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Pirkanmaan keitossa porissut!

Koulutuksia Pirkanmaalla sähköisten palveluiden kehittämiseksi:

 Suomi.fi/ palvelutietovaranto - tilaisuus

 Pyydä Apua napin - koulutus 

 Skype ja Videovisit - koulutus

 Sähköiset palvelut osana perheiden palveluita – koulutus:

Snapchatin käyttö kouluterveydenhuollossa.

iPanan eli sähköisen äitiyskortin käyttö (sisältää Web-
viestinnän)

Kysy Kätilöltä- chat

Tampereen Perheiden Talon neuvola -chat

Tulka- mobiilitulkkauspalvelu
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Pirkanmaan keitossa porissut!

 Sähköinen ajanvaraus ja sähköiset lomakkeet osana 
lasten ja perheiden palveluita:

kouluterveydenhuollon sähköinen ajanvaraus

sähköinen lastensuojeluilmoitus

sähköisen ajanvarauksen käytön 
laajenevat mahdollisuudet

sähköiseen ajanvaraukseen siirtymisestä 
lastenvalvojan työssä



Työryhmä: Mikko Huovila STM, Minna Lahdensivu pääkaupunkiseutu, Sanna Nieminen Uusimaa, Jaana 
Koivisto Pirkanmaa, Leena Koivumäki Etelä-Pohjanmaa, Stiina Kiiveri Kymenlaakso, Maarit Pirttijärvi ja 
Mikko Närhi Lappi

Sähköinen perhekeskus
– nykytila ja kehittämistarpeet
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Taustaa

Asiakasperheet toivovat

• Itsepalvelua: laskurit, itsearvioinnit 

• Sähköistä asiointia: esitietolomakkeet, hakemukset, viestinvälitys

• Sähköistä ajanvarausta

• Sähköistä yhteydenottomahdollisuutta (esim. yhteydenottopyyntö, Pyydä 
apua-nappi)

• Chat –palveluita 

• Kuvallista yhteyttä sosiaali- ja terveyspalveluihin

• Asiantuntijan ohjaamia verkkokeskusteluja (vertaisryhmät)

• Tietoa palveluista ja tiedonkulun parantamista (myös ammattilaisten toive)

• Omien tietojen katselua kaikilla osa-alueilla 

(STM:n LAPE Verkkokysely kevät 2017, N=156, LAPE Uusimaa asiakaskysely syksy 2017, N=1851/18 kunnasta, LAPE Satakunta 
asiakaskysely N=139/17 kunnasta)
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Taustaa

Katsaus 20 suurimman kaupungin verkkosivuilla näkyviin sähköisiin lapsiperhepalveluihin

• Kaupunkien tarjoamat sähköiset lapsiperhepalvelut ovat hyvin erilaisia riippuen lapsiperheen 
asuinpaikasta 

• Kaikkialla ei pysty asioimaan sähköisesti:  
• varaamaan aikaa

• viestimään(lomake, chat)

• painamaan apua nappia

• näkemään yhteistyökumppaneiden linkkejä 

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

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

Aika sähköisten palveluiden kehittämiselle on kypsä, ihmiset käyttävät koko ajan enemmän ja 
enemmän sähköisiä palveluita asioimiseen. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelukanavia tulee kehittää ja hakea rohkeasti uusia väyliä asiakkaiden kohtaamiseen.



Mitä 
perhekeskus 
tekee?

Vertaisyhmät verkossa, 
verkkokeskustelut, 
etäryhmät 
(kuvapuhelin) 

Otetaan käyttöön sähköiset 
palvelut ja tiedotetaan 
niistä esim. Apuaeroon.fi –
sivuston kautta 

Madalletaan kynnystä hakea apua kaikkina 
vuorokauden aikoina

Sähköinen viestintä: kielivalinta mahdollista, ohjeet, 
neuvontamateriaalit, verkkosivut

Laadukkaat palvelut ja 
niiden saatavuus 24/7

Laadukkaat 
sähköiset mittarit ja 
niiden saatavuus 
24/7 Sähköisten palveluiden 

kautta palveluihin pääsy 
helppoa ja nopeaa



Sähköinen perhekeskus 
-tavoitetila ja tavoitehyödyt
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Sähköinen perhekeskus – tavoitetila 24/7

Yksi yhteinen suunnitelma

• Lapselle, nuorelle tai perheelle 
tehdään yksi palvelusuunnitelma, 
jota täydennetään tarpeen mukaan

• Asiakas voi itse täydentää 
suunnitelmaa ja tuottaa siihen tietoa

Sähköinen ajanvaraus

• Asiakas voi varata netissä 
itselleen sopivimman palveluajan, 
perua tai vaihtaa aikaa

Verkkoneuvonta ja asiointi

• Sähköisillä lomakkeilla ja 
verkkoneuvonnalla laajennetaan 
mahdollisuuksia asioida 
perhekeskuksessa

