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Makufi-projektin jatko on epävarma
• Kaikki riippuu uudistuksen jatkolinjauksista
• Vimana?
• Maakuntien hanke- ja muut organisaatiot?

• Ensimmäinen vaihe Makufi 1.0 tähtäsi vate-ajan verkkopalvelua
tuottavaan sivustopohjaan
• Drupal-toteutus jäänee Varsinais-Suomen toimesta toteuttamatta
• Liferay toteutus Pohjois-Karjalan toimesta käynnissä
• Ominaisuuksina mm. sivupohjat, uutisnosto, uutis- ja some-virta, footer,
navigaatio, kalenteri, PTV-integraation mahdollistaminen ym.

Tähän asti päästiin 1. vaiheessa
• Protoilla havainnollistettiin 1. vaiheen toiminnallisuuksia ja
työkaluja – protot eivät ota kantaa maakuntakohtaisiin ilmeisiin
tai lopullisiin sisältöihin
• Sisältö-drafteja luotiin maakunnissa ja isoja linjoja
koeponnistettiin Makufi-projektiryhmässä

• 1. vaiheen konseptointi- ja sisältötuotoksien paketointi
jatkokäyttöä varten mietinnässä, Liferayssa syntyy geneerinen
sivustopohja nykyorganisaatioiden käyttöön.

Makufi-projektin 2-vaiheen ratkaisut
toistaiseksi jäissä
• Makufi-versio 2.0
• Palvelupolut
• Palvelukuvaukset
• Kohderyhmät
• 2-tason navigaation yhteiset linjaukset
• Integroituminen palveluiden vertailuun ja palv.valintaan
• Kansalaisen Suomi.fi-tunnistautuminen
• Työntekijän tunnistautuminen (Vimana IdM)
• Yhteystietojen hallinta

Sanastotyö merkityksellistä jatkokehityksessä
• Sosiaali- ja terveyspalveluissa suurin asiakaspaine ja kriittisimmät palvelutarpeet:
siitä aloitettaneen, jos työ jatkuu
• Yhtenäisellä ja ymmärrettävällä sanastolla parannetaan palveluiden saatavuutta,
saavutettavuutta ja mielikuvaa
• Sanastotyö koskee verkkopalveluissa
• palvelulajittelua: miten ryhmittelemme palvelut mm. navigaatioon (esim. sosiaalipalvelut)
• palvelunimiä: ovatko yhtenevät eri tuottajien kesken, ymmärtääkö asiakas mitä ao. palvelu
sisältää (esim. hammashoito)
• vrt. PTV: saammeko sieltä ”palveluhakemiston”

• kohderyhmiä ja ilmiölähtöisyyttä: puhutammeko yhdenvertaisesti, käsittelemmekö samoja
ilmiöitä (esim. vanhus, odotus)
• vastuualueita, osaamisia: löytyykö tietoa metasanojen avulla silloinkin, kun sille ei ole
palvelua (esim. imetys, uhmaikä)
• toimintojen nimityksiä: miten ohjaamme asiakasta yhtenäisesti palveluihin (esim. eAsiointi,
digipalvelu, palveluhakemisto, hampurilaisvalikko, mobiili)
• sisällöntuotantotapoja: sinutellaanko vai ei, mennäänkö asiaan lyhyesti vai pitkästi (esim.
Uusi reseptisi Omakannassa, Kirjaudu asiointitilillesi)

Helsinki kysyi, saako vanhaa sanoa
vanhaksi
• https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/julkaisut/uutiskirjeet/kielipulmapoli_2016_5
• https://www.hel.fi/sote/fi/esittely/julkaisut/uutiskirjeet/kielipulmapoli_2017_1

Mistä nyt kerrotaan: esimerkki Uudenmaan kuntien
sotenavigaatioista yleisimmin käytetyistä sanoista

Valikoissa n. 2 900 kohtaa, tässä 100
käytetyintä aihepiiriä, toistuvimmat isoimpana

Mitä nyt haetaan: esimerkki Uudenmaan
käytetyimmistä hakusanoista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sosiaali- ja terveyspalvelut
yksittäiset terveyskeskukset tai sairaalat nimen/sijainnin mukaan
ajanvaraus
hammaslääkäri, hammashoito
aukioloajat
päivystys / akuutti / kiireellinen hoito
uimaveden laatu / sinilevä
laboratorio / näytteenotto
lounas
pelastuslaitos
harvemmin mm. neuvola, sosiaalitoimisto, nuorisoasema, lastenvalvoja,
täydentävä toimeentulotuki, apuvälinelainaamo

Palveluhaku: miten jatkossa varmistetaan yhtenäinen
löytyminen toisiinsa kytkeytyvissä asioissa
Palvelut
Kuvattu
PTV:ssa

Toimipaikat
Asiointikanavatietona
PTV:ssa (mutta millä
tasolla, esim. krs?,
mikä liitostietoa)

Henkilöt
Yhteystietojärjestelmä
(osittain
titteleitä/rooleja,
vrt. vastuualue)

Vastuualue
Missä
järjestelmässä?

Äitiysneuvola

Meikelin neuvola
Ahotie 1,
01234 Aakunta

Mari Meikäläinen

imetys

Lastenneuvola

Teikelin neuvola
Beibinkatu 2, 2. krs.
02345 Beekunta

Timo Teikäläinen

pikkulasten
infektiotaudit

Perheneuvola

Heikelin neuvola,
Cocokuja 3 C, 3. krs
03456 Ceekunta

Heli Heikäläinen

uhmaikä

XXXX
YYYY
ZZZZ
yht. n. 100–300

Osoite ABC
Osoite CDE
Osoite DEF
yht. n. 2 000 kpl

Qwer Tyui
Wert Yuio
Erty Uiop
yht. n. 60 000 kpl

asdf
sdfg
dfgh
yht. satoja

tietojen tulisi kytkeytyä joustavasti toisiinsa

Toimipaikan
katuosoite
(postin
toimituspaikka)

Toimipaikan
sijainti
kartalla

Esteettömyystiedot

Neuvolassa
tuotettavat
palvelut tai
vastuualueet

Haku:
Äitiysneuvola
X-kunta

Neuvolassa
työskentelevät henkilöt

Liitoksessa
kerrostieto,
aukioloajat

Toimipaikan
oma
verkkosivu

Osviittaa jatkoyhteistyöhön
• Sanastoasiaa ja tietojen haettavuutta kannattaa pohtia yhteisesti
• Pitää varmistaa, että tuotamme asiakkaan tarpeisiin yhdenvertaisia ja
vaikuttavia sisältöjä
• Luodaan samalla ”konepellin alle” rakenteita, jotka helpottavat
työtämme => vältetään päällekkäisiä ylläpitopaikkoja, varmistetaan
tietojen yhteensopivuutta eri käyttötarpeissa
• Mennään vaihe kerrallaan eteenpäin: ilmianna itsesi jos haluat
mukaan yhteistyöhön!

