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Sotetieto-strategia: kansallisesti yhteisten
palveluiden julkaisukanaviin, ylläpidon vastuisiin ja
hallintamalliin liittyvä tarkennustyö
§ Strategian linjausten mukaisesti palveluiden kehittäminen on

lähtökohtaisesti sote-alueiden vastuulla ja niiden hallintamalli
sovitaan toimijoiden välillä.

§ Nyt palveluiden kehittämisen ja ylläpidon toimintamallit, sekä
palveluiden julkaisukanavat ovat epäyhtenäisiä.

§ AKUSTI-foorumin toimesta laaditaan syksyllä 2015 selvitys
jossa laaditaan ehdotus käyttäjille näkyvien yhteisten
palveluiden kehittämisen ja ylläpitoon vastuisiin, hallintamalliin
sekä julkaisukanaviin liittyvät toimenpide-ehdotukset.

§ Ehdotukset tuodaan käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi AKUSTI:n
ja strategian toimenpanon johtoryhmiin. Suunnittelussa tulee
huomioida malli, jonka mukaisesti myös yhteisiä palveluita tulee
voida julkaista hajautetusti eri kansallisten, alueellisten ja
paikallisten asiointialustojen avulla.

§ Arviointi koskee myös SADe ohjelmassa kehitettyjä palveluita



Sisältö

1. Toimeksianto
2. Työryhmä
3. Eteneminen
4. Lopputulokset:

– kokonaiskuva / palvelupolut
– toimialat ylittävä näkymähahmotelma
– esimerkkinäkymät (kirjautumaton/kirjautunut)

5. Materiaalin käyttö



Lähtökohdat / toimeksianto

Kansallisen sote-kokonaisarkkitehtuurin kehittämistyössä on noussut esiin
tarve visualisoida kansalliseen käyttöön tarkoitettujen sähköisten sote-
palveluiden yhtenäisen julkaisun tavoitetilaa.

Visualisointitarpeita on tunnistettu  kahdella tasolla:

1. Kokonaiskuva
- palvelu-/hankekokonaisuus asiakkaan silmin katsottuna, ylä-/konseptitasolla
kuvattuna. Näyttää mistä palveluista asiakkaan näkökulmasta
palvelukokonaisuus koostuu

2. Etusivunäkymät
- esimerkkinäkymät (layout) mitä asiakas kohtaa mennessään verkkopalveluun,
joka kokoaa yhteen digitaalisia sote-palveluita.



Työryhmä

Suunnitelutyöhön ovat osallistuneet:

• Jari Numminen / Espoo
• Hanna Nordlund / Espoo
• Virva Hartonen / ESSHP
• Maija Paukkala / ESSHP
• Sirpa Arvonen / HUS
• Visa Honkanen / HUS
• Niina Kauppinen / HUS

• Atte Tikkanen / HYVIS-ICT
• Vainio Karri / Kuntaliitto
• Teemupekka Virtanen / STM
• Jari Porrasmaa / STM
• Jari Suhonen / THL
• Niina Peränen / THL
• Johanna Mätäsaho / Tiera

sekä Palmulta: Esa Rauhala, Markus Tammi & Ville Hämäläinen



Eteneminen

• Työtä tehtiin yhteisten suunnittelu-&
kommentointipalaverien kautta sekä niiden välissä
Palmun työstämänä.

• Työryhmän palavereja oli:
– 22.1.
– 4.2.
– 18.2.
– 3.3.
– 21.3.

• Näiden välissä oli lisäksi pienempiä
kommentointipalavereja
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Lähtötilanne



SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN
MUODOSTAMA PALVELUKOKONAISUUS
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Palveluvaaka

ODA

SADe AVPH

Kanta-palvelut,
sis Omakanta

Virtuaalisairaala/
terveyskylä

KaPa

Omahoitopolut

Hoitopaikanvalinta

Terveyskirjasto

Parasta palvelua

ESIMERKKI - EI KATA KAIKKIA OLEMASSAOLEVIA PALVELUITA



Mitä ongelmaa ratkaistaan

Mistä saan tietoa?

