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Maakuntien palvelukokonaisuudet (maakuntauudistus) 

• Alueiden kehittämispalvelut 

• Alueiden käytön palvelut 

• Liikennepalvelut 

• Kasvupalvelut 

• Maahanmuuttajien palvelut 

• Maa- ja elintarviketuotannon palvelut 

• Maaseudun kehittämispalvelut 

• Pelastus- ja turvallisuuspalvelut 

• Vesien ja merenhoidon palvelut 

• Luonnonsuojelun palvelut 

• Vesi- ja kalatalouden palvelut 

• Ympäristöterveyden palvelut. 

(Lähde: maakuntauudistuksen palvelut ja prosessit -ryhmä 12.4.2017) 
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http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maakuntien-palvelukokonaisuudet-maakuntauudistusta-valmistelevien-ryhmien-tueksi
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Mitä ovat verkkopalvelut? 

• Verkkopalvelut = verkkosivut (tietosisällöt) ja digitaaliset palvelut 

 

• Asiakkaan digitaaliset palvelut = esim. omakanta.fi, terveyskyla.fi, 

mielenterveystalo.fi, terveyskirjasto.fi, ajanvarauspalvelut, neuvontachatti, 

palveluntuottajarekisterin asiakasnäkymä  jne. 

 

• Kapa-palvelut =  kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaiset palvelut; 

hallinnon yhteisiä sähköisiä tukipalveluja, joita viranomaisten pitää käyttää 

 

Asiakkaan digi-palveluissa hyödynnetään kapa-palveluja 
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Mitä asiakas saa nykyään verkosta? 
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Omahoitopalvelut - Oirearviot - Digipalvelut 
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Sote-palvelujen tulevaisuus 
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• Määritellään kansallinen palvelu, joka 
tarjoaa tuottajien perustiedot 

• Velvoitetaan maakuntien kaikki 
tuottajat käyttämään palvelua 

• Palvelun tieto tarjotaan avoimena 
datana, joten eri toimijat voivat 
kehittää lisää palveluja 
valinnanvapauden tueksi 

 

 

Valinnanvapauden 
digi-palvelujen 
toteutus 
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Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut 

 palvelu, jonka välityksellä asiakas voi ilmoittautua haluamansa 
sote-keskuksen, hammashoitolan ja maakunnan liikelaitoksen 
asiakkaaksi (Kela toteuttaa) 

 tietopalvelu, jossa on tiedot kaikista valinnanvapauspalvelujen 
tuottajista ja niiden palveluista 

 tuottajahallintapalvelu, jonka välityksellä tuottajat tekevät laissa 
määritellyt ilmoitukset ja jossa on maakuntien hyväksymät 
suoran valinnan palvelun tuottajat ja sopimukset 

 palvelutuotannon seurantapalvelu, jolla toimitetaan tiedot 
asiakkaiden saamista palveluista maakunnalle sekä asiakassetelin 
ja henkilökohtaisen budjetin antajalle  

 palvelun tuottajien yhteiskuntavastuun tietopalvelu, jossa on 
tiedot palvelun tuottajan toiminnasta ja taloudesta. 
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Kanta- ja omakanta-palvelujen kehittäminen 
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Mitä tehdään seuraavaksi? 

• Linjataan, miten paikallisesti kehitetyt, valtakunnalliseksi tarkoitetut verkkopalvelut 
levitetään koko maahan (ODA-palvelut, virtuaalisairaala) 

 

• STM:n johdolla laaditaan verkkoviestinnän suositus, jossa määritellään  

• maakuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden yleiset verkkosisällöt ja niiden rakenne 

• termit ja nimitykset, joita sote-palveluissa käytetään 

• asiakaspolut ja yleisimmät toiminnallisuudet sekä asiakasnäkymät. 
 

• Suositus tehdään palvelumuotoiluna, jotta lopputuloksena on ihmisiä parhaiten palveleva 
malli. 

• Otamme huomioon saavutettavuuden ja esteettömyyden vaatimukset. 

• Haemme asiakaspalautetta ja kuuntelemme käyttäjiä koko projektin ajan. 

• Suositus valmistuu syksyn 2017 aikana. 

 

• Emme ota kantaa verkkosivujen teknisiin alustoihin (esim. sharepoint, Liferay) 
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Yhteistyössä! 
alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio  

 

virpi.kankaanpaa(a)stm.fi 

Twitter: @STM_Uutiset, @virpikan 

stm.fi/vie 

Virpi Kankaanpää 


