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Kehittyvät palvelut
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Sähköinen perhekeskus on 
digitaalinen asiointikanava 

hyvinvointialueiden 
perhekeskustoiminnalle.

Omasuuntima on 
asiakassegmentointiratkaisu 
sosiaali- ja terveydenhuollon 

tarpeisiin.

Integraatiopalvelu tarjoaa 
teknisen alustaratkaisun ja 

integraatiopalvelua DF 
asiakkaille. 

Sähköinen arkistointi-palvelu on 
robotiikkaan perustuva ratkaisu 

sosiaali- ja terveydenhuollon 
vanhojen tietojen arkistointiin. 

Työ- ja toimintakyvyn 
digitaalinen itsearviointityökalu 

(RRP uusi kehityshanke, 
esiselvitysvaiheessa).

Hyte-palvelukonsepti on 
kansallinen sähköinen 
palvelutarjotin-ratkaisu 

hyvinvointialueille (RRP uusi 
kehityshanke, esiselvitys- ja 

konseptointivaiheessa).

Kaikki hankkeet ja palvelut www.digifinland.fi

http://www.digifinland.fi/


Sähköinen perhekeskus jakautuu kolmeen 
käyttäjäryhmäkohtaiseen osaan

Asiantuntijatietoa, itsehoito-ohjeita, vertaistukea, ohjauksia kasallisiin, 
3. sektorin, seurakunnan, hv-alueiden ja kuntien palveluihin

• Raskaaksi tulo, 
raskaus ja synnytys

• Lapsen ikäkaudet
• Vanhemmuuden ja 

parisuhteen tuki
• Huoli lapsesta ja nuoresta

• Ammattilaisille suunnattua 
tietosisältöä ja ohjauksia

• Organisaation toimintaohjeet
• Asiakasohjeet
• Ammattilaispalveluhakemisto/
• Konsultaation tarve
• Tapahtumakalenteri

• Mielenterveys
• Fyysinen terveys
• Arjen hallinta
• Opiskelu ja työ
• Pahoinvointi
• Suhteet
• Keho ja seksuaalisuus
• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tietojen vapaa näkyvyys 
alueiden ammattilaisten välillä

Perheellisille 
ja perhettä 

perustamassa oleville 
tietopankki ja 

asiointiportaali 
– Omaperhe

Ammattilaisten 
tietopankki alueen 

sisäiseen ja 
alueiden väliseen 

yhteistyöhön 
(alustava)

Nuorille 
tietopankki ja 

asiointiportaali 
(alustava)
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Sähköinen perhekeskus
2022

• Omaperheen pilotointi
• Omaperhe tuotantoon
• Helpperin ja ammattilaisen 

ratkaisun suunnittelu käynnistyy

2023

• Omaperheen käyttöönotot
• Helpperin ja ammattilaisen 

käyttöliittymä pilotointi
• Helpperi ja ammattilaisen 

käyttöliittymä tuotantoon

• Tapahtumakalenterit
• Aluekohtaiset sivut
• Palvelukartta
• Karttatoiminnallisuus PTV
• Sisällönhallinta työkalun kehitys
• Ammattilaisen tietopankki
• Ammattilaisen wikipedia
• Ammattilaishakemisto
• Sisällölliset päivitykset
• Kieliversiot
• Asiakastarpeiden mukainen 

kehittäminen
• Analytiikka
• Integraatiot ja rajapinnat

2024

• Käyttöönotot jatkuvat

• Helpperin pellistämisen
kehittäminen

• Ammattilaisen käyttöliittymän 
kehittäminen
• Konsultaatiopyynnöt
• Ammattilaisten välinen 

kommunikaatio
• Chat-bot
• Sisällölliset päivitykset
• Asiakastarpeiden mukainen 

kehittäminen

2025

• Käyttöönotot jatkuvat

• Ammattilaisen käyttöliittymän 
integraatiot HVA:n järjestelmiin 
tarpeen mukaan

• Ammattilaisten välisen 
kommunikaation kehittäminen

• Sisällöllinen kehittäminen
• Asiakastarpeiden mukainen 

kehittäminen

4

Sähköinen perhekeskus -projekti - DigiFinland

https://digifinland.fi/toimintamme/sahkoinen-perhekeskus-projekti/
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• Digitaalinen palvelu erilaisten asiakkuuksien määrittelyyn
• Asiakas ja ammattilainen tekevät yhdessä

