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Digitiekartan taustatiedot
Mitä, miksi ja milloin?
Digitalisaatio on keskeinen väline kaupungin strategian
toimeenpanoon sekä taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden
saavuttamiseen.

Digitalisaation edistämisen tiekartta eli digitiekartta
on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan,
missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla
homma hoidetaan.
Heinolan kaupungin digitalisaation edistämisen tiekartta on laadittu
yhteistyössä kaupungin henkilöstön, esimiesten ja johdon kanssa.

Heinolan kaupungin digitiekartta valmistui
maaliskuussa 2022
Digitiekartta on valmistunut maaliskuussa 2022 yhteisenä tahtotilan
ja sitoutumisen osoituksena digitalisaation edistämisen suunnasta ja
askeleista.

Digitiekartan hyödyt
Digitiekartan on tarkoitus tuoda läpinäkyvyyttä ja lisätä tietoisuutta
digitalisaation edistämisestä. Digitiekartta ohjaa toimintaa ja
toiminnan kehittämistä, nostaa esille digitalisaation mahdollisuuksia
sekä lisää yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Digitiekartan
toimenpiteillä pyritään myös täyttämään digitalisaatioon liittyvän
lainsäädännön vaatimukset.
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Digitalisaatiokyselyn
yhteenveto
Heinolan kaupungin henkilöstö näkee digitalisaation
mahdollisuutena ja digitalisaation edistäminen tärkeänä.
Parhaimmiksi puoliksi nähdään ajasta ja paikasta riippumattomuus,
uudet palvelu- ja toimintamallit, automatisointi, nopeus ja laatu.
Tärkeimmiksi osa-alueiksi koetaan asiakaskokemus ja
vuorovaikutus, toimintakulttuuri ja ihmiset sekä ajasta ja paikasta
riippumattomuus.
Resursseja (aika, raha, osaaminen) koetaan tarvittavan lisää kaikilla
tasoilla. Käytettävien tietojärjestelmien valintaan, määrään ja
yhteen toimivuuteen tulisi kiinnittää huomiota. Myös asukkaiden ja
asiakkaiden digitaitoja (osaamista) tulisi pystyä vahvistamaan.
Henkilöstö kokee, että vanhentuneiden toimintatapojen
uudistaminen vaatii johtajuutta sekä johtajien ja esimiesten
esimerkillisyyttä. Kokeilukulttuurin hyödyntäminen vaatii
kannustusta ja kokeilut vapaita resursseja.

Digitiekartan toivotaan parantavan kokonaisuuden
hallintaa ja tukevan johtamista sekä kirkastavana
digitalisaation edistämisvastuita
koko kaupungin tasolla.

Lähde: Digitalisaatiokysely Heinolan kaupungin henkilöstölle (2021)
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Digitalisaation arviointi- ja seurantakaaviot

Digitalisaation arviointi- ja seurantakaavio 1
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Digitalisaation arviointi- ja seurantakaavio 2

Digitiekartan
kokonaisrakenne

Kaupunkitasoiset kärkihankkeet
Kuntastrategia
Digitalisaation
edistämisen
tavoitetila

Tavoitetilan
tarkentaminen
Lupaukset
jotka annamme

Elinvoimatoimialan hankkeet
Hyvinvointitoimialan hankkeet
Tekniikkatoimialan hankkeet

Koordinointi
Toimeenpano
Seuranta

Lupa- ja valvontatoimialan hankkeet
Yhteiset palvelut toimialan hankkeet

→ Tavoitetilasta suunnitelmien kautta toimeenpanoon →
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Digitalisaation edistämisen tavoitetila
- Tukeutuu keväällä 2022 laadittavaan kuntastrategiaan

Avoin, ennakoiva
ja vuorovaikutteinen
digitaalinen
Heinola
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Digitaalista
kehitystä ihmisten
ehdoilla – yhdessä
uudistaen

Toimivat
asiakaslähtöiset
palvelut
ja sujuva asiointi
digitalisaatiota
hyödyntäen

Digitalisaation edistämisen tavoitetila ja lupaukset
Tavoitetilan tarkentaminen:

Kaupunkilaiset
• Tarjota ajasta ja paikasta riippumattomat
älykkäät palvelut oikea-aikaisesti elämän eri
tilanteissa.
• Monipuolistaa osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä viestintää ja
vuorovaikutusta.

