LAPE Pirkanmaa
Sähköisten palveluiden
kehittäminen
Maakunnan LAPE 15.1.2018

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN HANKKEEN AIKANA

Hankesuunnitelmassa sähköisten palveluiden osalta seuraavat
tavoitteet:
Laaditaan kokonaisarkkitehtuurin kuvaus (toimintamalli ja sitä tukevat digiratkaisut)
Maakuntatasoinen palvelutarjotin ja nettisivut (Ikäneuvon tekemän
kehittämistyön hyödyntäminen (yksityisen ja kolmannen sektorin
palveluntuottajien tietojen kokoaminen yhteen paikkaan)
Sähköinen asiointi (teknologia-alustat etäpalveluiden käyttöön, tiedonsaantiin
ja levittämiseen)
Kartoitustyö eri tietojärjestelmien käytöstä maakunnan kunnissa ja muiden
toimijoiden parissa ->vaatimusmäärittely-> esitykset yhteishankinnoista
Tarvittaessa pilotoidaan kansallisella tasolla valittavia järjestelmiä
Yhteistyö Odan kanssa (tuloksia otetaan sovitusti käyttöön)
Kokonaisarkkitehtuuri ja sähköisten palveluiden kehittäminen koordinoidaan
Unan kanssa yhteen
Kuvataan rekisterinpitoon liittyvien kysymysten ratkaisutavat
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Toimenpiteet

Sähköisten palveluiden kehittäminen on tuotannon kehittämistyön
tukipalvelu. Sähköisten palveluiden edistämiseksi tarvitaan
syötteitä LAPE-kehittämisryhmistä ja sote-valmistelutyöstä.
Lasten ja perheiden sote-valmistelutyössä kerätty kokoon
käytössä olevat sähköiset palvelut ja ammattilaisten toiveet
sähköisten palveluiden kehittämiseksi.
• LAPE-kehittämisryhmissä täydennetty tehtyä koostetta.

Perustettu hankkeen aikana Sähköisten palveluiden työryhmä,
jonka ensisijaisena tehtävänä on laatia
kokonaisarkkitehtuurikuvaus lasten ja perheiden palveluiden
osalta.
Hankkeen aikana sähköisten palveluiden kehittämistyö ja tarpeet
nivotaan sote- ja maku-valmisteluun.
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Sähköisten palveluiden työryhmän työskentelysuunnitelma

24.9.2017
Ryhmän
järjestäytyminen
ja
”palvelutarjotin”
Alustukset:
-Kysely omahoitopalveluista Nokialla
-6Aika hanke
tampereenpalvelut.f
i

24.10.2017

24.11.17

Tarvekeskustelu
sähköisten
palveluiden
esittelyn
pohjalta
Alustukset:
-Virtuaalisairaala
2.0
- Apua eroon.fi

Suomi.fi palveluiden/
palvelutietovarannon
esittely Virastotalolla
-> pyritään saamaan
lasten ja perheiden
palvelut kattavasti
Suomi.fi palvelutarjottimelle

7.12.2017

18.1.2018

Tarvekeskustelu
sähköisten
palveluiden
esittelyn pohjalta

Tarvekeskustelu
sähköisten
palveluiden
esittelyn pohjalta

Alustukset:
- Virtu.fi –palvelut
(skype-yhteys)

Alustus:
- ODA

1.2.2018
Pirkanmaan Pyydä
apua –napin
koulutustilaisuus

-> pyritään saamaan
laajaan käyttöön
perhekeskusalueilla

22.2.2018
Sähköinen
ajanvaraus ja
toimintatavan
muutos
Alustus:
-Perheoikeudelliset
palvelut Tre
-Neuvolapalvelut
-Nokian
perhekeskus

Ryhmän tehtävät:
1) Laajennetaan jo olemassa olevien sähköisten palveluiden käyttöä sekä tietoisuutta niiden olemassa
olosta. Kuntien tueksi järjestetään maakuntatasoisia info- ja koulutustilaisuuksia (esim. Pyydä apua –
nappi, sähköinen ajanvaraus)

