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Esittelyssä asiantuntijamme 

keskustelevat Pata-hankkeesta, 

sen etenemisestä ja 

käyttöönoton aikataulusta.

Esittelyn kesto noin 60 min.

Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä chat-

ruudun kautta esittelyn aikana. 
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Kokonaisuus, joka auttaa 
yhtenäistämään, 
tehostamaan 
ja modernisoimaan 
Suomen terveydenhuoltoa. 

PATA on alkuvaiheessa 2M-IT:n ja kolmen alueen (Etelä-

Karjala, Kymenlaakso ja Vaasa) yhteinen hanke, jonka tavoitteena 

on suunnitella ja toteuttaa maan johtava sosiaali- ja terveyspalvelujen 

asiakasneuvonnan ja –ohjauksen toimintakonsepti sekä tätä toimintaa 

tukevat tekniset ratkaisut.



Tausta ja tavoitteet

PATA on alkuvaiheessa 2M-IT:n ja kolmen alueen (Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja 

Vaasa) yhteinen hanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa maan johtava 

keskitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasneuvonnan ja –ohjauksen 

toimintakonsepti sekä tätä toimintaa tukevat tekniset ratkaisut 

PATA-kokonaisuus muodostuu kolmesta osioista:

1. PATA-alusta, eli teknologia-alusta ja työkalut 

2. PATA-toimintamalli, joka kuvaa PATA-asiakaspalvelukeskuksen 

toimintakonseptin ja toimintaperiaatteet.

3. Alueelliset PATA-muutoshankkeet, joiden tavoitteena on käynnistää 

asiakaspalvelukeskustoiminta alueellisena palveluna ja saada aikaa 

tavoitellut hyödyt.

Tämä toimintamallikuvaus on luotu alueiden yhteisen määrittely- ja kehitystyön 

pohjalta. 

Toimintamallikuvauksen tarkoitus on tukea sekä teknistä kehitystyötä että 

toiminnallista kehitystä ja muutoksen läpivientiä alueilla. Toimintamalliin 

keskeisesti liittyviä käsitteitä on koottu liitteeseen.



Asiakas

Asiakaspalvelukeskus

Terveydenhuolto

Sosiaalipalvelut

Alueellinen 

kumppaniverkosto

Asiakasryhmät ja palvelut.

Kiireellinen ja kiireetön, perustaso 

ja erikoistaso, suun terveydenhuolto.

Järjestöt, yksityiset, muut julkiset.

Asiakkaan tarve,

toimintakyky ja terveydentila, 

palveluhistoria ja tilanne.

Asiakaspalvelukeskus ottaa hoitaakseen 
monikanavaisen 
asiakasetulinjan ja neuvonnan 
palvelut sekä ohjaa asiakkaat 
tarkoituksenmukaiseen jatkopaikkaan.

Asiakas on yhteydessä

palvelukeskukseen itselleen

sopivimman kanavan kautta.

21
Asiakaspalvelukeskuksesta 

ohjataan sosiaalipalveluiden 

asiakasohjaukseen, suoraan 

palvelutarpeen arviointiin tai 

terveydenhuollon palveluihin.
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Säästöjä ja parempaa 
palvelua kaikille

Asiat kerralla 
kuntoon

24/7 -
saavutettavuus

Asiakastyytyväisyys
paranee

Parempi palveluvaste

H Y Ö D Y T



PATA-alustan 
hankintailmoitus

PATA-alusta
Release 1

PATA-alusta
Release 2

Jatkuva palvelu
2M-IT:n Ratkaisu-
palveluiden ja PATA-
tiimin 2021 tavoitteet

Toiminnan muutos 
(alueelliset mh:t)

Kehitystiimi ja sen 
ohjaus

Release 0 linjaukset 
ja kuvaukset

Toimintamalli
Kartoitus ja 

teknologiavalinta

Asiakassopimukset 
(3 aluetta)

Toiminnallisuus-
kuvaus

PATA-konsepti

PATA-hanke 2021

Päävaiheet ja 
tavoitteet 
sekä niiden 
riippuvuudet

Tilanne 2.3.2021

STM:n hankkeen
2021 tavoitteet

valmis

tulossa

toteutuksessa

Huom. kokonaisuus muodostuu monista muistakin olennaisista vaiheista.

Puiteso-
pimus-
hank.

