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Työikäisten potilashoito, mitä se on? 

Sähköistä asiointia 

 

Etämittauksia ja etämittauslaitteita 

 

Virtuaaliyhteyden kautta lääkärin tapaamisia 

 

Mitä muuta työikäisten potilashoito voi vielä olla? 

Sosiaali- ja terveystoimiala 



Oma Kanta 

• Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden 

tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, 

ajasta ja paikasta riippumatta.  

• Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien 

potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä. 

Sosiaali- ja terveystoimiala 



Sähköinen resepti 

• Potilas voi tarkastella omia reseptitietojaan Omakanta-nettipalvelun 

kautta.  

• Omakannasta jokainen täysi-ikäinen voi mm. tarkastaa mitä 

reseptejä hänelle on määrätty, mihin asti reseptit ovat voimassa ja 

paljonko resepteissä on vielä toimittamattomia lääkkeitä.  

• Palveluun pääsee kirjautumaan pankkitunnuksilla kanta.fi -sivujen 

kautta. Omakantaan voi kirjautua verkkopankkitunnuksilla, HST-

kortilla tai mobiilivermenteen avulla. 

Sosiaali- ja terveystoimiala 



Hyvis 

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

• Hyvis-sivuilta löydät luotettavaa tietoa terveydestä, voit testata 
elämäntapojasi ja saat vinkkejä hyvinvointiin.  

 
• Sivusto on koottu eri ikäryhmien tarpeisiin.  
 
• Sivuilta löydät yhteystiedot sosiaali- ja terveyspalveluihin ja 

terveydenhuollon sähköiseen asiointiin, jonne kirjaudutaan 
verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.   
 



Hyvis  

Tietoa sähköisestä asioinnista  

Ajankohtaista 

Potilasturvallisuus 

Testaa terveytesi 

Tukea omahoitoon 

Hoitopolut 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Muut palvelut 

Hyvis blogi 

Laboratorioajanvaraus 

Omahoitopolut.fi 

Ravitsemustaidoilla hyvinvointia 

Nettineuvo 

 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/S%c3%a4hk%c3%b6iset asiointipalvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/S%c3%a4hk%c3%b6iset asiointipalvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Ajankohtaista/Sivut/S%c3%a4hk%c3%b6inen-terveystarkastus.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Potilasturvallisuus.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Testaa terveytesi.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/tukea omahoitoon.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Hoitopolut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Sosiaali- ja terveyspalvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Sosiaali- ja terveyspalvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Sosiaali- ja terveyspalvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Sosiaali- ja terveyspalvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Muut-palvelut.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Blogit/Sivut/default.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Blogit/Sivut/default.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Blogit/Sivut/default.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/ajanvaraus laboratorio/Sivut/default.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Omahoitopolut.fi.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Sivut/Ravitsemustaidoilla-hyvinvointia.aspx
http://www.hyvis.fi/paijathame/fi/Nettineuvo/Sivut/Haku.aspx


Etämittaus 

Sosiaali- ja terveystoimiala 

Paino 

Verensokeri Verenpaine 

EKG 

Pef 



Virtuaaliset lääkäripalvelut 

Lääkärikäynti omalta kotisohvalta, miltä kuulostaa? 

 

     Vaatii tietokoneen jossa kamera + nettiyhteyden 

 

Jo useita palveluntuottajia 

 

     Kela korvaa osan käynnin hinnasta 

 

Ei käy kaikkeen asiointiin 

Sosiaali- ja terveystoimiala 



KODA 

• KODA-hankkeen tavoitteena on määritellä, toteuttaa ja pilotoida 

palvelukokonaisuus, jonka avulla asiakkaan kotona asumista 

tukevista teknologiaratkaisuista ja –tuotteista syntyvä tieto 

tallennetaan yhteiseen tietovarantoon.  

• Tietovarannon kautta tietoja voidaan yhdistellä ja edelleen 

hyödyntää asiakkaan, omaisten, palveluntuottajien ja 

viranomaisten toimesta. Tietovaranto ja siihen liittyvät palvelut 

asiakkaalle, omaisille, palveluntuottajille ja viranomaisille 

muodostavat KODA-palvelukokonaisuuden.  

• KODA-hankkeessa ei kehitetä kotona asumista tukevia 

teknologiapalveluita vaan niistä syntyvän tiedon hyödyntämistä 

mahdollistavaa alustaratkaisua ja siihen liittyviä palveluja. 

Sosiaali- ja terveystoimiala 



 

Kiitos mielenkiinnosta! 

Sosiaali- ja terveystoimiala 


