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Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

• 11 jäsenkuntaa
• Väestömäärä 108 700
• Psykiatrinen sairaala (Mli)
• Keskussairaala (Mli)
• Aluesairaala (P-mäki)
• 8 terveyskeskusta /

kuntayhtymää



Sähköisten palvelujen kokonaisuus
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Sähköisen asioinnin edellytykset

• Palvelurakenteen- ja kulttuurin muutos
– kansalainen aktiiviseksi toimijaksi

• Nykyisten toimintaprosessien arviointi ja
kuvaaminen.

• Uusien mallien innovatiivinen kokeilu ja
kehittäminen yhdessä järjestelmätoimittajien
kanssa.



Sähköisen asioinnin edellytykset

• Saumaton yhteistyö eri toimijoiden ja rahoittajien
kesken.

• Avoimet rajapinnat ja järjestelmäriippumattomat
toteutukset.

• Yksinkertainen ja esteetön käyttöliittymä
– esteettömyys ja käytettävyys avainasemassa.

• Kansallinen määrittely ja arkkitehtuuri.
• Kansallinen koordinaatio ja ohjaus toimeenpanolle.



Sähköisten palvelujen kehittämishistoria / ESSHP

• Santra –hanke 2003 – 2005 (Sitra)
– puhelinneuvonta, keskitetty ajanvaraus perusterveydenhuollon

vastaanotolle, call center
• Nestori –hanke 2004 – 2006 (Tekes)

– nettineuvonta, terveysportaali Hyvis, Pro Viisikko
• Ernet –hanke 2006 – 2007 (STM)

– erityisryhmien asiointi, etähoito, etätulkkaus, kotihoidon tuki
• Eemeli –hanke 2007 – 2008 (STM)

– ajanvarauspalvelut, päivystyksen mobiili jonotuspalvelu, eKat
• Voimavuodet –hanke 2008 – 2011 (EAKR)

– verkko-ohjausmallin kehittäminen
– osallisuushanke, jota hallinnoi MAMK



Hyvis.fi –palvelut
OmaHyvis

Etelä-Savon Ensineuvo -
call center

Puhelinpalvelut
* Terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelut
* Päivystysluonteisen hoidon tarpeen arviointi ja
ajanvaraus yhteispäivystykseen
* Mikkelin keskussairaalan äitiyspoliklinikan ajanvaraus
(raskauden ajan seuranta)
* Voinninseurantapuhelut kotihoidon asiakkaille
* Laboratorioajanvarauksen hoitaminen
* Hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus joillekin
terveysasemille

Internet -palvelut
* Erityisryhmille tarkoitettu asiointipalvelu (hyvis.fi)
* Yleinen terveysneuvonta neuvonta ja palveluohjaus
(hyvis.fi)

Hyvis.fi
* Luotettava terveystieto (Terveyskirjasto, uutiset, teemat)
* Yleinen terveysneuvonta ja palveluohjaus (anonyymi)
* Palveluhakemisto
* Alueellinen informaatio
* Tärkeät yhteystiedot

OmaHyvis (suojattu yhteys, vahva tunnistautuminen)
* Omat terveystiedot
* Henkilökohtainen asiointi
* Ajanvarauspalvelu
* Asiointi- ja neuvontapalvelu

Hyvis -omahoitokeskus
* Tarjoaa luotettavaa terveystietoa omahoidon tueksi
* Tarjoaa tietoa potilasjärjestöistä ja muista palveluista
* Tukee osastoilla ja poliklinikoilla annettavaa ohjausta ja

neuvontaa
* Tarjoaa mahdollisuuden sähköisten palvelujen käyttöön

ja opetteluun
* Sijaitsee Mikkelin keskussairaalan pääaulassa

Hyvis -omahoitokeskus



Alueelliset tavoitteet

• Tavoitteena oli kehittää palvelukokonaisuus, joka
tarjoaa monipuolisesti elämänkirjoon sopivaa ja
luotettavaa tietoa sekä esteettömän väylän
sähköisiin terveyspalveluihin (esh ja pth).

• Tavoitteena on yhä enemmän tukea kansalaisen
osallistumista ja oman vastuun lisäämistä
terveyden edistämisessä ja terveydenhuollon
asioinnissa.



