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Esityksen sisältö

Onko meillä palveluita kansalaiselle?
Onko meillä kansallista arkkitehtuuria?
Saadaankohan tästä järkevä kokonaisuus?
– ja millä konsteilla?
Kehityksen veturit?
– markkinavoimat, palvelutuottajat, valtiovalta vai kansalaiset?



3 13.5.2009 Etunimi Sukunimi

Julkisten asiointipalvelujen tila

sähköisen asioinnin kansainvälisissä vertailussa Suomi on jäänyt jälkeen
edelläkävijämaista

Suomen sijoitukset kansainvälisissä tietoyhteiskunta- ja
sähköisen asioinnin vertailuissa 2002 - 2007
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EU20 (fully-online)* EU20 (online sophistication)**
Accenture*** YK****
Economist***** WEF******
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Julkisten asiointipalvelujen tila
verkkosivut kaikilla virastoilla ja kunnilla
sähköisiä asiointipalveluja pääosalla virastoista ja kunnista
– verkossa olevia lomakkeita tarjoaa 76% virastoista ja 75% kunnista
kansalaiset (ja yritykset) käyttävät palveluja
– päivittäin internetiä käyttää 68 % ja viikoittain 77 % väestöstä (WMT

2/2008)
– kansalaisista on viimeisen 6 kk aikana käyttänyt (Omnibus 2008)

84% jotain tutkimuksessa mainitusta 19 julkishallinnon palvelusta
47% oman asuinkuntansa verkkosivua

käyttäjien tyytyväisyys julkisiin verkkopalveluihin yleensä hyvä tai
erinomainen
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Julkisten asiointipalvelujen tila
Menestystarinoita paljon

valtion palveluja mm:
– Veron palvelut, opiskeluun haku, liikenteen tiedotus, työnhaku,

rikosilmoitus, ajanvaraukset...
Kelan palvelut

– sähköisten asiointipalvelujen käyttö on kaksinkertaistunut vuosittain: v.
2008 jo 2,5 miljoonaa tunnistautumista, mm. 19%
vanhempainpäivärahahakemuksista verkon kautta

– v. 2010 kaikki tärkeimmät etuudet verkossa
kuntien palvelut

– Oulu, Helsinki, Tampere, Turku, Lahti, Espoo, Vantaa, Hyvis…
– kirjastopalvelut, sähköinen reissuvihko, kouluun ilmoittautuminen,

vuokra-asuntohaku, terveyspalvelujen kännykkämuistutukset ja
terveydenhuollon verkkopalvelut...
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Tilanne terveydenhuollossa 2009

sähköisiä terveyspalveluita jo tuotantokäytössä,
useilla organisaatioilla suunnitteluvaiheessa
arviointituloksia saatavilla, tosin vielä pienillä
otoksilla
yhteinen konsepti muotoutumassa
yhteisiä määrityksiä valmistunut
yhteisiä palveluita tulossa
hallinnonalojen välinen koordinaatio parantunut
yhteistyön tarve korostunut
tahtotila
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Lukumäärätietoja sh-piirien sähköisistä
kansalaispalveluista 2007 joulukuu

internet ajanvaraus HUS, V-Suomi, K-Suomi, P-Karjala, K-
Häme, Vaasa, E-Savo, K-Pohjanmaa (pääasiassa laboratorio,
kuitenkin volyymi alle 10 %)
tekstiviestipalveluita ajanvarauksessa  P-Häme, P-Karjala,
HUS/Hyvinkää
tavanomainen sähköposti 3 sh-piiriä, salattua spostia ei
missään
potilaan omien mittaustulosten lähettäminen terveydenhuoltoon
P-Savo, Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Ahvenanmaa
esitietojen lähettäminen internetin kautta HUS, Ahvenanmaa
palaute hoidon jälkeen internetin kautta HUS, Länsi-Pohja,
Ahvenanmaa
televideovastaanotto P-Pohjanmaa, Kainuu
katseluyhteyttä omiin tietoihin ei toteutettu

– Lähde: Stakes, Raportteja 37/2008
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Lukumäärätietoja terveyskeskusten
sähköisistä kansalaispalveluista 2007 joulukuu

internet ajanvaraus 17/215  terveyskeskusta (vastaanotot, lab,
rtg, puhelinaika, hammashuolto, rokotus, seulonta)
tekstiviestipalveluita ajanvarauksessa 11/215
terveyskeskuksessa (joista 10 hammashuollossa)
salattu sähköposti 9/214
tavanomainen sähköposti 55/214
tekstiviestit 29/214
potilaan omien mittaustulosten lähettäminen terveydenhuoltoon
5 terveyskeskuksessa
esitietojen lähettäminen internetin kautta 4 tk
palaute hoidon jälkeen internetin kautta  3 tk
televideovastaanotto 7 tk
katseluyhteyttä toteutettu laboratoriotuloksiin yhdessä tk:ssa

