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Sisältö

• ODA pähkinänkuoressa

• ODA Omavointi

• Aikataulu ja pilotointi



ODA PÄHKINÄNKUORESSA
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Projekti pähkinänkuoressa

• Hallitusohjelman ja Sotetieto hyötykäyttöön –strategian kärkihanke

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen perinteisen toimintamallin uudelleen 
muotoilu

• Hankkii, kehittää ja ottaa käyttöön sähköisen palvelukokonaisuuden, joka 
mahdollistaa uuden toimintamallin

• Tähtää kansallisen palvelukokonaisuuden syntymiseen ja kytkeytyy 
tiiviisti muihin kansallisiin hankkeisiin (mm. kansallinen PHR, Kapa-
palvelut, SADe-Sote- palvelut, Virtuaalisairaala)

• Palvelukokonaisuus on kaikkien kuntatoimijoiden käyttöönotettavissa 
ilman kilpailutusta 2018
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Konsortio

Espoo (isäntäkaupunki), Turku, Tampere, 

Oulu, Helsinki, Joensuu, Hämeenlinna, 

Kuopio, Lahti, Sodankylä, Porvoo, Etelä-

Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Varsinais-

Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri



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



ODA OMAVOINTI
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Nykytila

• Lukuisia erilaisia sähköisiä mittareita

• Toisistaan irrallisia

• Eivät keskustele keskenään

• Eivät hyödynnä olemassa olevaa dataa
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Tavoitetila

• Henkilön hyvinvoinnin tilaa arvioiva kokonaisuus

• Mukautuu käyttäjän tarpeen mukaan

• Hyödyntää käyttäjän aikaisemmin tuottamaa dataa

• Toimii asiakassegmentoinnin välineenä

• Tuottaa esitietoa ammattilaisen kanssa käynnistyvää 

prosessia varten
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Omavointi 1.0



AIKATAULU JA PILOTOINTI
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Aikataulu

Omavointi 1.0 sisällön suunnittelu

4/16 – 3/17

Toteutus ja testaus 
vaiheittain

5/17 – 12/17

Omavointi jatkokehitys 

5/17 – 12/17
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Omavointia pilotoivat prosessit

• Laajat terveystarkastukset äitiys- ja lastenneuvolassa sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

• Paljon palveluita tarvitsevien prosessi

• Pakolaistaustaisten maahanmuuttajien prosessi

• Työttömän terveystarkastuksen sekä työkyvyn arvion prosessi

• Suun terveydenhuollon prosessit

• Omais- ja läheishoidon sekä vammaispalvelun prosessi



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

Jaakko Korhonen/ Espoon kaupunki, tekninen projektipäällikkö

jaakko.korhonen@espoo.fi, 050-3285285 

Jari Numminen/ Espoon kaupunki, projektipäällikkö
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Leena Latva-Rasku/ Espoon kaupunki, projektisuunnittelija
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