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KANSALLISIA LINJAUKSIA

• Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - hallituksen kärkihanke,

jonka tavoitteena on digitalisoida julkiset palvelut
• Tavoitteena on, että kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja

omaan ja ammattilaisen käyttöön
• Käyttöoikeudesta ja –velvollisuudesta säädetään nk. KaPA –laissa, laki

hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)
• Viranomaiset kuvaavat palvelunsa keskitettyyn palvelutietovarantoon
(PTV), Suomi.fi -palveluun
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SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN NYKYTILA

Tällä hetkellä alueellisten arkkitehtuurikuvausten tilanne maakunnissa
vaihtelee - > tarkkuustason vaihtelu
Yhdenmukaisesti kuvatut palvelut helpottavat vertailtavuutta ja löytyvät
maakuntalaisten kannalta helpommin
Katsaus 20 suurimman kaupungin verkkosivuilla näkyviin sähköisiin
lapsiperhepalveluihin
• Kaupunkien tarjoamat sähköiset lapsiperhepalvelut ovat hyvin
erilaisia riippuen, missä kaupungissa lapsiperhe asuu
• Kaikkialla ei pysty asioimaan sähköisesti; varamaan aikaa,
viestiä(lomake, chat), painamaan apua nappia, näkemään
yhteistyökumppaneiden linkkejä tai saamaan omahoitoa
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Kansallinen sähköinen perhekeskus
-tavoitetilan ja tavoitehyötyjen
kuvaus

Sähköinen perhekeskus

Sähköinen
palvelutarjotin ja
tietopankki

Ammattilaisten
välinen
sähköinen
konsultaatio

Mitä muuta?

Sähköinen
etäasiointi
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Yksi yhteinen
suunnitelma

Sujuva palveluihin
pääsy 24/7

Sähköiset
lomakkeet,
hakemukset ja
esitiedot

Sähköinen perhekeskus

• Paikka, josta löytyy kootusti lasten ja perheiden palvelut sähköisessä

•
•
•
•

•
•
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muodossa (eri kielillä ja hakusanalla)
Tietoa lasten ja perheiden palveluista, infoa lapsen normaaliin kasvuun
ja kehitykseen ja erilaisiin elämäntapahtumiin liittyen. (lapsuusouka.fi)
Sähköinen perhekeskus tarjoaa sujuvan palveluihin pääsyn 24/7.
Lomakkeet, hakemukset ja esitiedot voidaan täyttää ja lähettää
sähköisessä muodossa.
Asiointi onnistuu myös etänä (Virtu.fi, Videovisit) ja etäkonsultaatio
myös mahdollista
Asiakkaan yksi yhteinen suunnitelma sähköisessä muodossa asiakkaan
ja ammattilaisten työkaluna.
Ammattilaisten välinen konsultaatio
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Tietopankki

Tietoa:
• vanhemmuudesta
• raskaudesta – odotuksesta
• lapsen kehityksestä eri ikäkausittain, ei aina pulmalähtöisesti
• vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta
• eroauttamisesta
• lähisuhdeväkivallan ehkäisystä
• monikulttuurisuudesta
• maahanmuuttajapalveluista
• järjestöistä ja seurakunnista, kerhot ym.
• apua elämän kriisitilainteisiin
• kohtaamispaikoista
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Tietopankki

Tietoa
• vertaisryhmistä ja niistä tiedottamista (osallisuuden vahvistaminen)
• palveluista: terveyspalvelut, neuvolapalvelut, sosiaalipalvelut,
varhaiskasvatus, harrastukset ja muista sidosryhmistä
• Lisäksi laskureita, mittareita, oma-arviointia -> omahoito /
toteutuuko ODA:ssa
• Kootusti linkkejä eri sivustoille: MLL, Väestöliitto, Terveyskylä.fi,
Mielenterveystalo, Netari jne
• Tulkkipalveluista

