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TIIVISTELMÄ

Essoten hallinnoima Puolesta-asiointi ja Kanta-palvelujen hyödyntäminen alueellisissa sähköisissä
palveluissa (PUOLA)-hanke toteutettiin ajalla 1.3.2016–31.12.2017. Hanke sai Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) myöntämää valtionavustusta (Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset) 237 300 €
(75 %). Essoten omarahoitusosuus oli 79 100€ (25 %). Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset
olivat 316 400€. Keskeisiä yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat THL, Väestörekisterikeskus, Hyvis-ICT Oy, Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma, Kelan Kanta-palvelut, Essoten alueen kunnat ja
Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja laajentaa kansalaisten terveydenhuollon sähköisen asioinnin
mahdollisuuksia hyödyntämällä kansallisesti kehitettäviä puolesta-asioinnin ratkaisuja alueellisissa
sähköisissä palveluissa (Hyvis). Lisäksi hankkeen tarkoituksena oli kehittää Omakanta-palvelun ja
alueellisen sähköisen asiointipalvelun välistä tiedon siirtymistä ja käyttöä.

Essoten sähköisen asiointipalvelun alustana toimii Hyvis, joka on käytössä myös Etelä-Karjalassa,
Etelä-Pohjanmaalla, Itä-Savossa, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä. Hyviksen
sähköinen asiointialusta tavoittaa parhaimmillaan yli miljoona suomalaista. Essoten, silloisen EteläSavon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallinnoimassa HyvisSADe-hankkeessa tehtiin alueellinen
toiminnallinen määrittely rekisteripohjaisesta puolesta-asioinnista ja sen teknisestä toteutuksesta Hyviksen ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisuun (Palveluohjaimeen). PUOLA-hankkeessa näitä rekisteri- ja valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin ratkaisuja kehitettiin eteenpäin Hyvis-asiointipalveluun
yhdessä kansallisten toimijoiden kanssa.

PUOLA-hankkeen myötä Essote mahdollisti ensimmäisenä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaationa kansalliseen Suomi.fi-valtuudet-palveluun pohjautuvan sähköisen puolesta-asioinnin. Lisäksi
hankkeessa edistettiin Omakannan tietojen sujuvampaa hyödyntämistä luomalla kertakirjautumisratkaisu Omahyviksen ja Omakannan välille. Hankkeen aikana Hyvis-asiointipalveluun luodut ratkaisut
otettiin käyttöön myös muilla ns. Hyvis-alueilla. Hyviksen ajanvaraus- ja palveluhallinta-ratkaisuun
(Palveluohjain) tehtyjä puolesta-asioinnin toteutuksia voivat jatkossa hyödyntää myös muut, Hyvisalueiden ulkopuolisetkin toimijat.
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1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE

1.1 Puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa

Sote-tieto hyötykäyttöön 2020-strategiassa todetaan, että kansalaisten sähköisen asioinnin ja
tiedonsaannin mahdollisuudet ovat lisääntyneet viime vuosina sekä kansallisten että alueellisten palvelujen kehityksen myötä. Kansallisesta Omakanta-palvelusta kansalainen näkee
mm. omia terveys- ja lääkitystietojaan ja alueellisissa asiointipalveluissa kansalainen voi esimerkiksi varata aikoja netissä ja täyttää esitietoja sähköisesti. Sähköinen asiointi mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin ja sen hyötyjen ulottaminen puolesta asioinnin piirin on tärkeä ja monia kansalaisia palveleva mahdollisuus. Suomessa on n. 1,3 miljoonaa henkilöä, jotka voivat asioida alaikäisen puolesta huoltajuuden nojalla. Lisäksi on suuri
joukko ikääntyneitä ihmisiä, joiden lähiomaiset hoitavat heidän asioitaan erilaisiin valtuutuksiin perustuen.

THL:n puolesta-asioinnin määrittelydokumentissa (Lepistö ym. 2016) todetaankin, että puolesta-asioinnin kansallinen kehitys on käynnistynyt kansalaispalautteiden pohjalta. Palautteissa on noussut esiin kaksi keskeistä puolesta-asioinnin ryhmää: ikääntyneet ihmiset, joiden läheiset hoitavat heidän asioitaan erilaisiin valtuutuksiin perustuen sekä alaikäiset lapset,
joiden puolesta heidän huoltajansa asioivat.

Hyppösen ym. (2014) ovat selvittäneet kansalaisten kokemuksia ja tarpeita sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin osalta. Kyselyyn vastanneista 42 % oli hoitanut asioita
toisen puolesta. Lisäksi voitiin todeta, että ajanvaraus on yleisin asiointitoiminto sosiaali- ja
terveydenhuollossa ja se nähdään tärkeäksi sähköisen asioinnin kehitettäväksi toiminallisuudeksi. Toisen puolesta asiointia onkin tärkeä kehittää erityisesti niiden toimintojen osalta, joita
tehdään eniten toisen puolesta, kuten ajanvaraukset, reseptilääkkeiden hankinta, palveluntarjoajaien etsintä ja yhteydenpito hoitavaan tahoon. Merkillepantavaa on myös se, että tutkimuksen mukaan verkon välityksellä palveluita etsineet omaavat muita useammin alaikäisiä
tai iäkkäitä huolettavia. Sähköisen asioinnin hyödyt palvelevatkin toisen puolesta asioivia
läheisiä, sillä alaikäisten lasten vanhemmat ja ikääntyneiden vanhempiensa asioita hoitavat
läheiset ovat usein työikäisiä ihmisiä, joille soittoaikojen sitovuus tai palveluissa jonottaminen
sopivat erityisen huonosti.

Puolesta-asioinnin edellytyksenä on, että sähköisessä asiointipalvelussa voidaan varmistua
henkilön oikeudesta asioida toisen puolesta. Sähköisissä asiointipalveluissa on ollut käytössä
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erilaisia väliaikaisia puolesta-asioinnin ratkaisuja, kuten erillisiä puolesta asioinnin sitoumuksia tai paperivaltakirjoja sähköiseen puolesta-asiointiin, jotka ovat vaatineet erillisiä toimenpiteitä sekä asiakkaalta että ammattilaisilta. Puolesta-asioinnin mahdollistavat prosessit eivät
ole myöskään ole olleet reaaliaikaisia ja puolesta-asioiva on saattanut joutua odottamaan
toimenpiteitä palvelua tarjoavan organisaation päässä ennen kuin pääsee asioimaan toisen
puolesta sähköisesti. Näin ollen asian hoitaminen sähköisen asiointikanavan kautta ei ole
näyttäytynyt välttämättä sujuvana tapana hoitaa asiaa. Lisäksi asiakas on joutunut ennakoimaan tarvettaan asioida toisen puolesta.

Erillisten sitoumusten ja valtakirjojen pohjalta ja potilastietojärjestelmään tehtävien puolestaasioinnin merkintöjen turvin on mahdollistettu asiointi toisen puolesta. Näissä ratkaisuissa ei
kuitenkaan ole aina ole voitu huomioida aukottomasti asiointioikeuteen vaikuttavia seikkoja,
kuten huollonjakosopimusten rajoittavaa sisältöä. Puolesta-asioiva on myös asioinut toisen
puolesta ns. omasta profiilistaan käsin, jolloin puolesta-asioivaa koskeva ns. asiointiprosessin
tieto on voinut kirjautua puolesta-asioivan profiiliin, vaikka itse asiakas - ja potilastieto onkin
kirjattu oikean henkilön tietoihin.