Hyvis sopii kaikille

• Hyvis on teknisesti ja toiminnallisesti esteetön.
• Palvelu soveltuu sellaisenaan mahdollisimman

monille käyttäjille, myös erityisryhmille
(TerveSos –palkinto 2007).

• ESSHP ylläpitää Hyvistä ja johtaa alueellista
kehittämistoimintaa, jossa kunnat ovat mukana.





Hyvis.fi tilastoina

• Ladattuja sivuja n. 50 000 / kk

• Käyntejä jopa 16 000 / kk

• Käytetyimpiä palveluita palveluhakemisto, anonyymi
neuvontapalvelu ja terveyskirjasto.

• Neuvontapalvelun kysymys –vastauspareja tietokannassa
on noin 2100, alk. 6/2005.

• Erityisryhmien palveluun on tehty noin 220 kysymystä,
alk. 6/2006.



Hyvis.fi -teknologia
• Hyviksen kehittämistyön tärkeänä periaatteena on pidetty integrointi-

ja levittämismahdollisuuksia.
• Hyvis on kehitetty avoimen lähdekoodin alustalle.
• Sisältöä hallitaan Plone -järjestelmällä, joka perustuu Zope-

sovelluspalvelimeen ja sen päälle rakennettuihin
ohjelmistokomponentteihin.

• Sisältöä voidaan tuottaa useilla merkkauskielillä, kuten HTML ja XML
sekä Python-scriptillä.

• Avoimen lähdekoodin Python-ohjelmointirajapinnan avulla
palvelimelle voidaan tehdä vaativiakin integraatioita.

• Integroinnissa voidaan hyödyntää myös HL7-organisaation
hyväksymiä terveydenhuollon hallinnon tietojärjestelmien standardeja.



OmaHyvis -teknologia

• Hyvis laajentui vuonna 2008 Mawell S7 –
ratkaisumoduuleilla (OmaHyvis) .
• Ensimmäisinä moduuleina asennettiin sähköinen
terveyskansio, päiväkirja, asiointipalvelu ja kansalaisen
ajanvarausohjelma
• Kaikki tunnistautumista edellyttävät asiointipalvelut
siirretään vähitellen OmaHyvis –osioon.
•Väestötietojärjestelmään on sovelluskysely-yhteys,
jossa on mahdollisuus kysyä VTJ –tietoja
reaaliaikaisesti vuorokauden ympäri (aina ajan tasalla).



Yhteistyökumppanit

• Hyviksen pääyhteistyökumppanina toimii Mawell
Oy, joka vastaa Hyviksen ja OmaHyviksen
teknisestä ylläpidosta ja järjestelmästä sekä tuottaa
nettineuvonta- ja erityisryhmien asiointipalvelut.

• Hyvis (OmaHyvis) sisältää Mawellin S7 Netnurse,
S7 HealthRecord sekä S7 Appointment
tuotemoduulit.

• Sisällöntuotannossa yhteistyökumppanina on
Kustannus Oy Duodecim.











Neuvoloiden ajanvaraus

• Mukana Juva, Kangasniemi, Pertunmaa, Pieksämäki,
Mäntyharju (42 965 as.)

• Mahdollista varata, vaihtaa tai perua aika
– naisten –ja miesten ikäkausitarkastukset
– ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolan käynnit

• Vastaanotolla käytettävät lomakkeet, testit ja
terveystietomateriaali on liitetty palveluun.

• Materiaalia voi käydä lukemassa etukäteen tai täyttää
vaikkapa diabetesriskitestin ja ottaa tuloksen mukaansa
vastaanottokäynnille.











Hyviksen nettineuvonnan arviointitutkimus

• Tehtävänä oli selvittää nettineuvonnan toimivuutta,
tuloksellisuutta ja kustannuksia.

• Toteutettiin tilastollisena tutkimuksena ja sisällönanalyysinä sekä
haastattelemalla hoitajia, jotka vastaavat kysymyksiin.

