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Virtuaalisairaala 2.0 – Osa kansallisia
kärkihankkeita

§ ODA-hankkeessa uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja
§ Painopiste on enemmän perusterveydenhuollossa
§ Omavointi, -valmennus, -arvio ja –suunnitelmia, hoitopolkuja ja palvelupolkuja
§ Espoo (isäntäkunta), Helsinki, Porvoo, Lahti, Turku, Hämeenlinna, Tampere, Joensuu,

Kuopio, Oulu, Sodankylä, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri sekä Varsinais-Suomen
sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirit

Kärkihanke (STM)
”Palvelut asiakaslähtöisiksi”

Toimenpide 1:
SoTe prosessien uusiminen

Toimenpide 2:
Asumisperusteinen sosiaaliturva

Toimenpide 3:
Perustulokokeilu

1.3 Omahoidon sähköiset palvelut



Virtuaalisairaala 2.0 ja kansallinen
järjestelmäkehitys

Virtuaalisairaala 2.0 kehityksessä pitää huomioida
integroituminen tuleviin SoTe järjestelmiin (tulevaisuuden
”potilastietojärjestelmät”.)

§ Kansallista tietojärjestelmäydintä kehitetään UNA-hankkeessa
§ Keskitetty asiakkuudenhallinta, toiminnanohjaus ja tuotannonohjaus
§ Mukana mannersuomen sairaanhoitopiirit/soteyhtymät + muutama isompi

kaupunki
§ PSHP toimii isäntänä

§ HUS, Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula kehittää omaa
järjestelmäänsä Apotti-hankkeessa.



Virtuaalisairala 2.0 – Osa Tays Digi kokonaiskuvaa

kokoaa yhteen Tays:n asiakkailleen tarjoamat
sähköiset palvelut, esim:
§ Sähköiset esitietolomakkeet
§ Ajanvaraus
§ Digitaaliset hoitopolut (kuten Virtuaalisairaalan

Omapolku)
§ Verkko-polit (kuten Noona)



Virtuaalisairala 2.0 – Taustoja

VIRTUAALISAIRAALA 2.0 ON HANKE, JOKA TUOTTAA
TERVEYSKYLÄ.FI-PALVELUJA
§ Virtuaalisairaala 1.0 oli HUS:n oma digitalisaatiohanke, joka aloitti

Terveyskylä.fi-palvelujen tuottamisen
§ Virtuaalisairaala 2.0 –hanke laajentaa Terveyskylä.fi –palvelut

kansalliselle tasolle
§ Hankkeessa on mukana yliopistosairaanhoitopiirit
§ Hanke päättyy 2018, kehittäminen ei
§ Lisää hankkeesta:

§ http://www.virtuaalisairaala2.fi



Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa
kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.

Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa
potilaille ja työkaluja ammattilaisille.



Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen
seuraamiseen sekä pitkäaikaisen sairauden kanssa elämiseen.

Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Ennakoivan hoidon merkitys kasvaa ja ihmisten mahdollisuudet oman terveyden
ylläpitämiseen lisääntyvät.

Terveyskylä on aina avoinna, ja sinne pääsee mistä tahansa, kunhan käytössä on
verkkoyhteys ja tietokone, tabletti tai älypuhelin.



AMMATTILAISILLE

DIGIPALVELUT POTILAIDEN
HOITOPOLUN OSANA

KANSALAISILLE
AVOIMET PALVELUT



KANSALAISILLE AVOIMET PALVELUT

Informaatio-
ja neuvonta-

palvelut

Palveluohjaus Itse- ja
omahoitopalvelut

Oirekohtaiset
puntarit

Osallista-
minen PalveluesittelytVertais-

tuki

Veloituksetta kaikkien käytössä.
Käy tutustumassa, sisältöä on jo paljon: Terveyskylä.fi



DIGIPALVELUT POTILAIDEN HOITOPOLUN
OSANA

Omapolku- asiakkuustili

Tunnistautuminen

Yksilöllinen
hoitosuunnitelma
potilaan näkyville

Omahoito/
omaseuranta

Tuki/valmennus
terapia/etähoito Kommunikointi

Tutkimussuostumus

Sovellukset
Laitteet, mittaritOirepuntari

TAYS:n ensimmäiset hoitopolut ovat ”kirjoituspöydällä”.
Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete.



