
Näin muovaamme digitaalisuuden avulla
Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluista 

parempia yhdessä

Kanta-Hämeen 
Digiagenda



ENNAKOIVA 
ASIAKKUUS

YKSITTÄINEN 
ASIAKKUUS

PITKÄAIKAINEN 
ASIAKKUUS

MONIPULMA-
ASIAKKUUS

PUOLESTA
ASIOINTI

MONIAMMATILLLINEN 
HENKILÖSTÖ

”Tarvitsen koulutusta, 
digitaalisia työvälineitä 
sekä toimintatapojen 
kehittämistä yhdessä” 

”Toivon, että minua 
kuunnellaan ja tarjolla on 

matalan kynnyksen 
palveluita”

”Haluan, että asiointini on 
helppoa, nopeaa ja 

mielellään tarjolla 24/7 
taskussani”

”Pitkäaikaisen ongelman kanssa 
elämiseen kaipaan selkeää 
suunnitelmaa ja itsenäistä 

pärjäämistä tukevia palveluita”

”En selviä ilman apua, en 
tiedä mitä teen. Minulla ei 

ole voimavaroja hakea apua 
monelta luukulta”

”Minun tulee olla helppoa 
seurata ja hoitaa omaiseni 

asioita sekä huolehtia omasta 
jaksamisestani”

Kanta-Hämeen 
Digiagenda pohjaa 

kansallisiin ja paikallisiin 
teknologisiin kyvykkyyksiin 

ja palvelusisältöihin

DIGITAALISET KYVYKKYYDET

ÄLYKKÄÄT 
ASIAKASPOLUT

E TÄPALVE LUT J A 
E TÄRATKAISUT

ASIAKKAAN 
OSALLISTAMINE N

AMMATTILAISE N 
TYÖKALUT

TE KNINE N
TUKI

TOIMINNALLISET MUUTOKSET

YHDE N LUUKUN 
PE RIAATE

KE SKIJ OHDON
TYÖKALUPAKKI

PTH +  E SH +  SOS
INTE GRAATIO

OSAAMINE N J A 
KE HITTÄMINE N

MARKKINO INTI
J A VIE STINTÄ



DIGITAALISET KYVYKKYYDET

Asiakasta tuetaan 
digitaalisin 
ratkaisuin 
aktiivisuuteen ja 
omaehtoisuuteen 
terveys- ja 
sosiaaliongelmissa.

Terveyden- ja 
sosiaalihuollon 
palveluita voidaan 
tuottaa etänä 
reaaliaikaisessa 
(esim. puhelin) ja ei-
reaaliaikaisessa 
vuorovaikutuksessa
(esim. viestit) tai 
automaation avulla 
(etämittaukset ja 
etämonitorinti kuten 
liikesensorit 
kotihoidossa).

Sirpaleisuuden ja 
siilojen sijaan 
asiakkaan kokemus 
on mietitty 
yhtenäisenä polkuna 
kodista kotiin 
-periaatteen 
mukaisesti. Älykkäät 
digiratkaisut 
ohjaavat 
palvelupolulla 
asiakasta ja 
ammattilaista.

Yhteiset ja yhdessä 
kehitetyt 
teknologiset 
työkalut terveys- ja 
sosiaalipalveluiden 
ammattilaisille, 
joiden välillä tieto 
siirtyy 
saumattomasti.

AMMATTILAISEN 
TYÖKALUT

ÄLYKKÄÄT 
ASIAKASPOLUT

ETÄPALVELUT JA 
ETÄRATKAISUT

ASIAKKAAN 
OSALLISTAMINEN

Keskitetty tekninen 
tuki kysymys- ja 
vikatilanteissa sekä 
ammattilaisten että 
asiakkaiden 
käyttöön. Uusien 
ratkaisujen käyttöön 
opastaminen.

TEKNINEN 
TUKI



TOIMINNALLISET KYVYKKYYDET

Saumaton palvelu-
kokonaisuus syntyy 
jalkauttamalla 
toimivia monialaisia 
työtapoja, 
varmistamalla 
läpinäkyvyys 
asiakkaan kokonais-
tilanteeseen sekä 
selkiyttämällä eri 
ammattilaisten 
roolit ja vastuut 
asiakkaan 
palvelupolun eri 
vaiheissa.

Keskijohdolle tulee 
kohdentaa 
koulutusta ja 
muutosjohtamisen 
työkaluja sekä 
tarvittava resursointi 
muutoksen 
toteuttamiseksi.

Keskitetty moni-
kanavainen ja osit-
tain automatisoitu 
palveluohjauskeskus, 
jossa tarvittava 
osaaminen ja välineet 
tehdä palvelu-
tarpeenarvio ja 
ohjata asiakas 
sopivien palveluiden 
piiriin.

Henkilöstölle 
tarjotaan 
säännöllistä 
digiagendaa tukevaa 
koulutusta 
monialaisissa 
tiimeissä. 
Henkilöstön ja 
asiakkaiden tiivis 
osallistaminen on 
osa kaikkien 
toimintamallien ja 
teknologioiden 
kehittämistä.

OSAAMINEN JA
KEHITTÄMINEN

YHDEN LUUKUN
PERIAATE

KESKIJOHDON
TYÖKALUPAKKI

PTH + ESH + SOS
INTEGRAATIO

Muutos vaatii 
innostavaa ja tiivistä 
viestintää 
organisaation sisällä. 
Digitaalisten ratkai-
sujen tunnettuuden 
lisääminen maa-
kunnan asukkaiden 
keskuudessa on 
tärkeää.

MARKKINOINTI
JA VIESTINTÄ



Sessio 11: Kansallinen SOTE-integraatio 
digiagendassa
8:30 Mitä on saatu aikaan Digiagendassa (potilas/asiakas ja SOTE-integraatio), 

• Erityisasiantuntija Riikka Vuokko, Sosiaali- ja terveysministeriö / DITI

9:00 Tiedon keräämisestä ja raportoinnista tiedon jalostamiseen, oppimiseen, 
vuorovaikuttamiseen 
• ICT-Hankejohtaja Mikko Rotonen, Uudenmaan maakunta 2019

9:30 SoteDigin DIGI agenda sote-muutoksessa, kehitysjohtaja Päivi Hokkanen, 
SoteDigi Oy

10:00 Paneeli: Digialustojen tulevaisuus
• Virtuaalisairaala, kehittämispäällikkö Aki Puustjärvi, HUS

• Asukkaan digipalvelut, tuoteomistaja Jari Numminen, SoteDigi Oy

• Sähköisten palveluiden ekosysteemi, liiketoimintajohtaja Arto Lehtokari, 2M-IT Oy

• Oma Tays-konsepti, ICT-arkkitehti Aki Lehto, PSHP


