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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

Hyvinvointitarkastus

Oma-arvio

Oirearviot

Omasuunnitelma

Hyvinvointi-

valmennukset



Mitä hyötyä digitaalisista 
OMAOLO-palveluista?

ASIAKKAALLE

o tieto käytössä

o välineet arviointiin, suunnitteluun ja hoidon toteutukseen

o pääsee itse hallinnoimaan ja luvittamaan omien tietojensa käyttöä

o selkeät palvelupolut ja tasalaatuisuus

o yhteydenpito ammattilaiseen digikanavien kautta

AMMATTILAINEN

o vähemmän puhelintyötä

o vähemmän muita rutiineja

o suurempi osa työajasta asiakastapaamisiin

o asiakas on paremmin valmistautunut ja aktiivisempi

o ammattilaisen rooli muuttuu valmentavaan suuntaan

o ammattitaidolle enemmän käyttöä

o parempi suunnitelmallisuus

o vakioitu työ





Omaolossa valmiina

• Tekninen alusta, jolla palvelu pyörii

• Useita pilottiympäristöjä

• Lomakeratkaisu
• Lomakkeita omana tuotantona (vaatii koodaustaitoa)

• ODA1 lomakkeita

• Tunnistautuminen

• Päättelykoneet

• Integraatioväylä

• Kansalaisen ja ammattilaisen välineitä

• Kommentointi

• Hoitosuunnitelma

• Ajanvaraus (Effica+Pegasos)

• Mobiiliversio

• Minimikontekstinhallinta



KUNTAPILOTIT



29.5.2017



Tampereen pilottiprosessit



Lapsiperheiden pilotteja ODAssa

KUOPIO / Ala- ja yläkoululaisen palveluprosessi avohuollon palvelussa

o TAVOITE: Oppilas ja hänen perhe saa heille sopivaa varhaisen vaiheen tukea oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa 
oppilaan / hänen perheensä tarpeen mukaisesti

o Moniammatilliset toimijat: terveydenhuolto, oppilashuolto, lapsiperhepalvelut, lastensuojelun avohuolto ja perhetyö

o kokeillaan moniammatillisen tiimin kokoontumista kouluympäristössä (terveydenhoitaja kutsuu koolle perheiden 
itse ilmoittamat tukipalvelut)

KUOPIO / Lasten ja nuorten moniammatillinen suun terveydenhuollon  ennaltaehkäisevä prosessi

o TAVOITE: Ennaltaehkäisevän ja moniammatillisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten systemaattinen 
tunnistaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon piirissä, psyko-fyysis-sosiaalisen tuen tarpeen yksilöinti ja 
elämäntilanteen kartoitus sekä suun terveyden kohentuminen

o syntynyt huoli lapsen / nuoren / perheen voimavaroista (OMAOLOn hyvinvointitarkastuksen, suunnitelman ja 
valmennuksien hyödyntäminen)

ESPOO / laajat terveystarkastukset neuvolatoiminnassa ja kouluterveydenhuollossa

o TAVOITE: kliinistä työaikaa vapautuu asiakastyöhön, työaika kohdentuu enemmän erityistä tukea tarvitseville, 
käyntimäärät lisääntyy sekä muut kuin määräaikaistarkastukset lisääntyy

o kokeiluja esim. esitietomateriaali lähetetään lapsen huoltajalle 1,5 viikoa ennen puhelinkontaktia ja ekaluokkalaisten 
terveystarkastuksissa sähköinen esitietolomake käyttöön

Kuopio pp:

Katriina Kankkonen

katriina.kankkunen@kuopio.fi

Espoo pp:

Marja Nieminen

Marja.K.Nieminen@espoo.fi



Kehittäminen ODAssa



ODAssa toteutettava
asiakassuunnitelma



PERIAATTEITA

o Yksi asiakas – yksi suunnitelma

o Toteutus asiakkaan hyödyn ja tarpeen kautta

→edellyttää myös ammattilaisen työn ja välineiden muutosta

o Asiakas saa nähdä kaiken

→ ammattilaisen näkyvyyteen voidaan vaikuttaa

o Suunnitelma ohjaa asiakkaan ja ammattilaisen toimintaa (hoidon / palvelun 
toteutusta)

o ”Niin pientä asiaa ei olekaan, etteikö se pidä olla suunnitelmalla”.



