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Uudet kansalaispalvelut
Toimeenpano
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Etunimi Sukunimi

Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sotepalvelujen vaikuttavuus
Aktiivinen kansalainen
ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista ja terveydestä
osallistuu kumppanina omien asioidensa ja sairauksiensa hoitoon
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Ammattilainen Kyvykkäille
käyttäjille fiksut
järjestelmät

Palvelujärjestelmä Rajalliset resurssit
oikeaan käyttöön

Kansalainen Pystyn itse
Tiedon
jalostaminen
ja tiedolla
Johtaminen tiedä ensin,
johda sitten

Ohjaus ja
yhteistyö Sooloilusta
samaan
säveleen

Infostruktuuri
- Pohja kuntoon
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Kansalainen - pystyn itse
Elämänhallinta
saan luotettavaa hyvinvointitietoa
käytössäni on päätöksenteontuki ja tietämys
käytän terveyshyötyjä tuottavia omamittauksia
teen itse omaan hyvinvointiini liittyviä päätöksiä
asioin sähköisesti sote-palveluntuottajien kanssa
minulla on henkilökohtainen sektori- ja organisaatiorajat ylittävä
kokonaissuunnitelma
Omat tiedot
voin kirjata omia tietojani ja käyttää niitä hyvinvointia tuottavissa
palveluissa
voin hallita niiden käyttöä
voin jakaa omat tietoni myös ammattilaisen nähtäväksi
5 18.5.2015

Etunimi Sukunimi

Kori 1 Kansalainen
Toimenpide

Pr

Liittyy tavoitteisiin

Toteutetaan kansalaisten henkilökohtaisten
hyvinvointi- ja terveystietojen hallinta-alusta.
Toteutuksessa hyödynnetään tietoturvallisesti Kantapalveluita ja avoimia rajapintoja.

-

Omahoidon ja sähköisen asioinnin yhteisten
palveluiden toteutus pohjautuen yhteiseen alustaan

-

-

-

Sähköisten palveluiden kehittäminen tehdään
yhteistyössä valtion ja sote-alueiden kanssa. Valtio
panostaa yhtenäisiin toteutuksiin ja kansallisiin
ratkaisuihin, sote-alueet, yksityiset palveluntuottajat
ja toimittajat niihin liitettäviin palveluihin.

-

Jatketaan palveluja kuvaavan tietopohjan ja sitä
hyödyntävien sähköisten palvelujen kehittämistä
asiakkaan valinnanvapauden tueksi

-

-

Käynnistetään kansallinen ohjelma
hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyä ja omahoitoa
tukevien sovellusten, mobiiliratkaisujen,
mittausteknologioiden ja näiden vaikutuksia
arvioivan kansallisen järjestelmän kehittämiseksi.
Paljon palveluita käyttävän asiakkaan kanssa
laaditaan kansallisesti hyödynnettävä, yhteinen ja
moniammatillinen Asiakaskohtainen
kokonaissuunnitelma, joka integroi mahdolliset
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organisaatio- ja sektorikohtaiset suunnitelmat.

Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja
omaan ja ammattilaisten käyttöön
Luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä
tukevat palvelut ovat saatavilla
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Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja
omaan ja ammattilaisten käyttöön
Luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä
tukevat palvelut ovat saatavilla
Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja
omaan ja ammattilaisten käyttöön
Luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä
tukevat palvelut ovat saatavilla

1

Palveluiden laatu- ja saatavuustieto ovat
valtakunnanlaajuisesti saatavilla

2

Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja
omaan ja ammattilaisten käyttöön
Luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä
tukevat palvelut ovat saatavilla

3

Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoja
omaan ja ammattilaisten käyttöön
Luotettava hyvinvointitieto ja sen hyödyntämistä
tukevat palvelut ovat saatavilla
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2

Sote-tieto hyötykäyttöön strategian kansalaisosioon
liittyviä toimenpidekirjauksia
OMIEN
HYVINVOINTI- JA
TERVEYSTIETOJEN
KANSALLINEN
TALLENNUSRATKAISU

• Toteutetaan kansallinen alusta, joka mahdollistaa asiakkaan
omia tietoja tuottavien ja hyödyntävien palvelujen ja
sovellusten kehittämisen ja hyödyntämisen eri päätelaitteilla
(mm. mobiililaitteet) käytettävissä omahoitosovelluksissa.
Toteutuksessa hyödynnetään tietoturvallisesti KanTapalveluita ja avoimia rajapintoja.

OMAHOIDON JA
SÄHKÖISEN
ASIOINNIN
PALVELUIDEN
TOTEUTUS

• Kansallisen alustan varaan toteutetaan sote-alueiden yhteistyönä
sähköisten omahoitopalvelujen perusjoukko, joka sisältää esimerkiksi
terveys- ja hyvinvointitietojen tallentamisen, lääketieteellisen
päätöksenteon tuen kansalaisen käyttöön, sähköisen
terveystarkastuksen, riskitestit ja hoitoon ohjauksessa tarvittavan
avuntarpeen itsearvioinnin. Palvelut ovat saatavilla kansallisista,
alueellisista ja paikallisista asiointikanavista.
• Kansalaisen keskeiset sähköiset asiointipalvelut kuten sähköinen
ajanvaraus, etuuksien hakeminen ja käsittelyprosessin seuranta sekä
turvallinen viestinvälitys toteutetaan sote-alueiden yhteistyönä.
Toteutuksessa hyödynnetään SADe-ratkaisuja ja ratkaisuja levitetään
kansallisesti ja osallistaen muita toimijoita.