• Aineistona 1600 kysymys –vastausparia

•Julkaisu löytyy eKatin sivuilta

http://sp.neuvokas.foral.fi/Lists/Ilmoitukset/Attachments/19/Serkko
la-Suokas_www.hyvis.fi.pdf

tai Teknillisen korkeakoulun sivuilta

http://mq.jppsoft.net/uploads/332/file_library/serkkola-
suokas_www.hyvis.fi.pdf

http://sp.neuvokas.foral.fi/Lists/Ilmoitukset/Attachments/19/Serkkola-Suokas_www.hyvis.fi.pdf
http://mq.jppsoft.net/uploads/332/file_library/serkkola-suokas_www.hyvis.fi.pdf




Kysymyksiä on laidasta laitaan

• Yksinkertaisia ja nopeita vastata:
https://secure.mawell.com/kysy/hyvis_uusi/answers.php?qid=14325

• Monisyisiä ja enemmän aikaa vieviä:
https://secure.mawell.com/kysy/hyvis_uusi/answers.php?qid=14300

• Vastauksessa voi myös – jos tietoja on riittämättömästi - pyytää kysyjää
soittamaan Ensineuvoon tai kysyjälle voi esittää lisäkysymyksiä
(henkilökohtaisella kanavalla).

• Vastaajan käytettävissä ovat tärkeimmät tietokannat: terveysportti,
terveyskirjasto, Pharmaca Fennica, (tervesuomi.fi), järjestöt ym.

https://secure.mawell.com/kysy/hyvis_uusi/answers.php?qid=14325
https://secure.mawell.com/kysy/hyvis_uusi/answers.php?qid=14300


Hyvän vastauksen kriteerit

1. Lähteiden käyttö näkyy vastauksessa.
2. Tieto on sovellettu kysyjän ongelmaan ja tilanteeseen yksilöllisesti.
3. Vastauksessa näkyy parhaan, ajantasaisen ja alueellisen tiedon käyttö.
4. Vastaus on hyvää yleiskieltä, selkeä ja ytimekäs.
5. Kysymyksestä riippuen vastaus on myötäelävä ja kannustava.
6. Vastauksesta välittyy henkilökohtaisuus.
7. Vastaus on rakenteeltaan johdonmukainen.
8. Palveluun ohjaus noudattaa sovittuja kriteerejä.
9. Vastaus on huoliteltu.
10. Asiakas saa vastauksen kysymykseensä.
11. Kysyjää on ohjattu luotettaville tieto lähteille.

Arviointitieto käytössä kehittämisessä (sisäinen ja ulkoinen arviointi sovitusti)



Kysyjien sukupuolijakauma (n=1600)
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Kysyjien ikäjakauma (n=1600)
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Kysymysten aihealueista (n=1600)

• Naiset tiedustelevat terveyspalvelujen käytöstä ja saatavuudesta sekä
sairauksien oireista.

• Erityisesti nuoret naiset kysyvät ehkäisyyn, raskauteen, synnytykseen
ja naistentauteihin liittyviä kysymyksiä (22,0%) sekä palveluihin ja
yleisoireisiin liittyviä kysymyksiä (21,2%) (yhteensä 43,2%).

• Miehet esittävät kysymyksiä, jotka koskevat terveyspalvelujen käyttöä
(18,1%) ja saatavuutta.

• Miehiä askarruttavat sairauksien oireet (9,9%), jotka koskevat
erityisesti ihosairauksia, lastensairauksia, tuki- ja liikuntaelinten
sairauksia ja terveysneuvontaa.

• Lisäksi miehet kysyvät yleisesti lääkkeiden käytöstä. (yhteensä 57.9%)



Aihealueluokittelu suhteessa julkiseen ja henkilökohtaiseen kysymykseen
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Kysymystyyppejä (n=1600)
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Vastaajan ratkaisu (n=1600)
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Ohjaaminen eri palveluihin
Ohjaus
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Kustannukset

• Etelä-Savon Ensineuvo vastaanotti 604 kysymystä vuonna 2007. Tämä
tekee keskimäärin 1,65 kysymystä päivässä ja 11,62 kysymystä
viikossa.

• Kysymykset kasaantuvat alkuviikkoon, kuten puhelutkin.
• Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat kykenevät vastaamaan

puhelinpalvelun lomassa.
• Keskimäärin vastaukseen käytettiin aikaa 16 minuuttia per vastaus.
• Vastausten kirjoittamisen vaihteluväli on 3 minuutista 40 minuuttiin.



