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Vantaan ja Keravan 
hyvinvointialue pähkinänkuoressa

Palvelee noin
275 000 asukasta

Työllistää 
yli 4 300 työntekijää

Oma budjetti, 
rahoitus suurelta 

osin valtiolta

Ylimmässä johdossa 
vaaleilla valittu 
aluevaltuusto

Vastaa alueen sote-
ja pelastus-
palveluiden 

järjestämisestä
Yhdistää alueen 
nykyiset sote- ja 
pelastuspalvelut 

yhdeksi 
kokonaisuudeksi

Asukasosallisuus 
aluevaalien ja 

osallisuustoiminnan 
kautta

Aloittaa toimintansa 
1.1.2023



DIGIPILOTIT VANTAA—KERAVAN ASUKKAAN DIGITAALISEN
ASIAKASPOLUN KEHITTÄMISEEN

Asukkaan-

palvelupolku

Digipilottien 

teemat

Neuvonta ja asiakasohjaus

Verkkosivujen 

palvelupolku

Itsearvio, 

omahoito ja 

sähköinen 

hoitoonohjaus

Chatbot-toiminnallinen 

määrittely/selvitys

Sähköinen 

neuvonta ja 

asiakasohjaus

Vastaanottopalvelut

Chat-neuvonta

Videovastaanotto

Moniammatillisen 

tiimin konsultaatio-

kanavat

Hoidon ja tuen kehittäminen

Asiakas-

tyytyväisyys

Vaikuttavuuden ja 

laadun mittaaminen

Ekosysteemi-

kommuni-

kaatio

Digipilottien 

järjestelmät

(osa toiminnalli-

sessa pilotoinnissa 

osa muussa 

arvioinnissa)

Drupal

Maisa, Omaolo, 

Duodecim, 

Terveyskylä, 

Klinik

ACE

Teams,

VideoVisit,

TeleQ,

ACE

Apotti

SofiCare

Kiinnittyminen kansallisiin ja Uudenmaan 

yhteisiin ICT-ratkaisuihin

Tiedonkeruu ja -analysointi Kehittäminen ja 

tiedolla johtaminenTekijä: Sauli Hyvärinen, Sofigate



Sote-palveluiden kehittämiskärjet
Kokonaisuus

Tulevaisuuden 
sote-keskus -

konsepti

Digitaaliset 
palvelut

Laatu ja 
vaikuttavuus Tiedolla 

johtaminen

Palveluiden 
strateginen 

hankinta

Toimintamalli
Lasten, 

nuorten ja 
perheiden 

palvelut
Terveys- ja 
hyvinvointi-

keskus-
toimintamalli

Ikäihmisten 
toimintamalli

Toteutus
Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

Neuvonta ja 
asiakasohjaus

Perhekeskuksen 
kehittämien

Vastaanotto-
palvelut



Nykytila ja tarve pilotille
Asiakas, läheiset, 
työntekijät, AVI, 

Valvira jne. RAI, Apotti, Word, 
Exel, ruutuvihko, 
kynä ja laskin

Faxi, puhelin, 
mappi, 

sähköposti, 
arkisto

Asiakkaiden/ 
omaisten  ja 

tuottajien 
ohjausYhteydenpito, 

tiedotteet

Palautteet

Muistutukset

Kantelut

Valvontakäynnit Laadun 
mittaaminen

Hoitajamitoitukset

Yksikkökohtainen 
kokonaisnäkymä

Lausunnot, 
vastineet



Pilotin toteutus
Osallistujat
• Pilotit toteutettiin Vantaan sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kerava ”kuulolla” ja mukana skaalautuvuuden 

mietinnässä sekä demoissa
• Vahva yhteistyö ja yhdessä tekeminen palvelualueiden ja TULsoten kanssa

Tavoite
• Pilottien tavoitteena oli saada testausalusta, joka tarjoaa pohjaa sekä tietojohtamisen että digitaalisten

palveluiden kehittämiselle sekä luo pohjaa vaikuttavuusperusteiselle sote-palveluiden järjestämiselle ja 
johtamiselle.