HyvisSADe-hankkeessa on aiemmin luotu alueellinen toiminnallinen määrittely rekisteripohjaisesta puolesta-asioinnista ja sen teknisestä toteutuksesta Hyviksen ajanvaraus- ja palveluhallintaratkaisuun (Palveluohjain). PUOLA-hanke jatkoi tätä työtä kehittämällä rekisteri- ja
valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin ratkaisuja edelleen. Yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa hankkeessa määriteltiin toiminnallisesti puolesta-asiointia sekä pilotointiin ja otettiin käyttöön puolesta-asioinnin ratkaisuja käytännön toiminnassa Hyvis-ympäristössä. Hankkeessa ei hankittu erillisiä tai uusia järjestelmiä palvelun toteuttamiseen, vaan alueellisessa
sähköisessä Hyvis-palvelussa hyödynnettiin kansallisesti luotuja ratkaisuja. Terveyden- ja
hyvinvoinnin laitos on määritellyt toiminnallisesti puolesta-asiointia sosiaali- ja terveydenhuollossa ja Väestörekisterikeskus on toteuttanut määrittelyjen pohjalta keskitetyn Valtuudetpalvelun osana kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa.
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1.2 Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma ja Valtuudet-palvelu
Valtiovarainministeriön asettamassa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelmassa
(KaPa) 2014–1017 toteutettiin julkisen hallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria rakentamalla sähköisen asioinnin tukipalveluita Suomi.fi-palveluiden muodossa. Osana tätä ohjelmaa oli
Roolit ja valtuudet (RoVa) -hanke , jonka tuloksena syntyi Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä Suomi.fi-valtuudet-palvelu.
Suomi.fi-valtuudet on puolesta-asiointioikeuden tarkistuspalvelu. Palvelu tarkistaa puolesta
asioivan henkilön asiointioikeuden suoraan olemassa olevista perusrekistereistä ja tarjoaa
tarkistuksen tuloksen asiointipalveluille reaaliaikaisesti.

KUVA1. Suomi.fi-valtuudet-palvelu: Henkilön puolesta asiointi
(Suomi.fi-valtuudet-palvelu)

1.3 Alaikäisen huollettavan puolesta asiointi
Perusrekistereihin pohjautuvasta alaikäisen huolettavan puolesta asioinnista käytetään tässä
yhteydessä nimitystä rekisteripohjainen puolesta asiointi. Suomi.fi-valtuudet-palvelun myötä
rekisteripohjaiseen puolesta-asiointiin ei tarvita valtuuksia tai erillisiä sitoumuksia, sillä puolesta-asiointioikeus perustetaan väestötietojärjestelmän tietoihin. Näin voidaan mahdollistaa
automaattinen puolesta-asiointioikeuden tarkistus reaaliaikaisesti.
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Ikä alaikäisen puolesta asiointia rajaavana tekijänä

Tällä hetkellä yksi puolesta-asiointioikeutta rajaava tekijä on lapsen ikä. Huoltajalla on oikeus
päättää lapsen hoidosta ja saada tietoa lasta koskevista asioista eri viranomaisilta. Lainsäädäntöön vuonna 2014 tehty muutos mahdollisti alaikäisten tietojen näyttämisen Omakantapalvelussa. Tämän muutoksen edellytyksenä oli, että se voidaan toteuttaa loukkaamatta potilaslaissa säädettyä alaikäisen oikeutta luottamukselliseen asiointiin. Kypsäksi arvioidulla alaikäisellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoonsa liittyvien tietojen luovuttaminen
huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Kieltotietoa ei kuitenkaan vielä kirjata järjestelmiin
sellaisessa muodossa, että se olisi asiointipalvelujen hyödynnettävissä. THL on luonut loppuvuodesta 2017 määrittelyt, joiden perusteella muutokset terveydenhuollon tietojärjestelmiin
voidaan toteuttaa ja mahdollistaa jatkossa puolesta-asiointi myös yli 10-vuotiaiden huollettavien osalta. Siirtymäkauden aikana haluttiin kuitenkin jo mahdollistaa puolesta-asiointia huoltajille. Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi laajan keskustelun pohjalta 10 vuoden ikärajan.
Lähtökohtana oli, että tätä nuoremmat potilaat eivät pääsääntöisesti ole kypsiä päättämään
hoidostaan eivätkä siten myöskään oikeutettuja kieltämään potilastietojensa antamista huoltajilleen. (STM 2017)

Essotessa ja muissa Hyvis-piireissä oli aiemmin noudatettu pääosin 12 vuoden ikärajaa puolesta-asioinnin väliaikaisratkaisujen osalta. Kansallisten ratkaisujen myötä päädyttiin noudattamaan Omakanta-palvelussa käytettävää STM:n linjausta 10 vuoden ikärajasta. Näin haluttiin turvata yhtenäiset käytännöt ja noudattaa perusteltua linjausta.

1.4 Täysi-ikäisen puolesta asiointi
Oikeus toisen puolesta-asiointiin muodostua keskinäiseen luottamukseen perustuen. Täysiikäisen puolesta asiointiin tarvitaan kuitenkin valtakirja. Tässä yhteydessä täysi-ikäisen puolesta asioinnista käytetään nimitystä valtakirjapohjainen puolesta-asiointi. Ikäteknologiakeskuksen (2017) tekemän selvityksen mukaan monella ikääntyneellä ihmisellä läheinen auttaa
sähköisessä asioinnissa ja tunnistautumisessa. Selvityksessä todetaan, että henkilökohtaisten pankkitunnusten luovuttaminen toisen käyttöön ei ole sallittua, joten sähköisen valtakirjan
käyttö voi tarjota ratkaisun tilanteisiin, joissa esimerkiksi tekniset taidot eivät riitä itsenäiseen
asiointiin. Lisäksi todetaan, että valtakirjaa käytettäessä ikääntyneen ihmisen itsemääräämisoikeuden tulee toteutua.

Valtakirjapohjaista puolesta-asioinnin määrittelytyötä tehtiin kansallisella tasolla PUOLAhankkeen aikana. Lopullinen määrittely sosiaali- ja terveydenhuollon valtakirjapohjaisesta
puolesta-asioinnista valmistuu vasta hankeajan jälkeen. Kuitenkin voitiin jo linjata, että aina-
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kin tällä hetkellä sekä valtuuttajan että valtuutetun tulee olla valtuuttamishetkellä täysi-ikäisiä
ja täysivaltaisia henkilöitä. Koska valtuuttamisen kohde terveydenhuollossa lopulta jäsentyi
melko laajaksi, on täysivaltaisuuden periaate varsin perusteltu. Valtuuttajan tulee ymmärtää,
mitä kaikkea hänen antamansa valtuutus kattaa ja mahdollistaa.

Sähköinen valtuus

Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa luotiin kansallinen valtuusrekisteri, joka mahdollistaa valtuuden luonnin ja pyytämisen sähköisesti sekä puolesta-asiointioikeuden tarkistuksen reaaliaikaisesti. Täysi-ikäiset ja täysivaltaiset henkilöt voivat valtuuttaa puolestaasiointiin kohdennetuissa asioissa. Valtuustieto tallennetaan kansalliseen valtuusrekisteriin.

Keskitetyn Valtuudet-palvelun avulla luotu sähköinen valtuus on eri asiointipalvelujen hyödynnettävissä, ja näin ollen kansalaisen ei tarvitse luoda valtuutta erikseen asiointipalvelu- tai
organisaatiokohtaisesti. Valtuuden ylläpito onnistuu myös reaaliaikaisesti. Annetun sähköisen
valtuuden voi esimerkiksi halutessaan mitätöidä tai valtuuttaa lisää henkilöitä saman valtuuden piiriin.

Valtuus luodaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa vahvasti tunnistautuen. Väestörekisterikeskus
pyrkii jatkossa mahdollistamaan ns. palvelupisteasioinnin, jolloin valtuuden luonti onnistuisi
virkailijan toimesta niiden henkilöiden osalta joilla ei ole verkkopankkitunnuksia tai riittävää
tietoteknistä osaamista. Tällä hetkellä sähköistä valtuutta voidaan hyödyntää vain sähköisissä palvelukanavissa. (Suomi.fi-valtuudet)

PUOLA-hankkeen myötä Essote oli ensimmäinen sote-organisaatio, joka otti käyttöön sähköisellä valtuudella asioinnin. Käyttöönotto edellytti kehittämistyötä hankkeelta, sillä ratkaisut
ja määrittelyt eivät olleet sosiaali- terveydenhuollon osalta vielä valmiita.
.

1.5 Hyvis – alueellinen sähköisen asioinnin palvelu
Hyvis on kansalaisen sähköisen asioinnin alueellinen kokonaisratkaisu.
Ratkaisu sisältää julkaisuportaalin, potilaan / asiakkaan asiointialustan ja ammattilaisen työpöydän. Hyvis asiointipalvelu on käytössä Etelä-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, EteläSavossa, Itä-Savossa, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä.

Hyvis-asiointipalvelu koostuu kahdesta, samaa HITAPI-alustaa käyttävästä kokonaisuudesta.
Palveluohjain on ajanvaraus ja palveluhallintakokonaisuus ja muut Hyvis-palvelut, ns. Oma-
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hyvis pitää sisällään mm. turvallisen viestinvälityksen, sähköiset ajanvarauskutsut ja sähköiset lomakkeet. Hankeaikana käynnissä oli uuden Hyviksen käyttöönotto, mikä osaltaan vaikutti käytettävissä oleviin ICT-resursseihin ja kehittämisen vaiheistukseen.