• Asiakas arvioi omia voimavarojaan
• Ammattilainen arvioi palvelun yksinkertaisuutta/ 

monimutkaisuutta
• Vaikuttaa palvelun järjestelyihin ja tyypillisiin tukikeinoihin

• Eri keinot tai eri tavat hyödyntää samaa palvelua
• Muuttuva – kuvaa täyttöhetken tilannetta
• Tarkistetaan systemaattisesti ja tarpeen mukaan

• Ei vaikuta asiakkaan hoitoon

• Asiakkuus
• Asiakkaan arvio hänen omista voimavaroistaan yhdistettynä 

ammattilaisen arvioon asiakkaan tilanteen haasteellisuudesta 
= Omasuuntiman tulos

• Asiakkuuspolku
• Asiakkuuteen pohjautuva ehdotus palveluiden järjestelyistä ja 

tukikeinoista eri tavalla eri asiakkuuksille
• Asiakkuuspolkuun sisältyvät järjestelyt:

• Yhteydenpito ja ajanvaraus
• Vastaanottovaihtoehdot 
• Koordinaatiovastuu ja ammattilaisen rooli
sekä asiakkaan itsensä toteuttaman omahoidon tukikeinot.



Omasuuntima

2022

•Omasuuntiman julkaisu
•Asiakkaan etäkäyttö Suomi.fi-
tunnistautumisen avulla

•Tekstiviestipalvelu
•Ruotsinkielinen versio
•Parannettu saavutettavuus

•Uudistettu pääkäyttäjien 
hallintapaneeli

2023

•Sisällölliset päivitykset (geneeriset 
asiakkuuspolut, kysymyspatteriston ja 
käyttöliittymätekstien päivittäminen)

•Integraatiovalmius HVA-
tietojärjestelmiin (potilas-
/asiakastietojärjestelmät, AD) ja 
ensimmäisten integraatioiden 
käyttöönotot

•Englanninkielinen versio
•Historiatietojen tarkastelumahdollisuus
•Omasuuntiman viestipalvelun 
käyttöönotto

•Saavutettavuuden parannukset
•Asiakaspalautteen/tyytyväisyyskyselyn 
käyttöönotto

•Laajennettu analytiikka HVA:ille

2024

•Sisällölliset päivitykset tarpeiden 
noustessa

•HVA-integraatioiden lisääminen 
(potilas-/asiakastietojärjestelmät, AD)

•Mahdollinen ammattilaisen 
käyttöliittymän integraatio

2025

•Sisällölliset päivitykset tarpeiden 
noustessa

•HVA-integraatioiden lisääminen 
(potilas-/asiakastietojärjestelmät, AD)
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Suuntima-palvelu - DigiFinland

https://digifinland.fi/toimintamme/suuntima-palvelu/


Sähköinen arkistointi
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Hankinnan suunnittelun tuki

HANKINNAN TUKI (DPS) SÄHKÖINEN ARKISTOINTI

• Sähköisen arkistoinnin asiakkaana ovat hyvinvointialueet ja valtioasiakkaat. 
Arkistoinnin kohteena vanhat asiakas- ja potilastietojärjestelmät, joiden 
osalta on joko

• tietojen häviämisen vaara olemassa joko käyttöliittymän käytön 
osaamisen katoamisen tai tekniikan/ict-infran vanhenemisen takia

• Kuntakantojen konsolidointitarve HV-alueiden aloittaessa, mikä tuo 
merkittäviä säästöjä

• Arkistointiprosessin hoitoon ratkaisuksi tarjotaan
• DigiFinlandin omaa arkistointiratkaisua, jonka ETL-prosessin vaiheet 

tuotetaan robotiikkatiimin sekä integraatiopalveluiden kanssa 
yhteistyössä

• Hankintaa DigiFinlandin hallinnoiman DPS:n kautta, johon saa 
hankinnan tukea tai

SÄHKÖISEN ARKISTOINNIN PALVELUT

Hankintojen läpiviennin tuki 
(kilpailutus DPS sisällä)