Kustannukset

• Keskimäärin yhden vastauksen laskennallinen työaikakustannus on
5,92 euroa. (Laskentaperusteena on käytetty sairaanhoitajan työaikaa
palkkakertoimella 2000 euroa x 1.70 = 3400 euroa / 38 tuntia 15
minuuttia.)

• Laskennalliset työaikakustannukset vaihtelevat 5,92 – 14,8 euron
välillä (nelinkertaiset puhelinneuvontaan verrattuna).

• Kuitenkin tulee selvästi halvemmaksi kuin terveyskeskuskäynti.
• Kustannuksia puolestaan lisää se, että 35 prosenttia kysymyksistä

koskee tilanteita, joissa kysyjä on jo asioinut terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa. (Taloudellisesti katsoen kaksinkertaista
asiointia).



Puhelinneuvonta Verkkoneuvonta

Vastaukseen käytetty aika 3,5 – 20 minuuttia 16  - 40 minuuttia

Sairaanhoitajan laskennallinen
minuutin  työaikakustannus

0,37 per minuutti 0,37 per minuutti

Sairaanhoitajan laskennallinen
työaikakustannus

1,30 – 7,40 euroa 5,92 – 14,80 euroa

Puhelinneuvonnan laskutus
sairaanhoitopiiriltä

10 euroa per puhelu

Lääkärin vastaanoton laskutus
kunnilta

106 euroa per käynti

Muu vastaanoton laskutus
kunnilta

60 euroa per käynti



Kustannukset

• Puhelin- ja verkkoneuvonta on kustannuksiltaan
edullisempaa, jos sitä verrataan käyntiin
terveyskeskuksessa.

• Laskutettava perusterveydenhuollon lääkärivastaanoton
hinta on 106 euroa ja muu vastaanotto 60 euroa  vuonna
2008 (Mikkelin tk).

• Jos puhelinpalvelulla voidaan korvata neljännes (1/4)
lääkärin (6.250) ja sairaanhoitajien (6.250) käynneistä,
kustannussäästö on 66.250 euroa / 12.500 käyntiä.



Tulosväittämät
• Puhelinneuvonnan volyymi on moninkertainen verkkoneuvontaan

verrattuna. Verkkoneuvonnan kysymykset ja vastaukset jäävät
historiatiedoksi julkiselle kanavalle.

• Verkkoneuvontavastauksen laatimiseen menee keskimäärin aikaa 16
minuuttia. Vastausten vaihteluväli voi olla suuri 3 minuutista 40
minuuttiin. Aikaa pidentävät tietojen haku terveystietokannoista ja
hoitajien keskinäinen konsultaatio.

• Puhelinneuvontaan menee keskimäärin 3,5 minuuttia. Myös
puhelinneuvonnan vaihteluväli on suuri 2 minuutista 20 minuuttiin.
Puhelinneuvonta on verkkoneuvontaa tehokkaampaa.



Tulosväittämät

• Verkkoneuvonta ei ole kustannustehokasta omana palvelunaan.
Kustannustehokkuus paranee silloin, kun verkkoneuvonta on osa
contact center -palvelua. Sairaanhoitaja voi vasta kirjallisiin
kysymyksiin puhelujen välissä.

• Verkkoneuvontaa ei kannata järjestää ilman arkistointimahdollisuutta.
Kysymykset ja vastaukset on tarpeen arkistoida tietokantaan. Hoitajat
voivat käyttää aikaisempia kysymys-vastauksia aineistona, mikä
nopeuttaa tiedon hakemista ja jakelua.

• Verkkoneuvonnan vaikuttavuus paranee silloin, kun aikaisemmat
kysymykset ja vastaukset saatetaan myös kansalaisten tietoon.
Kysymykset ja vastaukset voidaan tarjota kansalaisille
hakutoiminnoilla ja -sanoilla.
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Vaihtoehto 3
Contact Centerien verkosto (www.tervesuomi.fi):

• Hakija etsii hakusanalla aikaisempia kysymyksiä ja niihin saatuja
vastauksia; tai

• Hakija esittää kysymyksen contact centerien yhteiseen osoitteeseen.

• Hakukone (semanttinen web, TKK:n ontologiapalvelin) tarjoaa kysymys-
vastausten lisäksi viitesanoja muihin asiantuntijoiden kirjoittamiin
KäypäHoito –ohjeisiin, artikkeleihin ja järjestöjen asiantuntijoiden
aineistoihin.

