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- oman hoidon suunnittelua yhdessä ammattilaisen kanssa  
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Yksinkertainen                    Monimutkainen 

 

Vaikeaa 

 

 

 

Asiakkaan 
arjessa pärjääminen 

 

 

 

Helppoa 

 
Asiakkuusstrategiat hoidon suunnittelun 

helpottajina 
 
 Yhteisö- 

asiakkuudet 

 

Verkosto 

asiakkuudet 

Omatoimi- 

asiakkuudet 

Yhteistyö- 

asiakkuudet 

Asiakkaan terveyden, sairauden tai sairauksien ja niiden hoidon tilanne 
 

     

                                        Mukaellen Koivuniemi & Simonen 2011 

 



Asiakas menee 

omahoitajan 

valmistelevalle 

vastaanotolle ja  

lääkärin vastaanotolle 

 

[Asiakas siirtyy Eläminen 

sairauden kanssa –
prosessiin] 

Kriteeri: Jatko-ohjaus 

toteutunut suunnitelman 

mukaan. Seuranta käynnistyy 

terveyskeskuksessa 

omahoitajan – ja lääkärin 

vastaanotoilla 

Dokumentit: Epikriisi, 

hoitajan yhteenveto, 

laboratorio- ja rtg-lähetteet 

Lähtökriteerit ja -
dokumentit 

Omatoimi 

Yhteistyö 

Yhteisö 

Verkosto 

Hoitoon hakeutuminen Akuuttihoito / 
toimenpide Jatkohoito Suuntima 

 

 

Aluesairaala 

 

 

Terveyskeskussairaala 

 

 

Kotiutustiimi 

Asiakas ottaa yhteyttä 

•Sairaankuljetukseen 

•Yhteispäivystykseen VALS/ Acuta 

•Terveyskeskukseen 

•Työterveyshuoltoon 

•Yksityisvastaanotolle 

 

 

•Lähetteellä toimenpiteeseen 

 

 

Tutkimukset 

Hoito 

 

Hoitoaika Sydänsairaalassa 

1-5 vrk 

  

Asiakas varaa ajan omahoitajan valmistelevalle 

vastaanotolle 

(sekä lääkärin vastaanotolle) 

Ajanvaraus Seuranta 

Ammattilainen varaa ajan omahoitajan 

valmistelevalle vastaanotolle  

(sekä lääkärin vastaanotolle) 

Asiakas varaa ajan omahoitajan valmistelevalle 

vastaanotolle  

(sekä lääkärin vastaanotolle)  

Ammattilainen varaa ajan omahoitajan 

valmistelevalle vastaanotolle  

(sekä lääkärin vastaanotolle) 

Jatko-ohjaus 

 
Osaava potilas -verkkokurssi  

Sydänsairaalan ensitietoryhmä  

 

Erikoissairanhoidon ohjauspkl 

Vertaistukihenkilö 

Hoitovastaava 

Kotiutustiimi 

 Kotisairaanhoito 

 

 

• opit tuntemaan oman sairautesi 

• tiedät, mitä tutkimuksia ja 

hoitotoimenpiteitä Sinulle on 

tehty ja miksi 

• osaat toteuttaa lääkehoitosi 

• osaat läheistesi kanssa varautua 

hätätilanteiden varalta ennalta 

• tunnet sydänjärjestön 

vertaistukitoiminnan tarkoituksen 

ja osaat hakeutua sen pariin 

• turvallisuudentunne palautuu 

 

 

Tavoitteet 

• saat yleiskuvan 

sepelvaltimotaudista 

sairautena  (jatkuvaa 

seurantaa vaativaa 

sairaus)  

• opit tuntemaan 

lääkkeesi ja 

toteuttamaan 

lääkehoitosi 

• osaat hakeutua 

tarvittaessa 

uudestaan hoitoon 

• sairaalasta kotiin 

paluu tuntuu 

turvalliselta 

 

Tavoitteet 

Akuutti sydäntapahtuma/sydäntoimenpide 
Asiakas 



Eläminen sydänsairauden kanssa Tulokriteerit ja 

dokumentit 

Ensisijainen 
yhteydenpito 

Asiakas käy omahoitajan 

valmistelevalla 

vastaanotolla ja lääkärin 

vastaanotolla 

 

Suuntima 

Terveys- ja 

hoitosuunnitelma 

 

Asiakkaan sydänsairautta 

seurataan  

Käypä hoito –suositusten ja 

Suuntimaan pohjautuvan 

terveys-  ja 

hoitosuunnitelman mukaan 

vuosittain / tarpeen 

mukaan. 