Lataus arkistoon 
(potilastietojen / sosiaalihuollon 

Kanta, tai muu arkisto)

Tietojen validointi ja rikastus

Tietojen poiminta

ARKISTOINTITARPEEN 
ARVIOINTI

DF arkistoratkaisu (ei-Kantaan 
menevät tiedot)

• Kansallinen vanhojen tietojen arkistoinnin koordinaatiotyö sisältää 
yhteistyön koordinoinnin tarvittavien sidosryhmien kanssa ml. yhteistyö 
kansallisten toimijoiden kanssa (Kela, THL, STM, Kansallisarkisto)

• Lisäksi DF järjestää kvartaaleittain asiakasfoorumia asiakkailleen sekä 
mahdollistaa SoteArkki-arviointityökalun käytön. 



Sähköinen arkistointi

2022

• Robotiikka-alustan 
käyttöönotto 10/2022 
aikana

• Robotiikan 
kehitystiimin työ alkaa 
10/2022

• Siun Soten 
pilottiprojekti –
poimitun tiedon 
eheytys ja Kanta-
välitys – Q4

• RPA:n yleiskäyttöisten 
komponenttien 
kirjaston perustaminen

2023

• Ensimmäiset projektit 
hyvinvointialueille

• Järjestelmäkohtaisia 
poimintapilotteja Q1

• DigiFinlandin 
arkistoratkaisun 
käyttöönotto Q1

• Lisäpalvelutarpeiden 
tunnistaminen

• Kanta-katselin

2024

• Koneoppimisen 
kehittäminen 
tiedon validointiin

2025

• Jatkuvan arkistoinnin 
konsepti
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Sähköinen arkistointi - DigiFinland

https://digifinland.fi/toimintamme/sahkoinen-arkistointi-projekti/


DigiFinlandin integraatiopalvelu 

DigiFinlandin integraatiopalvelu on hyvinvointialueiden 
ja muun julkishallinnon haluttu integraatiopalvelu. Se 
mahdollistaa hyvinvointialueiden ja niiden tukipalveluiden 

sekä muiden kansallisten palveluiden integroinnin.

Palvelu on alkuun otettu käyttöön DigiFinlandin omissa 
liiketoimintapalveluissa. 

Palvelu huomioi 1.1.2023 toimintansa aloittavien 
hyvinvointialueiden tilanteen. Hyvinvointialueet tulevat 

olemaan ison haasteen edessä tiedonhallintapalveluiden 
tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan 

järjestämisen kanssa. DigiFinlandin integraatiopalvelu 
toimii räätälöitynä työkaluna kohti saumatonta IT-

palveluarkkitehtuuria.  

DigiFinland integraatiopalvelun kumppanina

Mahdollistaa hyvinvointialueiden ja niiden tukipalveluiden sekä muiden kansallisten palveluiden 
integroinnin ja API-hallinnan tietoturva, 
valvonta ja monitorointi huomioiden.

Toteuttaa integraatiot DigiFinlandin palveluiden ja yleisimpien asiakas- ja 
potilastietojärjestelmien välille.

Tarjoaa pohjan digitaalisten palveluiden kehittämiseksi ja automaatioasteen 
kasvattamiseksi.

Tukee tiedonhallinnan tiekartan kehitystä hyvinvointialueilla.

Valmis skaalautuva ratkaisu, jonka hankintaa ei tarvitse kilpailuttaa erikseen.

Kansallisen palveluntarjoajan edut, kuten sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001:2015), 
parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen sekä jatkuvasti kehittyvät palvelunhallinnan prosessit. 

API hallinta
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Integraatioalusta

2022

• Integraatioalusta 1.0. 
tuotantoon

• Omatietovarannon 
mikropalvelu

• Omaolo integraatioiden siirto 
alustalle

• Integraatioalustan Kanta-
sertifiointi

• Tekstiviestipalvelu 
tuotantoon

2023

• Integraatioalusta 2.0. HVA:lle
tarjottavaksi palveluksi

• Omaperheen liittyminen 
Palvelutietovarantoon

• Omasuuntiman 
integraatiorajapintojen 
julkaisu

• Sähköisen arkistoinnin 
välityspalvelun 
käynnistyminen

• Hoidonperusteiden ja 
päivystysavun liittyminen 
palvelutietovarantoon

• Chat- ja 
etävastaanottointegraatiot 
Omaoloon

• DF API-strategian määrittely

2024

• Omaperheen liittyminen 
Omatietovarantoon

• Osatyökykyisen digitaalinen 
itsearviointityökalun 
integraatioiden kehitys

• Omasuuntiman 
integraatioiden laajennus

• Palveluiden rajapintojen 
avaamisen mahdollistaminen 
(API management)