• Yhtenäinen, selkeä ja automaattisesti koostuva näkymä ja hallinta laadunvalvontaan niin valvojalle, johtajalle
kuin yksikön työntekijöille. Alusta sisäiseen ja ulkoiseen kommunikointiin ja tiedottamiseen

Lopputulos
• Pilotti on tuonut näkymän, miten voidaan yhdistää teknologiaa hyödyntämällä palveluiden ja ekosysteemin

johtaminen ja tehokas koko ekosysteemin kommunikaatio
• Mahdollisuus saada selkeä näkymä tuotetun palvelun laadusta ja sen osatekijöistä vaivattomasti. Digitalisin

keinoin voidaan saada liki reaaliaikainen selkeä näkymä palveluiden laadusta ja arvioida palveluiden
vaikuttavuuden elementtejä.

• Tietoa voidaan hyödyntää laajasti eri palveluissa tulevaisuuden sote-keskuksia suunniteltaessa.



KOKONAISRATKAISU

Laadunvalvonta

Ekosysteemin 

johtaminen

Tehokas 

kommunikointi

Asiakkaan asiakas-

ja potilastieto

ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄ

ALUSTA ITSEPALVELUPORTAALI

Johto

Alihankkijat Työntekijät Läheiset Asiakas

Automaattiset

työnkulut

Sujuva 

työnteko

Laadukas

palvelu-

kokemus

Confidential



KOMMUNIKOINTI JA ASIOINTI
SOFICAREN AVULLA

• Palautteet, yhteydenotot, 

kysymykset, huolet, ideat

• Tiedotteet, ohjeet, uutiset

• Palveluiden tilaaminen, 

ryhmätoimintaan ilmoittautuminen

• Asiakas- ja työntekijäkyselyt

• Läpinäkyvä, tehokas ja 

monipuolinen viestintäkanava

• Kiireetön viestintä mahdollista 

ympäri vuorokauden

• Mahdollisuus myös kiireellisille 

yhteydenotoille; chat, integraatiot

s-posti-yhteydenotoille 

ja puhelinpalveluille



PALAUTEKÄSITTELY
SOFICAREN AVULLA 1/2

• Palautteen kanavoituminen oikeaan 

paikkaan (yksikkö vs. 

laadunvalvonta) ja 

eskalointimahdollisuus

• Kaikki käsitellyt palautteet 

tilastoituvat ja arkistoituvat

• Vastineiden sähköinen allekirjoitus 

ja automaattiset hyväksyntäketjut

• Automatisoidut raportit

• Reaaliaikainen läpinäkyvä näkymä 

palautteiden määriin ja laatuun, 

mitoitukseen ja valvontakäynteihin

• Mahdollisuus laatupoikkeamien 

ennaltaehkäisyyn



PALAUTEKÄSITTELY
SOFICAREN AVULLA 2/2

• Palautteen kanavoituminen oikeaan 

paikkaan (yksikkö vs. 

laadunvalvonta) ja 

eskalointimahdollisuus

• Kaikki käsitellyt palautteet 

tilastoituvat ja arkistoituvat

• Vastineiden sähköinen allekirjoitus 

ja automaattiset hyväksyntäketjut

• Automatisoidut raportit

• Reaaliaikainen läpinäkyvä näkymä 

palautteiden määriin ja laatuun, 

mitoitukseen ja valvontakäynteihin

• Mahdollisuus laatupoikkeamien 

ennaltaehkäisyyn



HOITAJAMITOITUSLASKENTA
SOFICAREN AVULLA 1/2

• Data keskitetysti, digitaalisesti, 

reaaliaikaisesti, läpinäkyvästi ja 

ennustettavasti yhdessä paikassa

• Näkymä:

