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Palvelukokonaisuuden 
organisoituminen ja kehittämisen 

rajaukset  



SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan 
palvelukokonaisuus (2012–2015) 

• Sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuudessa  
kehitetään kansalaisille suunnattuja yhtenäisiä sähköisiä sosiaali- ja 
terveyspalveluja. 

– STM:n Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman 
(Kaste) toimenpide 11 Vahvistetaan sähköistä asiointia toteutetaan 
osana sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuutta (erillinen VM SADe-
rahoitus). 

• Palvelukokonaisuuden strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta 
vastaa STM ja operatiivisesta toimeenpanosta THL.  

• Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Kuntaliiton ja kuntatoimijoiden 
kanssa. 
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• Valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja 
demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-
ohjelma) on 7 eri ministeriöiden alaista hanketta. 
 



Sosiaali- ja terveydenhuollon 
kokonaisarkkitehtuuri 
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON  

VALTAKUNNALLINEN KOKONAISARKKITEHTUURI 

Terveydenhuolto 
 

• ”Kanta” 

• JHS 179 –mukainen 

kuvaus tulossa  2013 

Sosiaalihuolto 

 
• ”Tikesos / SOKKA” 

• JHS 179 mukainen 

kuvaus tehty 2011 

• Sisältää linjaukset– ja 

kuvaukset + 

kehittämispolku 

 

 Sähköisen asioinnin viitearkkitehtuuri 
- ”SADe sote”   - JHS 179 mallin mukainen ensimmäinen versio 2013 

THL KA  
Tilastot ja rekisterit 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioiden KA:t 

VAKAVA 
Alueellinen sote KA 

Muut kansalliset 

toimijat 

Terveys- ja 

hyvinvointi KA 



Turvallinen viestinvälitys 

Terveyskansio 

(yhteentoimivuus määritykset) 

Ajanvaraus 

Spontaani palaute 

Kansalliset määrittelyt 

Palveluhakemisto 

Palautepalvelut 

Yleinen sote-tieto ja 

avuntarpeen itsearviointi 

Kansallisen palvelut 

SADe-ohjelman sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelukokonaisuus 
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Valtionavustusta 

saavat alueelliset 

yhteistyöprojektit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielen-

terveystalo 

Hyvis 

PSOP 

Tukipalvelut: sanastotyö, arkkitehtuuri, arviointi, viestintä ja lainsäädäntö 

Alueellisen kehitystyön tuki 

Kuntaliitto 

ja THL 

Kehittäjä-

kumppanit 

THL 



 
Kehittämisen asiakaspainopistealueet 

1. Lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä syrjäytymisen 
ehkäisy 

– Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemoina on esimerkiksi lasten ylipainon, 
liikkumattomuuden ja liiallisen pelaamisen ehkäisy.  

– Lastensuojeluasiakkuus: lastensuojelun käsikirja ja mahdollisesti muuta olemassa olevaa 

viranomaismateriaalia kansalaiskäyttöön muunnettuna. 

2. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn edistäminen koko 
palveluketjussa 

– Teemoina mm. terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 

sekä muistisairauksien ja kaatumisen ehkäisy.  

3. Valtimosairauksien ehkäisy 

4. Päihde- ja mielenterveys 

– Teemoina ennaltaehkäisy, varhainen tuki ja peruspalveluihin hakeutuminen.  

 Valituissa asiakasryhmissä keskitytään laajoihin paljon palveluja käyttäviin tai tarvitseviin 
asiakasryhmiin. Kehittämisen painopiste:  

1. terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ja 

2. palveluun hakeutumiseen helpottamisessa peruspalveluissa.  
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Palvelukokonaisuudessa 
kehitettävät kansalliset palvelut 



Palveluhakemisto 

Projektipäällikkö Virve Jokiranta, THL 
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Palveluhakemisto 

Etsi, selaa, vertaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja 
palveluntuottajia 

 

Kohderyhmät: 

– Kansalaiset : kaikki Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asiakkaat 
ja/tai henkilöt, jotka hakevat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista itselleen, 
omaisilleen ja/tai tuttavilleen (myös puolesta asioijat).  

– Ammattilaiset/viranomaiset: pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon parissa 
työskentelevät henkilöt, jotka voivat palveluhakemistosta etsiä tietoa mm. hoitoon 
ohjauksen tueksi, toimittaakseen tietoja tai lähettääkseen tiedusteluita, 
konsultointipyyntöjä tms.eri palveluntuottajayksikköihin. 

