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VIRTUAALISAIRAALA-HANKE 1.0->2.0
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Terveyskylä Palveluverkko Innovaatiofarmi

eTerveyspalvelut

kansalaisille, asiakkaille ja 

potilaille

Oirekohtaiset navigaattorit

Itse- ja omahoito

Monikanavaiset hoito- ja 

hoidon seurantapalvelut

Sähköinen kommunikointi 

ammattilaisen kanssa

Palveluarkkitehtuurista

kansalliseksi 

palveluverkoksi

Yhteistyö kansallisten

hankkeiden ja toimijoiden 

kanssa

Yhteiskehittely 

yliopistosairaaloiden kanssa

Palvelusopimukset

Ammattilaisten väliset

turvalliset kommunikointi- ja 

konsultointiväylät

Pilvipalveluiden potentiaali

Tekoälyn hyödyntäminen

Tiedolla johtaminen, big

data ja tiedon louhinta

Mobiilialusta ja sovellukset

Internet of things(IOT)

Yhteiskehittely yritysten ja 

Start Up- toimijoiden kanssa

Tutkimusyhteistyö



KANSALAISEN SÄHKÖISTEN SOTE-PALVELUJEN 

KOKONAISKUVA

Kustannus / asiakas

Asiakkaiden määrä

Sähköisen palvelun osuus

Informointi Itsearviointi
Sähköinen 

asiointipalvelu
Fyysinen  

peruspalvelu
Fyysinen 

erityispalvelu
Vaativat 

erityispalvelut

Yleiset 

nettipalvelut

Tunnisteelliset 

nettipalvelut

Sähköinen yhteys 

palvelutuottajaan
Sosiaalitoimisto Perhetyö Lastensuojelu

Kanta / Kansa

Omakanta (PHR)Nettisivut

Palvelusetelijärjestelmä

Palveluhakemisto ja -vaaka

ODA Virtuaalisairaala

Mielenterveystalo

Apotti / UNATerveyskirjasto Omahoitopolut

Lähde: STM



eTERVEYSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHTA
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AMMATTILAINEN

Arvontuotanto

ja hyödyt

ORGANISAATIO

Kustannus-hyöty

Ansaintamalli

KANSALAINEN

POTILAS

Arvontuotanto ja hyödyt 

KANSALLINEN SOTE- ympäristö

Sidosryhmät

Verkostot 

Kansalais-

viestintä

Markkinointi

Potilaskokemus



eTERVEYSPALVELUIDEN VISIO

Asiakkaillamme on käytössä edistykselliset terveydenhuollon sähköiset 

palvelut ja he käyttävät näitä sekä muita palveluja itselleen parhaiten 

hyvinvointia luovalla tavalla.
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Yleis-

lääkäri

muu  th-

tai sos-

ammatti-

lainen

Fysio-

terapeutti

Sairaan-

hoitaja

Erikois-

lääkäri

Asiantuntijat

Koneäly

Palaute =>

peilin hionta

Asiakas 

/ potilas



KOTOA KOTIIN
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Asiointi

eKommunikaatio

Potilasinfo ja - tukipalvelut

Palautejärjestelmä

Hoitopolut

Terveyssosiaalityö

Viihtyvyys, yhteisöllisyys

Toiminnan muutokset

Infrastruktuuri ja teknologian mahdollisuudet

Vaikuttavaa hoitoa 

potilaan parhaaksi!

Potilaiden

ja läheisten

tarpeet

Itse- ja omahoitopolut

Tavoitteet

Kustannus- hyöty

Mittarit

Omahoitopolut

eSeuranta, kuntoutus
Elinympäristö



DIGITAALISTEN PALVELUIDEN
KEHITTÄMISINTO

• Työntö, into ja energia klinikoiden asiantuntijoilta

• Asiakkaiden osallistaminen, testausraati jne.

