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Toimintaympäristö  

Hämeenlinnan 
terveyspalvelut, väestö 
noin 68000

• Avosairaanhoidon 
palvelut, 8 
terveysasemaa

• Suun terveydenhuolto, 7 
hammashoitolaa

• Terveyskeskussairaala ja 
geriatriset palvelut

minunterveyteni.fi -
palvelu

17.5.2016

http://www.minunterveyteni.fi/


Kehittämisen viitekehys Hämeenlinnassa 

TERVEYSHYÖTY
Lähde: http://www.potkuhanke.fi/fi

Lähde: 
http://www.ihi.org/engage/initiatives/Tr
ipleAim/

http://www.potkuhanke.fi/fi
http://www.ihi.org/engage/initiatives/TripleAim/


Kehittämisen road map 2010 – 2016

Paradigmamuutos 
(Kaste)

Potku 1 ja 2 (2010-
2014)

”Potilas kuskin paikalle”

Asiakas määrittää itse 
hoidon tarpeensa ja 
tavoitteensa ja saa 
tarpeidensa mukaista 
koordinoitua omahoidon 
tukea hoitovastaavaltaan 
ja moniammatilliselta 
tiimiltä.

Minunterveyteni.fi 
(Sitra)

Päätöksentuki 
asiakkaalle (2013-
2015)

Asiakas voi itse potilas-
ja terveystietojaan 
hyödyntäen tehdä 
terveystarkastuksen, 
arvioida oireitaan sekä 
saada päätöksentukeen (*) 
perustuvia suosituksia ja 
ohjeita. Lisäksi hän voi 
liittää palvelut helposti 
osaksi terveysaseman 
palveluvalikoimaa.

HECSAD (2015 - 2016) 
(Sitra)

Asiakas voi seurata 
sensorien avulla omaa 
terveydentilaansa ja saada 
siihen perustuvaa 
päätöksentukea (*) sekä 
omahoidon tukea 

2016->

”Virtuaaliyksikkö”

Asiakas voi asioida 
virtuaalisesti

ODA Omahoito- ja 
digitaaliset 
arvopalvelut

Asiakas voi käyttää 
digitaalisia 
arvopalveluja

* Päätöksentuki = EBMeDS, Duodecim 

Punainen lanka

Asiakas määrittää… 
Asiakas voi itse tehdä…
Asiakas voi itse seurata…
Asiakas voi asioida…

http://www.ebmeds.org/web/guest/home?p_id=129189&b_id=129273&s_id=129273&lang=fi


Uusien palvelujen käyttöönotto edellyttää toiminnallista muutosta. 
Muutos edellyttää uusia välineitä.   

Toiminnallinen 
muutos

Palvelujen 
kehittäminen  

minunterveyteni.
fi



Hämeenlinnan minunterveyteni.fi –palvelukokonaisuus sai valtavasti median huomiota



Potilas-
kertomus

Omat 
terveys-
tiedot

Päätöksentuki /

lääketieteellinen 
tietämys

Minunterveyteni.fi

minunterveyteni.fi – älykäs palvelukokonaisuus

1. Tietojen integrointi ja rikastaminen tietämyksellä
2. Sähköisten palvelujen integrointi olemassa oleviin palveluprosesseihin
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Asiakkaan ”päivitetty” palveluvalikko



Kurkkukivun oirearvio

17.5.2016

Asiakas voi aina itse päättää 
lähettääkö oirearviointinsa 
tulokset terveysasemalle!



Etämittaukset

17.5.2016

• PEF 
• Verensokeri
• Verenpaine

Tulokset ovat pilvipalvelun kautta 
ammattilaisten käytettävissä online

Asiakas voi jatkossa siirtää tulokset 
Taltioniin ja sieltä ne ovat myös 
päätöksentuen käytettävissä 
(Huomioita terveydestäsi)



Kokemuksia
• Sekä asiakas- että ammattilaiskäyttäjät mukaan 

alusta lähtien
Esim. yhteiset ja erilliset pajat, demot, asiakasfoorumi

• Markkinoinnissa ja käyttöliittymän suunnittelussa 
kannattaa käyttää palvelumuotoilun ammattilaisia

• Toimintaprosessien muutos edellyttää 
johdonmukaista ja tavoitteellista työtä ja ovat 
välttämättömyys uusien palvelujen integroimiseen

• Myyttejä pitää uskaltautua murtamaan

• Kokeilukulttuuriin siirtyminen kannattaa
• Esimerkki virtuaaliyksikön perustaminen muutamassa 

kuukaudessa
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Muutamia myyttejä 

• Asiakkaat haluavat tulla mieluummin 
vastaanotolle

• Ikäihmiset eivät osaa käyttää sähköisiä 
palveluja

• ”Tulee ikävä asiakkaiden tapaamista ihan face
to face”

• ”Ai tämä tosiaan toimii?”

• ”Arvostavatko ammattilaiset lähettämääni 
tietoa?”

17.5.2016



Kehitettävää? Toki!

• Käytettävyydestä tulee aina palautetta

• Palvelut näyttäytyvät edelleen sirpaleisina ja 
osin päällekkäisinä asiakkaille: Taltioni, 
eOmahoito, Omakanta 

• Toiminnallisten prosessien hiomiseen ei saa 
kyllästyä!

17.5.2016



Kiitos 
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Mitä jatkossa? 
Olemme mukana ODA:ssa!


