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Lähde: Sotetieto hyötykäyttöön -strategia, STM 
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Uudet sähköiset palvelut ovat osa STM:n  
Sote-tieto hyötykäyttöön –strategiaa 
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THL:n sähköiset kansalaispalvelut  
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Tukea oman terveyden ja hyvinvoinnin  
aktiiviseen edistämiseen 

OMAHOITOPOLUT.FI 
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Omahoitopolut.fi:n testit 

KYSELY  

PERHEEN  

ELINTAVOISTA 

YHDISTELMÄ- 

RISKITESTI 

Yhdellä testillä 

sairastumisriskit: 

• aivohalvaus, 

• sydäninfarkti 

• tyypin 2 diabetes 

• dementia 

KYSELY  
PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ &  

MIELEN HYVINVOINTI 

WHODAS 2.0 

(WHO) 

Geneerinen  

toimintakykymittari 



Kansalaisille: 

• Tukee oman terveyden ja hyvinvoinnin aktiivista edistämistä. 

• Ohjaus luotettavan ja laadukkaan sote-tiedon äärelle, ja tarvittaessa 

asiantuntijan luo. 

Kunnille ja palveluntuottajille: 

• Testit ja sote-tietopankki tarjotaan kansallisesti.  

=> Säästää paikallisten palveluntuottajien aikaa ja rahaa. 

• Suurimman hyödyn palvelusta saa, kun palveluntuottajan omat 

palveluprosessit tukevat sähköistä asiointia. 

Ammattilaisille: 

• Sote-ammattilaisen käytännön työn tukena esimerkiksi elintapaohjauksessa. 

• Riskiryhmät tavoitetaan ajoissa ja ohjataan avun pariin. 

 

Palvelun käyttö on helppoa ja maksutonta, ja palveluun ei kirjauduta. 
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Omahoitopolut.fi:n hyödyt 
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”Sydäninfarktin  
riski?” 

Omahoitopolut.fi 

Esimerkkitarina ja testitulokset ovat kuvitteellisia 

Case Ville 58 v. 
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Ville googlaa ”sydäninfarktin riski” – ja löytää Omahoitopolut.fi 
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Ville löytää luotettavaa tietoa aiheesta  

… ja päättää kokeilla itsearviointitestiä. 
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Ville tekee testin, joka antaa arvion sairastumisriskistä 
sydäninfarktiin, aivohalvaukseen, diabetekseen ja dementiaan. 
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Ville testitulokset paljastavat kohonneen riskin.  
Palvelu ohjaa myös hänet etsimään sopivaa palvelupistettä Palveluvaaka.fi:stä. 

 

Siirry alueelliseen  

asiointipalveluun 

Alueellinen integraatio 

• Tulokset URL:n kautta  

alueelliseen asiointipalveluun 

• Näkyy käyttäjälle vain, jos  

alueellinen asiointi mahdollista 

• Hyvis-alueella pilotointi  

syksyllä 2015 

Havainnollistava esimerkki – ei todellinen testitulos. 



Ville saa 

vastauskohtaiset  

tulokset ja linkkivinkit 



Ville voi muuttaa 

tulosivulla 

vastauksia 

ja katsoa niiden 

vaikutusta 

riskeihin. Esim. 

Painoa pudotetaan 

97 => 90 kg ja ... 

… vyötärönympäryksestä 

pois 2 cm 

 Vaikutus riskeihin 



Ville päättää siirtyä Palveluvaaka.fi-palveluun etsimään itselleen sopivinta 

palvelupistettä. 
 

Siirry alueelliseen  

asiointipalveluun 

Havainnollistava esimerkki – ei todellinen testitulos. 



Palveluvaaka.fi 
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Etsi, vertaa ja arvioi sosiaali- ja terveyspalveluita 

• Palveluvaaka.fi tukee 
kansalaisen vapautta valita 
hoitopaikkansa 

• Kokoaa tiedot sosiaali- ja 
terveysalan palveluista ja 
palveluntuottajista sähköiseen 
palvelu-hakemistoon 

• Avautuu kansalaisille syksyllä 
2015 

• Palveluntuottajat pääsevät 
täyttämään tietojaan jo 
kesäkuussa. 
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Keskeisimmät toiminnallisuudet 

• Palveluvaa’asta voi etsiä tietoja sosiaali- ja 
terveysalan organisaatioista.  

• Palveluhakemisto sisältää tiedot yksityisten, julkisten 
ja keskeisimpien järjestöjen sosiaali- ja terveysalan 
palveluntuottajista.  

– Hakemistoon on koottu tietoja esimerkiksi:  

• palveluntuottajien yhteistiedoista 

• tarjotuista palvelusta 

• asioinnin esteettömyydestä 

• palvelutapahtumasta 

• sähköisestä asioinnista. 
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• Voit vertailla keskenään esimerkiksi palveluja ja 
palveluntuottajia.  

• Vertailun tueksi palveluvaa’asta löytyy erilaisia 
palveluiden laatua kuvaavia tietoja sekä asiakkaiden 
antamia arvioita.  

 

 

• Voit myös itse antaa palautetta ja katsoa muiden 
antamia palautteita palveluntuottajista.  
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Laatutietoa vertailun tueksi 

• Kansallisesti yhtenäisten asiakaspalautekyselyiden 
tulokset 

• Palveluiden saatavuus 

– Tiedot hoitoonpääsystä 

• Erikoissairaanhoidon vaikuttavuus 
– THL:n Perfect-hankkeen vaikuttavuustietoja.  

• Synnytyssairaaloiden laatu 

– Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010−2011 THL:n 
tilastoraportti 2012 

• Ikäihmisten palveluiden laatu (RAI-tiedot) 
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Palveluhakemiston hyödyt palveluntuottajalle 

• Luotettava, maksuton kanava omien palveluiden 

markkinoinnille 

• Mahdollisuus saada palautetta ja kehittää palveluitaan 

• Väylä saada tieto omista palveluista kansalaisten 

nähtäväksi ja helposti vertailtaviksi 

• Avoimet rajapinnat tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää 

palveluhakemiston tietoja myös alueellisissa 

verkkopalveluissa 

– Ei tarvetta kehittää omia palveluhakemistoja 
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Palveluhakemisto kokoaa tietoa eri lähteistä 
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Miten mukaan? 

• Varmista, että organisaatiosi tiedot löytyvät palveluhakemiston 
lähderekistereistä 

• Rekisteröidy palveluhakemiston käyttäjäksi osoitteessa 
www.palveluvaaka.fi 

• Ano käyttöoikeudet 

• Täydennä ja julkaise organisaatiosi tiedot 
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Palveluvaa’assa näkyvät jo kesällä yli 12 000  

organisaation perustiedot – käy kurkkaamassa,  

saatat olla jo mukana! 
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http://www.palveluvaaka.fi/


Tervetuloa tutustumaan palveluihin 
osastolle 70 Sorsapuistosaliin! 

• Omahoitopolut.fi 

– Projektipäällikkö Anu Suurnäkki  
 

• Palveluvaaka.fi 

– Kehittämispäällikkö Niina Peränen 

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi 

 

 

Omahoitopolut.ti ja Palveluvaaka.fi ovat osa valtiovarainministeriön koordinoimaa 
Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma). 
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