AMMATTILAISILLE
Diagnosoinnin

työkalut

Hoito-ohjeet
digimuodossa

Etävastaanotot

Sovellukset/
sensorit

eKonsultaatiot

Tutkijan työkalut

Ammattilaisten työkalut ja materiaali jakautuu:
§ Hoitopolulle, jossa toteutetaan potilaan hoitoa
§ Ammattilaisten osioon, jossa vain ammattilaisten omaan käyttöön

tarkoitettua materiaalia/työkaluja.
§ Tänne voi jo ammattilainen tutustua Terveyskylä.fi pääsivulta
§ Sisältö vielä täysin HUS:n tuottamaa/tarpeisiin.



Terveyskylä.fi – miltä se näyttää?
Huom! Ulkoasu tulee uudistumaan ja palvelemaan paremmin esim. saavutettavuuden
näkökulmasta



Terveyskylä.fi ”talo” - miltä se näyttää?



Terveyskylä.fi Omapolku – miltä se näyttää?

§ Asiakkaan näkymä kirjautumisen jälkeen eli ”kotisivu”
(huom. kuvat testiympäristöstä)

Asiakkaan
käytössä

olevat
hoitopolut

Asiakkaan
käytössä

olevat
hoitopolut



Terveyskylä.fi Omapolku – miltä se näyttää?

Asiakas
etenee

hoitopolulla
tekemällä
”tehtäviä”

Asiakas
etenee

hoitopolulla
tekemällä
”tehtäviä”

Tehtävä saattaa
olla kysely,
luettavaa,

katsottavaa,
labrakäynti jne.

Tehtävä saattaa
olla kysely,
luettavaa,

katsottavaa,
labrakäynti jne.

§ Asiakkaan näkymä Digihoitopolkuun (= hoitopolku)



Terveyskylä.fi Omapolku – miltä se näyttää?

§ Omapolun hoitopolkuun liittyviä muita palveluja

Viestittely
hoitopolkuun

liitetyn
ammattilaisen ja
asiakkaan välillä

Viestittely
hoitopolkuun

liitetyn
ammattilaisen ja
asiakkaan välillä

Hoitopolkuun
liittyvä kalenteri

Hoitopolkuun
liittyvä kalenteri

Hoitopolkuun
liittyvät

yleisimmät
kysymykset

vastauksineen

Hoitopolkuun
liittyvät

yleisimmät
kysymykset

vastauksineen



Terveyskylä.fi Omapolku– miltä se näyttää?

§ Ammattilaisen näkymä

Ammattilaisen vastuulla
olevan digihoitopolun

potilaslista

Ammattilaisen vastuulla
olevan digihoitopolun

potilaslista

Potilaslistalta avataan
potilaskortti, jossa potilaan tiedot
sekä työkalut kommunikointiin ja

hoitopolun ja kalenterin
muokkaukseen

Potilaslistalta avataan
potilaskortti, jossa potilaan tiedot
sekä työkalut kommunikointiin ja

hoitopolun ja kalenterin
muokkaukseen



Virtuaalisairaala 2.0 –
miten sitä tehdään meillä TAYS:ssa?

§ Kaikkiin taloihin pyritään saamaan edustus TAYS:sta
§ TAYS:llä on vetovastuu IBD-potilaan talosta (Vatsatalon ”alitalo”) ja

Silmätalosta.
§ TAYS ammattilaiset osallistuvat

sisällön tuottamiseen talojen
yleiselle puolelle, vähintään kommentoimalla

§ TAYS:n omia digihoitopolkuja on työn alla
IBD- ja aivovammapotilaiden seurantaan,
sekä aivokasvainleikkaukseen tulijalle
§ Lisäksi suunnitellaan oirenavigaattoreita

ja mobiilisovelluksia



Virtuaalisairaala 2.0 –
PSHP yhteyshenkilöitä

§ Sinikka Pennanen
§ VS2.0 Kehittämispäällikkö

§ Tiina Viitala
§ VS2.0 Tuotevastaava

§ Jami Virtanen
§ VS2.0 Projektisihteeri

§ Pia Höglund
§ VS2.0 laskutus- ja talousasiat

§Marja-Leena Ruuhi
§ VS2.0 viestintä



Olennaista on ymmärtää toiminnan muutos.
Digitalisaatio on keino muutoksessa,

ei tavoite.

KIITOS!