– Palveluntuottajat: julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin palveluntuottajat, 
jotka voivat hyödyntää palveluhakemiston (ja laajemmin koko Palveluvaaka-
palvelun) tietoa mm. palvelujen kohdentamisessa, palautteen ja 

asiakaspalvelutason seurannassa. 
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Tavoitteet 

• Tarjota sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhakemisto, jonka käyttö ei ole sidottu 
aikaan eikä paikkaan 

• Tuottaa laadukasta ja ajantasaista tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja 
palveluntuottajista 

• Tukea kansalaisen valinnanvapautta palveluihin hakeutumisessa ja eri palveluita 
arvioitaessa ja verrattaessa 

• Vähentää suorien yhteydenottojen tarvetta tarjoamalla kattavat perustiedot palveluista ja 
palveluntuottajista 

• Tehostaa neuvonta- ja palveluunohjauspalvelua 

• Ohjata yhteydenottoja sähköisiin asiointijärjestelmiin 

• Korvata paikallista tiedontuotantoa ja vähentää päällekkäistä työtä 

• Tarjota sote-palveluntuottajille keskitetty paikka omien palveluiden näkyvyyden ja 
markkinoinnin edistämiseksi 

• Tarjota tietoa, minkä avulla sote-palveluiden alueellinen jakautuminen on todennettavissa 

• Tarjota käyttäjille mahdollisuus arvioida käyttämiään palveluja 
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Missä palvelut näkyvät? 

• Monta paikkaa löytää palvelut 

– THL:n ylläpitämä verkkopalvelu Palveluvaaka.fi kokoaa palvelut 
yhteen 

– Suomi.fi verkkopalvelusta (julkiset palvelut) 

– Alueellisista verkkopalveluista 

– Palvelukohtaisista verkkopalveluista  
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Tuleva toimintamalli 

• Palveluhakemiston tiedot kerätään yhteen kansalliseen 
tietokantaan. 

– Hyödynnetään olemassa olevia rekisteritietoja, joista keskeisimpiä THL:n 
Sote-organisaatiorekisteri sekä TOPI-rekisteri ja Valviran Valveri-
rekisteri.  

• Tietojen ylläpitovastuu on hajautettu palveluntuottajille. 

• Päivitys tapahtuu palveluntuottajien ylläpitokäyttöliittymän avulla. 

– Tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi säännöllinen muistutus- ja 
päivitysprotokolla. 

• Palveluntuottajat voivat hakea omat tietonsa kansallisesta 
tietokannasta omiin käyttötarkoituksiinsa. 

– Palveluntuottajien ei tarvitse ylläpitää omaa alueellista 
tietokantaa/rekisteriä. 

 

28.5.2013 Minna Angeria/Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 13 



Yleinen sosiaali- ja terveystieto sekä 
avuntarpeen itsearviointimenetelmät  

Projektipäällikkö Anu Suurnäkki, THL 

28.5.2013 Minna Angeria/Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 14 



28.5.2013 Minna Angeria/Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 15 

Mitä kehitetään ja kenelle? 

• Tuodaan kansalaisille paremmin näkyväksi oman terveyden 
ja hyvinvoinnin hoitamiseen liittyvää luotettavaa tietoa ja 
soveltuvia itsearviointityökaluja. 

• Kehitetään ammattilaisille toimintakäytännöt oman terveyden 
ja hyvinvoinnin hoitamiseen liittyvien itsearviointityökalujen 
kansallistamiseen ja sähköistämiseen. 

• Kehitetään THL:n koordinoima yhteistyön toimintamalli, miten 
jatkossa ylläpidetään ja kehitetään oman terveyden ja 
hyvinvoinnin hoitamiseen liittyvää luotettavaa tietoa ja 
soveltuvia itsearviointityökaluja. 



Tavoitteet 

1. Tukea kansalaisen omatoimista terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä, seurantaa ja avuntarpeen arviointia sekä 
hoitoon hakeutumista. 

2. Ohjata kansalainen verkosta löytyvän luotettavan yleisen 
sosiaali- ja terveystiedon lähteille. 

3. Kehittää tiedon avulla omahoidon polkuja, jotta kansalainen 
voi omatoimisesti edistää terveyttään ja/tai pääsee 
tarvittavalle hoitopolulle. 

 

Hankkeen aikana asiakaspainopistealueita on 4: lapsiperheet, 
ikäihmiset, valtimosairaudet sekä  päihde- ja mielenterveys. 
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Missä palvelut näkyvät? 