2 HANKKEEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää ja laajentaa kansalaisten terveydenhuollon sähköisen
asioinnin mahdollisuuksia hyödyntämällä kansallisesti kehitettäviä puolesta-asioinnin ratkaisuja ja integroimalla alueellisia sähköisiä asiointipalveluja, kuten Hyvis-palveluja ja kansallisia
palveluja, kuten Omakanta-palvelua.

Hankkeen avulla oli tarkoitus lisätä kansalaisten ja terveydenhuollon toimijoiden tietoisuutta
Omakannan ja sähköisten palveluiden sisällöistä ja käyttömahdollisuuksista sekä tukea kansalaisten ja heidän puolestaan asioivien aktiivisuutta omien terveystietojen hallinnassa, terveyden edistämisessä ja sähköisessä asioinnissa.

Hankkeessa tarkoituksena oli kehittää ja mallintaa Omakanta-palvelun ja alueellisen sähköisen asiointipalvelun välistä tiedon siirtymistä ja käyttöä sekä pilotoida kansallisiin määrityksiin
perustuvia rekisteri- ja valtakirjapohjaisia puolesta-asioinnin ratkaisuja.

Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet nojautuivat Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 -strategiaan.

Tavoitteena oli, että
-

kansalaisen terveystiedot ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin tiedot muodostavat
kokonaisuuden, jossa kansalainen tai hänen puolestaan asioiva pystyy liikkumaan
joustavasti ja selkeästi eri järjestelmien tai tietolähteiden välillä tai löytämään tarvitsemansa tiedon yhdestä näkymästä riippumatta tietolähteestä.

-

kansallisiin määrityksiin perustuvia rekisteri- ja valtakirjapohjaisia puolesta-asioinnin
ratkaisuja hyödynnetään alueellisissa sähköisissä palveluissa, ja niillä korvataan aluekohtaiset ratkaisut.

-

terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään toimivat sähköisen asioinnin sovellukset, jotka tukevat työtä ja toimintaprosesseja ja ovat helppokäyttöisiä.

-

kansalaiset ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat käyttää sähköisen asioinnin
palveluja ja ovat motivoituneita niiden käyttöön.
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-

palvelujärjestelmän toimivuus ja tehokkuus lisääntyy aktivoimalla kansalaisia sähköisten palveluiden omatoimiseen käyttöön. Kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa
itse tietoa myös terveydenhuollon käyttöön.

Lyhyen aikavälin (2016–2017) tavoitteet:
• Kansallisiin määrityksiin perustuvat rekisteri- ja valtakirjapohjaiset puolesta-asioinnin ratkaisut ovat kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten käytössä määritellyissä Hyvispalveluissa, ja niillä korvataan nykyiset tilapäisratkaisut.
•Saadaan tietoa kansallisten määritysten toimivuudesta alueellisissa palveluissa pilotoimalla
kansallisia puolesta asioinnin ratkaisuja.
• Omakannan tiedot kuten terveys- ja lääkitystiedot sekä tahdonilmaisut ovat mahdollisuuksien mukaan käytettävissä myös alueellisissa sähköisissä palveluissa. Kansalainen voi esimerkiksi käyttää Omakantaa ja alueellisia sähköisiä palveluja yhden tunnistautumisen periaatteella
• Hankealueella on käytössä toimintamalli terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamiseen
sekä kansalaisten tukemiseen kehitettävien palvelujen käytössä.

Hankkeen tuotoksina syntyvät
-

puolesta-asioinnin toiminnallisen pilotoinnin tulokset sekä palvelut otettuna käyttöön
Hyvis.fi-asiointipalveluissa.

-

Kanta-palvelujen ja Hyvis-sähköisen asiointialustan väliset tekniset ja toiminnalliset
tiedonsiirtomallit sekä

-

Omakannan ja Hyvis-sähköisen asiointialustan palveluiden kytkentä toiminnallisiin
asiointiprosesseihin sekä hoito -ja palveluprosesseihin.

-

kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutusaineistot ym. materiaali.
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3 HANKKEEN TOTEUTUS JA AIKATAULU
Tavoitteiden saavuttamiseksi tehtiin seuraavanlainen toteutussuunnitelma ja aikataulu:

VAIHEISTUS 1.3.2016-31.12.2017

Ensimmäinen vaihe
Hankkeen käynnistäminen ja toteutuksen suunnittelu
(maaliskuu 2016 - kesäkuu 2016)


Palkataan projektiin työntekijät, jotka vastaavat käytännön toteutuksesta.



Muodostetaan tarvittava projektiorganisaatio, ohjausryhmä sekä projektitai asiantuntijatyöryhmät.



Tehdään yhteistyökumppaneiden väliset sopimukset ja sovitaan rooleista.



Kilpailutetaan tarvittaessa yhteistyöyritykset mm. teknologisten ratkaisujen
toteuttamiseksi.



Aloitetaan selvitys siitä, miten Kanta -palvelujen ja Hyvis -palveluiden välillä tietoa pystytään siirtämään.



Määritellään puolesta asioinnin ratkaisun toteutus Hyvis- asiointipalveluissa.

Toinen vaihe Toteuttaminen ja kehittäminen
(kesäkuu 2016-lokakuu 2017)


Suunnitellaan ja toteutetaan Kanta-palvelujen ja Hyvis -palvelujen tietojen
välinen siirto.



Määritellään ja toteutetaan kansallisen puolesta asioinnin ratkaisun käyttöönotto Hyvis-palveluissa



Tehdään toimintamalli terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamiseen ja
kansalaisten tukemiseen palvelujen käyttöön



toteutetaan koulutukset sekä markkinointitilaisuudet



Tiedotetaan ja markkinoidaan Hyvis- ja Omakanta-palveluista

Kolmas vaihe Tulokset ja raportointi
(marraskuu 2017-joulukuu 2017)





Arvioidaan hanke (myös jatkuva arviointi koko hankeajalla)
Sovitaan mahdollisista jatkotoimista
tehdään tulosten ja mahdollisten palvelujen levittämissuunnitelma
kirjoitetaan loppuraportti ja julkistetaan tulokset

TAULUKKO 1. Hankkeen vaiheistus
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Hankkeen organisointi

PUOLA-hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote).
Keskeisiä yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Väestörekisterikeskus, Hyvis-ICT Oy, Kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma, Kelan Kanta-palvelut,
Essoten alueen kunnat ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry. Medi-IT Oy:n tytäryhtiö Hyvis-ICT Oy koordinoi hankkeessa teknistä kehitystyötä ja tuotti hankkeelle asiantuntijapalveluja.

Hankehenkilöstö koostui ensimmäisen vuoden aikana osa-aikaisesta projektipäälliköstä ja
projektikoordinaattorista. Vuoden 2017 alussa, henkilöstön muutoksista johtuen, hankkeessa
aloitti uusi kokoaikainen projektipäällikkö osa-aikaisen projektikoordinaattorin ja projektipäällikön jäädessä pois.

Hankkeelle muodostettiin asiantuntijatyöryhmät projektihenkilöstön tueksi. Asiantuntijatyöryhmissä oli mukana Essoten tietohallinnon asiantuntijoita, Hyvis-ICT:n teknisiä asiantuntijoita, Essoten ja kuntien terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiantuntijoita esim. lasten yksiköistä, vanhuspalveluista sekä kolmannen sektorin edustajia. Osan aikaa hankkeessa toimi myös projektiryhmä, joka ei jatkossa enää osoittautunut tarpeelliseksi sellaisenaan, sillä
vuodenvaihteessa 2016–2017 tapahtuneen organisaatiomuutoksen myötä alkuperäisen projektiryhmän toiminta entisessä muodossaan päättyi henkilöiden työnkuvien muututtua.

Asiantuntijatyöryhmien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ja Hyvis-ICT:n asiantuntijoiden
osaamista hyödynnettiin laajasti työryhmätyöskentelyissä. Lisäksi projektipäällikkö oli aktiivisesti mukana Hyvis-alueiden toistuvissa tapaamisissa.

