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Projekti pähkinänkuoressa 

• Hallitusohjelman ja Sotetieto hyötykäyttöön –strategian 
kärkihanke  

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen perinteisen toimintamallin 
uudelleen muotoilu 

• Hankkii, kehittää ja ottaa käyttöön sähköisen 
palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa uuden toimintamallin 

• Tähtää kansallisen palvelukokonaisuuden syntymiseen ja 
kytkeytyy tiiviisti muihin kansallisiin hankkeisiin (mm. kansallinen 
PHR, Kapa-palvelut, SADe-Sote- palvelut, Virtuaalisairaala)  

• Palvelukokonaisuus on kaikkien kuntatoimijoiden 
käyttöönotettavissa ilman kilpailutusta 2018 

• Suorat kustannushyödyt laskettu (KPMG kustannushyötyanalyysi 
2015) olevan 17 euroa per asukas per vuosi kun 
palvelukokonaisuus on laajasti käytössä  
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Konsortio 

• Espoo (isäntäkaupunki), Turku, Tampere, 
Oulu, Helsinki, Joensuu, Hämeenlinna, 
Kuopio, Lahti, Sodankylä, Porvoo, Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

 



Omat digiajan hyvinvointipalvelut 
Asiakkaan 
tilanteen 
arviointi 

Hoidon ja 
palvelun 

suunnittelu 

Hoidon ja 
palvelun 
toteutus 

+ Joustavuus   + Ajasta & paikasta riippumattomuus   + Jatkuva seuranta    
+ Enemmän vaihtoehtoja   + Nopeus   + Oma vaikuttaminen  + Sujuva palvelu  

+ Helppous   + Läpinäkyvyys 
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Kysymykset 

Mitä hyötyä asiakkaalle on digitaalisista 
(omahoidon) palveluista?  
Onko omahoito vaikuttavaa?  
Kuinka pitkälle sote-palvelut voivat olla 
itsepalvelua?   
Osaavatko iäkkäät ja monisairaat käyttää 
digitaalisia palveluja?   
Miten digitalisaatio muuttaa ammattilaisen työtä 
sote-keskuksissa? 
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Mitä hyötyä asiakkaalle on 
digitaalisista (oma)palveluista?  
 

• Tieto käytössä 
• Välineet arviointiin, suunnitteluun, hoidon 

toteutukseen 
• Pääsee itse hallinnoimaan ja luvittamaan 

omien tietojensa käyttöä 
• Selkeät palvelupolut ja tasalaatuisuus 
• Yhteydenpito ammattilaiseen digikanavien 

kautta  
 



19.4.2017 

Onko omahoito vaikuttavaa?  
 

• Aktiiviset ja omatoimiset ihmiset pysyvät 
terveempinä 

• Hoidon toteuttaminen ja elintapamuutokset 
tapahtuvat käytännössä aina ihmisten arjessa 
omahoitona 

• Runsaasti näyttöä siitä, että esim. 
pitkäaikaissairauksien hoidon tulokset 
paranevat, kun potilas itse ja/tai hänen 
omaisensa osallistuvat hoidon suunnitteluun  
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Kuinka pitkälle sote-palvelut voivat 
olla itsepalvelua?   
 

• Aktiivinen henkilö, jolla ei ole oireita eikä 
paljon riskejä huolehtii hyvinvoinnistaan 
pitkälle omatoimisesti. ODA tarjoaa siihen 
välineitä 

• Osa nykyisten palvelupolkujen vaiheista 
voidaan hoitaa itsepalveluna ja/tai 
digitaalisesti, jos potilas/asiakas niin 
haluaa 
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Osaavatko iäkkäät ja monisairaat 
käyttää digitaalisia palveluja?   
 

• Ketään ei pakoteta asioimaan verkossa 
• Digitaaliset palvelut vapauttavat henkilöstöä 

asiakkaiden kohtaamiseen 
• Yhä suurempi osa eläkeläisistäkin käyttää jo 

nettiä  
• Monet vammaiset asioivat liikunta- ja 

aistiesteiden vuoksi mielellään verkossa 
• Puolesta asiointi omaiselle 
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Miten digitaalisaatio muuttaa 
ammattilaisen työtä sote-
keskuksissa? 
 