• Kansalaisille keskitettynä näkymänä, kansalaispalveluna 
Suomi.fi 

– Suomi.fi on uudistumassa ja siirtymässä uuteen palvelumalliin 
(2013-2015). 

– Lähtökohtana kansalaisen elämäntilanteet. 

– ”Palvelutarjottimiin” kootaan yhteen tiettyyn elämäntilanteeseen 
liittyviä, asiakkaan palvelutarpeisiin vastaavia eri viranomaisten 
tarjoamia palveluja (poikkihallinnollisuus). 

– ”Palvelutarjotin” kansalaiselle käytännön opas, jonka avulla hän 
saa kokonaiskuvan palveluista, niiden tarkoituksesta ja välisistä 
suhteista. 

• Uutta verkkopalvelua ei luoda: Tieto ja itsearviointityökalut 
voivat olla näkyvissä eri palveluissa. 
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Hyödyt 

• Kansalainen löytää verkossa helpommin luotettavan tiedon lähteille, 
voi tiedon avulla omatoimisesti edistää  terveyttään ja hyvinvointiaan 
tai pääsee tarvittavalle hoitopolulle.  

– Edistää osaltaan myös eri väestöryhmien ja maan eri alueiden välistä 
tasa-arvoa (sama tietoa saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta). 

– Tavoite, että kansalainen voi paremmin ja tarvittaessa ammattilaisen on 
mahdollista puuttua mahdollisimman varhain.  

• Turha päällekkäinen työ tiedon tuottamisessa vähenee: 
Luotettava sosiaali- ja terveystieto sekä soveltuvat 
itsearviointityökalut ovat kuntien hyödynnettävissä ja yhdistettävissä 
alueelliseen tietoon. 

• Yhteiset käytännöt helpottavat työtä ja lisäävät tiedon luotettavuutta. 
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Palautepalvelut 

Projektipäällikkö Salla Sainio, THL 
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Mitä kehitetään ja kenelle? 

• Kansalliset asiakaspalautekyselyt:  

– Luodaan Suomeen asteittain yhtenäiset asiakaspalautekyselyt. 

• Ensimmäisenä neuvoloihin ja suun terveydenhuoltoon. 

• Tiedonkeruu mahdollisimman laajasti sähköisesti. 

• Spontaanin palautteen osaprojekti: 

– Luodaan kansallinen malli, jota hyödyntämällä alueellisesti/ 
paikallisesti voidaan rakentaa toimiva kokonaisuus. 
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Tavoitteet 

• Tavoitteena kehittää strukturoidun asiakaspalautteen keruuseen ja 
käsittelyyn kansallinen käytäntö ja tiedonkeruut. 

• Toteutetaan näiden kyselyiden tiedonkeruut pääasiassa sähköisesti,  
huomioiden kuitenkin ne asiakasryhmät, jotka eivät voi tai halua 
antaa palautetta sähköisesti. 

• Kyselyjen tiedonkeruun sähköistäminen suunnataan ensimmäisinä 
neuvoloiden asiakkaille ja suun terveydenhuollon asiakkaille 

• Arvioidaan käytössä olevien mittareiden soveltuvuutta sähköiseen 
tiedonkeruuseen ja huomioidaan tämä näkökulma kehitettäessä 
uusia mittareita 
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Kuka palautekyselyt toteuttaa? 

• THL koordinoi ja tukee 

• Eri kyselyjen aikatauluttaminen 

• Organisaatioiden tiedottaminen ja ohjaaminen 

• Aineiston käsittely ja tulokset 

• Tiedottaminen ja markkinointi 

• Kyselyjen tulosten julkaiseminen www.palveluvaaka.fi -
portaalissa 

• Organisaatiot toteuttavat 

• Asiakkaiden informoiminen 

• Henkilökunnan koulutus 

• Tulosten hyödyntäminen ja tiedottaminen 
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http://www.palveluvaaka.fi/


Miten kunnat hyötyvät? 