 

 

 

Omatoimi  

Yhteistyö  

Yhteisö 

Verkosto 

Terveystasku,  

Osaava potilas –verkko-ohjelma, 

Terveystutka, ITE-piste, Elintaparyhmät, 

Sydänyhdistystoiminta 

TULPPA-ryhmä TAI sopeutumisvalmennuskurssi,  

Vertaistukihenkilöt 

Sydänyhdistystoiminta 

Yksilöllinen hyvinvointisuunnitelma, 

sosiaalitoimi, TE-toimisto, kolmas sektori, 

Kotitori, Ikäpiste, Ikäneuvola 

Sähköinen asiointi 

Ammattilaisten 

yhteisvastaanotot 

Ryhmävastaanotot 

Kotikäynti 

Verkostokokous 

Web-asiointi / 

Puhelin 

Web-asiointi / Puhelin  

(myös ammatti-

laisten kesken) 

Tukisoitot 

Tukisoitot, kotikäynnit 

(läheiset mukana) 

Tarvittaessa  

esh pkl-käynnit  

Seuranta Koordi-
naatio 

Omahoidon tuki 

Yksilö-
vastaanoton 
vaihtoehdot 

TULPPA-ryhmä TAI Kuntoutumiskurssi 

TAI Erityistyöntekijöiden ohjaus, Terveystasku 

Suuntima 

  
Asiakas itse 

 

  
Oma lääkäri 

 

Omahoitaja 

Hoitovastaava 

(tk/ksh) 

Ajan-
varaus 

Asiakas varaa 

itse 

Asiakas varaa 

itse 

Ammatti-

lainen varaa 

Ammatti-

lainen varaa 

Lähtökriteerit ja -
dokumentit Tavoitteet 

 

• osaat ja uskallat ottaa vastuun omasta 

hoidostasi omien voimavarojesi mukaan 

• tunnet olevasi ammattihenkilöiden 

kanssa tasavertainen keskustelija 

• tunnet oman sairautesi 

hoitojärjestelmän ja osaat asioida siinä 

• olet selvillä, miten itse helpotat arjessa 

pärjäämistäsi / työhön paluutasi ja mitä 

sepelvaltimotaudin kannalta pitää ottaa 

huomioon työssä ja työolosuhteissa 

 

Tavoitteet 

 

 

• ymmärrät sepelvaltimotautiin ja sen etenemiseen 

yhteydessä olevien riskitekijöiden merkityksen ja 

tiedät, miten niihin voi itse vaikuttaa 

• ymmärrät psykososiaalisten riskitekijöiden 

merkityksen suhteessa omaan tilanteeseesi 

• ymmärrät sydänsairauden mahdollisesti aiheuttamat 

muutokset parisuhteeseen ja seksuaalielämään 

• olet selvillä, mitkä tekijät sepelvaltimotautia 

sairastavalla vaikuttavat työkykyisyyteen ja 

työkyvyttömyyteen 

• osaat arvioida kuntoutuksen tarvettasi 

• tunnet sydänpotilaan sosiaaliturvan pääpiirteet ja 

tavallisimmat sosiaalietuudet sekä osaat hakea niitä 

 

 

Asiakas 



www.suuntima.com 









Hämeenlinnan sähköinen asiointi –
www.minunterveyteni.fi

26.10.2015

Jari Numminen, projektipäällikkö
Hämeenlinnan kaupunki, terveyspalvelut



Hämeenlinnassa on lähes 
68 000 asukasta 



Terveyspalvelut vastaa perusterveydenhuollon osalta

9 Avosairaanhoidon palveluista 8 terveysasemaa, röntgen, 
toimenpideyksikkö, hoitotarvikejakelu, apuvälinelainaus, lääkinnällinen 
kuntoutus

9 Suun terveydenhuollon palveluista 7 hammashoitolaa  

9 Terveyskeskusairaalan ja geriatrian palveluista 3 osastoa ja yhteensä 
90 potilaspaikkaa

.

