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Toimenpiteet hankkeen aikana 

 

Hankkeen kesto oli rahoituspäätöksen mukaisesti 1.7.2018.-31.3.2019. Hankkeen käynnistymistä 

viivytti teknisen ratkaisun toteuttajan kilpailuttaminen, jossa tarvittiin 3 tarjouspyyntökierrosta, 

ennen kuin saatiin tarjouspyynnön mukainen tarjous, joka voitiin hyväksyä. Rahoittajan 

rahoituskauden vaihtumisesta johtuen oli jo etukäteen tiedossa, että mahdollisuutta jatkoajan 

hakemiselle ei ole 31.3.2019 eteenpäin, vaikka jatkoaika olisi ollut hankkeen laadukkaalle 

lopettamiselle ja toimenpiteiden valmiiksi saamiselle välttämätöntä. Hanke oli lyhyydestään 

johtuen jatkuvaa kilpajuoksua aikaa vastaan, jotta ainakin välttämättömät toimenpiteet saadaan 

valmiiksi ennen hankeajan päättymistä. 

Ne päivät näkyvät tarkalla päivämäärällä, jolloin on pidetty virallinen palaveri tai tapahtunut jotain 

erityisen merkittävää. 

 

2018 

 

Maakuntahallituksen rahoituspäätös 23.4.2018. 

Ensimmäisellä kilpailutuskierroksella projektinvetäjäksi saatiin 1 hyväksyttävä tarjous (Kuntavelho 

Oy) ja teknisen ratkaisun toteuttajaksi ei jätetty yhtään tarjousta. 

Toinen tarjouspyyntökierros tekniseen ratkaisuun lähetettiin 26.6 ja vastausaika oli 11.7 

mennessä. Tarjouspyyntöön saatiin yksi tarjous, joka ei kuitenkaan ollut tarjouspyynnön mukainen 

ja se piti hylätä. 

Kolmas tarjouspyyntökierros teknisestä ratkaisusta ja sen lähettäminen 

Valmistavat toimenpiteet hankkeelle 

Yleistä valmistelua 

Ohjausryhmän asialista 

13.8 Ohjausryhmän kokous ja muistion laadinta 

Sähköposteja ja alustavaa valmistelua 

Tarjousten pisteytys (ainoa tarjouksen jättäjä Cubescom Oy) 

Hankkeen aikataulutus 

31.8 Aloituspalaveri Sysmässä yhdessä kunnan viranhaltijoiden ja teknisen toteuttajan kanssa 

6.9 Käynti Lahti, Cubecom Oy, teknisen suunnittelun aloitus: suomi.fi käyttäjäoikeudet 

Mediatiedote 
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11.9 Käynti Lahti, Cubescom Oy, toimittajan vierailu, kyselyn laadinta, sisällön ideoiminen, 

ulkoasun ideoiminen ja layout 

Sähköposteja, kysymyksiin vastauksia 

Kyselyn laittaminen liikkeelle Surveymonkey kautta 

Sysmän johtoryhmä tiedonhankinta ja ideointi 

Kirjelmän lähettäminen kunnan työntekijöille 

18.9 Sysmässä: Tilannekatsaus, tunnistautuminen, layout, sisällön ideointi ja muita käytännön 

asioita 

26.9 Käynti Lahti Cubecom 

Kyselyn myllytys 

Muita pieniä toimenpiteitä 

Ohjausryhmän asialista ja kutsu 

Kyselyn tulosten alustava koonti 

Kyselyn analysointi (avovastaukset veivät aikaa) ja lähettäminen ohry 

Tiedote medialle kyselystä 

4.10 Käynti Lahti Cubecom 

Kirje koeasiakkaille 

8.10 Ohjausryhmän kokous Sysmässä ja muistio 

Listaus toteutettavasta sisällöstä tärkeysjärjestyksessä 

Tapaamisten sopiminen 

17.10 Käynti Lahti Cubecom 

Yleistä valmistelua 

Ensimmäiset sisällöt 

5 000 € hakemus VM suomi.fi 

Muistion mukaiset toimet 

Koeasiakkaat yhteydenpito ja vastausten koonti 

31.10 Cubecom Lahdessa 

Muistion mukaisesti asioita läpi 

7.11 Cubescom Sysmässä 

Tilaisuuden (13.11) valmistelut ja kutsun lähettäminen 
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Hankehakemuksen mukaisia toimenpiteitä läpi 