• Kansalliset asiakaspalautekyselyt 
– Yhtenäiset mittarit ja kyselyn toteutus koko maahan 

– Työajan säästö   

– Palautteen hyödyntäminen laajasti 

• Aikavertailu 

• Alueiden välinen vertailu 

• Spontaani palaute 
– Selkeä, yhtenäinen käsittelytapa eri tavoilla annetulle palautteelle 

– Työajan säästö  

– Mahdollisuus vastata asiakkaalle  

– Palautteen hyödyntäminen laajasti 

• Aikavertailu 

• Esim. alueellinen hyödyntäminen 
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Palvelukokonaisuudessa 
kehitettävät kansalliset määrittelyt 

Hankepäällikkö Martti Näveri, THL 



Ajanvarauksen kansallisten määrittelyjen 
tavoitteet 

• Yhteistyössä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa kehitetään: 

– SoTe-sektorille geneerinen malli, joka on yleistettävissä kaikkiin sähköiseen ajanvaraukseen 
sopiviin palveluihin 

– tuottaa yhteistyössä alueellisen moniajanvarauksen toiminnalliset ja tekniset määrittelyt 

– määritellä  kansalaisen käyttöliittymiä koskevat vaatimukset 

– määritellä taustajärjestelmiä (kuten potilashallinnon järjestelmät, sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmät) koskevat, avoimuuden ja yhteentoimivuuden kannalta oleelliset  
kansalliset vaatimukset 

– tarkentaa sähköisen ajanvarauksen kehittämisen tavoitteet palvelujärjestelmän ja asiakkaan 
palveluihin hakeutumisen näkökulmasta 

– testata ja käyttöönottaa määrittelyjen mukaisesti toteutettuja ratkaisuja valituissa 
asiakasryhmissä ja palveluissa sekä  

– suunnitella valtakunnallisen levittämisen toimintamalli ja sen edellyttämä hankintayhteistyö  

• Ajanvarausratkaisujen konkreettinen käyttöönotto tapahtuu alueellisissa ja 
paikallisissa palveluissa. 
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Hyödyt 

• Asiakas 

– Aikariippumattomuus, liikkuvuuden tukeminen, valinnanvapauden ja palveluun 
hakeutumisen mahdollisuuksien tukeminen, omiin palveluihin sitoutuminen ja 
vaikuttaminen, ymmärrettävyys, odotusaikojen lyheneminen 

• Ammattilainen 

– Turhan hallinnollisen työn välttäminen, kuormituksen tasaantuminen, riittävä 
testaaminen ja helppokäyttöisyys 

• Palvelujen tuottaja ja järjestäjä 

– Hallinnoi edelleen omien resurssiensa käyttöä, käyttämättömien aikojen 
vähentäminen, palvelutaso, prosessien sujuvuus yli organisaatiorajojen 

• Tukitoimet, tietojärjestelmät, rajapinnat ja standardit 

– Yhdenmukainen palvelujen kuvaaminen, yhteydet taustajärjestelmiin ja 
asiointiprosessiin, yhteistyön riittävän pitkäjänteinen ohjaus ja koordinointi, 
valtakunnalliset linjaukset, alueellinen kehittämisen pääfokus, mittaus ja arviointi 
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Turvallinen viestinvälitys 

• Viestinvälityksen toimintaympäristö hyvin monipuolinen ja kirjava 

• Valitaan muutama keskeinen käyttötapaus kansallisten määrittelyjen 
kohteeksi 

• Kaksisuuntainen viestintä:  

– Lomakkeiden välittäminen, täyttäminen ja vastausten kommentointi / lisäselvitysten 
pyytäminen (esitiedot, henkilötiedot, yms.)  

– Tulosten ja päätösten viestintä mahdollisuudella kysyä  

• Neuvontapalvelut, kysymys-vastauspalvelut, Hoitopalvelut (esim. diabetes), Reseptiuusinnat (KanTa 
eResepti-palvelu)  

• Todistusten ja asiakirjojen pyytäminen, lupien ja suostumusten pyytäminen ja antaminen  

• Yksisuuntainen viestintä:  

– Tulosten ja päätösten viestintä,  

– Palvelusta/hoidosta informoiminen, ohjeet,  

– Lupien ja suostumusten antaminen  

– Vahvistukset ja muistutukset  

– Massaviestit  
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Kehittäjäkumppanit 



Kehittäjäkumppaneina yhteistyössä 

• Hyvis – hoitoon hakeutuminen ja kansalaisen 
ajanvarauspalvelut (Hyvis-Sade). ESSHP:n,  Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Itä-Savon sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen 
kuntayhtymän (Carea), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymän sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 
yhteistyöprojekti. Yhteyshenkilö  maija.paukkala@esshp.fi  

• Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän sekä toiminnan 
muutoksen toteuttamisprojekti (PSOP SADe). Turun, Kouvolan, 
Oulun, Espoon ja Tampereen kaupunkien yhteistyöprojekti. 
Yhteyshenkilö taina.kaila@turku.fi 