Terveyspalvelut Hämeenlinnassa



• Terveystili = terveystaltio = Taltioni (Hämeenlinnan tapauksessa)
• Paikka, jonne asiakas tuottaa itse tietoa ja jonka käytöstä hän itse 

päättää

• Digitaalinen arvopalvelu
• Sähköisesti käytettävä palvelu, joka tuo asiakkaalle ja ammattilaiselle 

lisäarvoa
• Muuttaa toimintaprosessia verrattuna paperiseen prosessiin = Ei vain 

sähköistetä lomaketta
• Hämeenlinnan mallissa tarkoittaa enemmän tietoa, välineitä ja valtaa 

asiakkaalle

Käsitemäärittely 



Perusterveydenhuollon kehittämisen taustaa

TERVEYSHYÖTY
Lähde: http://www.potkuhanke.fi/fi

Lähde: 
http://www.ihi.org/engage/initiat
ives/TripleAim/



Asiakas itse…
– taustalla vuosien strateginen kehittämistyö 

On syytä pohtia jo nyt millaiseksi terveydenhuollon 
ammattilaisen työ tulee muuttumaan!

Potku 1 ja 2 (2010-2014)
”Potilas kuskin paikalle”
Asiakas määrittää itse hoidon 
tarpeensa ja tavoitteensa ja saa 
tarpeidensa mukaista koordinoitua 
omahoidon tukea 
hoitovastaavaltaan ja 
moniammatilliselta tiimiltä.
=> PARADIGMAMUUTOS

Hoito- ja kuntoususuunnitelma
(2011-2012)                                
KELAn ja STM:n rahoittamana 
kehitetty moniammatillisen 
kuntoutussuunnitelman väline sekä 
sähköinen, THL:n määrityksen 
mukainen terveys- ja 
hoitosuunnitelma                           
Î VÄLINE AMMATTILAISILLE

Päätöksentuki asiakkaalle (2013-
2015)
Asiakas voi itse potilas- ja 
terveystietojaan hyödyntäen tehdä 
terveystarkastuksen, arvioida 
oireitaan sekä saada 
päätöksentukeen (*) perustuvia 
suosituksia ja ohjeita. Lisäksi hän 
voi liittää palvelut helposti osaksi 
terveysaseman palveluvalikoimaa.                     
Î VÄLINE ASIAKKAILLE

”Jatkohanke” (2015Æ)
Asiakas voi seurata sensorien 
avulla omaa terveydentilaansa ja 
saada siihen perustuvaa 
päätöksentukea (*) sekä 
omahoidon tukea                             
Î LISÄÄ VÄLINEITÄ

* Päätöksentuki = EBMeDS, Duodecim 



Palvelukokonaisuus
Minunterveyteni.fi – Digitaalinen arvopalvelu



Potilas-
kertomus

Omat
terveys-
tiedot

Päätöksentuki 
/

lääketieteellin
en tietämys





WWW.MINUNTERVEYTENI.FI
26.10.2015 / IR



eOmahoito
Turvallinen viestikanava

Diagnoosit, lääkityslista, laboratoriotulokset
Hoitosuunnitelma, rokotustiedot

Marevan-hoito



eOmahoito - Terveystilanne



• Tunnistautumiset
• Palvelun ymmärrettävyys: Useat terveystilit
• Vain kaksi oirearviota
• Puuttuva automatiikka jatkokäsittelyssä
• Kehittämisen kustannukset

• Ammattilaisella yksi käyttöliittymä
• Brändäys: yksi nimi – kaikki palvelut
• Asiakkaat kiittäneet kokonaisuutta
• Todentanut uuden ajan palvelun mahdollisuudet –

kokeilualusta kehittämistyölle
• Antaa valtaa asiakkaalle

Haasteet ja hyvät puolet



Tulevaisuus?