Kaupunkiorganisaatio
• Edistää yleistä tuottavuutta, tehokkuutta sekä
toiminnan laatua.
• Parantaa tiedon hallintaa, käytettävyyttä ja
tiedolla johtamista.
• Varmistaa avoimemman hallinnon läpinäkyvyys
ja yhdenvertaisuus.

Lupaukset, jotka annamme:

Kaupungin asukkaille ja
asiakkaille
• Osaamme tunnistaa tarpeet ja rakentaa
sopivimmat palvelumuodot.
• Helpotamme asiointia ja lisäämme
vuorovaikutusta kaupungin kanssa.

Henkilöstölle ja
luottamushenkilöille
• Tarjoamme oman työn tekemistä tehostavia ja
työhyvinvointia lisääviä välineitä.
• Rohkaisemme ideoimaan, kokeilemaan ja
kehittämään uusia toimintamalleja.

Sidosryhmille ja
yhteistyökumppaneille
• Digitalisaatiolla luomme toimintatavoistamme
nykyaikaisempia, avoimempia ja yhteensopivampia.
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Digitiekartan viisi kärkiteemaa

Sähköinen
arkistointi
Asiakaslähtöiset
digitaaliset
asiointipalvelut

Paikkatiedot

€

Tiedolla
johtaminen
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Automatisointi

Kaupunkitasoiset kärkihankkeet
2022

2023

2024

2025

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimuksien täyttäminen
Ohjelmisto- ja järjestelmäinvestointien tarkastelu koko kaupungin tasolla (järjestelmäkartta)
Tiedolla johtamisen edistäminen kaikilla toiminnan tasoilla
Digitaalisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen kaikilla toiminnan tasoilla
Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto kaikilla toimialoilla
Paikkatietojen hyödyntämisen tukeminen kaikilla toimialoilla
Paperittomien toimintamallien käyttöönottaminen kaikilla toiminnan tasoilla
Automaation ja robotiikan lisäämisen tukeminen kaikilla toimialoilla
Hankintaprosessien sujuvoittaminen ja selkeyttäminen digitalisoinnin avulla
Kaupungin kiinteän omaisuuden hallintajärjestelmän käyttöönotto
Henkilöstön digiosaamisen vahvistaminen viestinnän ja koulutuksen keinoin
Monikanavainen asiakaskokemus: verkko- ja mobiilipalvelut sekä niiden saavutettavuus
Asukkailla tarjottavien digitukipalvelujen kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa
Datan avaaminen - Kaupungin tietovarantojen avaamínen /
hyödyntäminen
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Elinvoimatoimialan hankkeet
2022

2023

2024

2025

Asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) käyttöönotto (myöhemmin laajennus koko kaupungin käyttöön)
Paikkatietojärjestelmien pilotointi, käyttöönotto ja jatkokehitys
Myynnin ja markkinoinnin prosessien ja työkalupakin kehittäminen (osana asiakkuuden hallintaa)
Kampanjatyökalut (suunnittelu, hallinta) ja sisällönhallinnan työkalut, markkinoinnin automaatio
Käytössä olevien tietoaineistojen täydentäminen (mm. muuttoliike, paikkatiedot, demografiat)
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Hyvinvointitoimialan hankkeet
2022

2023

2024

Etäopetusmenetelmien 100% haltuunotto koko opetusalan henkilöstöllä
Henkilökohtaiset kannettavat tietokoneet 4. luokasta eteenpäin (nyt 6-9. luokat)
Laitteiden ja välineiden täysimääräinen hyödyntäminen kaikissa palveluissa
Koulukuljetuksien seurantamahdollisuus (bussit ja taksit)
Robotisaatiokokeilut perusopetukseen (osana opetusta)
Seinätön museo, digitaalinen vuorovaikutus
Pedagogisten asiakirjojen siirto sähköisesti arkistoon
Vakan asiakasmaksupäätösten siirtyminen sähköisesti arkistoon
Koulukuljetuspäätösten sähköinen siirtyminen järjestelmissä
Uimahallin ja kuntosalin kassapalveluissa verkkokaupan käyttöönotto
Liikuntapaikkojen Smartlight älykkyyden hyödyntäminen, valot päällä vain tarpeen mukaan ja oikealla teholla
(ekologisuus) / rajapintojen aukaisu
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2025

