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ODA TAUSTA 



Kehittämiskokonaisuus kansallisissa strategioissa 

 
 

HYVINVOINTI JA TERVEYS– Palvelut 

asiakaslähtöisiksi–  

 

”Digitalisoidaan julkiset palvelut” 

 

”Tehostetaan sähköisten palvelujen 

hyödyntämistä omahoidossa ja neuvonnassa” 
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LUOTETTAVA HYVINVOINTITIETO JA SEN 

HYÖDYNTÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT 

OVAT SAATAVILLA  

”sähköiset omahoitopalvelut sekä niihin kytketty 

omien tietojen hallinta voivat tukea 

terveysongelmien ennaltaehkäisyä, palvelun 

tarpeen itsearviointia ja itsenäistä selviytymistä. 

Sote-alueet rakentavat yhteistyönä kansallisen 

alustan päälle keskeiset sähköiset omahoito- ja 

asiointipalvelut” 



Valmistelun vaiheet 
• Taustalla kuntien tahtotila siirtyä päällekkäisestä yksin 

kehittämisestä yhdessä kehittämiseen sekä luoda kansallisia 
yhteisiä palveluja 

• Määrittelyvaihetta rahoittanut Sitra 6/14-5/15. 

• Akusti-foorumin päätöksenteko 4/2015 

• Tekesin kanssa neuvoteltu 2015 tammikuusta saakka, 
hakemukset vedetty pois Tekesin toiveen mukaisesti 6/2015 
=> mahdollisuus ottaa uusia kuntia mukaan, jos päätöksenteko 
voidaan viedä nopealla aikataululla läpi.  

• VM kärkihankehakemus jätetty 8/15.  

• Uusia kuntatoimijoita liittynyt mukaan vielä syksyn 2015 
aikana. Konsortiossa yhteensä 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä.  

• Päätös rahoituksesta 12/2015. 
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ODA PÄHKINÄNKUORESSA 



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, 

palveluväylä, tunnistautuminen, suostumusten hallinta, SADe-Sote- 

palvelut)  

• Palvelukokonaisuus on kaikkien kuntatoimijoiden käyttöönotettavissa 

ilman kilpailutusta 2018 

• Suorat kustannushyödyt laskettu (KPMG kustannushyötyanalyysi 2015) 

olevan 17 euroa per asukas per vuosi kun palvelukokonaisuus on 

laajasti käytössä  
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Konsortio 

• Espoo, Turku, Tampere, Oulu, Helsinki, 

Joensuu, Hämeenlinna, Eksote, Kuopio, 

Lahti, Sodankylä, Porvoo, Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen 

sairaanhoitopiiri 
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ODA PALVELUKOKONAISUUS 



9 

Omahoitopalvelut 
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ODA palvelut 

• Hyvinvointitarkastus = Sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmat 
yhdistävä yleinen analyysi henkilön tilanteesta sekä terveyteen- ja 
hyvinvointiin liittyvistä riskeistä + ehdotuksia toimenpiteistä 
hyvinvoinnin kehittämiseksi ja/tai ohjaus tarvittavan avun piiriin 

• Itsehoitosuunnitelma = Kansalaisen itse itselleen tekemä suunnitelma  

• Hyvinvointivalmennukset = Sovelluksia, jotka kannustavat elin- ja 
elämäntapamuutoksiin, joilla hyvinvointi paranee 

• Älykkäät oirearviot = Yksittäisen terveysongelman/ oireen arviointiin 
tarkoitettu palvelu, joka arvioi hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä sekä 
ohjaa automaattisesti kansalaista tarkoituksenmukaisen avun piiriin 

• Hyvinvoinnin arviot = Palvelu, jossa kansalainen voi arvioida omaa tai 
läheisensä oikeutta tiettyjen (sosiaali)palvelujen saamiseen.  