Lopuksi





Asiakas kysyi palvelun esittelytilanteessa:

Olennainen kysymys



Välineet tukevat 
muutosta

Asiakas on 
asiantuntija

Toiminnallinen 
muutos



Matti ei saa unta…



Hämeenlinnan malli



Kiitos!
jari.numminen@hameenlinna.fi
@JNumminen



Hyvis- 
kokemuksia ja kehittämisideoita 

Sote2020 seminaari Peurunka 27.10.2015 



 Katrianna Rantanen 

  

MIKÄ IHMEEN JYTE ? 

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen  
terveyskeskus palvelee  
Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen  
ja Uuraisten kunnan asukkaita. 
Yhteistoiminta-alueella tuotetaan  
palvelut noin 151 000 asukkaalle. 
 

 

KONNEVESI

MULTIA UURAINEN

KEURUU

PETÄJÄVESI

LAUKAA HANKASALMI

JYVÄSKYLÄ

MUURAME TOIVAKKA

LUHANKA

JOUTSA

SEUTUTERVEYSKESKUS JA JYVÄSKYLÄN 
YHTEISTOIMINTA-ALUE

seututerveyskeskus

Jkl:n yhteistoiminta-alue

         12 terveysasemaa 

151 000 asukkaan perusterveydenhoito 
• Henkilökuntaa 1100 
• Lääkäreitä noin 100 

       332 sairaansijaa/tks    

KORPILAHTI 

27.10.2015 



Hyviksen käyttöönoton kokemuksia 
JYTEssä 

• Syksyllä 2013 hoitohenkilökunnalle informaatiotilaisuus 
hoitotyönmeetingissä 

• Hyvis-ammattilaisryhmien määrittely 
• Hyvis-koulutukset ammattilaisille tammikuussa 2014, 

Kyllön terveysaseman aluesairaanhoitajat sekä muilta 
terveysasemilta yhdyshenkilöt 

• Kyllö pilotoi käyttöönottoa, aluksi käyttöön 
    otettiin yhteydenottolomakkeet ja turvallinen 
    viestinvälitys sähköpostitse Hyviksen kautta 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Käyttöönoton laajentaminen kaikille 
terveysasemille JYTEssä 
• Elokuussa 2014 koko henkilöstön koulutus hoitotyön 

meetingissä 
• Syyskuussa 2014 kaikilla JYTEn terveysasemilla 

otettiin käyttöön yhteydenottolomake ja turvallinen 
viestin välitys TVV 

• Kyllön pilottikokemuksien perusteella oli 
    käyttöönotossa sovittu sähköisen asioinnin tilastointi 
    ja kirjaaminen, Efficalle tehty fraasi asiointia 
    varten 
• Lomakkeiden käsittelijät asemittain  
• Palvelulupaus yksi viikko 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Käyttöalueiden laajentaminen 

• Sovittiin, että jatkossa sähköisen asioinnin uudistuksia 
pilotoidaan ensin Kyllössä ja laajennetaan 
pilottikokemusten jälkeen kaikille asemille 

• Omahoitolomakkeen laatiminen 
• Pneumokokkirokotelomake rokotekampanjan tueksi 
• Pitkäaikaissairauksien seurantalomakkeita Hyvikseen 

– Pef-seuranta siirrettäväksi suoraan Vilkan analyysiohjelmaan 
– Verensokerin parimittaus 
– Verenpaineen kotimittaukset 
 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Lääkäri pilottiin mukaan 

• Kyllössä lääkäri otti TVV käyttöön ja asioi 
sähköpostitse potilaiden kanssa, suurimpana 
käyttöalueena oli korvata puhelinsoitot sähköpostitse 

• Laboratorio- ja rtg- vastaukset, jatkohoitosuunnitelmat 
 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Yhteydenottolomakkeiden kautta 