2) Kuvataan lasten, perheiden ja ammattilaisten sähköisten palveluiden tarpeet tulevan maakunnan
kokonaisarkkitehtuuria varten. Ryhmän koostama esitys toimitetaan Pirkanmaan ict–projektipäällikkö
Rami Nurmen vetämälle työryhmälle. Työskentelyn pohjana käytetään lasten ja perheiden teemaryhmän
työstämää Pirkanmaan lasten, nuorten ja perheiden sähköiset palvelut – koostetta.
3) Kuvataan sähköinen perhekeskus

Jaana Koivisto ja Titta Pelttari
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Eri asiakassegmentit hyötyvät erilaisista sähköisistä ratkaisuista

Yksi
yhteinen
suunnitelma

Ammattilaist
en välinen
sähköinen
konsultaatio

Sähköiset
lomakkeet,
oirekartoituks
et,
ajanvaraus

Etävastaan
otto

Sähköinen
ohjaus ja
neuvonta,
chat

Itsearviointi
lomakkeet
Jaana Koivisto ja Titta Pelttari
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Pirkanmaan sähköinen perhekeskus

Tietopankki –
tarjoaa
luotettavaa tietoa
yhdestä paikasta

Ammattilaisten
välinen
sähköinen
konsultaatio

Sähköinen
etäasiointi
verkon kautta

Sähköiset
lomakkeet,
hakemukset ja
esitiedot
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Yksi
yhteinen
suunnitelma
Sähköinen
palvelutarjotin
kokoaa
maakunnassa
tarjolla olevat
palvelut yhteen
paikkaan

Sujuva
palveluihin
pääsy 24/7

Jaana Koivisto ja Titta Pelttari
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Tietopankki – tarjoaa luotettavaa tietoa yhdestä paikasta

Kootaan asiakkaille suunnattu luotettava tieto yhteen paikkaan.

Tavoite: asiakas saa tarvitsemansa avun ilman ammattilaisen
työpanosta. Oma-avun ja omahoidon laajentuminen.
Tietoa on tarjolla jo nyt hyvin kattavasti internetissä. Erityisesti
järjestöt ovat satsanneet luotettavan tiedon laajamittaiseen
tuotantoon.
Tarvitaan yhteinen alusta, jolle tieto kootaan.
Toive sote-valmistelusta: tarvitaan ammattilaisille oma alusta,
jossa tieto palveluista, pääsy asiakkaan tietoihin, yhteistyöalusta
Kelan ja verottajan kanssa.
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Sähköinen palvelutarjotin kokoaa maakunnan palvelut yhteen
paikkaan

Kootaan tieto Pirkanmaan lasten ja perheiden palveluista
samaan paikkaan.
Julkinen palvelutuotanto on velvoitettu viemään
palvelukuvaukset palvelutietovarantoon.
Suomi.fi – palvelut kokoaa palvelutiedot kansallisesti
yhtenäisellä ja luotettavalla tavalla yhdelle alustalle.
Tiettyjä ongelmia Suomi.fi –palveluiden osalta.
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Tietopankin ja palvelutarjottimien kehittämistyön edistäminen

OHJAUSRYHMÄLTÄ TARVITAAN KANNANOTTO:
1) Pilotoidaanko hankkeen rahoituksella maakuntatasoinen
sähköinen palvelualusta
VAI
2) Odotetaanko Pirkanmaan maakunnan internet-sivuston
rakentamisen käynnistymistä
VAI
3) Luotetaanko siihen, että suomi.fi -palvelut kehittyvät
kansallisesti tähän suuntaan?
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Sujuva sähköinen palveluihin pääsy 24/7

• Madaltaa kynnystä hakea apua varhaisemmassa
vaiheessa.
• Tuo laatua asiakaspalveluun.
• On markkinoilla olevien palveluiden osalta edellytys
pärjätä kilpailussa.
• Vähentää asiakasvarausten hoitamiseen käytettyä
ammattilaisten työaikaa.
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Sujuva palveluihin pääsy 24/7 - toimenpiteet

• Pyydä apua –nappi laajennetaan koskemaan kaikkia
Pirkanmaan kuntia. Asukkailla on mahdollisuus lähettää
sähköinen avunpyyntö 24/7.
• Info- ja koulutustilaisuus 1.2.2018, jatkotuki kunnille palvelun
käyttöönottamiseksi.

