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Omaolo
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu-

ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa 
sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen 
hoidon piiriin.

• Taustalla sosiaali- ja terveyspalvelujen 
toimintamallien uudistaminen. Sähköinen 
Omaolo-palvelukokonaisuus tukee muutosta 
toimintatavoissa.

• Palvelu parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen 
laatua ja poistaa päällekkäisiä prosesseja.

• Mahdollistaa vaikuttavuuden seurannan ja 
väestötason datan keräämisen sosiaali- ja 
terveydenhuollossa hyödynnettäväksi.
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OMAOLO-palvelun osat
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+ Joustavuus + Sähköiset palvelut 24/7 + Jatkuva seuranta + Enemmän vaihtoehtoja + Nopeus + Oma vaikuttaminen, 

+ Sujuva palvelu, + Helppous + Läpinäkyvyys
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Kooste Omaolo-palvelusisällöistä

4

Hyvinvointivalmennukset
Alkoholin käytön vähentäminen
Liikuntaohjelma askeltajille
Hyvät teot -valmennusohjelma
Lapsiperheiden valmennusohjelma
Kiitollisuus-harjoitusohjelma
Optimismi-harjoitusohjelma
Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa
Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa
Arjen harmituksen vähentäminen
Lihaskunto, liikkuvuus ja tasapaino -ohjelma
Liikuntaohjelma 3 , 4, 5, yli 7 tuntia viikossa
Liikuntaohjelma diabeetikolle, sepelvaltimo-
tai verenpainetautia sairastavalle, tuki- ja 
liikuntaelinsairaalle, astmaatikolle
Painonhallinta
Terveellinen ravinto
Stressin hallinnan -harjoitusohjelma
Tietoisuustaidot
Tupakoinnin lopettamisen valmistelu, 
lopettaminen
Univalmennus

Päätöksentuki
n. 150 muistutetta

Suunnitelmapohjat
Verenpaine
Diabetes
VTI 

Verkkokurssit
Tyypin 2 diabeetikon ABC
Näin käytät Marevania
Haluaisitko nukkua paremmin?
Polven ja lonkan nivelrikon hoito
PEF-seuranta
Suola ja verenpaine
Rannemurtuman hoito

Hyvinvointitarkastus
Terveystarkastus
Elämänlaatu (BREF)
Suun terveys (OHIP)
Omaishoitajan jaksaminen (COPE)
THL lakisääteiset lomakkeet (koulu, NLA)
Nuoren hyvinvointi (3x10D)
Maahanmuuttajan kysely

Oirearviot
Hengitystietulehdus
Kurkkukipu
Yskä
Korvakipu
Närästys
Olkapään kipu
Peräaukon oireet
Polven oireet
Ripuli(n oireet)
Selkäkipu
Päänsärky
Rähmivä ja vetistävä silmä
Naisen (18-65-v.) virtsatieinfektio
Sukupuolitauti
Tuberkuloosi (keuhko)
Suun terveys

Palveluarvio ja -ohjaus
Omaishoidontuki
Kuljetuspalvelu
Henkilökohtainen apu
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Lähtötilanteen haasteet

• Asukkaiden, erityisesti paljon erilaisia sote-palveluja tarvitsevien, palvelukokonaisuuden 
haasteet valtakunnallisesti kaikille yhteisiä

• Lähtötilanteessa prosessien keskeiset ongelmat olivat koordinoimaton prosessi, tiedon 
liikkumattomuus ja ihmisten pitkittyneet ongelmat, esim. pitkäaikainen työttömyys

• Olennaiseksi yksittäiseksi tekijäksi osoittautui kokonaisvaltaisen ensivaiheen arvion 
(palvelutarpeenarvion) puute

• Asukkaan tilanteen arvioon käytettiin useiden eri työntekijöiden aikaa päällekkäin. Tämän 
vuoksi käynnistyi pahimmillaan useita yhtäaikaisia prosesseja eri sektoreilla, mikä itsessään 
lisäsi palveluiden ja resurssien käyttöä yksittäisen henkilön kohdalla

• Prosessit olivat hyvin pitkiä ja avuntarpeen mukaiseen palveluun saattoi olla vaikea päästä, 
koska kokonaistilanteen käsitystä ei syntynyt millekään taholle

• Asukkaasta oli tietoa monessa eri järjestelmässä ja organisaatiossa, minkä takia hänelle 
syntyi useita suunnitelmia eri järjestelmiin, mikä edelleen lisäsi asiakkaan prosessin 
hallitsemattomuutta. Asukas joutui kertomaan samoja asioita uudestaan ja pitämään eri 
tahot ajan tasalla itse, jos asukkaan toimintakyky tämän salli. 
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Omaolo sosiaalihuoltoon

• Omaolon käyttöönottaneet ja –ottavat organisaatiot ovat käyneet 
asiakasprosessejaan läpi ja uudistaneet rohkeasti prosessejaan

• Asukkaiden prosesseihin on otettu käyttöön mm. asiakaskoordinaattoritoiminta, 
jonka avulla asukkaiden hoidon ja palvelun kokonaiskoordinointi on hallitumpaa

• Omaolon hyvinvointitarkastus, palveluarviot sekä laaja-alainen suunnitelma-työkalu 
tukevat sekä asukasta että ammattilaisia palvelutarpeen arvioinnin sekä hoidon ja 
palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa 

• Työntekijöiden saavutettavuutta on mahdollista parantaa ja sujuvoittaa

• Myös asukkaita on pystytty osallistamaan omaan palveluprosessiinsa enemmän ja 
useissa organisaatioissa on kehittäjäasiakkaista koostettu verkosto

• Erityisesti vammaisten ja ikäihmisten palveluohjauksessa yhteistyö 3.sektorin 
kanssa on aktiivista
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Yhteystiedot

• Hanna Nordlund, ICT-hankejohtaja hanna.nordlund@sotedigi.fi

• Jari Numminen, tuoteomistaja jari.numminen@sotedigi.fi

• Jonna Piiroinen, viestintä- ja markkinointipäällikkö jonna.piiroinen@sotedigi.fi

• Leena Latva-Rasku, projektipäällikkö leena.latva-rasku@sotedigi.fi

• Hanna Manelius, projektipäällikkö hanna.manelius@sotedigi.fi

• Mattias Sundell, tekninen asiantuntija mattias.sundell@sotedigi.fi

• Omaolon levittämisen käsikirja: http://sotedigi.fi/omaolokasikirja/

• Omaolo ja sosiaalihuolto: https://www.youtube.com/watch?v=prD5MyZrZtI&t=11s
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