• Potilaat pyytävät eniten lääkemääräyksen uusintoja 
• Kysyvät laboratoriovastauksia 
• Kysyvät lääkäriaikoja 
• Pyytävät tarkistamaan tietojaan, esim. rokotusten 

voimassaoloja 
• Ovat huolissaan jostain oireesta 
• Saadaan ammattilaisen ja potilaan välille myös 

sähköpostiyhteys 
• Ammattilainen vastaa lomakkeen käsiteltyään TVV 

kautta 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Käyttöönoton haasteita 
• Henkilöstön sitoutuminen ja osaaminen 
• Jokaista toimintoa varten tarvitaan ohje ja käyttöönoton 

suunnitelma 
• Pelko kaksinkertaisesta työstä 
• Aluksi vie aikaa 
• Sähköinen asiointi on vain yksi tapa potilaan ottaa 

yhteyttä. Se on täysin yhdenvertainen puhelinpalvelun 
tai käynnin kanssa 

• Potilaat eivät löydä palvelua tai kokevat hankalaksi 
käyttää 
 

  Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Kokemusten perusteella 
• Lisättiin viestintää ja muokattiin terveysasemien 

aulatelevisioihin Hyvis-tiedotteet 
• Muokattiin terveysasemien tiedotteisiin Hyvis-asiointi 
• Terveysasemien nettisivuille linkitettiin Hyvis-portaali 
• Järjestettiin uusi henkilöstön käyttökoulutus 

terveysasemille, nyt siten, että käytiin jokaisella 
asemalla yksilöllisesti käyttäjien kanssa Hyvis-portaalin 
käyttö 6/2015 
 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Oirekyselylomakkeet käyttöön 

• VTI eli virtsatietulehduksen oirekyselylomakkeet 
käyttöön (saman pv aikana) 

• Sukupuolitaudin epäilyssä oirekyselylomakkeet 
käyttöön (1-3 pv) 

• Palvelulupausta nopeutettiin   
 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Sähköinen ajanvaraus 
• Laajennettiin portaali-asiointia ottamalla käyttöön KAV 

eli kansalaisen sähköinen ajanvaraus   
• Pilotti aloitettiin Kyllössä 1.9.2015 
• Edeltävästi tehtiin Efficalle ajanvarauksen taustat ja 

muokattiin vastaanoton ajanvarauskirjoille 0voshe, sh-
vastaanoton e-ajat 

• Sähköinen ajanvaraus laajennetaan kaikille JYTEn 
terveysasemille joulukuussa 2015, käyttöönotto 
15.12.15 
 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Ideoita tulevaisuuteen 

 Katrianna Rantanen 

• Hyppönen &kumppanit tutkimus Sosiaali- ja 
terveydenhuollon sähköinen asiointi- kansalaisen 
kokemukset ja tarpeet tutkimus. THL-raportti 33/2014 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/125597/UR
N_ISBN_978-952-302-410-6.pdf?sequence=1 
• Oman terveyden seuranta 
• Älypuhelinsovellukset Hyvisportaaliin 

– Verensokeriseurannat, pef-seurannat, RR-seurannat 
– Itseilmoittautuminen puhelimen kautta 
– Tekstiviestimuistutukset lähestyvästä ajasta 
– The Internet of Things: laitteesta laitteeseen tiedon siirto 
” esineiden internet” 

27.10.2015 



Ideoita 
• Yhteinen monikanavainen palvelualusta Hyviksen 

kautta 
• Puhelinpalvelu, sähköposti- teksti- ja ääniviestit, chat, 

videovälitteiset yhteydenotot samaan toiminnalliseen 
kokonaisuuteen 

• Henkilöstöresurssin järkevä käyttö 
• Palvelujen digitalisoiminen 
• Potilaan omahoidon ja itsemääräämisoikeuden 

lisääminen 
• Päätöksenteon tuki oirekyselyihin 

 