• SADe Mielenterveystalo. Helsingin ja Uudenmaan, Lapin, Pohjois-
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Vaasan, Etelä-Pohjanmaan, 
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien yhteistyöprojekti. 
Yhteyshenkilö jan.henry.stenberg@hus.fi 

• i 
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Sähköisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittämistä tukeva 

yhteistyöverkosto 

Kuntaliitto ja THL yhteistyö 



Yhteistyöverkoston tehtäviä 

• koordinoi ja ohjaa alueellisia sähköisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kehittämishankkeita 

• vastaa kansallisen kehittäjäverkoston kokoamisesta, ohjauksesta ja 
tukitoimista 

• kuntien yhteishankintojen organisointi (hankintaohjeistus) 

•  ylläpitää järjestelmätoimittajien, sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden ja muiden alan toimijoiden tietoisuutta SADe SoTe 
kehitystoiminnan ajantasaisesta tilanteesta ja esiin tuoduista 
kehitystarpeista. 

• mahdollistaa kehitystarpeiden esiintuomisen ja käsittelyn (kanava) 

• auttaa tuottamaan toiminnalliset ja tekniset määritykset, joiden 
perusteella on mahdollista toteuttaa yhdenmukaiset ja käyttäjien 
kannalta toimivat ja helppokäyttöiset sähköisen asioinnin 
toiminnallisuudet ja sisällöt 
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Kansallisten palveluiden ja määrittelyjen 
hyötyjä 

Sähköisten palvelujen hyödyt syntyvät liittämällä ne osiksi kunnallisia 
palveluprosesseja. 

• Sähköiset palvelut edistävät tasa-arvoa eri väestöryhmien ja maan eri 
alueiden välillä. 

• Verkkopalvelun käyttö ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. 

• Kansallisten palveluiden ja määritysten kehittäminen vähentää 
päällekkäisen sähköisten palvelujen kehittämisen ja ylläpidon tarvetta sekä 
tukee yhteentoimivuutta. 

• Kattava palveluhakemisto tukee kansalaisen valinnanvapautta palveluihin 
hakeutumisessa ja eri palveluita arvioitaessa ja verrattaessa. 

• Systemaattinen ja pitkäaikainen palautteen kerääminen mahdollistaa 
toiminnan arvioimisen, kehittämisen ja alueellisen vertailun. 

• Yksilön tarpeeseen räätälöity terveys- ja hyvinvointitieto tukee kansalaisen 
terveyden edistämistä ja sairauksien hoitoa.  
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Yhteystiedot 

Hanketoimisto 

• Hankepäällikkö Minna Angeria 
(kansalliset palvelut),  
valvoja Hyvis SADe, SADe 
Mielenterveystalo  
puh. 029 524 6567 

• Hankepäällikkö Martti Näveri 
(kansalliset määrittelyt),  
valvoja SADe PSOP  
puh. 029 524 7047 

• Projektisuunnittelija Minna Lindqvist 
(mm. viestintä),  
yhteyshenkilö valtionavustuksissa 
puh. 029 524 7358 

• Sähköpostiosoitteet:etunimi.sukuni
mi@thl.fi                                                           

Kansalliset palvelut 

• Palveluhakemisto: 
projektipäällikkö Virve Jokiranta, 
puh. 029 524 7114 

• Yleinen sosiaali- ja terveystieto 
sekä avuntarpeen 
itsearviointimenetelmät: 
projektipäällikkö Anu Suurnäkki, 
puh. 029 524 7102 

• Palautepalvelut: 
projektipäällikkö Salla Sainio, puh. 
029 524 7271 

• Lisätietoja: www.thl.fi/sadesote 
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http://www.thl.fi/sadesote
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KIITOS! 



Ajanvarauksen aikataulu 
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Valtakunnallisten tj-palvelujen jatkokehittäminen

TP1 Tavoitetilan 

linjaukset

TP2 Määrittelyjen ja 

tuen käynnistäminen

TP3 Säädös- ja sitovuustarkennukset

TP4 Toteutusopas (kohdearkkitehtuuri )

TP5 Tietomäärittelyt

Mallien levitys ja asiointipalveluissa ja palveluntuottajilla

SADe-kumppanien ajanvarauskehittäminen

Hanke- ja sidosryhmäyhteistyö

2013 2014 2015 2016

TP6 Yhteentoimivuusmäärittelyt

TP7 SADe/SoTe laajemmat määrittelyt

TP 8 Kansallinen tuki

Mittaus ja seuranta

 