VAUHDITETAAN
HYVINVOINTIA JA
TERVEYSHYÖTYJÄ
TUOTTAVIEN
RATKAISUJEN
KEHITTÄMISTÄ,
KÄYTTÖÖNOTTOA
JA ARVIOINTIA

• Käynnistetään kansallinen ohjelma, jonka sisältönä on
hyvinvointiongelmien ennaltaehkäisyä ja omahoitoa
tukevat sovellukset, mobiiliratkaisut ja
mittausteknologiat. Osana ohjelmaa laaditaan
kansallinen arviointijärjestelmä vaikutusten
arvioimiseksi ja tieteellisen näytön luomiseksi.
Ratkaisujen levittäminen edellyttää riittävää näyttöä
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vaikuttavuudesta.

Eteneminen
 Sotekansio
– Arkkitehtuuri ja yleissuunnittelu käyntiin tänä vuonna
– Tietokannan rakentaminen
– Peruskäyttöliittymän toteutus

 Julkisesti tuotettavat palvelut
– SADe-ohjelmassa kehitetyt palvelut
– ODA
– Uudet palvelut

 Innovaatiot
– Innovaatioportaali
– Hyväksymiskriteerit

8 18.5.2015

Etunimi Sukunimi

Kanta,Kansa,
tiedonhallintapalvelu

Palveluhakemisto,
palveluvaaka

Hyvinvointi- ja
terveystietojen
hallinta-alusta

5.

Tunnistaminen
ja
valtuutus,

3.

1.

Avoimet rajapinnat ja kansalliset ja alueelliset integraatioratkaisut

2.

Omahoidon ja sähköisen
asioinnin
yhteiset palvelut

3.
5.

Kansalliset, alueelliset
ja kuntien
asointiportaalit

Sote-alueiden
Sote-alueiden
sähköisetpalvelut
palvelut
sähköiset

”Innovaatioportaali”
Kansalaisille suositeltavien
4. sovellusten julkaisu

5.

App

4.

1.
2.
3.
4.
5.

Asiakas- ja
potilastietojärjestelmät

kansalaisen itse
valitsemat palvelut

Hallinta-alusta
Sote-alueiden yhteiset palvelut
Valinnanvapauden tukeminen
Kehittämisohjelma ja arviointi
Asiakaskohtainen kokonaissuunnitelma
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Tiedonhallintapalvelu
Omakanta-palvelun
avulla kansainen voi
katsella virallisia
asiakirjoja.
Kansalaisille tarjottavat
kansallisesti toteutettavat
palvelut, jotka perustuvat
asiakirjoissa olevaan dataan

Omakanta-palvelun
avulla kansalainen
voi hallita omia
henkilökohtaisia
tietojaan

Ammattilainen
käsittelee vain
Kantassa olevia
tietoja

Kun tietoa siirretään Kantasta kansalaisen
tietovarastoon, asiakirjarakenne puretaan
ja vain tieto siirretään. Tässä yhteydessä
tiedosta häviää asiakirjarakenteeseen
liittyvä tieto.
Kansalaisille tarjottavat
kansallisesti toteutettavat
palvelut, jotka perustuvat
kansalaisen dataan

Kun tietoa siirretään kansalaisen
tietovarastosta Kantaan, siitä tehdään
asiakirja jonka vastaanottava
ammattilainen hyväksyy talletettavaksi
Kantaan. Asiakirja on jatkossa kuten
muutkin asiakirjat, mutta siitä näkyy, että
se on kansalaisen tekemä.

Muut
käyttöliittymäpalvelut
(palvelunäkymä,
alueelliset palvelut jne)

Innovaatiopalvelualusta, jonka
avulla kansalaisille
voidaan tuottaa heidän
tietoihinsa perustuvia
uusia palveluita

Kansalaisille kaupalliselta
pohjalta tarjottavat palvelut
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Yhteisen toimeenpanon ekosysteemi
Yhteisten palveluiden
määrittely ja tilaaminen
• Sote-alueet
• palveluntuottajat
• kansalaiset ja asiakkaat

Yritysten kehittäjäverkosto

Kansalliset palvelut, tekninen
alusta ja tietokanta

•
•
•
•

• palveluväylä ja kansallisen
palveluarkkitehtuurinpalvelut
• SOTE-alueen KANTA-palvelut ml. Kela
• avoimet rajapinnat
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alueelliset ekosysteemit
sote-ict järjestelmät
sote-appsit
hyvinointi- ja terveysappsit

Etunimi Sukunimi

LinkedIn - keskusteluryhmä:
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6526167&trk=an
et_ug_hm

Innokylä - materiaalit:

https://www.innokyla.fi/web/verkosto463737

teemupekka.virtanen@stm.fi

KIITOKSET
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