 
 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Ideoita tulevaisuuteen 
• Viestinnän tehostaminen, viestintäsuunnitelma ja 

viestinnän ammattilaiset mukaan kehitystyöhön 
• Hyvis-portaalin sivustolle käytettävyys-analyysi 

heuristiikkoja hyväksikäyttäen 
• Asiakaskysely Hyvis-alueilla 
• Käytettävyyden parantaminen asiakaslähtöisesti että 

ammattilaisille 
• Portaalin kehittäminen ketterän kehitysmallin 

mukaisesti 
• Henkilöstökoulutuksia lisää 
• Kolmannen sektorin koulutukset 

  Katrianna Rantanen 27.10.2015 



KIITOS 

 Katrianna Rantanen 27.10.2015 



Hyvis nyt ja tulevaisuudessa 

Sirpa Sundgren 
Projektikoordinaattori, TtM  

KSSHP, Tietohallinto 
sirpa.sundgren@ksshp.fi 

 



Hyvis nyt: 1,2 milj. kansalaista 
 

 



Hyvis Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
alueella 

Tällä hetkellä käytettävissä 
– Jyte 
– Erikoissairaanhoito 
– Saarikka 
– Seututerveyskeskus 

 

Seuraavina vuorossa   
– Sosiaalitoimen organisaatiot 
– Wiitaunioni? 
– Äänekoski? 
– Kinnula? 

PIHTIPUDAS 
KINNULA 

KIVIJÄRVI 
VIITASAARI 

KYYJÄVI 

KARSTULA 

SAARIÄRVI ÄÄNEKOSKI 
KONNEVESI 

MULTIA UURAINEN 

KEURUU PETÄJÄVESI 

LAUKAA 

HANKASALMI 

JYVÄSKYLÄ 

MUURAME 
TOIVAKKA 

JÄMSÄ 

KUHMOINEN 

LUHANKA 

JOUTSA 

KANNONKOSKI 

PEGASOS 

MEDIATRI 
EFFICA 



Hyvis nyt 
• Julkinen Hyvis.fi 

– Keski-Suomen Hyvis sisältää paljon terveyden ja hyvinvoinnin materiaalia (KSSHP:n 
perusterveydenhuollon yksikkö ylläpitää) 

 
• Turvallinen viestinvälitys : 

– käytettävissä nyky Hyviksessä ammattilaisen ja potilaan välillä 
 

• Sähköiset lomakkeet:  
– Toteutettu paljon erilaisia, sekä yhteydenottotyyppisiä- että esitieto- 
lomakkeita 

  
• Sähköiset ajanvarauspalvelut :  

– Tiedon kansalaisen ajanvaraus upotettu Hyvikseen (Jyten käytössä) 
 

• E-kirjeen lähetys mahdollista 
 

• Sosiaalitoimi: 
– Turvallinen viestinvälitys ja sähköiset lomakkeet mahdollistuvat  
lähiaikoina 
 

• Uusi sairaala hanke: Innovaatio työryhmä perusteilla 
 
 



Käyttöön otetut sähköiset lomakkeet (noin 50 kpl) 
 

 
– Pneumokokkirokotteen  pyyntölomake Jyte 
– Yhteydenottopyyntölomake: Päihdehoitajat (esh),Jyten terveysasemat, Seututk Keuruu-Multia ja 

Laukaa, Saarikka,  fysioterapia ja mielenterveyskeskus 
– Virtsatieinfektioepäilyn vuoksi yht. ottolomake 
– Huoli sukupuolitaudista - lomake 
– Opiskeluterveydenhuollon esitietolomake 
– Fysioterapian esitietolomake  
– Suun terveydenhuollon esitietolomake 
– Äitiyshuollon esitietolomake (yhteinen perusterv. huolto & esh) 
– Omahoitolomake (Jyte,Seututk) 
– Kouluth:n lomakkeet: Terveyskysely 1.,5. ja 8. luokkalaisten vanhemmille, HPV-rokotus lupa ja 

erityisruokavalio lomake 
– Lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksikön lomakkeet (esh) 
– Psykiatrian oirekyselylomakkeet (BDI, MDQ, Prod-seula, Audit) 
– ESH:n yhteydenottolomakkeet: Syksyn mittaan lisää käyttöön ottavia yksikköjä. 
–  Nyt kipupkl ja korva-nenä- ja kurkkutaudit sekä kuuloasema 
– Lapsettomuus esitietolomakkeet (naiselle ja miehelle) 
– Ruuankäytön kyselylomake 
– Kuukautisten siirtolomake 
– Pef-puhallusseuranta 
– COPD arviointitesti 
– Astmatesti 
– Kipukysely (esh) 
– Uni ensikäynti ja seurantakäynti (esh) 
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2014 2015