8

15.6.2018

Sujuva palveluihin pääsy 24/7

Sähköiset palvelut
• ilmoitukset
• yhteydenotot
• sähköiset lomakkeet
• etävastaanotto
• etäkonsultaatio
• matalankynnyksen tuki: chat, snapchat ym
• Sähköinen ajanvaraus esim. neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon,
lastenvalvojalle
• Hyvinvoinnin palvelukartta maakunnan alueelta, josta löytyy sotepalveluiden lisäksi lapsiperheille tarjolla olevia palveluita (hakee
tiedon PTV:stä)
Toteutus myös mobiiliversiona
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Sähköiset lomakkeet, hakemukset ja esitiedot

THL:n lomakkeet (ODAn kautta tulossa)
Mahdollisimman paljon lomakkeita sähköisessä muodossa
Lomakkeet voisi tallentaa suoraan osaksi terveyskertomusta tai
OmaOloa, josta ne menevät Kanta.fi:n
Lomakkeita voisi muokata, jotta ei aina tarvitse täyttää uutta, mutta
aikaisemmat tiedot olisi silti löydettävissä
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Sähköinen etäasiointi /viestin välitys

Asiakkaan ja ammattilaisen välinen
Moniammatillinen tiimi
Ammattilainen – ammattilainen, konsultaatio ym.
• Skype-kokoukset, palaverit
• Turvallinen viestinvälitys asiakkaiden asioiden hoitamiseen
• Sote-palveluiden yhteinen viestialusta?
Eri yhteistyökumppaneita mm.
• erikoissairaanhoito
• psykologi
• sosiaalitoimi, esim. lastenvalvoja
• neuvola/ kouluterveydenhuolto
• sivistystoimi, koulut, varhaiskasvatus
• järjestöt
• KELA ym.
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Yksi yhteinen suunnitelma

OmaOlo? Onko se tätä?
Yhteistyössä esim.
• lastensuojelun sosiaalityöntekijä
• lastensuojelun sosiaaliohjaaja
• perheneuvolan sosiaalityöntekijä
• perheneuvolan psykologi
• aikuissosiaalityön sosiaaliohjaaja
• psykiatrinen sairaanhoitaja
• nimetty vammaistyön sosiaalityöntekijä, tarvittaessa mukana
• terveydenhuolto, neuvola ja kouluterveydenhuollon
terveydenhoitaja
• oppilashuolto (koulukuraattori, koulupsykologi, koululääkäri)
• suun terveydenhuolto
• varhaiskasvatus ja koulu
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Sähköinen perhekeskus -skenaariot
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Maakunnat:
• Lappi
• PohjoisPohjanmaa
• Kainuu
• Pohjois-Savo
• Pohjois-Karjala
• KeskiPohjanmaa
• Pohjanmaa
• Keski-Suomi
• Etelä-Karjala
• EteläPohjanmaa
• Pirkanmaa
• Satakunta
• Etelä-Savo
• Kanta-Häme
• Päijät-Häme
• Kymenlaakso
• VarsinaisSuomi
• Uusimaa
ERVA-alueet:
HYKS, KYS, OYS,
TAYS, TYKS

Sähköinen Perhekeskus toimintamalli: Skenaario 2
Kuntien, sairaanhoitopiirien maakuntien olemassa olevat sähköisen
asioinnin palveluportaalit, palvelut ja järjestelmät
=> Osa siirtymässä maakuntaan
Maakunnan sote-tietojärjetelmäkokonaisuus
=> Yhteentoimivuuus sähköiseen asiointiin

Päätös:
Tehdään yhteinen
rakenne sisältöön.
Maakunnat tekevät
omat asiointiportaalit,
joissa => Sähköinen
perhekeskus

Maakuntien alueella kehitettävät uudenlaiset digitaaliset palvelut
=> Siirtymässä maakuntaan

=> Järjestämisen
malli?