• Esitiedot saadaan ennen asiointia 
valmistelun tueksi

• Ei-reaaliaikainen palvelu

Ammattilaisten palvelu

• Ammattilaiset voivat konsultoida ja 
siirtää tietoja tietoturvallisesti 

• Yhteistyö kumppaneiden kanssa, 
mm. Kela

Kuvapuhelinpalvelut ja Chat 

• Reaaliaikainen yhteys yksittäisen 
asiakkaan tai ryhmän kanssa 

• Asiakkaan tunnistaminen tarvittaessa
• Ammattilainen voi ohjata 

vertaisryhmiä etänä

Sähköinen palvelutarjotin ja 
tietopankki

Tarjoaa koottua tietoa perheiden 
palveluista
• raskaudesta ja synnytyksestä
• lasten ja nuorten kasvusta ja 

kehityksestä ikäkausittain
• vanhemmuudesta ja 

parisuhteesta
• eroauttamisesta
• monikulttuurisuudesta
• tietoa ja apua elämän kriiseihin

Itsearvionti

• Sähköiset testi, itsearvioinnit, 
oirearvio antavat tietoa omasta 
tilanteesta ja voivat ohjata 
palveluihin

• Laskurit ja mittarit auttavat oman 
elämän hallinnassa
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Tavoitehyödyt 1/2

Asiakkaille 

• Yksi kanava, ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua

• Asiakkaat voivat kartoittaa ja vertailla tarjolla olevia palveluja

• Verkko nopeuttaa ja helpottaa tiedonjakamista 

• Madaltaa yhteydenoton kynnystä, asiakas voi asioida esim.  

anonyymisti 

• Asiakas ohjataan nopeammin oikeaan palveluun, 

palveluprosessi nopeutuu ja tehostuu

• Asiakas tulee paremmin kuulluksi, tuottaa itse tietoa

• Laadukkaat ja tasalaatuiset palvelut
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Tavoitehyödyt 2/2

Palvelun tuottajalle
• Yksi kansallinen palvelu, ylläpito osin keskitetty, vähemmän 

resursseja
• Asiakas seuraa ja ennakoi omaa hyvinvointiaan, tuottaa tietoja 

ja osallistuu palveluunsa
• Sähköinen palvelu voi vähentää rutiiniasioiden hoitoon kuluvaa 

aikaa
• Tiedonkulun parantaminen ammattilaisten välillä tehostaa 

toimintaa 
• Toiminnan tehostuminen – tuottavuuden nousu
• Käyttöönotto vaatii toimintaprosessien muutosta, 

päällekkäisyydet karsitaan
• Saadaan aikaa asiakkaan asioille, joita kone ei kykene 

tekemään (vaikuttavuus)



Sähköinen perhekeskus 
- skenaariot



Sähköisen perhekeskuksen skenaariot
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Kriteeri  Skenaario 1 Skenaario 2 Skenaario 3 

Asiakkaan
näkökulma

Hyvä mahdollisuus integroida 
osaksi alueellisia sähköisiä 
palveluita, jos toteutuksissa 
onnistutaan

Hyvä mahdollisuus integroida 
osaksi alueellisia sähköisiä 
palveluita

Monipuolisemmat 
mahdollisuudet vastata 
erilaisiin tarpeisiin

Uuden
toimintamallin
jalkauttaminen
ammattilaisille

Mahdollistaisi tiiviin yhteistyön 
ammattilaisten ja kehittäjien 
välillä

Mahdollistaisi tiiviin yhteistyön 
ammattilaisten ja kehittäjien 
välillä

Mahdollistaisi
tiiviin yhteistyön 
ammattilaisten ja kehittäjien 
välillä. Riskinä, että
valtakunnalliset mallit eivät 
vastaa paikallisia
tarpeita

Sisältöjen yhdenmukaisuus ja 
laatu

Heikkoa, laatu
todennäköisesti vaihtelee

Hyvät
mahdollisuudet
yhdenmukaisuteen ja 
tasalaatuun

Parhaat
mahdollisuudet

Sisältöjen ylläpito Raskasta, sillä
jakautuu kaikille maakunnille

Keskitetysti tehdyt sisällöt 
mahdollista ylläpitää, mutta 
vaatii alueellisen päivittämisen

Parhaat
mahdollisuudet 
tehokkaaseen
ylläpitoon,tärkeää
mahdollisuus
osittain hajautettuun 
ylläpitoon

Yhteentoimivuus muihin 
sähköisiin palveluihin ja
järjestelmiiin

Voi olla haastavaa alueellisten 
erojen vuoksi, toisaalta 
mahdollistaa alueellisesti 
ketterän etenemisen

Voi olla haastavaa alueellisten 
erojen vuoksi, toisaalta 
mahdollistaa
alueellisesti ketterän 
etenemisen

Parhaat
mahdollisuudet

Skenaarioiden vertailu
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Räätälöitävyys
alueellisiin
tarpeisin