SUUNNITELMA ja kansalaisen tiedot

o Kanta-dokumentit

= Mitä on tehty yhdessä ammattilaisen kanssa

→MENNYT AIKA: labrat, kertomustekstit, reseptit jne.

o Omatietovaranto

= Mikä tilanne on nyt

→NYKYTILANNE: oireet, ongelmat, mittaustiedot

→Historiaa trendeinä

o Suunnitelma

= Mihin ollaan menossa

→TULEVAISUUS: tavoite, keinot, ammattilaisen tuki



Asiakassuunnitelman eri vaihtoehtoja

o Asiakas saa automaattisen suunnitelman

→Oirearvion antamat toimintasuositukset

o Asiakas tekee itse suunnitelman

→Tavoitteena esim. terveellisemmät elämäntavat ja keinona 
hyvinvointivalmennukset

o Asiakas tekee yhdessä ammattilaisen kanssa

→ Yksittäisen asian hoituminen (esim. käynti lääkärillä / sairaanhoitajalla), 
asiakas saa jatko-ohjeet suunnitelman välityksellä

o Asiakas tekee yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa

→Useiden ammattilaisten yhteistyötä vaativat palvelut (sote)
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HYVINVOINTITARKASTUS

NYKYTILA

o lukuisia erilaisia sähköisiä mittareita, jotka toisistaan irrallisia

o eivät keskustele keskenään

o eivät hyödynnä olemassa olevaa dataa

TAVOITETILA

o henkilön hyvinvoinnin tilaa arvioiva kokonaisuus

o mukautuu käyttäjän tarpeen mukaan

o hyödyntää käyttäjän aikaisemmin tuottamaa dataa

o toimii asiakassegmentoinnin välineenä

o tuottaa esitietoa ammattilaisen kanssa käynnistyvää prosessia varten



16.2.2018

Sähköisestä tarkastuksesta suunnitelmaan

Tulos:

Hyvinvointitarkastus: 

Star-terveyskysely + 

BREF-elämänlaatukysely

Itsehoito

Sähköiset 
valmennukset

Mahdollisuus 
lähettää 

ammattilaiselle 
arvioitavaksi

Mahdollisuus 
varata 

ammattilaiselle 
aika



Ensimmäiset ODAn toteutettavat oirearviot

o Ylähengitystieinfektion oireet 
(nuha, kurkkukipu, nenä-, nielu- ja kurkunpäänoireet)

o TULES -oireet (selkä)

o TULES -oireet (olka)

o TULES -oireet (polvi)

o Suoliston/ vatsan oireet

o Ripulin oireet

o Virtsatieinfektion oireet

o Korvatulehduksen oireet

o Päänsärky

o Silmätulehduksen oireet

o Tuberkuloosin oireet

o Sukupuolitaudin oireet 

o Suun th:n arviot (kiireellinen hoito)



Pilottikohtaisten testivaiheen tilannekatsaus

Pilotti Konseptointi

alkanut

Testivaihe nyt Muut

Diabetes (2-tyypin) 6.9.17 Proto1 (rr-pilotti) Graafien visuaalinen esitysmuoto 

teettää lisätöitä

Verenpaine 6.9.17 Proto1 Graafien visuaalinen esitysmuoto 

teettää lisätöitä

Marevan 4.10.17 Mvp työn alla Laskuri teettää lisätöitä

VTI 6.9.17 Proto 2 starttaamassa ODA2 palveluohjaustoteutus ei 

vastaa organisaation tavoitetilaa

Selkä 6.9.17 Proto 2 starttaamassa Duodecimin palveluohjausmäärittely

ei vastaa organisaation tavoitetilaa

MTNA 27.11.17 Mvp työn alla MVP toteutus ei miellytä pilottia

Suun th 6.11.17 Mvp työn alla OHIP kysely teettää lisätöitä

Omaishoito 6.9.17 Proto 2 starttaamassa

Vammaispalvelu 6.9.17 Proto 2 starttaamassa
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Lisätietoja / hanke

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

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:jari.numminen@espoo.fi
mailto:Leena.latva-rasku@espoo.fi
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Lisätietoja / Tampere

Anniina Tirronen/ projektin omistaja ja ohjausryhmän puheenjohtaja: 
anniina.tirronen@tampere.fi

Päivi Hodgson, projektipäällikkö 

paivi.hodgson@tampere.fi, 040 806 2248

Tiina Hult, projektisuunnittelija

tiina.hult@tampere.fi, 040 152 7684

www.tampere.fi/oda

Tilaa Treen ODA-uutiskirje: http://oda.uutiskirje-db.srv.hosting.fi/
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