Asiantuntijatyöryhmien tehtävät:
•

Puolesta -asiointi:
Työryhmä: puolesta-asioinnin sisällöllisten ja teknisten ratkaisujen suunnittelu,
testaus, pilotointi ja käyttöönotto Hyvis-ympäristöön, levittäminen, koulutus ja
markkinointi

•

Hyvis-Kanta/OmaKanta-yhteydet:
Työryhmä: teknisten ja sisällöllisten ratkaisujen suunnittelu, testaus, pilotointi ja
käyttöönotto Hyvis-ympäristöön, levittäminen, koulutus ja markkinointi
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Ohjausryhmä: Hankkeen aikaista seurantaa ja arviointia varten perustettiin ohjausryhmä,
jonka tarkoitus oli tukea projektin toteuttamista ja edesauttaa tulosten hyödyntämistä. Hankkeen valvojana toimi Riitta Häkkinen THL:n OPER-yksiköstä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Essoten tietohallintojohtaja Merja Ikäheimonen. Ryhmä kokoontui kahdeksan (8)
kertaa. Ohjausryhmän kokoonpano:

Merja Ikäheimonen, Essote
Virva Hartonen, Essote
Maarit Väisänen, Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry.
Karri Vainio, Kuntaliitto
Matti Hiltunen, Väestörekisterikeskus
Samuli Korpinen, Kelan Kanta-palvelut
Hilpi Purhonen, Essote
Antti Mäkelä, Essote

Asiantuntija Hyvis-ICT: Tommi Ryhänen

4 HANKKEEN TULOKSET

PUOLA-hankkeessa lähdettiin luomaan kansallisiin puolesta-asioinnin määrittelyihin ja ratkaisuihin nojautuvia toteutuksia ajanvarauspalvelut edellä. Ajanvaraus on selvitysten mukaan
(mm. Hyppönen ym. 2014) keskeisimpiä sähköisen asioinnin toimintoja, myös puolestaasioiden. Hankeaikana Hyviksessä oli käynnissä uuden version käyttöönotto, jonka vaikutukset kohdistuivat lähinnä Omahyviksen palveluihin. Näin ollen tälläkin perusteella kehittämistyö oli mielekästä kohdistaa alkuvaiheessa alueelliseen ajanvarauspalveluun (Palveluohjain).
Ensimmäisenä mahdollistettiin rekisteripohjainen puolesta-asiointi alueelliseen ajanvarauspalveluun. Rinnalla luotiin myös pohjaa valtakirjapohjaiselle puolesta-asioinnille ja valmiuksia
Hyviksen ja Omakannan kertakirjautumisratkaisuun. Omahyviksen ( mm. lomakkeet ja turvallinen viestinvälitys) puolesta-asiointia pohjustettiin myös uuden Hyviksen käyttöönoton aikatauluja mukaillen.

PUOLA-hanke mahdollisti sote-sektorilla ensimmäisenä Suomi.fi-valtuudet-palveluun pohjautuvan puolesta-asioinnin sekä rekisteri- että valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin osalta.
Samaan aikaan muut toimijat ottivat myös ratkaisuja käyttöönsä. Vuoropuhelua käytiinkin
matkan varrella muiden toimijoiden kanssa (esim. ODA-hanke, Oulun omahoito) ja erityisesti
valtakirjapohjaisen asioinnin osalta hankkeen fokus muotoutui alkuperäistä hankesuunnitelmaa laajemmaksi, kansalliseen kehittämistyöhön osallistuen.

14

Hankkeen tuotoksina syntyi:

Alueellinen ajanvarauspalvelu (Palveluohjain)


Rekisteripohjainen puolesta-asiointi ajanvarauspalveluihin (Suomi.fi valtuudet)



Valtakirjapohjainen puolesta-asiointi ajanvarauspalveluihin (Suomi.fi valtuudet)
o Terveydenhuollon kansallinen valtuuskoodi ensimmäisenä sote-organisaationa
käyttöön



Usean valtuuskoodin tuki



Usean erilaisen puolesta-asioinnin säännöstön tuki



Tuki ratkaisun alueelliselle levittämiselle



Ensimmäinen tuotantopilotti rekisteripohjaisen osalta ja sen pohjalta kaikkiaan kuusi
eri tuotantokäyttöönottoa

Omahyvis (mm. lomakkeet, turvallinen viestinvälitys)


Rekisteripohjaisen puolesta-asioinnin määrittely ja minimitoteutus (valmistuu 2018)



Valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin määrittelypohja



Kertakirjautumisratkaisu ja käyttöliittymätoteutus Omahyviksestä Omakantaan, tuotantokäytössä kaikilla Hyvis-alueilla



Koulutus- ohjaus- ja viestintämateriaalit kansalaisille ja ammattilaisille (mm. ohjausvideot, esitteet, koulutusmateriaalit)



Tietoa ja kuvauksia kansallisen kehittämistyön tueksi
o Hankkeessa voitiin osoittaa puolesta-asioinnin kehittämiskohtia ja määrittelyä
kaipaavia katvealueita; ilmentää siis miten kansalliset ratkaisut ja määrittelyt istuvat alueelliseen asiointipalveluun.

4.1 Rekisteripohjaisen puolesta-asioinnin mahdollistaminen alueelliseen sähköiseen
asiointipalveluun

Alaikäisen huollettavan puolesta-asiointiin on ollut käytössä laajalti ns. väliaikaisratkaisuja.
Essotessa ja muissakin Hyvis-organisaatioissa on ollut käytössä erillinen puolesta-asioinnin
sitoumus. Huoltaja on täyttänyt Omahyviksessä erillisen puolesta-asioinnin sitoumuksen
mahdollisesti jokaisen huollettavansa osalta. Sitoumuksen ovat käsitelleet potilasarkiston
työntekijät, jotka ovat tehneet merkinnän potilastietojärjestelmään (Effica) puolesta-asioinnin
mahdollistamiseksi. Prosessi ei siis ole ollut reaaliaikainen ja on vaatinut sekä asiakkaalta
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että ammattilaiselta erinäisiä toimenpiteitä. Puolesta-asiointi ei ole myöskään ollut aiemmin
mahdollista sähköisesti ajanvarausten osalta, vaan huoltajat ovat voineet hoitaa lähinnä turvallisen viestinvälityksen kautta lapsen asioita omasta asiointiprofiilistaan käsin.

Rekisteripohjainen puolesta-asiointi alueellisessa ajanvarauspalvelussa (Palveluohjain)

Suomi.fi-valtuudet-palveluun pohjautuva automaattinen puolesta-asiointioikeuden tarkistus
otettiin käyttöön ajanvarauspalvelussa (Palveluohjain) Puola-hankkeen myötä lokakuussa
2016. Toteutuksen etenemistä hidasti tietoliikenneavauksiiin ja palvelimiin liittyvät haasteet.
Puolesta-asioinnin pilotti/käyttöönotto käynnistyi lapsen ensimmäisen suun terveydenhuollon
käynnin ajanvarauksesta Mikkelin terveysasemalla. Hyvis (Palveluohjain) oli ensimmäinen
sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointipalvelu, joka hyödynsi kansallista puolestaasiointioikeuden todentamisen ratkaisua. Pian tämän jälkeen myös Omakanta mahdollisti
huoltajille lasten terveystietojen näkemisen.

Matkan varrella kävi ilmi, että Palveluohjaimeen tehty rekisteripohjainen puolesta-asioinnin
tekninen ratkaisu ei kuitenkaan olisi jatkossa täyttänyt tietosuojavaatimuksia, joten uudet tietosuojavaatimukset täyttävää Web-API-rajapintaa lähdettiin toteuttamaan loppuvuodesta
2016. Web-API rajapintaa ja valintakäyttöliittymää varten tarvitut muutokset saatiin toteutettua ilman käyttökatkoa ja ratkaisu voitiin ottaa tuotantokäyttöön 9.2.2017. Alkuperäinen tavoite oli saada uusi Web-API-pohjainen ratkaisu käyttöön jo ennen vuodenvaihdetta, mutta toteutus vaati odotettua enemmän työtä ja aikaa. Tällä aikaa pilotin avulla saatiin kuitenkin kerättyä tietoa puolesta-asioinnin toimivuudesta ja voitiin saavuttaa riittävä asiointivolyymi.
Helmikuun 2017 alkuun mennessä lapsen ensimmäiselle hammashoidon suun terveydenhuollon käynnille oli puolesta-asioiden tehty 114 ajanvarausta Palveluohjaimessa. Liitteessä
1 on kuvattuna lapsen ensimmäisen suun terveydenhuollon käynnin ajanvaraus ennen ja
jälkeen Palveluohjaimen rekisteripohjaisen puolesta-asioinnin ratkaisun. Ratkaisun avulla on
voitu vähentää puhelinliikennettä ja mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumaton asiointi.