Tekniikkatoimialan hankkeet
2022

2023

2024

2025

Toimitilahallinnan tietojärjestelmän käyttöönotto
Tilojen vuokraamisjärjestelmän käyttöönotto
Kaupungin tilojen avainhallinnan digitalisointi
Projektiasiakirjojen sähköinen arkistointi
Selvitys rakennuskannan 3D-tietomallintamisesta
Selvitys energiankulutuksen tietojärjestelmän (Enerkey)
rajapinnoista muihin järjestelmiin
Uusiutuvan energian kuntakatselmus (mahdollinen
yhdistäminen Ilmastovahtiin)
Yhdyskuntainfrastruktuurin datan ja tietojärjestelmien yhdistäminen paikkatietoon
Vesihuollon sopimushallinnan ja asiakaspalvelun kehittäminen
Vesimittareiden vaihto etäluettaviksi
Reaaliaikaisen tiedon jakaminen kunnossapidosta
(esim. auraus, ladut jne.)
Metsänhoitosuunnitelmien esittely paikkatietojärjestelmässä
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Lupa- ja valvontatoimialan hankkeet
2022

2023

2024

2025

Paikkatietoon perustuvien valvontatietojen digitalisointi
Ympäristötoimen asiakirjojen sähköinen arkistointi ja hyödyntäminen
Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmän (YLVA) rajapintaratkaisut
Valtion vaatimuksien (lainsäädännön perusteella) ja valvonnan asiakastarpeiden ymmärtäminen
(selvitys)
Sähköisen arkiston käyttöönotto Trimblessä olevien asiakirjojen osalta
Ympäristönsuojelun sähköistäminen rakennuslupaprosessien tasolle
Yhteistyöalueen lupa- ja valvonta-asiakirjat kaikkien viranhaltijoiden saataville
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Yhteiset palvelut -toimialan hankkeet
2022

2023

2024

2025

ICT-infrastruktuurin kokonaishallinnan kehittäminen (tietoliikenne, verkot, palvelimet, pilvet,
päätelaitteet)
Tietojärjestelmäintegraatiot kehittäminen ja/tai integraatioalustan käyttöönotto
Talous-, henkilöstö- ja hallintopalveluprosessien automatisointi
Luottamushenkilöiden sähköisen päätöksenteon ja digiosaamisen kehittäminen
Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen/koordinointi kaikilla toiminnan tasoilla
Johdon seuranta- ja raportointijärjestelmän (johdon työpöytä) selvittäminen
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Koordinointi, toimeenpano ja seuranta
Kaupunginjohtajan johtoryhmä (Kaupunginjohtaja + 6hlö)
Digikoordinaatioryhmä (Tietohallintopäällikkö + 3–5hlö)
Käynnissä olevat hankkeet
Projektipäällikkö (omistaja), jäsenet (vastuulliset), kumppanit
Toimeenpanossa hyödynnettävät ulkopuoliset asiantuntijat
•
•
•
•
•
•
•
•
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Digitalisaation edistämisen kokonaisvastuu ja seuranta on kaupunginjohtajan
johtoryhmällä (strategia, johtaminen)
Digitiekartan toimeenpanon ohjauksesta ja koordinoinnista vastaa
digikoordinaatioryhmä
Toimeenpanossa ja sen suunnittelussa voidaan hyödyntää ulkopuolisia
asiantuntijoita
Taloudelliset ja toiminnalliset resurssit määritellään toimialoittain kaupungin
talousarviossa
Digitalisaation edistämisessä hyödynnetään myös kansalliset ja alueelliset
rahoituskierrokset
Verkostoitumalla hyödynnetään kuntakumppaneiden onnistumisia ja olemassa
olevia ratkaisuja
Kokonaisuuden seurannasta vastaa johtoryhmä ja hankkeiden osalta
projektipäälliköt (omistajat)
Yhteenveto digitalisaation edistämisen toimenpiteistä tuodaan esiin kaupungin
tilinpäätöksessä