• Vähemmän puhelintyötä 
• Vähemmän muita rutiineja 
• Suurempi osa työajasta asiakastapaamisiin 
• Asiakas on paremmin valmistautunut ja aktiivisempi 
• Ammattilaisen rooli muuttuu valmentavaan suuntaan 
• Ammattitaidolle enemmän käyttöä 
• Parempi suunnitelmallisuus 
• Vakioitu työ 

 



ODA ja Sote uudistuksen tavoitteet 
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Asiakas 
tietää, osaa, 
osallistuu ja 

luvittaa 

Hoidon/palvelun 
tarpeen arviointi 

Suunnitelma 

Toteutus Integraatio 

Terveys ja 
hyvinvointi 
paranee. 

Tuottavuus 
paranee 

Tarpeen arvioinnin välineitä 
- Kansalaiselle itselle 
- Osana digitaalista palvelupolkua  
(vakiointi, tasapuolisuus, vapauttaa ammattilaisen aikaa) 

Personoitu näkymä minun kannalta 
oleellisiin tietoihin (Kannasta ja  
ajanvaraustiedoista) 
Tavoitteet ja tehtävät (omat ja ammattilaisen) 
Palveluvaraukset 
Setelit 

Valmennukset tukevat omahoitoa 
Muistutteet 
Virtuaalisairaala ja muut  sisällöt? 

Asiakkaan suunnitelma on 
väline, joka integroi juuri hänen 
palvelunsa.  
Asiakas antaa oikeudet  
Omaisille/ammattilaisille 

Terveyshyötymalli 
Patient centered care   
Tiedetään, että parantaa  
terveyttä ja vähentää palv tarvetta 
Digitalisaatio vakiointi 

Valinnan vapaus 
Tuotannon ohjaus 

Asiakkaan 
oma tiimi 



ODA kehittämistapa 

Nykytila 

Valmennus 

Tavoitetila 
Hoitopolku 
(Sisällöt 

ODA1) 

Käyttäjätarinat 

Toteutus (MC 
Solita) Testaus /pilotti 

Uudistetut 
käyttäjätarinat 

Toteutus 

Uudet Omahoitopalvelut 

Palvelu-
muotoilu 

Palvelu-
muotoilu 
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Toteutusvaiheen aikataulu 

Toiminnallisen muutoksen valmennus, toteutus ja arviointi  
Tutkimusyhteistyö ja vaikuttavuuden arviointi  

1/16- 10/18 

Kilpailutus  
3/16 – 11/16 

ODA palvelukokonaisuuden 
toteutus ja testaus 
vaiheittain 12/16- 12/17 

ODA 
palvelukokonaisuuden 
pilotointi 
10/17- 10/18 

Kehittämistyön kommentointi Levittäminen 
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Lisätietoja 
Tuula Heinänen/ Espoon kaupunki, kehittämisjohtaja, projektin omistaja ja 
ohjausryhmän puheenjohtaja: tuula.heinanen@espoo.fi, 043-825 1379 
 
Hanna Nordlund/ Espoon kaupunki, projektijohtaja  
hanna.nordlund@espoo.fi, 043- 825 7275 
 
Jaakko Korhonen/ Espoon kaupunki, tekninen projektipäällikkö 
jaakko.korhonen@espoo.fi, 050-3285285  
 
Jari Numminen/ Espoon kaupunki, projektipäällikkö 
jari.numminen@espoo.fi, 046-8772162  
 
Leena Latva-Rasku/ Espoon kaupunki, projektisuunnittelija 
leena.latva-rasku@espoo.fi, 043-8248642 
 
 
www.kunnat.net/ODA 
oda-projekti.blogspot.fi 

 
 

mailto:tuula.heinanen@espoo.fi
mailto:hanna.nordlund@espoo.fi
mailto:jaakko.korhonen@espoo.fi
mailto:jari.numminen@espoo.fi
mailto:Leena.latva-rasku@espoo.fi
mailto:Leena.latva-rasku@espoo.fi
mailto:Leena.latva-rasku@espoo.fi
mailto:Leena.latva-rasku@espoo.fi
http://www.kunnat.net/ODA

	ODA – Omat digiajan hyvinvointipalvelut
	Projekti pähkinänkuoressa
	Konsortio
	Omat digiajan hyvinvointipalvelut
	Dia numero 5
	Kysymykset
	Mitä hyötyä asiakkaalle on digitaalisista (oma)palveluista? �
	Onko omahoito vaikuttavaa? �
	Kuinka pitkälle sote-palvelut voivat olla itsepalvelua?  �
	Osaavatko iäkkäät ja monisairaat käyttää digitaalisia palveluja?  �
	Miten digitaalisaatio muuttaa ammattilaisen työtä sote-keskuksissa?�
	ODA ja Sote uudistuksen tavoitteet
	ODA kehittämistapa
	Toteutusvaiheen aikataulu
	Lisätietoja