Erittäin hyvä, paljon 
mahdollisuuksia

Erittäin hyvä,paljon 
mahdollisuuksia

Riskejä, voi olla 
haastavaa,toteutustav
asta kiinni

Tekninen ylläpito Raskasta, sillä
jakautuu kaikille 
maakunnille

Raskasta, sillä
jakautuu kaikille 
maakunnille

Helpointa, sillä 
hoidetaan
keskitetysti

Hankintaprosessi Raskasta, sillä
jakautuu kaikille 
maakunnille,
toisaalta
mahdollistaa
joustavuuden

Raskasta, sillä
jakautuu kaikille 
maakunnille,
toisaalta
mahdollistaa
joustavuuden

Helpointa, sillä 
hoidetaan
keskitetysti,
riskinä jäykkyys ja 
alueellisten
tarpeiden heikko 
huomiointi

Levittävyys (mallin 
monistaminen)

Jää yhteistyön ja 
kokemusten
jakamisen varaan

Jää yhteistyön ja 
kokemusten
jakamisen varaan

Parhaat
mahdollisuudet, riskinä 
etäisyys maakuntien
arjesta

Työmäärä Samaa työtä
tehdään
todennäköisesti
monessa paikassa

Sisältöjen yhteinen 
kehittäminen
tehostaa
resurssien käyttöä, 
tekninen kehittäminen ja 
laatu jää maakuntien 
varaan

Mahdollistaisi
tehokkaan
yhteistyön ja
resurssien käytön

Kustannukset Todennäköisesti kallein Sisältöyhteistyö laskisi 
kustannuksia

Todennäköisesti 
edullisin

Skenaarioiden vertailu
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Kansallinen sähköinen perhekeskus

Tavoitteena on kehittä yksi kansallinen sähköinen perhekeskus, joka

Kokoaa yhteen eri maakuntien perhekeskukset ja vastaa informaation ajantasaisuudesta ja 
vaikuttavuudesta kansallisella tasolla 

Ratkaisu on ulkoasultaan helposti tunnistettava 

On osittain yhtenäinen (ulkoasu, yhteisiä sisältöjä) ja osittain maakuntien itsensä tuottama paikallisiin 
tarpeisiin vastaava palvelu

Tieto palveluista tuotetaan monikanavaisesti ja eri tavoilla, tasa-arvoisesti ja esteettömästi

Sähköiset palvelut tulee olla asiakkaiden saatavilla (24/7) ja kaikilla päätelaitteilla

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

Ammattilaiset osaavat itse käyttää sujuvasti sähköistä perhekeskusta ja sen palveluita, ja osaavat 
ohjata asiakkaita sen käyttöön sekä hyödyntää ammattilaisille tarkoitettuja konsultaatiopalveluita

Suunnittelussa huomioidaan muut kansalliset palvelut, kuten Suomi.fi (palvelutievaranto), OmaOlo, 
Terveyskylä, Omakannan omatietovaranto jne. 

Kehittämistyö ei koske maakuntien omia sivustoja, joista voi kuitenkin olla linkki sähköisen 
perhekeskuksen sivuilla ja päinvastoin.
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Skenaarioiden arvioinnin perusteella valmisteluryhmä ehdottaa sähköiseksi 

perhekeskusmalliksi skenaarioiden 2 ja 3 yhdistelmää. Malli olisi hybridi-mallin ja keskitetyn 

kansallisen mallin yhdistelmä.

Mallissa sähköisten palveluiden tuottamistavat (tekniset ratkaisut) ja sisältö kehitettäisiin 

yhdessä. Keskeistä jättää liikkumavaraa alueelliselle sisällölle. Mallissa korostuisi kansallisen 

tason yhteistyön hyödyt niin sisältöjen kehittämisessä kuin tekniikassakin. Teknisiä ratkaisuja 

sähköisten palveluiden toteuttamiseen voi olla useita. 

Kehitystyö tulisi tehdä verkostoissa, jossa olisi laaja edustus kaikista maakunnista ja eri 

toimialoilta. Tässä tulisi hyödyntää LAPE-hankkeen aikana syntyneitä kehittämisverkostoja. 

Yksi mahdollinen vastuutaho kehittämisen organisoinnille voisi olla uusi SoteDigi Oy.

Ajoitus ei voisi olla parempi; Sähköisen perhekeskuksen valtakunnallinen kehittäminen tukee 

myös perhekeskustoimintamallin etenemistä maakunnissa. Sähköiset palvelut eivät 

kuitenkaan edellytä SOTE- ja/tai MAKU päätöksiä. Yhteinen tahtotila on olemassa.

Valmisteluryhmän näkemys
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Etenemisen aikataulu

Kansallisen LAPE-kokouksen käsittely viikolla 40

Kansallisen LAPE-ohjausryhmän käsittely 23.10.2018

Ministeriryhmän käsittely 12.11.2018

Päätös käsitellään hankejohdon päivillä 14.-15.11.2018



Jaana Koivisto

jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi

LAPE Pirkanmaa

KIITOS!

mailto:jaana.koivisto@nokiankaupunki.fi