• Laajennetaan sähköinen ajanvaraus maakunnalliseksi
malliksi tietyissä palveluissa.
• Sähköisen ajanvarauksen infot ja tuki neuvolapalveluiden ja
lastenvalvojapalveluiden osalta syksyllä 2018.

• Sähköinen ohjaus ja neuvonta
• Kartoitetaan kuntien mahdollisuus ja halu lähteä tuottamaan
yhdessä sähköisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita. Tuetaan
käyttöönotossa.
• Esimerkiksi neuvolachat, kysy kouluterveydenhoitajalta,
palveluohjauksen chat, maakunnan yhteinen kysymys ja
vastaus –palsta suunnattuna eri kohderyhmille jne.
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Sähköiset lomakkeet, esitiedot, hakemukset, oirenavigaattorit

• Vähentävät kirjaamiseen käytettävää aikaa.
• Lisäävät keskusteluaikaa asiakasvastaanotolla – tehokas
työajankäyttö ja asiakkaan näkökulmasta keskittyminen
oikeisiin asioihin.
• Antavat työntekijälle mahdollisuuden valmistautua
tapaamiseen etukäteen.
• Ohjaavat asiakkaan oikeaan palveluun omatoimisesti.
• Kehittämistyössä kärjessä lasten ja perheiden
palveluiden osalta sivistyspalvelut.
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Sähköiset lomakkeet, esitiedot, hakemukset ja oirenavigaattorittoimenpiteet

• Konsultoitu Lapin Virtu.fi –toimijoita.
• Laajennetaan Pyydä apua -nappi maakunnalliseksi.
• Sähköinen vanhemmuussuunnitelma osana eropalveluiden
kehittämistyötä, juurrutetaan käytäntöön.
• Suuntiman laajentaminen myös sosiaalipalveluiden käyttöön.
Linkittyminen maakuntavalmisteluun.
• Tehdään suunnitelma sähköisen
lastensuojeluilmoituslomakkeen levittämisestä
käyttökokemusten kerääntymisen myötä.
• Selvitetään pilotointimahdollisuutta palvelutarpeen arvioinnin
sähköisten työkalujen käyttöönotosta kotipalvelun palvelun
osalta (Tre ODA) – suunnitteluvaiheessa.
Jaana Koivisto ja Titta Pelttari
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Sähköiset lomakkeet, esitiedot, hakemukset ja oirenavigaattorittoimenpiteet

• Työstetään tukihenkilö- ja tukiperhepalveluiden hakemusten
sekä palkkio- ja kulukorvaushakemusten viemistä
sähköiseen muotoon (kokeilut Tampereella vuosina 20152016) – suunnitteluvaiheessa.
• Selvitetään eri lomakkeiden viemistä sähköiseen muotoon –
alustavassa suunnitteluvaiheessa.
• Asiakaan sähköinen oma tilannearvio (hyödynnettävissä
esim. perhetyössä) – selvitetään halukkuutta ottaa käyttöön.
• Levitetään tietoa jo kehitetyistä sähköisistä palveluista (
lastentalo/virtuaalisairaala/mielenterveystalo/omaTays)
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Sähköinen palvelu kotisohvalle - etävastaanottopalvelut

Madaltaa kynnystä hakeutua palveluun oikea-aikaisesti
(erityisen tärkeää sosiaalihuollon palveluiden osalta).
Tehostaa ammattilaisten työajankäyttöä.
Sujuvoittaa asiakkaiden palveluprosessia ja
asiakkaan/työntekijän matkoihin käyttämää aikaa.
Järjestöt tuottavat paljon ohjaus- ja neuvonta sekä
vertaistukipalveluita sähköisessä muodossa –
asiakkaiden ja ammattilaisten tietoisuuden lisääminen
näistä palveluista.
Edellyttää ammattilaisten asennemuutosta.
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Sähköinen palvelu kotisohvalle - toimenpiteet

• Tarvitaan syötteitä LAPE-kehittämisryhmistä ja sote-

valmistelutyöstä.
• Tiivis yhteistyö kuntien ja maakuntavalmistelun kanssa.