13.11 Sysmän KJ:n aamukahvit + hankkeen esittely henkilökunnalle 

15.11 Cubescom Lahti 

Sisään heitto sivun teksti 

Lomakkeet viesti 

21.11 Cubescom Lahti 

suomi.fi käynnistysohjeet 

Hankehakemuksen mukaan toimenpiteitä 

28.11 Työpajat Sysmässä (lomakkeiden teko) 

suomi.fi ja VM hakemukset liikkeelle 

Pienhankinnat 

Ohjausryhmän aineiston valmistelua 

Toimeksianto pienhankintaan 

5.12 Cubescom Lahti 

Muistion mukaiset toimet 

10.12 Ohjausryhmä Sysmä ja muistion laadinta 

Sähköpostilla kesken jääneen ohjausryhmän jatkaminen 

Esityksen laadinta Tampereelle 

12.12 Esitys Tampere, Suomen Kylät ry 

20.12 Cubescom Lahti 

Aineiston tekoa 

Raportointi KJ, Sysmä 

Sisällön laadintaa (esysma.fi) 

 

2019 

 

2.1 Cubescom Lahti 

Muistion mukaan asioita läpi 

Tiedote 
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Sisällön laadintaa (esysma.fi) 

Lehti-ilmoitukset 

Pienhankinnat 

Teknistä sisältöä 

14.1 Ohjausryhmä + muistio 

SOME-markkinointi palaveri 

Sisältöä 

16.1 Cubescom Lahti, tilanne + sisällön laatiminen. 

Pienhankintojen ohjeet ja sopimukset 

Puskaradion kautta joukkoistaminen + tietopyyntöjä 

Muistioiden mukaisia toimenpiteitä läpi 

21.1 Tapaamiset Sysmässä: Minna Veistilä, Mikko Rantanen ja KJ 

Aineiston keruu + sähköpostit 

Esityksen laatiminen ja info yrityksille Sysmä 

Sähköposteja ja VRK/tuotantotunnukset 

Lausunto VM digitalisaatio 

Aineiston laadinta palaveriin 

23.1 Tilannepalaveri Sysmä 

1.2 Tilannekatsaus Sysmä mm. lanseerauksen siirto, KJ tapaaminen 

Sisältöä 

Teknisiä ongelmia 

Sähköposteja ja puheluita 

20.2 Palaveri Lahti Cubescom 

Muistiota läpi 

Ohjeita sisällöstä 

Lanseerausajan sopiminen 

Lehti-ilmoitus 

Tiedote media, yritykset, elinvoimatyöryhmä 

Sisältöä läpi 
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Ennakkovalmistelut 

5.3 Lanseeraus Sysmä, Teatteritalo 

6.3 Lahti Cubescom, tilanne läpi, korjaukset, lisäykset, jatkotoimenpiteet 

Ohjausryhmän asialista 

Sisällön kanssa tuskailua 

Sähköposteja ja juoksevia asioita 

8.3 Toimittaja Sysmässä 

Tekniikkamurheita 

Pienhankinnat ohjeistukset 

E-Sysmä sisältöjä 

Sähköposteja ja pientä sälää 

Järjestelmätoimittajan kanssa vääntämistä 

Loppuraportin aloitus 

19.3 Mediatiedote (lanseeraus valtakunnallisesti) 

Loppuraporttia 

Sisältöä läpi 

Ohry asialistaa 

SOME-markkinointia 

Loppuraportti valmiiksi 

25.3 Ohjausryhmä Sysmä 

Viimeiset toimet ja neuvot päätoimittajalle avuksi hankkeen jälkeiseen aikaan 31.3 mennessä 