• välittömään ja välilliseen työhön

• omiin ja ostopalveluyksiköihin

• työvuoroittain

• haluttuna ajanjaksona

• yksikkökohtaisin tavoitetasoin

• asukasmäärät huomioiden

• Ennusteen ja toteuman vertailu

• Automaattiset hälytteet

• Voimavarojen kohdentaminen 

resurssihaasteiden ennaltaehkäisyyn, 

hoitajavajeen paikkaamiseen ja 

toiminnan kehittämiseen



HOITAJAMITOITUSLASKENTA
SOFICAREN AVULLA 2/2

• Lisäksi mitoitusta voidaan

tarkastella välittömän ja

välillisen mitoituksen

kokonaisuutena;

• Hoitotyö

• Sosiokulttuurinen työ

• Tuki ja avustava

henkilöstö

• Myös tarkastelu esim. 

henkilöstöresursoinnin

näkökulmasta, 

ammattinimikkeittäin tai 

aamu-ilta-yö-vuoroittain

onnistuu ketterästi



VALVONTAKÄYNTI
SOFICAREN AVULLA 1/5

• Valvontakäyntien kalenterointi

• Automatisoidut hälytykset, ohjeet ja 

muistutukset yksikköön

• Kommunikointi helpottuu ennen 

käyntiä, sen aikana ja sen jälkeen

• Valvontalomakkeen täyttäminen ja 

liitteiden toimitus sähköisesti sekä 

auditoijan kommenttien kirjaaminen 

sähköiselle lomakkeelle

• Tulostaululla reaaliaikainen näkymä 

mitoitukseen, valvontaan ja 

tuotettuun laatuun

• Loppuraportin sähköinen 

allekirjoitus ja pdf-raportin tai 

määrämuotoisen datan toimitus 

AVI:iin tai Valviraan



• Valvontakäyntien kalenterointi

• Automatisoidut hälytykset, ohjeet ja 

muistutukset yksikköön

• Kommunikointi helpottuu ennen 

käyntiä, sen aikana ja sen jälkeen

• Valvontalomakkeen täyttäminen ja 

liitteiden toimitus sähköisesti sekä 

auditoijan kommenttien kirjaaminen 

sähköiselle lomakkeelle

• Tulostaululla reaaliaikainen näkymä 

mitoitukseen, valvontaan ja 

tuotettuun laatuun

• Loppuraportin sähköinen 

allekirjoitus ja pdf-raportin tai 

määrämuotoisen datan toimitus 

AVI:iin tai Valviraan

VALVONTAKÄYNTI
SOFICAREN AVULLA 2/5



• Valvontakäyntien kalenterointi

• Automatisoidut hälytykset, ohjeet ja 

muistutukset yksikköön

• Kommunikointi helpottuu ennen 

käyntiä, sen aikana ja sen jälkeen

• Valvontalomakkeen täyttäminen ja 

liitteiden toimitus sähköisesti sekä 

auditoijan kommenttien kirjaaminen 

sähköiselle lomakkeelle

• Tulostaululla reaaliaikainen näkymä 

mitoitukseen, valvontaan ja 

tuotettuun laatuun

• Loppuraportin sähköinen 

allekirjoitus ja pdf-raportin tai 

määrämuotoisen datan toimitus 

AVI:iin tai Valviraan

VALVONTAKÄYNTI
SOFICAREN AVULLA 3/5



VALVONTAKÄYNTI
SOFICAREN AVULLA 4/5

• Valvontakäyntien kalenterointi

• Automatisoidut hälytykset, ohjeet ja 

muistutukset yksikköön

• Kommunikointi helpottuu ennen 

käyntiä, sen aikana ja sen jälkeen

• Valvontalomakkeen täyttäminen ja 

liitteiden toimitus sähköisesti sekä 

auditoijan kommenttien kirjaaminen 

sähköiselle lomakkeelle

• Tulostaululla reaaliaikainen näkymä 

mitoitukseen, valvontaan ja 

tuotettuun laatuun

• Loppuraportin sähköinen 

allekirjoitus ja pdf-raportin tai 

määrämuotoisen datan toimitus 

AVI:iin tai Valviraan



VALVONTAKÄYNTI
SOFICAREN AVULLA 5/5

• Valvontakäyntien kalenterointi

