitteiden monipuolista käyttöä 

  -> asiakasrajapinta on etäällä hallinnosta ja vaatii näkökulman muutosta 

• Myös koululaisten ja nuorten sähköisessä asioinnissa on puutteita: osataan pelata 
ja jatkossa myös ohjelmoida (OPS 2016), mutta sähköiset kansalaistaidot ovat 
puutteellisia -> koulussa on mahdollista oppia myös yhteiskunnallisia taitoja 

• PÄIVÄKOTILAPSETKIN voivat oppia käyttämään ohjattuna helppoja mobiililaitteita 
ja tekemään niillä esim. pienen tarinan tai runon ja jakamaan sen esim. perheelle 

• Suurin motivaattori sähköisten välineiden käytön opetteluun ei ole (yllättäen) 
veroilmoituksen täyttäminen tai kela -etuuksien hakeminen 

• Siitä, mikä oikeasti motivoi, kerrotaan enemmän kun kokeilu on päättynyt  

• Vääriä ja yksipuolisia käsityksiä digitalisaatiosta on paljon liikkeellä – yleensä ne 
perustuvat tietämättömyyteen ja uskomuksiin  

 

 Merja Olenius, kunnanjohtaja Hartola 



Autetaan, opastetaan, opetellaan ja kerrotaan 

Tavoite ja kohderyhmä 

• Saada sähköisten asiointi- 
välineiden käytön osaaminen 
nousuun eri väestöryhmissä - 
erityisesti iäkkäämpien parissa 

• Syrjäytymisen estäminen, 
esimerkiksi työttömien ja 
toimeentulotukiasiakkaiden 
tukeminen sähköiseen asiointiin 

• Tavoitetaan ne, jotka eivät vielä 
asioi sähköisissä verkoissa tai 
osaa käyttää laitteita tai tunne 
palveluja  

• Motivointi ja innostaminen  

 

 

 

Matalan kynnyksen 
kohtaamispaikat tärkeitä 
• Yhteisölliset digi -tapaamiset  

• Kohtaaminen kirjaston ja 
kirjastoauton palveluissa ja  siellä 
järjestettävä laitteiden lainaus ja 
käyttäjäkoulutus 

• Jalkautuminen kuntalaisten pariin 
eläkeläis- ja potilasjärjestöihin, 
vanhus- ja vammaisneuvostoon, 
vanhempainyhdistykseen, 
kyläyhdistyksiin,  
yrittäjäyhdistyksiin jne.. 

• Yhteisölliset viestin viejät tärkeitä 
vaikuttajia ja muutosagentteja 

 



Kokeilussa etsitään uusia tapoja vastata 
sähköistyvän maailman haasteisiin 

• Hankkeen budjetti on 40.000 euroa alv 0 
VM:n avustuksen osuus 20.000 euroa 

• Molempien kuntien panos  kokeiluun on 
10.000 euroa  kunta 

• Lisäksi kunnat panostavat hankkeeseen 
omaa työtään, joka raportoidaan 
kokeilussa  

• Hartolan kunta on kilpailuttanut hankkeen 
toteuttajan.  Kokeilukumppaniksi 
/hankkeen osatoteuttajaksi on valittu 
yritys  (LinkkiTiimi Oy) 

• Yhteistyön tuomat hyödyt/ haasteet 
arvioidaan kokeilun lopuksi 

• Kunnilla ei ole tätä nykyä tarvittavia 
valmiuksia eikä  resursseja opastaa 
kuntalaisia sähköiseen asiointiin - 
tarvitaan kokeiluja, monia erilaisia 
yhteistyökumppaneita ja vapaaehtoisia 
toimijoita sekä yrityksiä 

 

Yritys vastaa kokeilussa tarvittavista 
laitteista  ja niiden hallinnasta sekä 
niihin räätälöitävistä toiminnoista 

• Kirjastojen kautta asiakkaille lainattavat 
laitteet 10 tablettia 

• Kirjastojen ja yhteispalvelun yöntekijöiden 
käyttöön 5 

• Näytön peilaukseen 2 

• Suurikokoiset tabletit kirjastojen 
asiakaskäyttöön 2 

• 25 kpl tabletteja asiakkaille koteihin 
kokeiltavaksi ja henkilökohtainen tuki 

• Työntekijöiden kouluttaminen laiteiden 
hallintaan ja asiakastyöhön 

• Jalkautuminen asiakkaiden pariin 
yhteistyössä kuntien työntekijöiden 

kanssa jne. 

 

 



Kenelle sähköisen asioinnin edistäminen kuuluu 
ja voidaanko se tehdä kunnissa ? 

  • Yhteispalvelupisteet siirtyneet 
kirjastoihin kunnantalojen 
vastaantuloauloista Mikkelin 
seudulla - hyviä kokemuksia 

• Kirjaston uusi rooli kuntalaisten 
olohuoneena ja modernina 
informaatiokeskuksena (uusi 
kirjastolaki) 

• Valtion paperinen 
viranomaisposti korvataan 
sähköisellä vuonna 2018 

• kunnat joutuvat siirtämään 
palvelujaan 24/ 7 yhteiskunnan 
vaatimusten mukaisesti verkkoon 

 

 

Tulevaisuuden kunta palvelee 
sähköisesti verkossa  

• Kunnilla on ylivoimaisesti paras 
mahdollisuus tavoittaa kuntalaisten 
sähköisen avun asiakasrajapinta 

• Kuntien siirryttävä papereiden 
vastaanottajasta ja lähettäjästä 
aktiiviseksi sähköisen asioinnin 
edistäjäksi  

• Yhteiskunnallisesti tärkeimpiä 
hyödynsaajia ovat  Sote ja Kela ja 
niiden potilaat/asiakkaat 

• kunta edustaa lähipalveluja ja toimii 
asiakkaan tukena myös maakunta 
itsehallinnon aikana 



Kenelle kuntalaisen sähköisen 
asioinnin opastus kuuluu? 

• Kansallinen palveluarkkitehtuurihanke mahdollistaa julkista sektorin 
palvelujen ja informaation sähköistymisen - tiedon valtaväylä 

• Kuntien vapaa-sivistystyö mahdollistaa eri ikäisten jatkuvan oppimisen – 
kirjasto on osa vapaata sivistystyötä, koulu huolehtii nuoresta ikäpolvesta 

• Kirjasto-organisaatio on modernin kunnan informaatiokeskus, lähellä 
kuntalaista, tuttu, matala kynnys asioida 

• Julkisen sektorin intressilistan kärjessä on ujuttaa virastoasiointi ja julkiset 
palvelut kansalaisten arkikäyttöön >  < Netflix, Youtube, SPOTIFY 
kilpailijoina 

• Jos annetaan vain sattuman ja markkinoiden ohjata sähköisiä palveluja  
julkinen sektori ei saa toivomaansa asiakaspeittoa 

• Tarvitaan kuntaa, yrityksiä, vapaaehtoisia toimijoita, seurakuntaa, 
järjestöjä sekä valtion viranomaisia keskinäiseen yhteistyöhön  

• JA ennen kaikkea ymmärrystä siitä, että kansalaisia on ensin motivoitava ja 
sitten autettava ja tuettava heitä sähköisten palvelujen pariin. 

 



KIITOS MIELENKIINNOSTA! 


