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Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkosivujen ja kansallisten 
sote-palvelunäkymien muotoilu 
 

Tulevien maakuntien viestintävastaavat ovat useassa yhteydessä esittäneet toiveen, että 
maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivujen ja asiakasnäkymien suunnittelua 
tehtäisiin keskitetysti ja yhdessä. Kaikkien maakuntien ei kannata suunnitteluttaa verkkosivuja 
ja -palveluja erikseen. On erityisen tärkeää, että sote-palveluista tulee helppokäyttöisiä, 
esteettömiä sekä houkuttelevia. Yhteiset linjaukset helpottavat asiakkaita löytämään 
digitaaliset palvelut omikseen. 

ODA- ja Virtuaalisairaala-hankkeet toivovat, että sosiaali- ja terveysministeriö ohjaisi 
valtakunnallisten digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja levittämistä maakuntiin aktiivisesti. 
Myös muissa paikallisissa ja alueellisissa hankkeissa ja kokeiluissa kehitettyjä hyviä digitaalisia 
palveluja pitää saada levitettyä valtakunnalliseen käyttöön. Erityisen tärkeää on, että 
palvelumuotoilu ja linjaukset tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, asiakkaita osallistaen. 

Omakanta-palveluiden tunnettuus on tällä hetkellä erittäin hyvä. Muita sote-prosesseihin 
liittyviä sähköisiä palveluita kehitetään koko ajan. Suomi.fi -palvelut kattavat merkittävän osan 
sähköisestä asioinnista ja palveluita laajennetaan.  Laki hallinnon yhteisistä sähköisen 
asioinnin tukipalveluista (kapa-laki) velvoittaa julkishallintoa käyttämään tiettyjä sähköisiä 
tukipalveluita ja se pitää ottaa huomioon sote-palvelujen suunnittelussa.  

Kansalaisten digipalveluista ja niiden välisestä navigoinnista sekä digipalveluiden 
yhteensovittamisesta on esitetty erilaisia näkemyksiä. Nyt on tärkeää saada yhteinen näkemys 
digitaalisista sote-palveluista, selkeistä ja helppokäyttöisistä asiakasnäkymistä ja asiakkaille 
suunnattujen verkkosivujensisältöjen ryhmittelystä niin, että asiakkaat löytävät helposti 
etsimänsä tiedot. Myös sote-palveluissa käytetyn sanaston yhtenäistäminen on tärkeää.  

Verkkopalvelujen muotoilu ja niihin liittyvien linjausten ja käytännön ohjeistuksen valmistelu 
pitää aloittaa heti ja saattaa loppuun viimeistään syksyn 2017 aikana. Palvelumuotoilu ja 
verkkopalveluiden linjausten suunnittelu on erityisosaamista vaativaa työtä. Tarvitaan henkilö, 
jolla on vankka kokemus verkkopalveluiden projektipäällikön tehtävistä ja kyky toteuttaa 
hanke aikataulussa.  

Maakunnille tulisi viestittää pikaisesti, mitä verkkopalveluja on tarkoitus suunnitella yhdessä ja 
mitä maakuntien tulisi edistää itsenäisesti. Tämä tieto pitää sisällyttää tiekarttaan. 

Projektiin sisältyvät tehtävät olisivat: 

• Analysoidaan ja kuvataan nykyiset sotedigi-palvelut sekä sote-palveluihin liittyvät muut 
verkkopalvelut ja -viestintä 

o Nykyisten palveluiden kartoitus ja palveluiden pääkäyttäjien haastattelut 
o Nykyisten palvelupolkujen kartoitus ja asiakkaiden haastattelut mm. 

virtuaalisairaala, ODA jne. 
• Päätetään, mitkä palvelut otetaan mukaan linjauksiin 
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• Kuvataan asiakkaiden tarpeet ja piirretään tavoiteltavat palvelupolut ja tehdään 
käyttöliittymäsuunnitelma 

• Laaditaan suositus sote-sisältösivujen rakenteesta ja terminologiasta 
• Toteutetaan yhteisten sote-verkkopalveluiden ensimmäinen prototyyppi 
• Testataan prototyyppiä asiakkailla 
• Varmistetaan suunnittelun käytettävyys ja esteettömyys testausten avulla 
• Valmistellaan suositus maakunnille sote-palveluiden asiakasnäkymien toteuttamiseksi 
• Projektin loppuraportti ja arviointi  

Projektin arvioitu kesto on 5 kk. 

Esitetään, että sosiaali- ja terveysministeriö hankkii ministeriöön määräaikaiseksi työvoimaksi 
henkilön, joka pystyy koordinoimaan edellä kuvatun projektin. Henkilöresurssi voidaan hankkia 
suorahankintana, jos on sopivat perusteet tai tekemällä minikilpailutuksen Hanselin 
puitesopimusten pohjalta. 

Projekti toteutetaan yhteistyössä sote-toimijoiden ja valtakunnallisten digi- ja 
verkkopalveluiden kehittäjien kanssa. 
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