– Lähde: Stakes, Raportteja 37/2008
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Yksityissektori

potilaalle suoraan suunnattujen sähköisten
palveluiden käyttöönotto ollut ripeämpää, erityisesti
ajanvarauksessa (40 % vastaajista)
-> kustannussäästöt 5 e/ajanvaraus
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Terveydenhuollon sähköisten palvelujen tila –
haasteita

palveluita ei ole laajasti saatavilla: alueelliset erot suuret
usein vain osa prosessia sähköistetty – kokonaiskonsepti puuttuu
sähköiset palvelut ovat asiakkaiden kannalta epäyhtenäisiä: mm.
löydettävyys ja laatutason vaihtelu
puutteita palvelujen yhteentoimivuudessa (avoimet rajapinnat) ja
kytkennöissä taustajärjestelmiin
palveluja kehitetään irrallaan prosesseista ja prosessien
kehittäminen unohdetaan
perusrekistereitä ja viranomaisilla jo olevia tietoja käytetään
palveluissa vähän
palveluja ei markkinoida eivätkä asiakkaat tiedä niistä
verkkomaksaminen edelleen melko vähäistä
tunnistusta vaativissa palveluissa yhä paljon käyttäjätunnus-
salasanamenettelyjä
investoinnit olleet toistaiseksi kalliita
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Viitetietokannat
ym. alueelliset
ratkaisut

Kansallinen terveydenhuollon arkisto(KANTA)

Potilastietojärjestelmät

Erikoissairaanhoito
Terveyskeskukset
Kuvantaminen
Yksityinen sektori

Roolit & oikeudet

Palveluväylä

KANTA eResepti

Koodisto-
palvelut

Kela/
Stakes

Koodistot
Koodit

Tunnistus & Varmennus

Hakemisto &
Rekisteröinti

Asiakirjan
hakutiedot

Arkisto

Asiakirjat
AMS

Arkiston-
hoitajat

Asiakirjat
AMS

Suostumuksen
hallinta

Lokipalvelu
Luovutusloki
Arkiston käyttöloki
Tapahtumaloki

Palvelu
pyyntöjä

Tiedon
syöttö

Tiedon
haku

AMS:
Asiakirjat

 +metatiedot

TEO-varmenne-
palvelut

eResepti

Resepti-
keskus

toimitusresepti

IP-verkko

Tilastot

Tilastot

Katseluyhteys

Roolit & oikeudet

Apteekki-
järjestelmät

Tietojärjestelmäarkkitehtuuri - tavoite

Kansalaiset

Varmenteet
(Valvira)

Arkisto ja jakelu
(KELA)

Koodistot
(THL)

Potilastietojärjestelmät

Apteekit
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Hallinnon
tietojärjestelmä

Hallinnon
tietojärjestelmä

Viestien välitysViestien välitys

Hallinnon palvelualustat
- itsepalvelut

Hallinnon palvelualustat
- itsepalvelut

AsiointitiliAsiointitili

Asiakkaan
tietojärjestelmä

Asiakkaan
tietojärjestelmä

Palveluun ohjaus (portaalit)
ja haku

Palveluun ohjaus (portaalit)
ja haku

Tu
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Tu
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Tunnistaminen

Yksilöinti- ja
tavoitettavuustiedot

Valtuutusten
hallinta

Aikaleimat

Otteiden ja aika-
leimojen validointi

Salaus

Maksaminen
(kansalaiset)

Allekirjoitus

Kertakirjautuminen

Maksaminen
(yritykset)

Suostumusten
hallinta

= valmis
= suunnitteilla tai osittain valmis
= ei yhteisiä toimenpiteitä

ValtIT: Julkishallinnon sähköisen asioinnin rakenneosat ja
tärkeimmät kehittämiskohteet

VTJ

Yritys- ja yhteisö-
tiedot

KTJ

AKE

KELA

VERO

Paikkatiedot

DIGIROAD

= tärkeimmät kehittämiskohteet
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Tunnistaminen

Yksilöinti- ja
tavoitettavuustiedot

Valtuutusten
hallinta

Aikaleimat

Otteiden ja aika-
leimojen validointi

Maksaminen
(kansalaiset)

Allekirjoitus

Suostumusten
hallinta

eArkisto

Tervesuomi

eResepti

KELA

Terveyskirjasto

Ajanvaraus
palvelu

Omat tiedot

Toimintasuomi

Kansalliset tietovarannot/portaalit

Kansalliset terveydenhuollon
ePalvelut?

Julkishallinnon

yhteiset
ePalvelut?

Asiointitili

Työterveys Kuntoilijan
palvelumoduuli

Laihduttajan
palvelumoduuli

Lisäpalvelut (palvelunantajan tuottamat,kaupalliset)

Kansalaisen eTerveys

käyttöliittymä?
eK

atselu

Videokonsultaatio
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Mitä pitäisi tehdä?

SADe-ohjelma 14.4.2009-28.2.2014
– sähköisen asioinnin valtakunnallisesti toteutettavien

palvelukokonaisuuksien, niiden tietojärjestelmäarkkitehtuurien ja
palvelusovellusten kehittäminen

– julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen
– sähköisen asioinnin tukipalvelut
– hallinnonalakohtaiset palveluiden sähköistämissuunnitelmat
Koordinaatiokokemukset tulevat suoraan hyödynnettäviksi
SADe-ohjelman toteutuksessa
Koordinaatiota tulee jatkaa ja syventää
– määrittelytyö
– juridiikka
– yhteishankinnat
– alueellisten toimeenpanojen koordinointi
– kansallinen sähköisten terveyspalvelujen koordinointiyksikkö

resurssoitava (5-6 hlöä)
– päätös kansallisesti toteutettavista eTerveyspalveluista


