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Digitaaliset sote-palvelut maakuntien verkkosivuilla 

• STM on käynnistämässä projektia Soten digitaaliset palvelut ja verkkosivustot (8-
12/2017), jossa 

• määritetään kansalaisen näkökulmasta digitaalisten palveluiden kansallinen 
kokonaisuus. 

• tunnistetaan, mitkä ovat sellaisia yhteisiä sisältöjä ja toiminnallisuuksia, joiden olisi 
hyvä olla maakuntien verkkosivustoilla. 

• valmistellaan suositus maakunnille verkkosivujen rakenteesta ja palvelunäkymistä 
sote-palvelujen osalta. 

 

• Projekti hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä, jotta voidaan varmistua kansalaisten 
tarpeiden ja palvelun kohtaamisesta. 

• Haetaan jatkuvasti asiakaspalautetta ja kuunnellaan käyttäjiä koko projektin ajan. 

• Otetaan huomioon saavutettavuuden ja esteettömyyden vaatimukset. 

 

• Parhaillaan työn alla on projektisuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun aikana. 
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Projektin lähtökohdat 

• Tulevien maakuntien on laadittava sote- ja maakuntauudistuksen myötä 

omat verkkopalvelut eli paljon eri toiminnallisuuksia sisältävät 

verkkosivustot, joiden kautta asukas saa tietoa palveluistaan. Maakunnista 

on toivottu kansallista tukea verkkosivuston ja palvelunäkymien 

suunnitteluun.  

 

• Kaikkien maakuntien asukkaille halutaan luoda yhtenäiset, ymmärrettävät ja 

helppokäyttöiset verkkopalvelunäkymät. Asukasta helpotetaan löytämään 

oikea tieto eli ei ainoastaan ohjata toimipisteeseen, vaan juuri siihen tietoon 

tai palveluun, mitä hän tarvitsee. Palvelujen käyttäjää helpottaa, jos eri 

maakuntien palvelunäkymät ovat yhtenäiset. 
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Projektin tavoitteet 

• Tunnistetaan digitaalisten kansalaispalveluiden kokonaiskuva ja 

määritellään tavoiteltu lopputulos kansalaisen näkökulmasta. 

• Kuvataan kansalaisten tarpeet ja palvelupolut. 

• Päätetään, mitkä palvelut otetaan mukaan kansallisiin linjauksiin. 

• Toteutetaan yhteisten sote-kansalaisnäkymän ensimmäinen 

prototyyppi. 

• Valmistellaan verkkoviestintäsuositus maakunnille sote-

verkkosivustojen sisällöstä ja rakenteesta. 
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Projektin ohjaavat periaatteet 

• Kaikkia digitaalisia palveluita ei ole tarkoitus keskittää yhteen kansalliseen 

palveluun, vaan jatkossakin tulee olla erilaisia kanavia eri käyttäjäryhmille. 

 

• Kansalaisten pitää päästä digitaalisiin palveluihin eri palvelunäkymien ja 

polkujen kautta eli palveluiden omat sivut/brändit säilyvät myös jatkossa. 

 

• Tavoitteena on yhtenäistää, miten kansallisesti palveluita julkaistaan, 

kehitetään ja viestitään kansalaisille. 
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Projektin rajaukset 

• Projektissa ei viestitä yleisesti digitalisaatiosta sote- ja 

maakuntauudistuksessa. 

 

• Projektin ulkopuolelle on rajattu muut maakunnan asukkaan palvelut 

eli projekti ja siinä valmisteltava suositus koskevat ainoastaan sote-

palveluja. Muiden palvelujen osalta projektissa tehdään kuitenkin 

tiivistä yhteistyötä valtiovarainministeriön ja muiden 

maakuntauudistuksen toimijoiden kanssa. 
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Projektisuunnitelma 

• Parhaillaan on tekeillä projektisuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun aikana.  

• Suunnitelma sisältää 
• kuvauksen nykytilasta. 

• projektin tavoitteet ja rajaukset. 

• projektin työpaketit, osallistujat ja aikataulun. 

 

• Projektissa osallistetaan kansalaisten lisäksi laajasti keskeiset sidosryhmät ja 
rajapintatoimijat. Alustavasti tunnistettuja toimijoita: 

• viranomaiset (THL, Kela, VM, VRK) 

• digitaalisia palveluita kehittävät hankkeet (mm. ODA, Virtuaalisairaala, Suomi.fi, 
alueelliset kehittämishankkeet) 

• muut sidosryhmät (Kuntaliitto, maakuntien edustajat ja maakuntien palvelukeskus) 

 

• Taustamateriaaleina toimivat aiemmat esiselvitykset (mm. THL ja Kuntaliitto). 

 

 
 

 17.5.2017 8 Virpi Kankaanpää 



- 

Yhteistyöllä eteenpäin - mitä seuraavaksi? 

• STM kokoaa projektiryhmän ja yhteistyöverkoston kesän aikana. Varsinainen 
projekti alkaa elokuussa 2017. 

 

• STM kerää jo olemassa olevia tietoja ja materiaaleja eri toimijoilta ja projekteilta. 

• Ota yhteyttä, jos sinulla tai organisaatioillasi on 

• hyviä kehittämisehdotuksia ja kommentteja projektiin 

• vinkkejä hyvistä tietolähteistä tai rinnakkaisprojekteista 

• valmiita materiaaleja esimerkiksi sote-palveluiden asiakaspolkujen kuvauksia, 
käyttäjäkuvauksia, hyväksi todettuja sisältökonsepteja 

• muuta projektisuunnitelman kannalta olennaista materiaalia. 

 

Lähetä viestiä ja kerro materiaaleista Virpille osoitteeseen virpi.kankaanpaa (at) 
stm.fi  - Otsikoithan viestisi informatiivisesti ja käytä otsikossa sanaa  ”verkkosote”. 
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Yhteistyössä! 
alueuudistus.fi 

virpi.kankaanpaa(a)stm.fi 
Twitter: @STM_Uutiset, @virpikan 

Virpi Kankaanpää 


