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ODA: Omat Digiajan

Hyvinvointipalvelut
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Omat digiajan hyvinvointipalvelut

Asiakkaan 

tilanteen 

arviointi

Hoidon ja 

palvelun 

suunnittelu

Hoidon ja 

palvelun 

toteutus

+ Joustavuus   + Ajasta & paikasta riippumattomuus   + Jatkuva seuranta   

+ Enemmän vaihtoehtoja   + Nopeus   + Oma vaikuttaminen  + Sujuva palvelu 

+ Helppous   + Läpinäkyvyys



Asiakassuunnitelma 

lainsäädännössä



Lainsäädäntö

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä 

– 13§ ja 23§: lyhyet maininnat

• Laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja 
terveydenhuollossa

– 2§ sisältää määritelmän: kuuden 
erillislainsäädännön alaiset suunnitelmat (=siilot!)

– Luku 7 käsittelee suunnitelmaa laajasti 
valinnanvapauden kontekstissa 



Asiakassuunnitelman tehtäviä

• Järjestämislain ja Valinnanvapauslain esitysten 
mukaan:

• Yhteensovittaa hoitoa ja palvelua

– Sitouttaa palveluiden tuottajat haluttuihin 
palveluihin

• Kuvata asiakassetelillä tai henkilökohtaisella 
budjetilla toteutettavien palveluiden rajat

– Yli menevästä osuudesta asiakkaan maksettava 
itse



ODAssa toteutettava 

asiakassuunnitelma



Periaatteita

• Yksi asiakas – yksi suunnitelma

• Toteutus asiakkaan hyödyn ja tarpeen kautta
– Edellyttää myös ammattilaisen työn ja välineiden 

muutosta 

• Asiakas saa nähdä kaiken
– Ammattilaisen näkyvyyteen voidaan vaikuttaa

• Suunnitelma ohjaa asiakkaan ja ammattilaisen 
toimintaa

• ”Niin pientä asiaa ei olekaan, etteikö sen pidä olla 
suunnitelmalla”
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Suunnitelma ja tiedot

• Kanta-dokumentit = Mitä tehty yhdessä 
ammattilaisten kanssa

– Mennyt aika: labrat, kertomustekstit, reseptit jne

• Omatietovaranto = Mikä tilanne on nyt

– Nykytilanne: oireet, ongelmat, mittaustiedot

– Historiaa trendeinä

• Suunnitelma = Mihin ollaan menossa

– Tulevaisuus: Tavoite, keinot, ammattilaisten tuki
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Asiakassuunnitelman eri vaihtoehtoja

• Asiakas saa automaattisen suunnitelman
– Oirearvion antamat toimintasuositukset

• Asiakas tekee itse suunnitelman
– Tavoitteena terveellisemmät elämäntavat, keino 

hyvinvointivalmennukset

• Asiakas tekee yhdessä ammattilaisen kanssa
– Yksittäisen asian hoituminen, asiakas saa jatko-ohjeet 

suunnitelman välityksellä

• Asiakas tekee yhdessä moniammattillisen tiimin 
kanssa
– Useiden ammattilaisten yhteistyötä vaativat palvelut
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Ammattilaisen kirjaamisen muutos?

• Avaa suunnitelma

• Päivitä muuttuneet tarpeet

• Päivitä tavoitteet

• Päivitä keinot (asiakkaan kanssa)

• Kirjaa muut asiat

• Muistuta asiakasta noudattamaan 
suunnitelmaa  (suunnitelma muistuttaa 
itsekin)



Yhteistyötä
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THL:n määrittelyhankkeen aikataulu
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Yhteistyötä kansallisesti

• ODAlla tehtävä edistää asiakassuunnitelman 
toteutusta

• Yhteistyöverkosto hakee yhteistä mallia 
toteuttaa asiakassuunnitelma 
tietojärjestelmissä ja reaalimaailman 
palveluissa

• Mukana

– ODA, UNA, APOTTI, Virtuaalisairaala, Keski-Suomen 
Uusi Sairaala, STM, THL
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Tuula Heinänen/ Espoon kaupunki, kehittämisjohtaja, projektin omistaja : 
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Hanna Nordlund/ Espoon kaupunki, projektijohtaja 

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

Jaakko Korhonen/ Espoon kaupunki, tekninen projektipäällikkö

jaakko.korhonen@espoo.fi, 050-3285285 

Jari Numminen/ Espoon kaupunki, projektipäällikkö

jari.numminen@espoo.fi, 046-8772162 

Leena Latva-Rasku/ Espoon kaupunki, projektisuunnittelija
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www.kuntaliitto.fi/ODA
https://oda-projekti.blogspot.fi
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