Huhtikuun 2017 alussa Essotessa siirryttiin käyttämään kokonaisuudessaan Palveluohjainta
ajanvarausalustana ja tässä yhteydessä puolesta-asioinnin mahdollisuus laajeni kaikkiin
olemassa oleviin Essoten sähköisiin ajanvarauksiin. Palveluohjaimen ratkaisun myötä Essotessa luovuttiin käytössä olleesta väliaikaisratkaisusta; erillisestä puolesta-asioinnin sitoumuksesta. Alaikäisten lasten huoltajat ovat omaksuneet hyvin puolesta-asioinnin ajanvarauspalvelussa. Esimerkiksi nopean palvelun hoitajan vastaanotolle varataan 15% käynneis-
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tä alaikäisen puolesta asioiden. Käyttöliittymätoteutus on myös osoittautunut toimivaksi ja
mm. mobiiliasiointiin on tehty käyttöliittymäparannuksia.

Palveluohjaimen rekisteripohjaiseen toteutukseen mahdollistettiin keväällä 2017 myös eri
säännöstöllä toimiminen. Tämä nähtiin merkityksellisenä ratkaisun levittämisen kannalta,
vaikka pääsääntöisesti Suomi.fi-valtuudet-palvelua hyödyntävät organisaatiot noudattavat
kansallisia linjauksia puolesta-asioinnin ikärajojen suhteen.

Palveluohjaimen (ajanvarauspalvelu) rekisteripohjainen puolesta-asioinnin ratkaisu otettiin
vuoden 2017 aikana käyttöön useassa eri Hyvis-organisaatiossa. Seitsemästä organisaatiosta viidellä (Essote, KSSHP, Sosteri, Eksote, EPSHP) oli ratkaisu vuoden loppuun mennessä
käytössä ja kuudennella organisaatiolla (PHHYKY) oli käyttöönotto käynnissä. Hankkeessa
toteutettu puolesta-asioinnin ratkaisu on myös muiden Palveluohjainta käyttävien tahojen
hyödynnettävissä. Pöytyä ottikin Hyvis-alueiden ulkopuolisena organisaationa syyskuussa
2017 Palveluohjaimen ja rekisteripohjaisen puolesta-asioinnin toiminnon käyttöönsä. Hankkeen tekemän kyselyn perusteella ratkaisun käyttöönotto koettiin mutkattomaksi ja ensimmäiset kokemukset käyttöliittymätoteutuksesta vaikuttivat lupaavilta.

TAULUKKO 2.
Puolesta-asioinnin tapahtumat Hyvis-alueet (rekisteripohjainen)
01-11/2017 Lähde:Valtuudet-palvelu
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Rekisteripohjainen puolesta-asiointi ns. Omahyviksessä

Rekisteripohjaisen puolesta-asioinnin laajentaminen muihin Omahyviksen palveluihin (mm.
TVV ja lomakkeet) alkoi kesällä 2017. Määrittelypohjaa oli tuotettu jo hankkeen alussa, mutta
teknistä toteutusta valmisteltaessa voitiin huomata, että kansalliset määrittelyt eivät kaikilta
osin vastaa asiointipalvelujen prosessimaista asiointia. Kehittämistyön ja käyttötapausten
kautta esille nousseisiin kysymyksiin haettiin vastauksia yhdessä THL:n kanssa. Osa ratkaisua vaativista asioista osoittautui sellaisiksi, joita ei hankkeen ICT-toteutusten aikataulussa
olisi voitu ratkaista, sillä ne vaativat myös laajempaa kansallista näkemystä. VRK:n tietolupa
ei vielä tässä vaiheessa mahdollistanut mm. puolesta-asiointioikeuden tarkistusta ammattilaisen tai tietojärjestelmän toimesta, jolloin prosessimaisessa asioinnissa vaarana on tiedonkulun katkeaminen kun ammattilaisella ei ole tietoa mahdollisesta puolesta-asioinnin estymisestä. Ongelmakohdat saatettiin VRK:n ja THL:n tietoon ja ratkaisuja haetaan näin myös kansallisten tahojen toimesta.

Oheen on listattu joitakin kehittämistyön myötä ilmenneitä kysymyksiä ja prosessimaisen
puolesta-asioinnin ongelmaa on havainnollistettu kuviossa 1.



Miten varmennetaan puolesta-asiointioikeus jos ammattilainen tai tietojärjestelmä ei voi varmentaa puolesta-asiointioikeutta?



Puolesta-asioitavan kokonaisprosessin hoitamiseen liittyy keskeisenä osana herätteet. Käytetäänkö vanhempien yhteystietoja ja miten?



Miten toimitaan tilanteissa, joissa puolesta-asiointioikeudessa on tapahtunut muutos esimerkiksi kesken asiointiprosessin? Kuinka asia voidaan varmistaa ammattilaisille tieto asioinnin
katkeamisesta?



Miten herätteiden viestisisällöt puolesta-asioinnin/oman asioinnin osalta?



Voiko asiointipalvelussa olla tietoja tai toimintoja joiden osalta huoltaja ei voi puolesta-asioida
missään tilanteessa?



Tarvittavat logitus-toiminnallisuudet



Rekisteröinti-, rekisterinpito- ja käyttöehtojen hyväksymiseen liittyvät prosessit sen tulkinnan
mukaan, että puolesta asioija voi tehdä ne rekisteripohjaisen puolesta asioitavan puolesta



So/te-säännöstöjen mahdollinen eroavaisuus, useat säännöstöt samassa organisaatiossa
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KUVIO 1. Turvallinen viestinvälitys: ongelma prosessimaisessa asioinnissa kun puolestaasiointioikeuden tarkistuksen saa käynnistää vain kansalaisen toimesta

Omahyviksen palveluissa puolesta-asioinnin kehitykseen vaikutti paitsi avoimena olleet kysymykset, myös uuden Hyviksen valmistumisaikataulun venyminen kesälle 2017. Näin ollen
puolesta-asioinnin ratkaisujen varsinainen kehittäminen ja toteutus Omahyviksen palveluihin
päästiin aloittamaan vasta syyskuussa 2017. Määrittelypohjaa toteutukselle oli luotu jo hankkeen kuluessa. Ratkaisu vaati kuitenkin ennakoitua enemmän työtä ja taloudellisia resursseja. Hankeaikana Omahyviksen rekisteripohjaista ratkaisua ei ehditty pilotoida, mutta tietojärjestelmätoimittaja Hyvis-ICT on sitoutunut viemään ratkaisun tuotantoon hankeajan ulkopuolella. Hankkeen ohjausryhmän ja rahoittajan näkemyksin, voitiin todeta, että aloitettua työtä
on tarkoituksenmukaista jatkaa. Hankkeen panoksella voidaan merkittävästi edistää rekisteripohjaista puolesta-asiointia, vaikka lopullinen tuotantoon vienti tapahtuisikin hankeajan ulkopuolella. Toteutuksessa luodaan myös pohjaa Omahyviksen valtakirjapohjaiseen puolesta-asiointiin. Edellä kuvatun osalta hankkeessa tehtiin muutoshakemus, joka hyväksyttiin
21.11.2017. Tämän ns. minimitoteutuksen on tarkoitus valmistua maaliskuun 2018 loppuun
mennessä.

4.2 Valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin mahdollistaminen alueelliseen ajanvarauspalveluun

PUOLA-hankkeen myötä Essote otti tiettävästi ensimmäisenä sote-organisaationa maailmassa sähköisellä valtuudella asioinnin käyttöön. Käyttöönotto herätti laajasti kiinnostusta ja
siitä uutisoitiin useilla tahoilla. Essoten ajanvarauspalveluun (Palveluohjain) tehty ratkaisu
mahdollistaa toisen puolesta asioinnin terveydenhuollon ajanvarausten osalta. Näin esimerkiksi ikääntyneiden ihmisten asioita hoitavat läheiset voivat varata aikoja toisen puolesta
ajasta ja paikasta riippumatta. Samalla terveydenhuollon valtuudella voi jatkossa asioida
myös muissa Essoten sähköisissä palveluissa ja mm. Omakannassa. Laajentuvien asiointi-
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mahdollisuuksien myötä valtuuttamisen mielekkyys kasvaa. Essoten valtakirjapohjaisen
käyttöönoton myötä luotiin ensimmäiset terveydenhuollon sähköiset valtuudet Suomi.fivaltuudet-palvelussa ja näin ollen hankkeessa pystyttiin raivaamaan tietä ja tuomaan ensikokemuksia sote-sektorin valtakirjapohjaisesta puolesta-asioinnista. Kansallinen puolestaasioinnin ratkaisu sekä rekisteri- että valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin osalta on nyt kokonaisuudessaan osa Palveluohjainta.

Valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin toteutukselle oli luotu pohjaa pitkin matkaa, mutta kansalliset määrittelyt ja ratkaisut vaativat vielä työtä ja viivästyttivät työn aloitusta. PUOLAhanke pyrki pilotoimaan valtakirjapohjaista puolesta-asiointia alkusyksystä 2017. Tavoitteena
oli saada pilotti jo kesäkuulle, mutta sote-valtuuskoodiston viivästyminen ja Suomi.fi- valtuudet-palvelun testi-ja tuotantoympäristön vaihtumiseen liittyvät muutokset siirsivät lopullisen
käyttöönoton hankkeen loppumetreille, joulukuulle 2017. Käytettävissä oleva hankeaika asetti
omat haasteensa valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin toteutukselle. Hankkeessa luotu ratkaisu ehdittiin kuitenkin ottaa hankeaikana tuotantokäyttöön ja levitettäväksi. Välillä tosin jouduttiin miettimään pilotointia varten erilaisia minimitoteutuksia ja niiden mielekkyyttä. Näilllä
ns. kovakoodatuilla ratkaisuilla ei kuitenkaan olisi saavutettu kestäviä ratkaisuja esimerkiksi
valtuuskoodien käsittelylogiikan suhteen, vaikka rajapinta ja käyttöliittymä olisivat palvelleet
jatkokehitystä.

20

KUVIO 2: Nopean palvelun hoitajan vastaanoton ajanvaraus: valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin
kuvaus

SOTE-valtuuskoodisto

Valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin käyttöönotto edellyttää valtuuttajan määrityksen siitä,
mihin palveluihin hän on valtuutta antamassa. Tähän tarkoitukseen tarvitaan valtuuskoodeja
ja niiden määrittelyä. PUOLA-hankkeen kehittämistyön aikana kävi ilmi, että sote-sektorille ei
ollut vielä olemassa ns. valtuuskoodistoa, jota hyödyntää valtakirjapohjaisen puolestaasioinnin yhteydessä. Tämä seikka ei ole ollut tiedossa hankkeen tavoitteita ja sisältöjä luotaessa. Valtuuskoodiston määrittely oli kuitenkin edellytys valtakirjapohjaisen asioinnin
eteenpäin viemiselle ja sitä kautta hankkeen tavoitteiden toteutumiselle. Näin ollen nähtiin
mielekkääksi lähteä edistämään sote-valtuuskoodistoa osana hanketta, vaikka se ei hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin sellaisenaan sisältynytkään. Yhdessä kansallisen työryhmän
kanssa PUOLA-hankkeen tarvitsemaa valtuuskoodistoa eli nimeämään niitä palveluita joissa
sosiaali-ja terveydenhuollossa voidaan toinen henkilö valtuuttaa toimimaan toisen puolesta.
Yhteistyöryhmässä oli mukana laajasti eri toimijoita: KuntaKaPa:n Valtuudet-ryhmän kokoonpanoa ja AKUSTI-kärkihankkeiden verkostoa, mm. Väestörekisterikeskus, Terveyden- ja hy-
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vinvoinnin laitos, ODA-hanke, Virtuaalisairaala, Kuntaliitto sekä eri kaupungit ja sairaanhoitopiirit.

Kevään 2017 aikana PUOLA-hankkeen vetämänä pidettiin kaikkiaan neljä (4) työpajaa. Valtuuskoodistotyön edetessä vastuu työskentelystä siirtyi hiljalleen THL:lle, PUOLA-hankkeen
tuottaessa tietoa ja toiminnallisia määrittelyjä sote-valtuuskoodisto-työpajojen käyttöön sekä
pilotoiden luotavaa koodistoa. Matkan varrella pohdittiin erillisä pilotoitavia valtuuskoodeja,
mutta kansallisen koodiston syntyminen oli kuitenkin kaikkien toimijoiden periaatteiden mukainen. Joulukuussa 2017 Suomi.fi-valtuudet-palveluun tuli tuotantokäyttöön ensimmäinen
terveydenhuollon valtuuttamisen kohde. Pitkällisen ja laajan keskustelun jälkeen terveydenhuollon valtuuskoodi muotoutui laajaksi valtuudeksi.

KUVA 3. Terveydenhuollon valtuuskoodi

Taustakeskusteluna oli pohdittu monia eri vaihtoehtoja ja valtuuttamisen tarkkuustasoja.
Aluksi haettiin vaihtoehtoja valmiina olevista luokitteluista, kuten sote-palvelunimikkeistöstä,
joka osoittautui lopulta liian organisaatiolähtöiseksi. Laaja valtuus nähtiin mielekkääksi kokonaisvaltaisen asioinnin mahdollistamiseksi. Hienojakoiset valtakirjat olisivat olleet myös teknisesti haastavia.

Sote-valtuuskoodisto työskentelyssä esiin nousseita havaintoja:


Mitkä toimet ovat sinänsä valtuuttamista edellyttäviä?



Valtuuttamiseen ja puolesta-asiointiin liittyy juridisia seikkoja, joten lainsäädännön kautta tarkastelu auttaa valtuuskoodien hahmottamisessa
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Mikä on mielekäs valtuuttamisen taso? Voidaanko olettaa, että iäkkäämmät henkilöt, jotka
todennäköisimmin hyötyvät valtakirjapohjaisesta asioinnista haluaisivat valtuuttaa kokonaisvaltaisemmin kuin esimerkiksi työikäiset? Onko kuitenkin enemmän toimintakyvystä riippuivaisempi asia?



Valtuuskoodien määrää ja tarkkuustasossa huomioitavaa:
o Valtuuttajan näkökulmasta liian tarkka taso ei mahdollista sujuvasti kokonaisvaltaista
asiointia (joudutaan valtuuttamaan joka asiaan erikseen), mutta liian yleinen taso voi
vaarantaa valtuuttajan oikeusturva
o Valtuuttajan tulee saada selkeä ymmärrys siitä, mihin hän on valtuutta antamassa
o Liian tarkalla tasolla olevat valtuuskoodit voivat olla asiointipalvelun rajausten kannalta
haastavia



Automaattisesti laajenevia valtuuttamisen kohteita ei voida sallia



Näkökulma valtuuttamisen kohteiden määrittelyssä pidettävä asiakaslähtöisenä



Asiakohtainen valtuuttaminen: yksittäiseen terveydentilaan liittyvään asiaan/sairauteen voi liittyä muita hoidettavia teemoja, miten nämä määritellään?



Valtuuskoodiston tulee toimia palveluriippumattomasti, samalla valtuudella voi asioida useissa
eri asiointipalveluissa, jotka mahdollistavat saman asian hoidon

4.3 Alueellisen sähköisen asiointipalvelun ja Omakannan välinen yhteensovittaminen
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli Omakannan tietojen hyödyntäminen sujuvasti alueellisen
asiointipalvelun kautta. Vuoden 2016 aikana luotiin valmiuksia Omahyviksen ja Omakannan
väliseen kertakirjautumisratkaisuun. Ratkaisu toteutettiin Suomi.fi-tunnistuksen avulla jo alkuvuodesta 2017, mutta varsinaisesti toteutus tuli tuotantoon lokakuussa 2017, kun Essotessa
otettiin käyttöön ns. uusi Hyvis. Loppuvuodesta 2017 SSO-toteutus Omahyviksen ja Omakannan välillä on otettu käyttöön kaikilla Hyvis-alueilla. Hankkeen edetessä käytiin keskustelua tämän tavoitteen osalta riittävästä toteutusasteesta. Aiemmin ajatuksena ollut ja hankkeen aikana pohjustettu yksi Omakannan hyödyntämisen muoto: Omakannan tietojen näyttäminen alueellisessa asiointipalvelussa ei oikeastaan ole enää kansallisen kehityksen suuntainen ja voitiin todeta, että hankkeessa on saavutettu riittävä toteutus asian osalta kertakirjautuminen mahdollistamalla.