SA-sopimukset - väestöpohjaan suhteutettuna  

Etelä-Karjala

Etelä-Savo

Itä-Savo

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Päijät-Häme

Etelä-Pohjanmaa

Sopimukset/kk Yht. % Väestöpohja 250 369 Keski-Suomi 



Hyvis SADe-yhteistyöprojekti 
Osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa 

 Päättyy 2015 lopussa 
 

• Ajanvaraus ja palveluhallinta (potilaan ajanvarausoikeus): pilotointi alkaa nyt loppuvuodesta. Ensi vuonna 
mahdollista ottaa käyttöön Keski-Suomessa. Myös erikoissairaanhoitoon tulevaisuudessa. 
 

• Omahoitopolut.fi: kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy luotettavaa tietoa ja testejä 
terveydestä ja hyvinvoinnista. Myös ammattilaiset voivat hyödyntää elintapaohjauksessa.  
– Neljän kansansairauden riskitesti ja hoitoonohjaus  
– Lasten terveen kasvun omahoitopolku  
– Päihde- ja mielenterveys omahoitopolku 
– Ikäihmisen toimintakyky  

 
• Puolesta asiointi: kansallinen määrittely aih. viivettä  

– Pilotit Eksote ja PHSOTEY loppuvuodesta 
 

• Palveluvaaka (Etsi, vertaa ja arvioi palveluja) 
– Jatkossa osa  palvelutietovarantoa, joka kattaa kaikki sektorit ja toimijat (Valtiokonttori ja 

Väestökeskus toteuttaa) 
– Kuntiin/kuntayhtymiin ja sairaanhoitopiireihin mennyt pyyntö nimetä Palveluhakemiston 

koordinaattori. THL järjestää heille infotilaisuuden kansallisen sosiaali- ja terveysalan 
palveluhakemiston käyttöönotosta ja tiedonkeruusta 29.10.  THL järjestää koulutusta 
Palveluhakemiston käyttöön. Tietojen syöttö on käynnissä sairaanhoitopiireissä  

        ja osassa kuntia.  
• Spontaani palaute (PHSOTEY, Eksote) 

 
  



Sähköiset palvelut tulevaisuudessa  
• Potilaan oma terveyskansio (esim.Taltioni?), joihin voi tallettaa omat 

tiedot esim. RR, veren sokeri, pef-arvot ym. ja jotka on 
ammattilaisella käytettävissä tarvittaessa 

• Ammattilainen-ammattilainen väl. viestinvälitys 
• Potilaan päätöksentuki 
• Monikanavaviestintä (sms, chat, ammattilaisen 
 ja potilaan väl. kuvayhteys,  videot ym.) 
• Verkkoryhmät ja vertaistuki 
• Verkkokurssit  (esim. tekonivelleikkaukseen 
 valmistautuvalle) 
• Automaattiset ilmoitukset esim. lähetteen tilan 
 muutoksista 
• Yhteydet potilastietojärjestelmään 
 

 
 
 



Sähköiset palvelut tulevaisuudessa  

• Hyvis NG 2016 
– Avoimen lähdekoodin ratkaisu nykyisen 

tuotesidonnaisen (Sharepoint 2010) sijaan 
• Tiedon kerääminen ja koostaminen 

(uudentyyppiset lomakkeet) 
• modulaarisuus 
• Monialueasiointi 
• Erilaisia kirjautumistapoja 
• Potilasohjeet Hyvikseen 

 



Jari Korhonen, projektipäällikkö, Hyvis-ICT Oy 
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