• Toiminnan muutos

• Vakioi aina kun mahdollista

• Yhteistyö; moniammatillisuus, kolmas sektori, 

Yliopistolliset sairaalat
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Luotettavaa palveluohjausta, neuvontaa, informaatiota ja 

monikanavaisesti tuotettua hoitopalvelua

kansalaisille ja eri potilasryhmille 

Ihotautitalo.fi

Syöpätalo.fi

Mielenterveystalo.fi

Neurotalo.fi

Kivunhallintalo.fi

Vertaistalo.fi

Kuntoutumistalo.fi

Painonhallintatalo.fi

Lastentalo.fi

Palveluohjaus

Oirekohtaiset

navigaattorit

RAKENNAMME TERVEYSKYLÄÄ

Lastentalo.fi

Tulehdustalo.fi



MIELENTERVEYSTALO.FI 
KANSALLISESSA KÄYTÖSSÄ
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• Kaikille avoimet palvelut

• Itse- ja omahoitopalvelut

• Oirenavigaattori ja 

palveluohjaus

• Nettiterapia lähetteellä

• Palvelut ammattilaisille

• Palvelusopimukset eri 

sairaanhoitopiirien kanssa 

• Tutkimuskäyttö
Mielenterveystalo.fi palvelussa 

asioinut arvioilta 15 % suomalaisista.



 Asioi rauhassa, kotoa tai työstä käsin 24/7

 Jonoton apu, neuvonta ja palveluohjaus

 Luotettavaa ja turvallista tietoa

 Kokemuksia ja vertaistukea

 Asiantuntijoiden tuottama palvelu

 Käyttäjät mukana suunnittelussa ja

jatkuvassa kehittämisessä

TERVETULOA TERVEYSKYLÄ.FI



 Selkeää tietoa terveysongelmaan ja sen hoitoon

 Oirekohtaiset navigaattorit opastavat avun 

saamiseen

 Itsehoito ja omahoitopolkuja

 Hoitopolulla etätukea ja -hoitoa, 

kuntoutumista ja seurantaa sairauden eri vaiheissa 

 Auttaa saamaan yhteyden terveydenhuoltoalan 

ammattilaiseen

 Digitaalista yhteydenpitoa terveydenhuoltoalan 

ammattilaisten kesken, potilaalle nopeampi apu 

kotiin

NEUVOA JA TUKEA



PAINONHALLINTATALO.FI

• Lihavuuden hoitoon luotettava ja 

turvallinen väylä

• Tietopolku

• Motivaatiovaaka

• Painonhallinnan- omahoitopolku

• Terveyslaihdutusvalmennus

• Lihavuusleikkausvalmennus

• Arjessa toimiva

• Kiinnostava

• Elämässä mukana

• Osallistava, interaktiivinen

• Ateriageneraattori- sovellus
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eTERVEYSPALVELUJEN TASOT
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Ammattilaisille

Hoitopolut potilaille

Kansalaisille avoimet palvelut

Tieto-

polut

Palvelu-

ohjaus

Itse- ja 

omahoito-

polut

Oire-

navigaattorit

Info- ja 

neuvonta

Tietovisat

Kyselyt

Diagno-

soinnin 

työkalut

Hoito-ohjeet

Etätyökalut eKonsultaatiot

Terveyskylä.fi                  Omapolku- tili

Tunnistautuminen

Hoitoon 

valmistautuminen

eSeuranta

Kotihoito-ohjeet

Terapia/valmennus Kommunikointi

Tutkimussuostumus

Sovellukset/appsit

Oirepuntari

Sovellukset



PIENI RUUTU EDELLÄ

• 69 prosenttia 16–75 -vuotiaista 

suomalaisista käyttää älypuhelinta

• Verkkopalveluiden mobiilikäyttö ylitti 

työpöytä/tietokonekäytön vuonna 

2015 

• 52 prosenttia suomalaisista olisi 

halukas etävastaanottoon 

terveydenhoitajan kanssa

• Apps-väsymys

– 45% amerikkalaisista vastasi, että ei

nauti uusien appsien etsimisestä ja

kokeilemisesta(Lähde: Gradner)