2025

• Palveluiden API:en
laajamittainen 
hyödyntäminen
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Integraatiot - DigiFinland

https://digifinland.fi/toimintamme/integraatiot/


Hyvinvoinnin ja 
terveyden 

edistämisen 
kansallinen 

palvelukonsepti

• Tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön monialaisten 
palvelujen (mukaan lukien sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalvelut sekä kulttuuri-, liikunta- ja luontoon 
liittyvät palvelut) integroidut toimintamallit ja digitaaliset 
palvelut hyvinvointialueilla. 

• Ensimmäisessä vaiheessa, vuonna 2022-2023, projektissa 
kehitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansallinen 
palvelukonseptin määrittely ja kriteerit. 

• Palvelukonseptin suunnittelun jälkeen tavoitteena on 
konseptin ja alueellisten palvelutarjottimien sisällön, 
toimintamallien sekä näitä tukevien digitaalisten ratkaisujen 
kehittäminen sekä käyttöönoton tukeminen vuonna 2024 
hyvinvointialueilla DigiFinlandille osoitetun tuottamisvastuun 
mukaisesti. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
kansallinen palvelukonsepti

2022

• Hankkeen käynnistäminen ja 
valmistelutyö

• Esiselvitys ja nykyisten 
ratkaisuvaihtoehtojen 
kuvaaminen konseptointityön 
tueksi

• Yhteiskehittäminen 
käynnistyy

2023

• Kehitystiimin hankinta
• Tuotekehitysvaihe alkaa 

määrittelyvaiheen jälkeen

2024

• Pilotoinnit
• Alueelliset käyttöönotot

2025

• Alueelliset käyttöönotot
• Jatkuva kehittäminen
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Työ- ja 
toimintakyvyn 

digitaalinen 
itsearviointi-

väline

• Tavoitteena on kehittää asukkaalle ja ammattilaiselle yhteinen 
digitaalinen työväline työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin, joka 
sisältää mm. luotettavia testejä, ohjausta ja neuvontaa sekä 
mahdollisuuden tiedonvälitykseen.

• Itsearviointivälineen tavoitteena on tukea työikäisen väestön työ-
tai toimintakyvyssä olevien puutteiden tunnistamista ja heidän 
ohjaamistaan tarpeita vastaavien palvelujen piiriin. 

• Palveluntarpeiden tunnistamista tuetaan tarjoamalla asiakkaalle 
erilaisiin tilanteisiin soveltuvia itsearviointitestejä ja mahdollisuus 
hallinnoida tätä kautta syntyvän tiedon käyttöä 
viranomaisprosesseissa.

• DigiFinland toteuttaa työ- ja toimintakyvyn itsearviointivälineen. 
Ennen kehitystyön aloittamista toteutetaan esiselvitysvaihe.
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Työ- ja toimintakyvyn digitaalinen 
itsearviointiväline

2022

• Hankkeen käynnistäminen ja 
valmistelutyö

• Esiselvitys ja 
ratkaisuvaihtoehtojen 
kuvaaminen kehitystyön tueksi

2023

• Brändäys ja käyttöliittymän 
suunnittelu

• Kehitystiimin kilpailutus, 
tuotekehitys käynnistyy

• Ratkaisun pilotointi 
hyvinvointialueilla (MVP-versio)

2024

• Jatkokehitys 
määrittelyjen/konseptointityön 
perusteella

• Käyttöönotot hyvinvointialueilla

2025

• Jatkuva kehittäminen
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KIITOS!

Jenny Vuollet

Johtaja, Hankkeet & kehitys

jenny.vuollet@digifinland.fi

p. +358 50 414 7545

mailto:jenny.vuollet@digifinland.fi


Tehdään se yhdessä.

@DigiFinlandOy DigiFinland Oywww.digifinland.fi
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