4.4 Viestintä ja ammattilaisten ja kansalaisten ohjaus ja tiedottaminen
PUOLA-hankkeen viestintä kohdistui hankkeen aikana monelle taholle. Viestintää tehtiin niin
ammattilaisten, kansalaisten, järjestöjen kuin eri sote-toimijoiden suuntaan. PUOLAhankkeessa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä kansallisen ja paikallisen tason toimijoiden
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kanssa. THL:n ja VRK:n kanssa luotiin yhtenäistä kuvaa Essoten käyttöönottojen myötä
Suomi.fi-valtuudet-palvelusta ja puolesta-asioinnista. Lisäksi käytiin säännöllistä vuoropuhelua tapaamisten ja työpajojen muodossa.

Hankkeen projektipäällikkö oli mukana Kuntaliiton/KuntaKaPA:n koordinoimassa AKUSTIkärkihankkeiden yhteistyöverkostossa, jossa osallisina ovat myös mm. ODA-hanke, Virtuaalisairaala 2.0, Una. Yhteistyöverkoston tarkoituksena oli jakaa kokemuksia ja levittää tietämystä ja tuloksia. Projektipäällikkö oli mukana myös KuntaKaPA:n Valtuudet-yhteistyöryhmässä,
jossa keskiössä oli asiointivaltuuksien teemat. Lisäksi sote-valtuuskoodisto-työpajat ovat olleet keskeinen yhteistyön ja tiedonvaihdon kanava eri toimijoiden kesken. Kokemusten vaihto
eri hanketoimijoiden kanssa toi arvokasta tietoa valtuuttamisen yhteiseen kehittämistyöhön.

PUOLA-hankkeesta, Suomi-.fi-valtuudet-palvelusta sekä puolesta-asioinnista viestittiin eri
foorumeilla niin ammattilaisille kuin kansalaisillekin. Hanke oli esillä mm. Suomi.fi-valtuuksien
infotilaisuuksissa, Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan tutkimuspäivillä, Essoten kuntakierroksilla ja kansallisissa valtuuttamisen yhteistyötilaisuuksissa. Ammattilaisille puolestaasioinnista ja käyttöönotoista viestitiin monin eri keinoin, kuten infotilaisuuksin, osastotunnein
ja erilaisten ohjausmateriaalien muodossa. Kansalaisia tiedotettiin eri viestintäkanavia hyödyntäen sekä useiden eri tilaisuuksien ja kansalaistapahtumien yhteydessä. Sähköiseen puolesta-asiointiin luotiin myös selkeät ohjeistukset videoineen ja esitteineen. Myös Vanhustyön
keskusliittoa, Mikkelin seudun Muisti ry:tä ja Mikkelin seudun Omaishoitajat läheiset ry:tä
kontaktoitiin puolesta-asioinnin teemalla ja heidän kauttaan vietiin viestiä eteenpäin laajalla
jakelulla. Käyttäjien ääntä kuultiin mm. työpajoissa ja kansalaistapahtumissa. Mikkelin Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n kanssa järjestettiin työpajat niin alaikäisen huollettavan
puolesta-asioinnin kuin täysi-ikäisen puolesta-asioinnin teemalla.

Omaishoitajat halusivat välittää seuraavaa viestiä valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin kehittämiseen:


Valtakirjan antajalla pitäisi olla mahdollisuus sallia tietoja katseltavaksi myös taannehtivasti.
Kokonaiskuvan saaminen läheisen terveydentilasta on hankalaa, jos vain osa tiedosta katseltavissa.



Valtakirjan päättymisajasta pitäisi tulla hyvissä ajoin muistutus, jotta sen voi tarvittaessa uusia



Omaishoitajat painottivat, että valtakirjojen tekemiseen tarkoitetun käyttöliittymän ja itse asiointipalvelun tulee olla selkeä ja helppokäyttöinen ja ohjata käyttäjäänsä. Erityisesti terveydenhuollon asioinnissa painotettiin selkeän yleiskielen merkitystä, sillä alakohtainen sanasto on
usein vieras. Valtuuttajan tulee ymmärtää mihin hän on valtuutusta antamassa.
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Tarvittaessa tulisi olla mahdollisuus antaa myös laajoja valtuuksia, käytännössä hoidetaan
usein monia asioita toisen puolesta



Omaishoitajien arjessa toisen puolesta asiointi on vielä ajoittain epäselvyyttä aiheuttava asia.
Millaisissa tilanteissa ylitän valtuuteni?



Sähköisen valtakirjan mielekkyyttä pohdittiin tilanteissa, joissa asiointi on kokonaisvaltaista.
Tällöin erilliset pankkitunnuksia vastaavat tunnukset puolesta-asiointiin nähtiin mahdollisena
vaihtoehtona. Sähköiseen henkilökorttiin voisi myös liittää tietoja.



Sähköisen valtakirjan antaminen mietitytti. Onko käyttöliittymä tarpeeksi selkeä? Mitä jos ei ole
verkkopankkitunnuksia? Missä kaikkialla sähköinen valtakirja käy?

5 POHDINTA JA JATKOKEHITYSTARPEET

PUOLA-hanke toimi pioneerina kansallisen Suomi.fi-valtuudet-palvelun käyttöönotossa sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Hankkeen myötä Palveluohjain oli ensimmäinen asiointipalvelu, joka otti käyttöön Suomi.fi-valtuudet palvelun automaattisen puolesta-asiointioikeuden
tarkistuksen alaikäisen huollettavan osalta. Lisäksi hankeaikana ehdittiin ottaa käyttöön myös
sähköisellä valtuudella asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Vieläpä tiettävästi ensimmäisenä maailmassa, sillä VRK:n mukaan vastaavaa kansallista keskitettyä valtuusrekisteriä ei ole muualla käytössä.

Monitoimijaympäristö ja riippuvuus kansallisesta kehittämistyöstä asetti omat haasteensa
hankkeen etenemiselle ja hankkeen kulkuun kohdistui ajoittain paineita. Hankkeen aikana
päästiin kuitenkin hyvin tavoitteisiin siltä osin mitä tässä hetkessä oli mahdollista toteuttaa..
Hankkeessa luotiin ratkaisuja, jotka olivat tuotantokelpoisia ja mahdolliset muutokset esimerkiksi valtuuskoodiston suhteen huomioitiin ratkaisuissa. Hanke on voinut monelta osin osoittaa puolesta-asioinnin kehittämiskohtia ja määrittelyä kaipaavia katvealueita; ilmentää siis
miten kansalliset ratkaisut ja määrittelyt istuvat alueelliseen asiointipalveluun. Hankkeessa
luodut puolesta-asioinnin ratkaisut levisivät jo hankeaikana hyvin myös Essoten ulkopuolelle,
sillä toimiva puolesta-asioinnin mahdollistaminen oli kaivattu asia.

Hankeaikana voitiin luopua väliaikaisista puolesta-asioinnin ratkaisuista, ns. erillisistä sitoumuksista. Näin puolesta-asiointi näyttäytyy kansalaisille helppokäyttöisempänä ja reaaliaikaisena toiminnallisuutena. Sähköisen puolesta-asioinnin sujuvoittaminen on merkittävä sähköistä asiointia edistävä tekijä, kun vielä muistetaan, että Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli miljoona alle 18-vuotiasta lasta ja täysi-ikäisiä vielä suurempi määrä. Sähköisellä
valtuudella asiointi koskettaa usein ikääntyneempää väestöä, mutta työikäisillä voi olla myös
tilanteita, joissa itse on estynyt hoitamasta asioitaan.
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Kansallisiin