Hankkeen aikana kertynyt aineisto kerättynä yhteen kansioon sähköisesti (65 tiedostoa). 
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Verkottuminen ja sopimukset hankkeen aikana 

 

Hanke oli tekniikkapainotteinen ja toteutuksen saaminen riittävän valmiiksi ja julkaistuksi ennen 

hankkeen päättymistä oli pääpainopiste. Tämän johdosta sivuutettiin tarkoituksella muuta 

verkottumista. Yhteydenpito kohdennettiin pääosin kuntaan ja sen hallintokuntiin. Yleinen 

mielenkiinto tehdä omien töiden ohessa toimenpiteitä e-kuntalaisuuden edistämiseksi oli vähäistä 

(muutama poikkeus). 

 

Sopimukset 

Kuntavelho Oy, hankkeen osa-aikainen projektinvetäjä 

Cubescom Oy, esysma.fi tekninen toteutus, sopimus teknisestä ylläpidosta hankkeen jälkeen 

Janka Kaartti, sopimus päätoimittajuudesta hankkeen jälkeen 

 

Pienhankinnat 

Erika Väkiparta (yritysten ja yhdistysten kontaktointi) 

Heleppi (markkinointi ja käyttäjien opastus) 

Mia Kärkkäinen (sisällön luominen) 

Neiti Sievänen (SOME-markkinointi) 

Mikko Rantanen (vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden kontaktointi) 

Lähilehti (lehti-ilmoitukset) 
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Sisältö sekä hankkeen aikana esille nousseita parannuksia ja ideoita 

 

Osa sisällöistä on laitettu loppuraportin kirjoittamisen hetkellä esysma.fi ja osa on laittamatta. 

Päätoimittaja vastaa hankkeen päättymisen jälkeen sisällön täydentämisestä ja tarkoitus on 

aktivoida esysmäläiset tuottamaan myös omaa sisältöään. 

E-Sysmä pohjautuu vahvaan tunnistautumiseen. Jokainen e-sysmäläinen on tunnistettu 

henkilötunnuksella ja tämä varmistaa asioinnin henkilöllisyytenä ja samalla ennaltaehkäisee 

epäasiallista käytöstä palvelussa. Tunnistautuminen erottaa e-Sysmän normaalien nettisivujen 

käytöstä. 

E-Sysmän sisällön runko on sähköiset lomakkeet, joilla voi asioida kunnan kanssa. Kaikki 

mahdolliset lomakkeet on tehty sähköisiksi. Jokainen kunnan hallintokunta määritteli lomakkeet, 

jotka tarjotaan sähköisenä. 

Asiointi kunnan viranhaltijoiden kanssa lähettämällä viestejä sekä ottamalla yhteyttä kuntaan 

kirjaamon kautta (asiakas valitsee minkä teeman pohjalta haluaa asioida esim. liikuntapalvelut ja 

kirjaamo lähettää viestin oikealle viranhaltijalle). 

Palaute ja aloitteet kunnalle (kirjaamon kautta ohjataan oikealle viranhaltijalle, tämä ei näy 

käyttäjälle). 

Ajan, palvelun ja tuotteen varaaminen (mahdollistaa kattavasti melkein mitä vain, hyöty on 

riippuvainen siitä, mitä sisältöjä palvelutarjoajat sinne laittavat). Yritykset, yhdistykset ja kunnan 

viranhaltijat syöttävät vapaita aikoja, tuotteita ym. Asiakas voi sitten valita itselleen sopivan 

ajan/tuotteen/palvelun. Maksuominaisuus varauksen yhteydessä on mahdollista, jos sellainen 

halutaan ottaa käyttöön. 

Viestien lähetysominaisuus. E-sysmäläiset voivat lähettää toisilleen viestejä joko yksityisesti tai 

kaikille etusivulla näkyvänä. esysma.fi on periaatteessa kuin sosiaalinen media, mutta vahvalla 

tunnistautumisella. 