• Tyyppikysymykset indeksoidaan keskitetysti kansalliseen tietokantaan.
• Verkoston jäsenet purkavat erityisosaamiseensa perustuen kysymyksiä

(vrt. ”Kysy kirjastonhoitajalta”.)
• Kysymys-vastaus –polun järjestäminen peruskysymyksistä asiakkaan

ongelman tarkempaan kuvaamiseen?



Erityisryhmien asiointipalvelu
• Palvelu on auki klo 07 – 21 välillä kaikkina vuoden päivinä.
• Palvelussa annetaan yleistä palveluneuvontaa, terveyteen ja sairauteen

liittyvää neuvontaa sekä tehdään hoidon tarpeen arviointi ja ajanvaraus
(Mikkelin tk ja yhteispäivystys) lääkärin tai sairaanhoitajan
vastaanotolle ja laboratorioon.

• Aikoja voi myös vaihtaa tai perua ja tulkin voi tilata samassa
yhteydessä.

• Vastausaika lääkärin tai sairaanhoitajan ajanvaraukseen on 30 min ja
muihin kysymyksiin 1 vuorokausi.

• Salassapitovelvollisuus ja laki potilaan asemasta ja oikeuksista koskee
palvelua samalla tavalla kuin muutakin asiointia terveydenhuollossa.

• Merkinnät tehdään potilasasiakirjoihin (Effica).
• Kiireellisissä asioissa käyttäjiä ohjeistetaan ottamaan ensisijaisesti

yhteyttä hätäkeskukseen tekstiviestillä.



Kysymyksen tekeminen

• Palvelun käyttäjät ovat mikkeliläisiä viittomakielisiä, huonokuuloisia tai
puhevammaisia henkilöitä.

• Asiakkaat tunnistautuvat verkkopankkitunnuksin.
• Täytettävissä lomakkeissa asian ilmaisemista helpotetaan visuaalisten

elementtien avulla.
• Käyttäjä saa tarvittaessa myös jokaisen kysymyksen vastausohjeet viitottuna.
• Käyttöehdot on laadittu sekä yleiskielellä, selkokielellä että viittomakielisinä.
• Lisäksi palvelun käyttöön voi tutustua suomen- ja viittomakielisen opastuksen

avulla.
• Jos palvelu on suljettu, siitä näkyy ilmoitus Hyvis -sivulla.
• Viestin saapuneesta vastauksesta saa matkapuhelimeen tai sähköpostiin.
• Vastauksen voi käydä lukemassa kirjautumalla palveluun





Kokemuksia

• Todellinen vaihtoehto puhelinpalvelulle, myös
hoidontarpeen arviointi onnistuu palvelun kautta.

• Palvelu on lisännyt käyttäjien itsenäisyyttä ja vähentänyt
tulkin tarvetta.

• 75% koulutetuista käyttää palvelua säännöllisesti.
• Eniten käytetään ajanvarauspalveluita.
• Käyttäjät tyytyväisiä nopeaan ja hyvään palveluun.
• Iäkkäät ja kokemattomat tietokoneen käyttäjät tarvinneet

lisäkoulutusta, jossa vertaiskouluttajat tukena.



Sähköisten palveluiden kehittämistarve
tulevaisuudessa

• Henkilökohtaiseen asiointiin (esim.     laboratoriotulokset) ja
omahoidon tueksi (esim. kotimittaukset ja hoito-ohjeet) sopivien
palvelumodulien hankinta ja käyttöönotto.

• Asiointipalvelujen laajempi käyttöönotto.
• Ajanvarauspalvelujen laajentaminen.
• OmaHyvis –osion integrointi potilaskertomusjärjestelmiin.
• OmaHyviksen arviointi (Voimavuodet –hanke) ja

esteettömyystestaus.
• Yhteydet kansalliseen arkistoon  (omat terveystiedot, eResepti)

kansallisesti määritellyllä tavalla.



Lisätietoja:

Projektipäällikkö Maija Paukkala
044 – 351 2784

Projektityöntekijä Virva Hartonen
044 – 351 2700

etunimi.sukunimi@esshp.fi