Perhekeskus

Kansalliset ja alueelliset tietolähteet, mm. järjestöjen palvelut
=> Käytettävissä maakunnassa

Perhekeskus

2018
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2019

2020

2021

Perhekeskus
Perhekeskus

Perhekeskus

Perhekeskus

UNA-ydin integraatioalusta: Tilannekuva Kanta-tiedoista ammattilaisten työpöydälle sekä
muu yhteinen kehitystyö

2017

Perhekeskus

Perhekeskus

Kanta-palvelut ja Omakanta => kansalaisten omien tietojen tuottaminen

Perhekeskus
Perhekeskus

Perhekeskus

Kuntien ja sairaanhoitopiirien olemassa olevien yhteinen sähköisten
palveluiden kehitystyö: Prosessit, palvelut ja järjestelmät esim. Terveyskylä,
ODA, => siirtymässä maakuntien yhteiseen käyttöön

VRK, Suomi.fi –palvelut: Verkkopalvelut, kartat, maksut, palvelutietovaranto,
palveluväylä, tunnistus, valtuudet, viestit.
=> Palveluita kehitetään VRK:n toimesta yhteistyössä mm. maakuntien käyttöön

Maakuntien
omat ja osin
jaetut
kustannukset

Perhekeskus

Perhekeskus

Perhekeskus

Perhekeskus

Perhekeskus
Perhekeskus
Perhekeskus

Skenaario 2
Päätös: Tehdään yhteinen rakenne sisältöön.
Maakunnat tekevät omat asiointiportaalit, joissa => Sähköinen perhekeskus
Plussat

Miinukset

Tarpeet ovat yhtenäisiä

• Miten rahoitus ja ylläpito sovitaan

Jokaisen maakunnan sivuille tehtävä työ olisi vähäisempi
esim. yhteiset pohjakuvaukset PTV:ssä.

• Onko yhteinen koordinointi kustannuskysymys

Valtakunnallisien yhteisen sisällön hyödyntäminen
Yhteinen hankintamahdollisuus esim. tekoäly sovellukset,
sosiaalipalveluiden tietovaranto
OT-keskuksten rooli palveluiden tuottajina?

Paikallisyhdistysten rooli voisi olla näkyvissä
Asukkaille yhdenvertaista palvelua, luotettavuus ja
tasalaatuisuus
Teknisten yhteisten määritysten hyödyntäminen
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• Kenellä on oikeus tietoon, pitää luoda pelisäännöt

Palveluiden digitalisointi ja
hyödynnettävät palvelumuodot
virtu.fi on innovaatioympäristö, joka sisältää toimintatavan, laitteet ja sovellukset
sekä tukirakenteen ammattilaisille sähköisten palveluiden toteuttamiseksi.

Verkkoneuvonta ja -asiointi
• Sähköisillä lomakkeilla ja
verkkoneuvonnalla laajennetaan
kuntalaisten mahdollisuuksia asioida
terveys- ja sosiaaliviranomaisten
kanssa sekä parannetaan heidän
tiedonsaantiaan.

Sähköinen ajanvaraus
• Sähköisen ajanvarauksen avulla
asiakas voi varata Internetissä
itselleen sopivimman
palveluajankohdan sosiaali- ja
terveyspalveluihin. 16 15.6.2018

Laskurit ja mittarit

Chat

• Laskurit ja mittarit ovat kuntalaisen
oman elämän hallintaan soveltuvia
laskureita, mittareita ja
itsearviointityökaluja, joiden avulla
hän voi itse arvioida omaa
elämäntilannettaan ja
palveluntarvettaan.

• Reaaliaikainen yhteys asiakkaan
kanssa, asiakas voi tallentaa
keskustelun tarvittaessa. Asiakkaan
tunnistaminen tarvittaessa
kehitystyön alla.

Kuvapuhelinpalvelut
• Reaaliaikainen yhteys ja tuki
asiakkaan kotiin tai Virtupalvelupisteeseen

KIITOS

Sanna Nieminen

Sanna.nieminen@lohja.fi
Jaana Koivisto

Jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi

