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Sähköisten palveluiden kehittämistyöryhmä

Jaana Koivisto 

24.9.2017

Ryhmän 

järjestäytyminen 

ja 

”palvelutarjotin” :

Alustukset:

-Kysely omahoito-

palveluista Nokialla

-6Aika hanke 

tampereenpalvelut.fi

24.10.2018

Tarvekeskustelu 

sähköisten palveluiden 

esittelyn pohjalta

Alustukset:

- Virtuaalisairaala 2.0

- Apua eroon.fi

7.12.2017

Alustukset:

- Virtu.fi –palvelut 

(skype-yhteys)

18.1.2018

Alustus: 

- ODA

- Kokonaisarkkiteh

tuurikuvauksen 

työstämistä

22.2.2018

Alustus:

- Tulka-mobiilisovellus

- Kysely omahoito-

palveluista Nokialla, 

tutkimuksen esittely

22.3.2018

Alustus:

iPana- sähköinen 

äitiyskortti

-Snapchatin ja 

Facebookin 

käyttöönotto 

kouluterveydenhuollos

sa

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- ja perheiden sekä 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
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LAPE sähköisten palveluiden koulutukset Pirkanmaalla

Jaana Koivisto 

24.11.2017

Suomi.fi/ 

palvelutietovaranto 

tilaisuus:

-Esittely Suomi.fi-palvelusta ja 

sen käytöstä sekä 

palvelutietovarannosta ja 

siihen liittymisestä

1.2.2018

Pyydä Apua napin 

koulutus: 

-Tietoa  napin

teknisestä toteutuksesta ja 

käyttökokemuksia

4.5.2018

Skype ja Videovisit- koulutus:

-Skype for Business/Lync-

ohjelman esittely ja käytön 

opastusta.

-VideoVisit- sähköisen 

asiakaspalveluratkaisun esittely 

ja VideoVisitin käyttö-

kokemuksia PSHP:ssä.



4.10.20186

LAPE sähköisten palveluiden koulutukset Pirkanmaalla

Jaana Koivisto 

12.9.2018 

Sähköinen ajanvaraus ja 
sähköiset lomakkeet osana lasten 
ja perheiden palveluita

-kouluterveydenhuollon sähköinen 
ajanvaraus

-sähköinen lastensuojeluilmoitus

-sähköisen ajanvarauksen käytön 
laajenevat mahdollisuudet

-esittely sähköiseen ajanvaraukseen 
siirtymisestä lastenvalvojan työssä

21.9.2018

Skype ja Videovisit- koulutus

- Ohjausta Skype for Business/Lync-

ohjelman käytössä

- VideoVisit- sähköisen 

asiakaspalveluratkaisun esittelyä

- Käyttökokemuksia PSHP:ssä.

8.5.2018

Sähköiset palvelut osana 

perheiden palveluita

-Snapchatin käyttö 

kouluterveydenhuollossa.

- iPanan eli sähköisen äitiyskortin 

käyttö (sisältää Web-viestinnän)

-Tietoa Kysy Kätilöltä- chatistä.

- Esittely Tampereen Perheiden 

Talon neuvolakioskissa.

-Tulka- mobiilitulkkauspalvelun 

esittely
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Pirkanmaalla tapahtuu lasten ja perheiden palveluissa

Pyydä Apua – napin jalkauttaminen

Snapchat ja Facebook- palvelumuodot levinneet

VideoVisitin käyttöönoton laajeneminen

iPana käyttö levinnyt

Tulkaa otettu käyttöön 

Sähköinen ajanvaraus käytössä laajasti

Sähköinen lastensuojeluilmoituksen käyttö laajenemassa 

Jaana Koivisto 



Kansallisen tason kehittämistyö:

Sähköisen perhekeskuksen 

kehittämistarpeet, tavoitetila, skenaariot ja 

toimenpide-ehdotukset.
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Taustaa sähköiselle perhekeskukselle, valtakunnan tason linjaukset

• Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena - hallituksen kärkihanke -tavoitteena 
on digitalisoida julkiset palvelut 

• Tavoitteena on, että kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja omaan ja 
ammattilaisen käyttöön

• Luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä tukevat palvelut ovat sähköisesti 
saatavilla

• Palveluiden laatu- ja saatavuustieto on valtakunnallisesti saatavilla 
vertailukelpoisena

• Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista, nk. KaPA –la (571/2016) 
säätelee palveluiden tarjoamisesta, käytöstä ja palvelukohtaisista asioista 
(käyttöoikeus ja –velvollisuus)

• Suomi.fi –palvelutietovaranto (PTV) kokoaa keskitetysti organisaatioiden tuottaman 
tiedon palveluista ja asiointikanavista
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Taustaa sähköiselle perhekeskukselle LAPEssa

• Toimintaa kehitettäessä luodaan uudenlaiset rakenteet myös sähköisten palvelujen kehittämiselle 
(KANSALLINEN LAPE –hankesuunnitelma)

• Perhekeskuksen palvelukokonaisuutta varhaisen tuen palvelurakenteena tulee vahvistaa ja selkeyttää, 
ml. sähköiset palvelut (LAPE Perhekeskus –hankesuunnitelma)

• Perhekeskus tarjoaa:

- varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta 

- auttaa sovinnolliseen eroon ja vanhemmuuden jatkumiseen

- ehkäisee lähisuhdeväkivaltaa 

- tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen

• Perhekeskuksessa ymmärretään ja otetaan huomioon lasten ja perheiden moninaisuus ja 
monikulttuurisuus

• Asiakasperheet toivovat 

• sähköistä ajanvarausta, itsearviointeja, digitaalisia lomakkeita, chatteja, Pyydä apua- tyylistä 
palvelua, tiedonkulun parantumista

Jaana Koivisto 
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VRK, Suomi.fi –palvelut: Verkkopalvelut, kartat, maksut, palvelutietovaranto, 
palveluväylä, tunnistus, valtuudet, viestit.  

=> Palveluita kehitetään VRK:n toimesta yhteistyössä mm. maakuntien käyttöön 

Kanta-palvelut ja Omakanta => kansalaisten omien tietojen tuottaminen

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

Nykytila

2018 202020192017

Maakunnat: 
• Lappi
• Pohjois-

Pohjanmaa
• Kainuu
• Pohjois-Savo
• Pohjois-Karjala
• Keski-

Pohjanmaa
• Pohjanmaa
• Keski-Suomi
• Etelä-Karjala
• Etelä-

Pohjanmaa
• Pirkanmaa
• Satakunta
• Etelä-Savo
• Kanta-Häme
• Päijät-Häme
• Kymenlaakso
• Varsinais-

Suomi
• Uusimaa

2021

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

Kuntien, sairaanhoitopiirien maakuntien olemassa olevat sähköisen 
asioinnin palveluportaalit, palvelut ja järjestelmät

=> Osa siirtymässä maakuntaan 

Maakuntien alueella kehitettävät uudenlaiset digitaaliset palvelut
=> Siirtymässä maakuntaan 

Maakunnan sote-tietojärjetelmäkokonaisuus
=> Yhteentoimivuuus sähköiseen asiointiin 

ERVA-alueet: 
HYKS, KYS, OYS, 

TAYS, TYKS

Kansalliset ja alueelliset tietolähteet, mm. järjestöjen palvelut
=> Käytettävissä maakunnassa
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Kansallisen sähköisen perhekeskuksen tavoitetila

• Paikka, josta löytyy kootusti lasten ja perheiden palvelut sähköisessä 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

• Tärkeänä nähdään, että ammattilaiset osaavat itse käyttää sujuvasti sähköistä 
perhekeskusta ja sen palveluita, jotta he osaavat ohjata asiakkaita sen käyttöön. 

Jaana Koivisto 
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Sähköinen perhekeskus 

Sähköinen 
palvelutarjotin ja 

tietopankki

Sujuva palveluihin 
pääsy 24/7

Sähköiset 
lomakkeet, 

hakemukset ja 
esitiedot

Sähköinen 
etäasiointi 

Mitä muuta?

13

Ammattilaisten 
välinen 

sähköinen 
konsultaatio

Yksi yhteinen 
suunnitelma

4.10.2018
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Mitä tietoa sähköisestä perhekeskuksesta  löytyy?

4.10.201814

VanhemmuudestaRaskaudesta –
odotuksesta

Lapsen normaalista kehityksestä eri 
ikäkausittain

Vanhemmuuden ja parisuhteen tuesta

Eroauttamisesta

Lähisuhdeväkivallan
ehkäisystä

Monikulttuurisuudesta

Maahanmuuttajapalveluista

Apua elämän    
kriisitilanteisiin

Kohtaamispaikoista

Järjestöistä ja seurakunnista, 
kerhot ym. –linkit sivuille

Vertaisryhmistä ja 
niistä tiedottamista 
(osallisuuden 
vahvistaminen)

Palveluista: terveyspalvelut, 
neuvolapalvelut, 
sosiaalipalvelut, 
varhaiskasvatus, harrastukset ja 
muista sidosryhmistä

Tulkkipalveluista

laskureita, mittareita, 
oma-arviointia
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Kehittämiskohteen laajuus

Tarkoituksena on luoda  yksi kansallinen sähköinen perhekeskus, joka on 
osittain samanlainen (ulkoasu, yhteisiä sisältöjä) ja osittain maakuntien itsensä 
tuottama paikallisiin tarpeisiin vastaava sivusto. 

Kansallinen sähköinen perhekeskus kokoaa omalta osaltaan yhteen eri 
maakunnissa tehtäviä perhekeskustoimintamalleja ja vastaa informaation 
ajantasaisuudesta ja vaikuttavuudesta kansallisella tasolla. 

Tämä kehittämistyö ei koske maakuntien omia sivustoja, joista voi kuitenkin olla 
linkki sähköisen perhekeskuksen sivuilla ja päinvastoin.

Sähköistä perhekeskusta suunniteltaessa tulee huomioida muut kansalliset 
palvelut kuten Suomi.fi, ODA/ OmaOlo, Virtuaalisairaala, Palvelutievaranto, 
Omatietovaranto jne. 

Ratkaisu on ulkoasultaan helposti tunnistettava ja tavoitettava. 

4.10.2018
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Kehittämiskohteen laajuus

Asiakkaat saavat asuinpaikastaan riippumatta helposti ja nopeasti yhteyden 
ammattilaisiin ja pystyvät tuottamaan tietoa ammattilaisten käyttöön. 

Tieto palveluista tulee tuottaa monikanavaisesti ja eri tavoilla, tasa-arvoisesti ja 
huomioiden ihmisten haasteet.

Tärkeänä nähdään, että ammattilaiset osaavat itse käyttää sujuvasti sähköistä 
perhekeskusta ja sen palveluita, jotta he osaavat ohjata asiakkaita sen käyttöön. 

4.10.2018
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Tavoitehyödyt palvelun tuottajille

Yksi kansallinen palvelu, ylläpito keskitetty, vaatii vähemmän resursseja. 

Tieto ajantasaista.

Sähköisillä palveluilla säästetään työntekijöiden resursseja -> kustannushyöty 
organisaatioille. 

Tehostaa asiakkaan ja ammattilaisen välistä kommunikaatiota sekä vähentää asiakkaan 
ja ammattilaisen ajankäytöstä sitä osuutta, joka menee rutiiniasioiden hoitoon.

Asiakkaalle tarjotaan mahdollisuus seurata ja ennakoida omaa hyvinvointiaan 
itsenäisesti ja vähentää näin tarvetta asioida ammattilaisen luona. Mahdollisella 
ajansäästöllä pyritään kohdentamaan resursseja parempaan palveluun.

Tavoitteena on palvelun tuottamisen kustannuksien pienentäminen, palvelun laadun ja 
saatavuuden parantaminen sekä asioinnin helpottaminen.

4.10.201817
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Hyötyjä

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisessä avainsanoina ovat asiakaslähtöisyys ja 
palvelujen saumattomuus. Tavoitteena ovat palvelujärjestelmän yhtenäistäminen ja 
organisaatiokeskeisten toimintakäytäntöjen muuttaminen tehokkaammaksi, keskenään 
yhteensopiviksi ja asiakkaalle joustavammaksi. 

Tiedonkulku asiakkaiden, eri viranomaisten ja ammattilaisten välillä olisi sujuvampaa.

Kansalaisten ja asiakkaiden toimintamahdollisuuksia parannettaisiin aktiivisempaan 
suuntaan oman tai läheisten hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa ja asiakkaiden 
omatoimisuus lisääntyisi. Syntyisi myös aikaisempien rinnalle tai kokonaan uusia palveluja 
ja asiointimahdollisuuksia. 

Asiakkaat voivat etsiä tarvitsemansa palvelut kuormittamatta tiedusteluillaan palvelun 
tuottajia. 

4.10.2018



Skenaariot
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Skenaariot

4.10.2018



Jatkotoimenpide ehdotukset
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Jatkotoimenpide ehdotus 1:
Sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvien vastuiden sopiminen ja 
selkiyttäminen

Sähköisen perhekeskuksen kehittäminen ja ylläpito edellyttää eri toimijoiden välisten 
roolien selkiyttämistä. Näitä vastuita on tunnistettu ainakin kolmella tasolla. 

Ensinnäkin tulee sopia sisältöjen kehittämisestä ja ylläpidosta: Miten koordinoidaan 
sisällön tuottaminen ja mitkä kaikki tahot osallistuvat sen tuottamiseen? 

Toiseksi tulisi sopia teknisen alustan toteuttamisesta: Kenen vastuulle alusta tulisi ja 
miten siihen liittyvä kehittäminen ja kustannukset jaettaisiin? 

Kolmas keskeinen sovittava asia olisi sähköisen perhekeskuksen kautta tarjottavien 
palveluiden tuottamisen vastuiden sopiminen: Ketkä kaikki tarjoavat perhekeskuksen 
välineitä hyödyntäen erilaisia palveluita (esimerkiksi etävastaanotot tms.)? Voitaisiinko 
näiden tuottamisessa tehdä verkostomaista yhteistyötä?
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Jatkotoimenpide-ehdotus 2:
Järjestöjen ja yksityisten palveluntuottajien sitominen mukaan perhekeskuksen kehittämiseen, 
palveluiden tuotantoon ja ylläpitoon

Järjestöjen rooli sähköisten palveluiden tuottamisessa lapsille, nuorille ja perheille on 
merkittävä. Järjestöjen jo olemassa olevia tai kehitteillä olevia palveluita tulisi pystyä 
hyödyntämään maksimaalisesti sähköisessä perhekeskuksessa. Sähköinen 
perhekeskus voisi tarjota hyvän väylän järjestöjen, ml. seurakuntien, palveluiden 
pariin ja näin parantaa näiden palveluiden löydettävyyttä. Järjestöjä voitaisiin 
mahdollisesti myös hyödyntää sisältöjen tuottamisessa. Järjestöjen roolin 
selkiyttäminen tulee olla osa ensimmäistä jatkotoimenpidettä.

On myös tärkeä määritellä selkeät käytännöt sille, miten yksityiset palveluntuottajat 
voivat olla mukana sähköisessä perhekeskuksessa. Keskeisiä kysymyksiä on muun 
muassa se, tuodaanko yksityiset palveluntuottajat osaksi perhekeskuksen 
palveluhakemistoja ja sallitaanko esimerkiksi mainonta.
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Jatkotoimenpide-ehdotus 3:
Sähköisen perhekeskuksen määrittelyprojekti

Ennen varsinaista toteutusprojektia tarvitaan sähköisen perhekeskuksen määrittely. 
Tässä yhteydessä tulisi määritellä selkeästi sähköisen perhekeskuksen tarjoamat 
palvelut ja niiden toiminnallisuudet. 

Keskeistä on myös kuvata se, että miten sähköisen perhekeskuksen tarjoamat 
palvelut kytketään fyysisen perhekeskuksen palveluihin ja prosesseihin. Esimerkiksi 
sähköisten palvelukanavien tunnistaminen osaksi asiakkaan palvelupolkuja on 
määriteltävä riittävän täsmällisesti, mutta kuitenkin siten, että palvelujen käyttöön jää 
riittävästi alueellista liikkumavaraa.

Määrittelyprojektissa tulisi kuvata ainakin keskeinen arkkitehtuuri ja perhekeskuksen 
kytkeytyminen muihin sähköisiin palveluihin ja kansallisiin ratkaisuihin. Lisäksi tulisi 
tunnistaa sen tarjoamat palvelut, kuvata tavoiteprosessit ja koota keskeiset 
vaatimukset. Näiden pohjalta voidaan lähteä edetä sitten tarkempaan teknisten 
toteutustapojen arviointiin.



Jaana Koivisto

jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi

Titta Pelttari

titta.pelttari@pirkanmaa.fi

stm.fi/lape

#lapemuutos

#kärkihanke
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