Yhteisen kehittämistyön käynnistäminen.
• Jatketaan järjestöjen tuottamien sähköisten vertaistuki-,

ohjaus- ja neuvontapalveluiden ja katvealueiden
kartoittamista.
• Selvitetään etävastaanoton ja chat-palveluiden

käyttöönoton mahdollisuuksia ja halukkuutta eri palveluissa.
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Ammattilaisten välinen sähköinen konsultaatio

Kaikkia lasten ja perheiden ammattilaisia koskeva
kehittämiskohde.
Vähentää asiakkaan ohjaamista palvelusta toiseen.
Tehostaa ammattilaisten työajankäyttöä.
Vahvistaa ammattilaisten osaamista.
Edellyttää teknisten ratkaisujen sijaan asennemuutosta,
johtajien sitoutumista ja eri toimijoiden välistä sopimista.
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Ammattilaisten välinen sähköinen konsultaatio - toimenpitee

• Tarvitaan syötteitä LAPE- ja sote-valmisteluryhmistä. Näissä

tulee tehdä suunnitelma horisontaalisen ja vertikaalisen
konsultoinnin käytännöistä.
• Sitoutetaan johto- ja esimiestaso tehtyyn suunnitelmaa.

• Organisoidaan kaikille avoimet skype-koulutukset keväällä

ja syksyllä 2018 (vähintään 4 kpl).
• Kuntatyöntekijöiden ja pshp:n työntekijöiden välisen

sähköpostin suojaaminen -> mahdollistaa
konsultaation/asiakasasioista viestimisen sähköpostitse.
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Asiakkaalla yksi yhteinen suunnitelma

Kaikkia kokonaisuuksia koskeva kehittämisen kohde.
Edellyttää sekä asennemuutoksen, johtajien sitoutumisen
että tekniset ratkaisut. Laajemmassa mittakaavassa
käyttöönotettuna edellyttää salassapitosäännösten
muuttamista.
Suunniteltu, koulutettu ja pilotoitu TAYS:n lastenpsykiatrisen
ja Tampereen kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden
ja lastensuojelupalveluiden kesken.
Suunniteltu, koulutettu ja pilotoitu HIT-hankkeessa
Tampereella Keinu-työssä.
SOTE-työssä fokuksessa, UNA edistää tätä.
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Yksi suunnitelma - toimenpiteet

Linkitytään maakunnassa tehtävään kehittämistyöhön. UNA
vie asiaa eteenpäin.
Pyritään vaikuttamaan johtajien, esimiesten ja
ammattilaisten asenteisiin.
Pyritään toimeenpanemaan kansallisen tason
yhdyspintaselvityshenkilöiden yksi suunnitelma –
toimenpide-ehdotuksia paikallistasolla.
Tuetaan aiempien kokeilujen laajentamista ja juurruttamista.
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Muuta
Työntekijöiden asiakastietojen näkyvyyksien kartoittaminen palveluittain.
Samaa tietoa kerätään asiakkailta eri palveluissa. Olisiko päällekkäistä
työtä mahdollisuus vähentää näkyvyyksien laajentamisella?
Eri organisaatioissa tehty erilaisia laskureita. Turha keksiä joka
maakunnassa samaa pyörää uudestaan, vaan sopia yhteistyössä näiden
laskureiden hyödyntämisestä myös Pirkanmaalla (esim. Lapissa käytössä
elatustukilaskuri, jota voitaisiin laajemminkin hyödyntää Pirkanmaalla)
Etäpalveluiden käyttöönoton laajentaminen edellyttää myös
kuvapuhelinpalveluverkon rakentamista – sote- ja maku-valmistelutyö.

Toive maakuntatasoisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolle.
Linkitytään maakuntatason digityöhön.
Asiakastietojärjestelmät tarve yhtenäistää. Kehittämistyötä tarvitaan työn
sujuvoittamiseksi. Esimerkiksi kutsulomakkeet voisi tulla suoraan
asiakastietojärjestelmästä. Asiakasta koskevat ilmoitukset olisi hyvä saada
suoraan asiakastietojärjestelmään.
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Mitä toiveita teillä on
sähköisten palveluiden
kehittämiselle LAPEhanketyössä?
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