
Satakunnan sote-rakenneuudistuksen 
hanke

Osa-alue 3. Digitaalisten asiakkaan palveluketjuja tukevien palveluiden 
käyttöönotto –osahanke

23.4.2021

Hankekoordinaattorit Minna Heino, Katri Tunttunen, Minttu Saari



Johdanto

Digitaalisia palveluita edistetään lähes kaikissa Satasote hankeen 
osahankkeissa

Digitaalisten asiakkaan palveluketjuja tukevien palveluiden 
käyttöönotto osahanke

Hankkeessa edistetään digitaalisten palveluiden käyttöönottoa 
kuntalaisille ja ammattilaisille

Kolme hankekoordinaattoria (50 %, 25 %, 50 %)



Katri Tunttunen

• Pitkän linjan digikehittäjä

• Koulutustausta DI,LH

• Työkokemusta mm. 
terveydenhuollosta, 
asiakaspalvelusta, tekniikasta, 
liiketoiminnan kehittämistä ja  
johtamisesta, 
kansainvälisyydestä.

• Lean-asiantuntija

• Harrastuksena oma yritys ja golf



Minna Heino

• Innokas hoitotyön kehittäjä

• Koulutustausta sh Yamk

• Työkokemusta mm. 
hoitotyöstä, esimiestyöstä, 
tutkimus- ja 
kehittämistoiminnasta.

• Harrastuksena koirat ja 
opiskelu.



Digitaaliset palvelut 

• Tavoitteena on sulauttaa   osaksi palveluvalikoimaa – aina 
tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

• Perinteisten palveluiden rinnalle

• Luottamusperiaate

• Yhtä tärkeää on kehittää digitaalisia palveluita kuin tukea 
niiden käyttöönottoa 



Asiakasvisio 

• Kattavat ja sopivat palvelut
Palvelut tarjotaan tilanteeni mukaan ja monet asiani hoituvat 
automaattisesti ja asioimatta

Digitaaliset palvelut ovat aina saatavilla kaikille, kaikkialla ja kaikilla 
laitteilla

• Ajantasaiset ja käytettävissä olevat tiedot
Pystyn hallitsemaan omia tietojani ja niiden käyttöä

Vain puuttuva tieto kysytään
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Ammattilaisvisio 

Hyvät ja joustavat välineet
Työvälineet toimivat ja ovat helppokäyttöisiä.

Tieto on avointa ja yhteistä myös yrityksille ja kansalaisille

Osaaminen on ajan tasalla ja kehittymistäni tuetaan

Vapaus toimia
Työtehtävien hoito ei katso aikaa ja paikkaa

Voin keskittyä olennaiseen ja sisäinen byrokratia on minimoitu



Digitaalisuus kuntalaiselle

• Käytettävinä palveluina, joissa saatavuus ja saavutettavuus on 
turvattu 

• Reunaehdot asettavat lait ja asetukset

• Uudet toimintatavat vaativat aikaa ja harjoitusta

• Kelkkaan kannattaa hypätä rohkeasti ja kokeilla

• Aloittaa voi vaikka Omaolopalveluista tai Kanta-palveluista
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Omaolo-palvelut

Oirearviot, Palvelutarvearviot, Määräaikaistarkastukset ja Hyvinvointitarkastus

www.omaolo.fi

Korona-oirearvio ja näytteenoton ajanvaraus

Päivystysapu 116117 –palvelu

Neuvonta ja ohjauspalvelu

Kehityksessä digikanava ja ammattilaisen työkalu

http://www.omaolo.fi/
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Suomi.fi-palveluperheen palvelut

RAI

Asiakaspalautejärjestelmän laajentaminen

Sähköiset lomakkeet jne.



Sote-etäpalvelut

• Etäpalvelu voidaan toteuttaa esim. puhelimitse, 
videovälitteisesti, sähköpostitse tai chat-palveluna.

• Etäpalveluilla voidaan laajentaa asiakkaalle tarjottavaa 
palveluvalikoimaa ja helpottaa tarvittavan avun saamista. 

• Etäpalveluiden suunnittelussa korostuvat käytettävyyteen, 
sujuvuuteen ja tietosuojaan liittyvät asiat.



Etäpalveluiden määritelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuottamalla 
etäpalvelulla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan 
tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, 
hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai 
suositukset perustuvat etäyhteydellä 
välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin. 

(Valvira 2020)



Etäkonsultaatioiden ja –vastaanottojen kehittäminen 
Satakunnan sote-rakenneuudistushankkeessa

• Etäkonsultaatioiden ja -vastaanottojen maakunnallinen kehittäminen 
toteutetaan pilottikokeilujen avulla vuoden 2021 aikana.

• Pilottien tarkoituksena on etäkonsultaatioiden ja -vastaanottojen 
toimintamallien kehittäminen ja kokeilu erilaisia digiratkaisuja 
hyödyntäen sekä toimintamallien kuvaaminen.

→ Saadaan tärkeää tietoa ja kokemusta etäpalveluiden jatkokehittämiseen.

• Pilotit tukevat etäpalvelujen käyttöönottoa ja maakunnallista yhteistyötä 
erilaisissa sote-toimintaympäristöissä kaiken ikäisten asiakkaiden 
hoidossa.



Etäkonsultaatioita ja -vastaanottoja kehitetään, 
jotta: 

• Tarjottavat etäpalvelut olisivat asiakkaalle mahdollisimman 
sujuvia ja helppokäyttöisiä.

• Asiakas saisi tarvitsemansa avun mahdollisimman nopeasti ja 
helposti.

• Asiakkaalla olisi mahdollisuus saada palveluita kattavasti myös 
kotoa käsin.

• Asiakkaalla olisi useita tapoja päästä palveluiden piiriin 
yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.



Kehittämistyö etäkonsultaatio- ja 
etävastaanottopiloteissa

• Erikoislääkärien jalkautuminen kuntiin 

• Lääkärien etäkonsultaatiokäytännöt

• Lääkärien ja hoitajien videovälitteiset etävastaanotot

• Hoitajien videovälitteiset etäkonsultaatiopalaverit 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä

• Hoitotyön videovälitteiset etäkonsultaatiot

• Asiakkaan sähköinen hoitopolku



Digituki

• Satakuntaliitto- alueellinen ja kansallinen kehittäminen



Keskustelu 1

Miten digipalvelut voisivat 
tuoda iloa esimerkiksi 
ikääntyvien arkeen?



Keskustelu 2

Miten kehittäisit sote-
etäpalveluita?



Keskustelu 3

Haluaisitko sinä 
ostaa sosiaali- ja 
terveyspalvelusi 
verkkokaupasta?



Osahankkeen hankekoordinaattorit:

Minna Heino /toiminnan suunnittelu
Yhteystiedot: minna.heino@satasairaala.fi, puh. 044 707 7240

Katri Tunttunen /järjestelmäsuunnittelu
Yhteystiedot: katri.tunttunen@satasairaala.fi, puh. 044 707 7304

Minttu Saari /järjestelmät ja toiminta
Yhteystiedot: minttu.saari@satasairaala.fi, puh. 044 707 9778

Lisätietoa Satakunnan sote-hankkeista: 
https://satasote.fi/
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KIITOS!