Miten palvelut löytää?

Mistä saan apua?

Mitä palveluita on
olemassa?

1. ESTE

2. ESTE

WWW?

WWW?

WWW?

NIMI?

NIMI?
NIMI?



Ratkaisuehdotus yhtenäistetään palveluiden julkaisua
- kootaan palveluita “sisäänheitto" palveluihin

Haen apua akuuttiin terveyteen tai
hyvinvointiin liittyvään ongelmaan

Etsin luotettavaa tietoa sairauksista,
terveydestä ja hyvinvoinnista

Etsin tietoa sosiaali- ja
terveyspalveluista tai sosiaaliturvasta

Haluan asioida sosiaali- ja
terveyspalveluiden kanssa, mutta
en tiedä tai muista miten

Palvelunäkymät/
julkaisusivut



Kenelle yhteiset palvelunäkymät/julkaisusivut
ensisijassa tarkoitettu?
Erityisesti, sille...
• Joka haluaa muuttuvan elämäntilanteen tmv.

johdosta hakea luotettavaa tietoa sosiaali- ja
terveyspalveluista ja sosiaaliturvasta

• Jolla on akuutti terveyteen tai hyvinvointiin liittyvä
ongelma tai kysymys, johon hakee vastausta tai
oikeaa palvelua

• Joka haluaa asioida sosiaali- ja terveyspalveluiden
kanssa (mutta ei välttämättä tiedä tai muista miten)



Ketkä käyttäisivät?

Käyttäjät jotka
pystyvät käyttämään
sähköisiä palveluita

Sähköisten
palveluiden

aktiivikäyttäjät
Sähköiset palvelut

Sähköisten
palveluiden

satunnaiskäyttäjät

Palvelunäkymät

/julkaisusivut

Käyttäjät jotka eivät
pysty käyttämään

sähköisiä palveluita

Perinteiset
asiointimuodot



ETUSIVUNÄKYMÄT



Yhteisiä ja erillisiä ”palvelunäkymiä”

Hakukoneet & some-palvelut

Julkisen hallinnon kansalliset palvelunäkymä(t)

Kansalliset sote-palvelunäkymät

Maakuntien palvelunäkymät ?

Kuntien palvelunäkymät Yksittäisen tuottajien palvelut

globaali

paikallinen

Apps Apps Apps Apps Apps



TERVEYS RAHAT
MUISTILISTA

OMAT TERVEYSTIEDOT JA TULOKSET

VIESTIT

VEROTUS

TUET JA ETUUDET

MAKSUT

PERHE ARKI
PÄIVÄHOITO

KOULU/WILMA

VIESTIT

KIRJASTOLAINAT

HARRASTUKSET

VENEPAIKKA

OMAT PALVELUSI VERKOSSA

TOIMIALARAJAT YLITTÄVÄ NÄKYMÄ
(kansallinen / alueellinen / paikallinen)

VIESTIARKISTO

LUVAT JA
SUOSTUMUKSET
ASETUKSET

MATTI VIRTANEN



KIRJAUTUMATTOMAN KÄYTTÄJÄN
SOTE-ETUSIVUNÄKYMÄ



Kirjautumattoman
sote-näkymä











KIRJAUTUNEEN KÄYTTÄJÄN SOTE-
ETUSIVUNÄKYMÄT



Kirjautuneen
sote-näkymä 1/2
(käyttäjän
valittavissa)
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Kirjautuneen
sote-näkymä 2/2
(käyttäjän
valittavissa)





Materiaalin käyttö

• Syntyneitä materiaaleja voidaan hyödyntää
sähköisten kansalaispalveluiden yhtenäistä
kehittämistä ja julkaisua koskevien
jatkotoimenpiteiden valmistelussa

• Materiaaleja voidaan myös käyttää
sähköisten palveluiden suunnittelussa
asiakkaiden tai ammattilaisten kanssa. Niiden
pohjalta on helppo ohjata keskustelua ja
selvittää kansalaisten palvelupolkuja, tarpeita
ja toiveita palveluiden suhteen.


