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Miksi yhteisiä sähköisiä palveluja? (1) 

• Yhteiset palvelut mahdollistavat 

– Osaamisen ja resurssien yhdistämisen 

– Parhaiden käytäntöjen jakamisen  ja 
toimintatapojen yhtenäistämisen 

– Päällekkäisen tekemisen vähentämisen 

– Kustannussäästöt   

– Paremman neuvotteluvoiman 

– Yhteisen ylläpidon ja jatkokehittämisen 

– Laajat käyttöönotot 
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Miksi yhteisiä sähköisiä palveluja? (2) 
• Sähköiset palvelut 

– ICT parantaa palvelujen tuottavuutta mm. palveluprosesien automatisoinnin ja sisäisen 
kehittämisen, virheiden vähenemisen, itsepalvelun mahdollistamisen sekä täysin uusien 
palvelujen kautta (ks. esim. Lönnqvist ym. 2013). 

– Kansalaiset etsivät terveyteen liittyvää tietoa verkosta => yhteydenottotarpeiden 
väheneminen. Yleisimmät portaalit Google/ muut hakukoneet ja Wikipedia. (Hyppönen 
ym. 2014). 

– Ammattilaisten päätöksentuen hyödyt todettu monissa tutkimuksissa (ks. esim. Garg ym. 
2005 laaja tutkimuskatsaus). Asiakkaan päätöksentuki parantaa sitoutumista hoitoon 
(Hyppönen ym. 2014)) ja teknologiat ovat vasta elinkaarensa alkupäässä (Gartner 2011) 

– Omahoito voi vaikuttaa positiivisesti asiakkaan elämänlaatuun, kliinisiin tuloksiin ja 
sitoutumiseen sekä vähentää terveyspalvelujen käyttöä (ks. esim. laaja tutkimuskatsaus 
Helping people help themselves 2011). 

– Sähköisillä valmennuksilla voidaan saavuttaa muutoksia elintavoissa (ks. esim. Spring 
ym. 2008; Appel ym. 2011;  Hurling ym. 2007; Ritterband ym. 2009). 

– Ihmiset ovat valmiita käyttämään yhä enemmän omaa rahaa hyvinvointisovelluksiin. 
Mobiiliaplikaatioiden globaalin markkinan ennustetaan kasvavan 6 miljardista 57 
miljardiin euroon 2020 mennessä. 

– Vuoden 2017 loppuun mennessä 99 miljardin euron potentiaalinen säästö 
terveydenhoitokuluissa EU:ssa (Komission tiedonanto 2012). 

MUTTA ICT yksin ei tuo säästöjä vaan mahdollistaa/ edellyttää toiminnallista muutosta  
(ks. esim. Castren ym. 2013) 
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Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut 

–projekti ODA 

• Määrittelyvaihe 1.6.2014-31.5.2015 

• Toteutusvaihe 1.6.2015-30.4.2018 
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Toteutusvaiheen päätöksenteko tehty/ käynnissä  

Ohjausryhmä 

Määrittelyvaiheessa ulkojäseninä osallistuneet 

http://www.hameenlinna.fi/
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi
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KIITOS! 
 
Lisätietoja:  

Ohjausryhmän puheenjohtaja/ projektin vastuullinen johtaja 

Tuula Heinänen 

tuula.heinanen@espoo.fi/ 043- 825 1379 

 

Projektipäällikkö  

Hanna Nordlund 

hanna.nordlund@espoo.fi/ 043- 825 7275 

Uudet Omahoitopalvelut 10 

mailto:tuula.heinanen@espoo.fi/
mailto:tuula.heinanen@espoo.fi/
mailto:hanna.nordlund@espoo.fi/
mailto:hanna.nordlund@espoo.fi/