• Automatisoidut hälytykset, ohjeet ja 

muistutukset yksikköön

• Kommunikointi helpottuu ennen 

käyntiä, sen aikana ja sen jälkeen

• Valvontalomakkeen täyttäminen ja 

liitteiden toimitus sähköisesti sekä 

auditoijan kommenttien kirjaaminen 

sähköiselle lomakkeelle

• Tulostaululla reaaliaikainen näkymä 

mitoitukseen, valvontaan ja 

tuotettuun laatuun

• Loppuraportin sähköinen 

allekirjoitus ja pdf-raportin tai 

määrämuotoisen datan toimitus 

AVI:iin tai Valviraan



EKOSYSTEEMIN JOHTAMINEN
SOFICAREN AVULLA

• Palveluekosysteemin reaaliaikainen 

tiedolla johtaminen (raportointi, 

analytiikka, ennustaminen)

• Henkilöstön johtaminen, 

palkitseminen ja sitouttaminen

• Palveluiden ja toiminnan 

kehittäminen

• Laatupoikkeamien ennaltaehkäisy 

ja viiveetön reagointi

• Vaivaton laki- ja 

standardimuutosten implementointi 

ja viranomaisraportointi

• Voimavarojen älykäs 

kohdentaminen



”Tämähän on ihan 

loistava, että 

saadaan sitä dataa, 

mitä kaivataan.”

"Kokonaisnäkymänä 

tällainen visuaalinen 

tietopohja olisi todella 

hyödyllinen."

"Ihanan helppoa ja selkeää! 

Helpottaisi hurjasti omaa 

työtä, kun tiedot löytyvät 

samasta paikasta ja 

lomakkeet tallentuvat"

"Tosi hienoa, jos 

automatisoituisi 

kommunikaatio, kirjaaminen, 

tiedotus, asioiden eteenpäin 

ohjaaminen ja lähettäminen."

”Vähentäisi myös virheitä ja viiveitä. 

Jos ollaan käsisyötön varassa ja jos 

joku on poissa, niin prosessi pysähtyy. 

Olisi hirveän paljon luotettavampaa 

tietoa. Idea on sellainen, että tällaista 

kohti pitää mennä.”

"SofiCare-ratkaisun myötä 

tulisi näkymää, miten 

resurssit ovat kohdentuneet, 

onko reaktiivista vai 

ennakoitua työtä."” On erittäin hyvä, 

että välitön ja 

välillinen työ näkyvät 

erikseen.”

”Voitaisiinko täällä hallinnoida 

myös lääkeluvat? Entä RAI-

tulosten hyödyntäminen? 

Saadaanko sähköinen 

allekirjoituskin?”
”Voitaisiinko tätä 

laajentaa muille 

toimialoille ja koko 

hyvinvointialueen 

käyttöön?"

”Ihanaa, jos tällä ratkaisulla 

asiakkaan ääni saadaan 

paremmin kuuluviin. 

Suurin osa läheisten palautteista

käsittelee sitä, että tiedonkulku

on heikkoa, asiakasta ei kuulla

ja viesteihin ei vastata."

“Ratkaisu toisi huomattavan 

parannuksen työskentelyyn hoiva-

alalla. Oman työn johtaminen ja 

organisointi helpottuu, kun Excel-

taulukoista, sähköposteista ja eri 

järjestelmien välillä hyppimisestä 

päästään eroon.”



KURKISTUS
TULEVAISUUTEEN

• Palveluekosysteemin tiedolla johtaminen

• Itsepalveluasiointi ja tehokas kommunikointi

• Työvuorosuunnittelun ja APTJ:n integroitavuus

• Hoitajamitoituksen ennuste ja toteuma reaaliaikaisesti

• Henkilöstömitoituksen RAI-pohjainen arviointi

• Valvontakäyntiprosessit

• Palautekäsittelyprosessi

• Määrämuotoinen viranomaisraportointi

…kaikki samalla alustalla

…automaatiota maksimaalisesti hyödyntäen

…jotta aikaa jää kaikista tärkeimpään – kiireettömiin kohtaamisiin
ja hyvään hoivaan!
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