Digitaalisuus ja ICT
Uudenmaan maakunnan asukkaan digitaaliset palvelut –projektista
järjestöjen digiverkoston tapaamisessa 23.10.2018
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Sidosprojektit ja -ryhmät
Kansallinen ohjaus ja palvelut; ministeriöt, VRK, Vero, Luova,
THL, SoteDigi, Vimana -> digiyhtenäispolitiikka ja KA-työ
Uusimaa2019 -hanke -> IHA /
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- Pilvipalvelualusta
- Julkaisujärjestelmä
- Viestinnälliset ja valtuustoa
tukevat verkkosivut
- Suunnitelmat kärkihankkeiden /
ministeriöiden palvelujen
käyttöönotosta sekä ”as is”
-palvelujen siirrosta ->
verkkopalvelukonsepti / strategia
- Maisan ensimmäiset
käyttöönotot
- Toiminnallisen muutoksen
käynnistäminen
- Digituki -toimintamalli

- Asteittainen ”as is” ja
kansallisesti kehitettyjen
palvelujen rinnakkainen käyttö
- Integraatioratkaisut,
palvelunohjaus
- Maisan käytön laajentuminen
- Verkkosivujen asiointipalvelujen
sisältötuotanto
- Visio 2025+
- Toiminnallisen muutoksen
nopeuttaminen ja jalkautuminen
kentälle
- Digituen siirtäminen tuotantoon
- Valinnanvapaus-pilotointi?

- Palvelut siirretty maakunnalle
tuotantoon
verkkopalvelukonseptin
mukaisesti ja toimivat sovitussa
laajuudessa ensisijaisena
palvelukanavana
- Jatkokehityksen ja ylläpidon
organisointi
- Apotti / Maisa maakunnan
käytössä
- Koko maakunnan henkilöstön ja
asukkaiden osaamisen lisäys
- Digituki tuotannossa
- Valinnanvapaus tuotantoon?

Uudenmaan asukkaan digitaalisten palveluiden
kehittämisperiaatteet
1. Toiminnan muutos määrää
kehittämisen suunnan ja aikataulun
(liikelaitokset ja järjestäjä)
Toiminta priorisoi ja määrittelee
mahdolliset pilotit sekä
maakuntaintegraation syvyyden.
2. Pyrimme ottamaan käyttöön
maakuntaa laajempia
palvelukokonaisuuksia ja
osallistumme niiden kehittämiseen
aktiivisesti esim. kansallisella tai
maakuntakonsortiotasolla.
Edelläkävijyys ja kärkimaakuntarooli!

3. Maakunnan oma itsenäinen SApalvelukehitys rajoitettua, varsinkin
siirtymäkaudella. Keskitymme
olemassa olevien palvelujen ja
kehityshankkeiden lopputuotosten
käyttöönottoon Uudenmaan
maakunnan tasolla!

4. Maakunnan asukkaan sähköiset
palvelut -projektikokonaisuus
mahdollistaa älykkään integroidun
palvelunohjauksen sähköisiin
kanaviin -> toimintaa tukevat
katkeamattomat palveluketjut!

Mukaan kehittämään…
• Poliittinen päätöksenteko toimii reunaehtona
• Maakunnan järjestöjen kehittäjäryhmä
• Ohjausryhmän tukiryhmä kootaan syksyllä 2018
• Projektiryhmien työskentelyyn on mahdollista osallistua
• Suunnitelmien kommentointi
• Pilottiprojektit
• Kunta-maakunta-rajapinta esim. Hyte
• Ekosysteemiajattelu
• Mitä muuta?

Ohjausryhmän pj. Leena Turpeinen
Tekniikka –alaprojekti Juha Syrjäläinen
Verkkosisällöt –alaprojekti Anju Asunta
Toiminnan muutos –alaprojekti Antti Savela
Digituki –projekti Tiina Markkula
sähköpostit etunimi.sukunimi@uusimaa2019.fi

Verkkopalveluiden suunnittelu
hyvässä vauhdissa
Verkkoviestinnän asiantuntija Anju Asunta

Tulossa modernia 2020-luvun verkkopalvelua
Makufi-sivustopohjassa huomioidaan
• Asiakokonaisuuksien palvelu- ja kohderyhmälähtöinen ryhmittely
• Asiakkaan päätarpeiden mukaiset palvelupolut ja sähköisen asioinnin
esiintuominen
• Kielikysymykset asiakaspalvelussa ja ylläpidossa (2-kielisyys ym.)
• Tietoturvallisuus
• Saavutettavuus
• Mobiilikäyttöisyys
• Vuorovaikutus

Protosta pyydettiin maakuntien verkkopalvelujen kehittäjiltä palautetta 16.9.
asti => osviittaa jatkokehittelyyn
• Yleissuunta OK
• Palvelut yläreunaan,
organisaatiotieto
footeriin
• 5-kohtainen
palveluryhmittely ok,
mutta kakkosnavitaso
vaatii vielä paljon
työtä
• Haku näkyvästi esille,
toimivaksi
• Nostopaikkoja oltava,
myös some

Maakunnan verkkopalvelut kytkeytyvät moniin valtakunnallisiin
verkkopalveluihin* => tarvitaan toimivia asiointipolkuja
Haluan valita sote-keskuksen tai
hammashoitolan
PTV ja
Suomi.fin
palvelut

Ministeriöt
(valtio)