26.1.2016 14



MOBIILIPALVELUIDEN EDELLYTYKSIÄ

• Asiakkaille/potilaille hyötyä ja arvoa 
tuottava

• Hoitoprosessiin kytkeytyviä, vaikuttavia ja 
turvallisia palveluita

• Potilasjärjestelmän kyky ottaa vastaan ja 
lähettää välitettävää tietoa

• CE- merkintä

• Laadun- ja riskinhallintajärjestelmä

• Asiantuntijoiden arvio kliinisestä 
laadusta(tutkimustausta)

• Luotettavat ja validoidut mittausmenetelmät

• Tiedon rakenteisuus

• Toimivat tiedonsiirtorajapinnat

• Yhteentoimivuus

• Päätöksenteon kyky, ennustettavuus

• Tietoturva (Viestintäviraston tuore raportti)

• Kustannusten ja palveluiden elinkaaren 
hallinta

https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2016/01/ttn201601071444.html


TUTKIMUKSELLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
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TUTKIJAN TYÖKALUT
Tietovarasto Big data, kumuloituva data-analyysi, datan yhdistäminen (biopankki, genomitieto)

Oppiva tekoäly Adaptiiviset käyttöliittymät

Palvelun toimivuus

• Arvontuotanto asiakkaalle

• Käytettävyys

• Kiinnostavuus

 Palvelun jatkuva

kehittäminen

Hoidon vaikuttavuus eri kanavien kautta
• Asiakas/potilasvirrat

• Eri asiakas/potilassegmentit

• Vaikutus muiden palveluiden käyttöön tai 

hoitotarpeeseen jatkossa

 Erikoisairaanhoidon tuotantoalustalta 

haetaan tutkimuskäyttöön

 Verkkointerventiot, naturalistinen tutkimus

KVALITATIIVINEN tutkimus

KVANTITATIIVINEN tutkimus

POIKKITIETEELLINEN tutkimus

T
u

tk
im

u
s

s
u

u
n

n
ite

lm
a

t

E
rila

is
e

t a
s

e
te

lm
a

t, te
h

o
k

a
s

 tie
d

o
n

lo
u

h
in

ta

Lääke- ja hoitotieteellinen tutkimus

Kuluttaja- ja palvelututkimus

Käyttäytymistieteellinen tutkimus



VERKKOHOIDON VAIKUTTAVUUS

• Tietotekniikkataidoilla vähän tai ei lainkaan merkitystä hoidon

vaikuttavuuden kannalta – jos ohjelma riittävän helppokäyttöinen

• Verkkohoidot toimivat parhaiten hieman vanhemmilla ja henkilöillä, 

jotka kykenevät ottamaan vastuuta hoidosta

• Tärkeää ennen hoitoa on motivaatio ja usko siihen, että verkkohoito

voi toimia

• Tuettujen ohjelmien vaikuttavuus parempi kuin täysin automatisoitujen

ohjelmien. Tukihenkilö käyttää tukeen n. 15-20 min/asiakas/viikko

• Asiakkaalla tulee olla tunne, että joku ”valvoo” ja on kiinnostunut
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Lähde:

Lappalainen P.2015. Act, Accept and Be Mindful - Evaluation of Three Technology- and Internet-delivered Psychological Interventions for 

Mood and Well-being”, Jyväskylän yliopisto



BIG DATA TERVEYDENHUOLLOSSA
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• Mobiililaitteiden integrointi

• Sensorit ja 
etälääketieteelliset 
mittalaitteet

• Streaming (jatkuva mittaus) 
ja erädata seuranta

• Hoitohenkilöstön, potilaan ja 
potilastietojärjestelmän 
yhdistämien

• Potilasdatan tietovaranto

• Potilaan sitouttaminen omien 
hoitotietojen tuottamiseen

• Tietojen hallinta laadukkaasti 
ja kustannustehokkaasti

• Ennustava analytiikka 
perustuen 
potilaskertomukseen. 
Tutkimukseen, 
hoitomerkintöihin ja 
reaaliaikaiseen mittaustietoon

• Hoitohenkilöstön yhteistyö ja 
hoidon laadun                  
parantaminen 

• Tiedon hyödyntäminen

BigData
analytiikka

BigData
sovellukset

BigData
Integraatiot

BigData
hallinta
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