puolesta-asioinnin

määrittelyihin

ja

ratkaisuihin

nojaavissa

PUOLA-

hankkeenaikana tehdyissä toteutuksissa voitiin edistää paitsi itse puolesta-asiointia, myös
turvata parempaa tiedon laatua. Luoduissa ratkaisuissa ammattilaisille tarjotaan tieto siitä,
että kuka on asian hoitanut. Ammattilainen näkee ajanvaraustiedoista tai jatkossa myös sähköisen lomakkeen tai viestinvälityksen tiedoista, että asia on tehty puolesta-asioiden ja kuka
on puolesta-asioinut. Tiedon kirjautuminen oikean henkilön tiedoksi ja prosessin läpinäkyvyyden turvaaminen ovat keskeisiä, hankkeessa luotujen ratkaisujen tuomia etuja.
Suomi.fi-valtuudet-palveluun nojautuvat puolesta-asiontioikeuden tarkistukset ovat automatisoineet asiointiprosessia ja tehneet asioinnista reaaliaikaista ja nopeampaa. Näin on voitu
edistää sähköisen asioinnin mielekkäämpää käyttöä ja mahdollistaa ylipäätään puolestaasiointi alueellisessa sähköisessä palvelussa. Luotettavan ja turvallisen, perusrekistereihin
nojaavan tiedon varassa puolesta-asioinnin oikeutuksesta jää pois tulkinnanvaraisuus.
Hankkeen aikana voitiin huomata, että Omakantaan nojautuvat kansalliset puolesta-asioinnin
linjaukset ja määritelmät eivät aina palvele asiointipalveluja, joissa asiointi on usein prosessimaisempaa. Esimerkiksi diabeteslapsen vanhempi voisi asioida lapsensa pitkäaikaissairauteen liittyvissä asioissa lastentautien vastaanoton kanssa sähköisesti turvallista viestinvälityskanavaa käyttäen. Tällainen asiointi ei ole kertaluontoista, vaan jatkuva prosessi, jossa
esimerkiksi tämän hetkinen 10 vuoden ikäraja vie pois mielekkyyttä.
Valtakirjapohjaisen puolesta-asioinnin osalta on luotu hankeaikana alku. Valtuuttamisen mielekkyys kasvaa uusien asiointimahdollisuuksien myötä, esimerkiksi Omakannan tullessa sähköisen valtuuttamisen piiriin. Sähköinen valtuuttaminen näyttäytyy vielä uutena asiana ja
tiedottamisen tarvetta on vielä pitkään. Essoten käyttöönoton myötä on kuitenkin voitu havaita, että asia nähdään merkityksellisenä ja se herättää kiinnostusta. Se, että sähköinen valtuus täytyy luoda verkossa vahvasti tunnistautuen rajaa pois niitä, jotka valtuudella asioinnista hyötyisivät. Suomi.fi-valtuudet-palvelun osalta on kuitenkin käynnistetty jo kehittämistyö
palvelupisteessä valtuuden luontiin.

Sähköinen puolesta-asiointi tuo sähköiset palvelut niidenkin ulottuville, jotka eivät voi tai kykene itse sähköisiä palveluja käyttämään. Puolesta-asiointi ei kuitenkaan ratkaise verkkopalveluiden saavutettavuuden haasteita. Itseasiointi tulee ensisijaisesti olla mahdollista. EU:n
saavutettavuusdirektiivi sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö pyritään saamaan voimaan
vuoden 2018 aikana. Saavutettavuusdirektiivin yhtenä tavoitteena on edistää kaikkien mahdollisuutta toimia tasavertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto
(2016) on antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi hallinnon yhteisistä

26

sähköisen asioinnin tukipalveluista ja laiksi valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnossa mainitaan, että puolestaasiointi ei saa olla ainut ratkaisu, niillä oikeustoimikelpoisilla henkilöillä, joilla ei esimerkiksi
ole sähköistä tunnistautumisvälinettä. Puolesta-asiointi on merkittävä apu täysi-ikäisten asioita hoidettaessa eri elämäntilanteissa, mutta sen kehittämisen tulee tapahtua sähköisten asiointipalvelujen saavutettavuus huomioiden.
Jatkokehitystarpeita

PUOLA-hanke otti käyttöön kansallisia puolesta-asioinnin ratkaisuja vaiheessa, jossa kansallinen kehittämistyö on vielä kesken. Näin ollen kehittämistarpeita asian osalta on vielä verrattain paljon. Alla on listattuna keskeisimpiä:


Tietojärjestelmissä asioiden hoitamisesta jää helposti pois inhimillisen tulkinnan mahdollisuus
ja on havaittu, että kaikkia nykyisin vallitsevia käytäntöjä ei voida sellaisenaan soveltaa tietojärjestelmän avulla hoidettavassa puolesta asioinnissa. Tällä hetkellä ristiriitaisia toimintatapoja puhelinasioinnin, fyysisen asioinnin ja sähköisen puolesta-asioinnin välillä



Sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset tarpeet puolesta-asioinnin osalta (esim. ikäraja, valtuuttamisen kohteet). Nyt tehdyt määrittely ja toteutukset pohjautuvat pääosin terveydenhuoltoon



Sosiaalihuollossa asiakkaana voi olla koko perhe, kun terveydenhuollossa asiakkaana on
usein selkeästi vain yksilö. Tämä asettaa omat haasteensa puolesta-asioinnille ja jo luoduille
ratkaisuille. Voiko kontekstinvaihdon periaatteella edes toimia? Tarvitaanko useita eri säännöstöjä saman alueen sisällä jne.?



Useiden erilaisten säännöstöjen käyttäminen (sosiaalihuolto/terveydenhuolto). Miten näyttäytyy mm. moniammatillisessa yhteistyössä tuotettujen palveluiden osalta?



Sijaisvanhemmuuteen, tai poikkeuksellisiin tiedonsaantioikeuksiin liittyvien erikoistilanteiden
hallinta



10–18-vuotiaan puolesta-asioinnin mahdollistaminen ja siihen liittyvät muutokset kieltotiedon
kirjaamiseen



Yhtenäiset käytännöt ja toteutukset puolesta-asiointiin: Kansalaisen näkökulmasta puolestaasioinnin tulisi toimia yhtenäisellä logiikalla ja käyttökokemuksen tulisi olla samantyylinen asiointipalvelusta riippumatta



Kansalaisen sähköinen asiointi ketjuuntuu - puolesta-asioinnin säilyminen sovelluksesta toiseen
o Tämän hetken määrittelyssä todetaan, että eri palveluiden välillä ei voi jatkaa puolestaasiointia, sillä säännöstö voi olla eri -> yhtenäiset säännöstöt
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Sosiaali- ja terveydenhuollossa puolesta-asioinnille on tunnusomaista prosessimainen asiointi, mikä asettaa omat haasteensa puolesta-asioinnin määrittelyille ja tekniselle toteutukselle
o Puolesta-asiointioikeuden tarkistukseen liittyvät kysymykset:


Puolesta-asiointioikeuden muuttuminen kesken asiointiprosessin.



Asiointijärjestelmällä tai ammattilaisella ei ole nykyisin oikeutta tehdä asiointivaltuuskyselyä



Edunvalvontatietojen hyödyntäminen valtuuttamisessa



Valtuuttamisen mahdollistaminen palvelupisteasiointina



Valtuuden tarkistaminen toimipisteessä- sähköisen valtuuden hyödyntäminen myös muissa
kuin verkkoasiointikanavissa




Valtuuskoodien ylläpitoon liittyvät kysymykset (keskitetty ylläpito mahdollinen jatkossa?)
Sähköisen valtuuden luonti on nyt erillinen, usein ennakoiden tehtävä vaihe. Voisiko saada sidottua paremmin asiointiin?



Rekisterinpitoon, käyttöehtojen hyväksymiseen, rekisteriin tulemiseen liittyvät linjaukset (kun
tehdään puolesta)



Alueellisissa asiointipalveluissa alueettomaan asiointiin liittyvät seikat:
o Ns. monialueasiointi kun puolesta-asioija ja asioitava asuvat eri Hyvis-alueilla
o Puolesta-asioitava asuu Hyvis-alueella, asioija ei
o Asioija Hyvis-alueella, puolesta-asioitava ei



Kansalaisten tiedottaminen

PUOLA-hankkeen päättyessä vastuuta puolesta-asioinnin jatkokehittämisestä ja jalkauttamisesta Essotessa on jaettu eri toimijoiden kesken. Tietojärjestelmäpalvelupäällikkö, tietosuojavastaava ja sähköisen asioinnin sovellusneuvoja on nimetty vastaamaan sähköisestä puolesta-asioinnista. Ammattilaisten ja kansalaisten ohjaukseen voidaan panostaa myös luontaisen jatkumon kautta, sillä hankkeen
projektipäällikkö jatkaa Essotessa sähköisen asioinnin projektikoordinaattorina. Työ nivoutuu Hyvisasiointialustan ympärille, joten hankkeen tulosten levittämistä voidaan myös tältä osin turvata. Omahyviksen rekisteripohjaisen toteutuksen loppuunsaattamiseen on nimetty henkilöt, tehty etenemissuunnitelma ja sovittu säännölliset tapaamiset.
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