Kuvia Sysmästä 

Videoita Sysmästä 

Tarinoita, juttuja ja lauluja Sysmästä 

Suur-Sysmän historiaa 

Muuta Sysmään (postilokeropalvelu kirjaamon yhteyteen yrityksille ja yksityishenkilöille) 

Tee / pyydä / kommentoi sisältöä E-Sysmään 

Sysmäläiset merkkihenkilöt 

Sysmän vuoden yrittäjät 

Sysmän kylät 
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Nähtävää ja koettavaa Sysmässä 

Jäsentarjouksia E-Sysmäläisille 

Kuukauden E-Sysmäläinen 

Parasta Sysmässä 

Sysmä aiheiset tuotteet 

Seurattava hahmo 

Chat ja Teams 

Ajankohtaista Sysmästä 

Kilpailut jäsenille: Milloin Majutveden jäät sulavat, milloin krookukset kukkivat ym. 

Kirjaston kirjauutuudet 

Ruokalistat 

Kino ohjelmisto (varauspalveluun) 

Podcastit (mm. vpk jutut, ääniraidat) 

 

Erilaisia digitaalisia palveluja voi koota yhteen esysma.fi sivuston alle. Olemassa olevat sähköiset 
palvelut voidaan yhdistää e-Sysmään, jos niin halutaan. 

 

Sisällön määrällä esysma.fi ei ole sinänsä mitään rajaa. Ideat ja toteutus ratkaisevat. Työnjako 

kunnan virallisten nettisivujen kanssa on pidettävä selvänä, koska ne ovat virallinen 

tiedotussivusto ja esysma.fi on lisäpalvelu lomakkeineen ja epävirallisine sisältöineen. 
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Jatkotoimenpiteet ja johtopäätökset 

 

Hankkeen etenemistä hidasti ratkaisevasti suomi.fi palvelun hidas käyttöönotto. Viivytykset 

johtuivat pääosin suomi.fi palvelusta ja VRK:sta, mutta myös hankkeen puolella tehtiin aikataulun 

kannalta yksi ratkaiseva virhe, kun jäätiin odottelemaan VRK:n kantaa vuokra-

asuntolomakkeeseen, joka on yksityisen palvelutuottajan. Heti kun luvasta tähän lomakkeeseen 

luovuttiin, päästiin eteenpäin. 

Yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa sujui muuten hyvin läpi koko hankkeen, paitsi 

lanseeraushetkellä paljastui, että kaikki ei ollutkaan valmiina ja vuosilomat siirsivät demoversion 

siirtämistä tuotantoversioon. Sisällöntuotannossa koettiin ns. ähky, kun mahdollista sisältöä oli 

rajattomasti, mutta tekijöistä oli pulaa. Paljon sisältöä jäi laittamatta käynnistysvaiheessa, mutta 

jatkossa päätoimittaja voi lisätä sisältöä vähän kerrallaan, mikä pitää sivuston mielenkiintoa yllä. 

Hanke jäi jalkautustoimenpiteiden osalta kesken, joten hankkeen onnistumista ei voi arvioida 

loppuraportin kirjoittamisen hetkellä vaan vasta tulevien kuukausien aikana. Elinvoimatyöryhmä 

on esimerkiksi asettanut tavoitteeksi, että esysmäläisiä on 500 kpl vuoden loppuun mennessä. 

Myös kunnan oman henkilökunnan ja kuntalaisten asenne ratkaisee. Palveluun on mahdollista 

tuottaa rajattomasti myös muiden kuin päätoimittajan tuottamaa sisältöä, jos innokkuutta on. 

Loppuraportin kirjoittaja haluaisi esimerkiksi kuulla vanhan ajan VPK-juttuja podcastina. Jokaisella 

esysma.fi palvelun käyttäjällä on varmasti omat mielenkiinnon kohteet, joita palvelusta olisi 

mukava sisältönä saada. 