Kelan
Kantapalvelut

Haen itselleni sopivinta sote-palvelua
116117
Terveyskylä

Maakunnan
omat
verkkopalvelut

Luova

Omaolopalvelut ja
Maisa

Haen lupaa
Liikennevirasto

Haen liikennetietoa

Kunnat
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*Tässä joitain esimerkkejä,
mutta muitakin on,
mm. Vero, järjestöt

Uudellemaalle suunnitteilla portaalimainen sivustokokonaisuus, jossa voi olla esim. tällaisia osia
Potilas/asiakas edellä
Palvelut selkeäksi
Markkinointiote

”Uusimaa
hammashoito”
”Uusimaa
”Uusimaa
Q4/2020 hoiva- ym.
soteasiakasset.”
keskus”
Q4/2020
Q4/2020

Asukas edellä
Neutraalia, selkeää
Organisaatio
Vastuut
Päätöksenteko
Järjestäjärooli
Osallisuus

”Uusimaa
sosiaali- ja
terveys” PalveluQ4/2020 ohjaus?
HUS
2020

Kriisi/valmistautumiskevytsivusto
2020

”Uusimaa
pelastus”
Q4/2020

Kv.
markkinointi
2021?

”Uusimaa
ympäristöterveys”
Q4/2020
”Uusimaa
kasvupalvelut?”
Q4/2020

Rekry?
2021

Muut
tarpeelliset
teemasivustot
2021

Tukipalvelut?
2021

Asiakas edellä
Palvelut selkeäksi
Toiminnan kuvaukset
Vastuut

Maakunta-järjestäjäsivusto
2019
Aikataulutuksessa
huomioitava siirtymäajat

Alaprojektin aikataulutusta viritetty
valtakunnallisen tilanteen mukaan
Internet
palvelukokonaisuus

Q1/2019
beta-tyyliohje määritetty
Sisällön ja palveluiden työstö
järjestäjä-draftsivuille

Q1/2018
Perussuunnitelma, Vimanan
kanssa yhteistyön käynnistäminen

Q2/2019
Järjestäjä-sivuston
sisällöntuotanto
5/2019 beta-versio
keskusteltavaksi, sisällössä
kytkentä vaaleihin

Q2/2018
Rakennesuunnittelu,
palvelumuotoilu Makufihankkeessa

Q3/2019
8-9/2019 järjestäjä-sivusto
valtuusto- ym. käyttöön. Brändi,
tyyliohje käytössä.
Ensimmäisten tuottajasivujen
rakennesuunnittelu

Q3/2018
Makufi-pohjan rakennesuunnittelu, palvelumuotoilu
Palvelutarjoajakilpailutukset
Vimanassa

Q4/2019
Järjestäjä-sivuston viimeistely.
Tuottajasivustojen sisällöntuottajien
kickoff ja koulutus, niiden rakenneja sisältösuunnittelu.

Q4/2018
Vimanan kilpailutus valmis, Drupalkumppani valittu.
Ensimmäisten sisältödraftien
kokoaminen, draftversion
rakentaminen Makufin pohjalta.
Sivustokokonaisuus luonnosteltu.

2020
Tuottajasivujen sisällöntuotanto
Portaalirakenteen käyttöönotto
Uusien sivustojen beta-testaus
5–6/2020.
Tuottajasivustot käytössä
10/2020

• Pyrimme avaamaan kapean sisällön beta-version hankesivuston rinnalle noin
vaalien aikaan 5/2019 ja sen korvaajaksi valtuuston aloitettua toimintansa noin
9/2019.
• Sisällöntuotantoyhteistyö substanssiryhmittäin asiantuntijoiden kanssa aloitetaan
syksyllä 2019, sivustojen rinnakkaiskäyttö alkaa syksyllä 2020.

Mitä on Digituki?
Digituki on digitaalisen (sähköisen) asioinnin, palvelun ja älylaitteen käytön tukea,
jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta käyttämään laitteita, asioimaan itsenäisesti
ja turvallisesti sekä ymmärtämään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.
Digituki voi olla
• lähitukea (esimerkiksi asiointipisteet, vertaistuki ja kotiin vietävä tuki)
• etätukea (esimerkiksi chat, puhelin- tai videotuki)
• koulutusta (esimerkiksi online-koulutukset, kansalaisopistot ja videot)

Alueellisten Digituki pilottien tehtävät
Digituki pilottien tavoitteena on
koota alueellinen digituen verkosto ja kerätä hyviä käytänteitä
varmistaa digituen saavutettavuus (maantieteellisesti ja yksilötasolla)
selvittää vastaako digituen tarjonta alueen asukkaiden tarvetta
tukea palveluntarjoajia ja kehittää verkostoa sekä palveluja yhdessä
kehittää digituen seurantaa ja arviointia, sekä vahvistaa digituen
tunnettavuutta
• toimia tiiviissä yhteistyössä muiden pilottien sekä Väestörekisterikeskuksen
ja valtiovarainministeriön digitukitiimin kanssa
Yhteistyön tavoitteena on luoda toimintamalli, jota on helppo skaalata ja
laajentaa
•
•
•
•
•

Anna panoksesi tänään
Ota Uusimaa-paperi tai useita ja kerro meille:
• mitä uutta toivot maakunnan tulevilta verkkopalveluilta
• mikä pitää hylätä vanhojen sivustojen myötä
• muita terveisiä…
Jätä viestit paikallesi tai tuo järjestäjille, niin kokoamme terveiset
yhteen ja otamme ne huomioon jatkosuunnittelussa.
Kiitos!

Tarvittaessa ota yhteyttä
anju.asunta@uusimaa2019.fi
tanna.rantanen@uusimaa2019.fi