Hankin-
tailmoi-

tus



RATKAISU
Palvelukatalogi

Etävastaanotto

Kansalliset 

ratkaisut
Asiakas- ja 

potilastieto

Tekoälyllä tuettu 

toiminnanohjaus

Palvelun ja hoidon 

tarpeen arviointi

Asiakkuudenhallinta ja 

asiakkaan tilannekuva

Asiakas-

palvelukeskus

Chatti ja

Chatbotti



suomi.fi

Integraatiot

OmaOlo KoodistotAPTJAD Raportointi

Asiakkaat Palvelu-

katalogi
Työntekijät Tapahtumat, 

loki
Tehtävät ja 

ajanvaraukset

Pata ammattilaisen käyttöliittymä

Pata toiminnanohjaus 

Puhelinkeskus, 

tekstiviestit, jonot

Contact

Center 

käyttö-

liittymä

Chat

Bot

Video-

yhteys

Asiakkuuden

-hallinta

Palvelu-

katalogi

HTA PTA 

Käypä hoito 

suositukset

PTJ ATJ

Kanavien 

hallinta

Asiakaspalvelun 

ohjaus

Chat

Asiakkaan 

kooste-

näkymä

Ratkaisu-

pankki

Raportointi, dashboard, AI

Hoitaja 

kysyy asian

Hoitaja

Asiakas

Asiakas chattää
Lapsella kova 

kuume

Voisitko tunnistautua, niin 

soitan sinulle? Kerro myös 

numerosi ja lapsen hetu.

Hoitaja soittaa, 

tekee hoidon-

tarpeen arvionnin.

Asiakas kertoo 

tilanteen

Huoltajan tiedot, 

Lapsen tiedot, 

Käyntisyy, ICPC-2

Katsoo lapsen 

koostenäkymää: 

diabetes ja nyt 

kuume

Sopiiko välitön 

etävastaanotto 

lääkärille tietokoneen 

kautta?

Kotona läppäri, ok

Lääkärin 

potilasmerkinnät

Lääkärin etävastaanotto, lääkitys, 

seurantakäynti 2pv päähän. Jos pahenee, 

lastenpäivystykseen.

Tekee ajanvarauksen

Video-

tapaaminen

Asiakas-

ohjauksen 

tuloksen 

kirjaaminen. 

Kooste-

näkymä

Ajanvaraus-tiedot 

tekstiviesti / 

ajanvarauslupa
Linkki etävastaanotolle

(email/txt)

Tunnistautuu, 

kertoo tiedot.

Chat Puhelin Video Tekstiviesti

HTA 

kirjaukset Etälääkäri

Pata-toimintojen 
visualisointi. 
Vihreät laatikot 
esittävät ulkoisia 
komponentteja.

VTJ



15 
sairaanhoitopiiriä

19 
toimipaikkaa

2020 H2 2020 H1 2021 H2 2021

Julkaisu 0: Suunnittelu.
Arkkitehtuuri ja toimijat

Arkkitehtuurilinjaukset ja –
kuvaukset

Integraatiokuvaukset: Pata-
sovellukset, taustajärjestelmät
(APTJ), kansalliset palvelut

Asiakasprojektien ja Pata-alustan
yhteinen
käyttöönottosuunnitelma

Teknologiavalinnat,
toimittajastrategia ja kandidaatit
(alustavat keskustelut)

Tarkennettu Julkaisut 1-3 
suunnitelma (ratkaisut ja 
ominaisuudet)

Julkaisu 1: Toiminnan
mahdollistaminen.
Asiointipalvelu-, yhteyskeskus- ja 
kansallisiin palveluihin kytkeminen

PATA-toiminnan vaatima
konfigurointi CC-järjestelmiin
(yhteyskeskus) ja palveluihin
alueellisesti

Chat-ratkaisu ver. 1.0

Etävastaanotto ver. 1.0

Asiakkuudenhallintaratkaisu
(CRM) ver. 1.0

Sisällönhallintaratkaisu (CMS) ver
1.0

Kansallisten ratkaisujen
integraatiot (Suomi.fi, Omaolo )

Jatkuvista palveluista sopiminen

Julkaisu 2: Vaikuttavuuden
parantaminen
HTA/PTA, päätöksenteko, analytiikka

Koostenäkymä ver 1.0

HTA, PTA  (triage-työkalut) ver 1.0.

Raportoinnin ja johtamisen työkalut ver
1.0

Tekoäly-kehitysalusta ja dataintegraatiot
sekä mahdolliset pilotit

CRM 2.0 ja CMS 2.0 versiot

Mahdolliset Chat ja Etävastaanotto 2.0 
versiot

Jatkuvista palveluista sopiminen, 
hankkeen jälkeisestä hinnoittelusta
sopiminen

Arkkitehtuurin päivitykset, vaatimusmäärittely, hankintojen

tekniset kuvaukset, sopimukset

Jatkokehityksen
suunnitelma

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Pata-ratkaisun alustava julkaisusuunnitelma

Release 1 ja 2 ovat aikatauluja ns. tekniselle toimitussisällölle, jonka jälkeen voi käynnistyä pilotointi ja 

käyttöönotto/tuotantoonvienti

11.1.2021

Yhteinen 
toimintamalli
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