Jatkotoimenpiteenä päätoimittaja ylläpitää esysma.fi palvelua sisällön laatijana sekä 

moderaattorina ja Cubescom Oy tarjoaa teknisen tuen. Rajoitteena on vähäinen taloudellinen 

resurssi, mikä päätoimittajaan ja teknisiin sekä sisällöllisiin muutoksiin on vuosittain käytössä. 

Cubescom järjestelmätoimittajana aikoo jatkossa kontaktoida muita kuntia ja tarjota vastaavaa 

palvelua muillekin. Tämä viittaa siihen, että ainakin järjestelmätoimittaja uskoo konseptiin, joka 

tämän hankkeen aikana kehitettiin. 

Esysmällä on kaikki mahdollisuudet kehittyä ja vakiintua normaaliksi toiminnaksi sekä levitä 

laajemmin muihinkin kuntiin. 
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Hankkeen tärkeimmät tulokset ja johtopäätökset 

1) Toteutettiin Suomen ensimmäinen e-kuntalaisuus (esysma.fi). 

2) Hankkeen aikaresurssi oli alimitoitettu suhteessa projektin vaativuuteen. Sen sijaan 

taloudellinen resurssi (hankkeen budjetti 70 000 €) oli täysin riittävä toteutukseen. 

Puutteet, jotka jäivät, johtuivat liian kiireisestä aikataulusta, ei käytössä olevasta 

euromäärästä. Tälle ei voitu mitään, koska jatkoaikaa ei ollut mahdollista saada ja tämä oli 

tiedossa hankkeen alusta alkaen. 

3) Lanseeraus lykkääntyi VRK:n ja suomi.fi palvelusta johtuen, hankeaika oli lanseerauksen 

jälkeen melkein lopussa. 

4) Ylläpidon hinta hankkeen päätyttyä oli tiedossa etukäteen, mikä mahdollistaa jatkon 

joustavasti hankkeen päätyttyä ilman epävarmuuden tuskaa kustannustekijöistä. 

5) Medianäkyvyys ja imagovaikutus jäi epäselväksi hankkeen aikana, johtuen myöhäisestä 

lanseerauksesta juuri ennen hankeajan päättymistä. 

6) Asiakaskokemus palautteen perusteella on ristiriitainen. Toteutuksessa on pyritty 

yksinkertaisuuteen, missä hakusanalla ja valituilla sisältölaatikoilla löytää hakemansa. Osa 

kokee tämän hyväksi ja osa toivoo valikkopohjaista hakemista, kuten perinteisillä 

nettisivuilla. 

7) Potentiaali on iso (koko Suomi), mutta aika näyttää hyödyt. 



13 
 

Hankkeen tulokset suhteessa tavoitteisiin 

 

Toimenpiteet   Tavoite Tulos 

Käynnistyvät kehitysprosessit  1 1 

Kansainvälisen tason referenssikohteet  1 1 

Käynnistyvät kokeilut   1 1 

Myötävaikutuksella syntyvät uudet yritykset 2 1 

Myötävaikutuksella syntyvät uudet työpaikat 4 1 

 

Kehitysprosessi ja kokeilu oli e-kuntalaisuus (esysma.fi). 

Referenssikohde oli Viron e-kansalaisuus. 

Myötävaikutuksella syntynyt uusi yritys on e-Sysmän päätoimittajaksi ryhtyvä nuori yrittäjä. Muut 

mahdolliset yritysvaikutukset näkyvät viiveellä. Esimerkiksi on tarkoitus tarjota mahdollisuutta 

vaihtaa yrityksen kirjat Sysmään postilaatikkopalvelun kautta osana e-sysmäläisyyttä. 

Myötävaikutuksella syntynyt uusi työpaikka on päätoimittajaksi ryhtyvä nuori yrittäjä. Muut 

mahdolliset työllisyysvaikutukset näkyvät viiveellä hankkeen jälkeen. 