• Hyvinvointisuunnitelma = Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistetty 
suunnitelma, jossa nojataan kansalliseen sisältömäärittelyyn yhdestä 
yhteisestä suunnitelmasta.  
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TAVOITTEET JA AIKATAULU 



Toteutusvaiheen tavoitteet 

1) Hankkia, toteuttaa ja ottaa käyttöön kuntien yhdessä 
määrittelemä ODA-palvelukokonaisuus sekä toteuttaa 
toiminnallinen muutos pilottikohteissa 

 

2) Palvelukokonaisuuden ylläpito ja edelleen 
kehittäminen on turvattu kansallisesti yhteisesti sovitun 
hallintamallin kautta 

 

3) Palvelukokonaisuuden laaja leviäminen turvataan ja 
leviämistä tuetaan yhteisesti sovitulla toimintamallilla 
sekä yhteisillä muutosvalmennuksen-, viestinnän- ja 
vaikuttavuudenarvioinnin konsepteilla 
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Toteutusvaiheen tuotokset 

• Kilpailutettu ja laajasti käyttöönotettavissa oleva 
omahoitoa ja itsepalvelua tukeva palvelukokonaisuus 

• Kuntapilotit, joissa toteutettu toiminnallinen muutos 
teknisen järjestelmän tukemana 

• Yhteinen kansallinen toiminnallisen muutoksen 
valmennuskonsepti 

• Malli tiedon keruusta ja hyötykäyttömahdollisuudesta 
strategisessa päätöksenteossa 

• Vaikuttavuusarvio 

• Kansallisten yhteisten palvelujen ylläpitoon ja edelleen 
kehittämiseen laajemminkin hyödynnettävissä oleva 
hallintamalli  

 

Uudet Omahoitopalvelut 14 



Toteutusvaiheen aikataulu 

Hankintavaihe 

3/2016-11/2016 

•Hankinnan toteutus 

•Määrittelyjen tarkennus neuvottelumenettelyssä 

•Yhteisten konseptien suunnittelu (viestintä, 
palvelumuotoilu, toiminnallisen muutoksen 
valmennus, vaikuttavuus, tietojohtamisen malli) 

•Toiminnallisten prosessien arviointi, lähtötietojen 
tuottaminen, valmennukset ja prosessien 
kehittäminen 

Toteutusvaihe 

12/2016-
11/2017 

•Teknisen ratkaisun kehittäminen, integraatiot 

•Prosessien kehittäminen, valmennukset 

• Sähköisten palvelujen pilotointi sprinttien 
mukaisesti 

•Yhteisten konseptien viimeistely ja toteutus 
(toiminnallisen muutoksen valmennus, 
palvelumuotoilu, viestintä, tietojohtamisen 
mallin taustadata ja testaus)  

•Toisen vaiheen hallintamallin suunnittelu 

•Pilottien valmistelu 

Pilotointivaihe 

1/17-8/18 

•Pilotoinnit 

•Prosessien kehittäminen, valmennukset 

•Mittaukset uusissa prosesseissa 

•Vaikuttavuuden arviointi 

•Yhteisten konseptien pilotointi ja 
jatkojalostaminen 

•Levittämisen suunnittelu ja tuki 

 

Valmistelu- ja 
päätöksentekovaihe 

- 12/15 
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• Määrittelyprojekti 

• Päätöksenteko kunnissa 

• Päätöksenteko rahoittajalla 

• Pilottien valinta 



RAKENNE JA OHJAUS 



Projektin rakenne 
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KOORDINAATIOPROJEKTI 

 
- Vastuu projektin etenemisestä ja kaiken yhteisen työn suunnittelusta, koordinoinnista ja 

toteutumisesta konsortion osapuolten kesken 

- Vastuu teknisen ratkaisun hankinnasta ja kehittämistyöstä 

- Vastuu yhteistyöstä kansallisten sidoshankkeiden kanssa 

- Vastuu projektin tuotosten syntymisestä ja kuvaamisesta 

- Yhteiset konseptit viestintään, palvelumuotoiluun , toiminnallisen muutoksen 

valmennukseen, vaikuttavuuden arviointiin 

- Pilottien tuki 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K K 

KUNTAPILOTIT 
- Osallistuminen konsortion yhteiseen työskentelyyn, yhteisten konseptien 

luomiseen 

- Osallistuminen teknisen ratkaisun määrittelytyöhön ja testaukseen 

- Oman pilotin toteuttaminen valituissa pilottiympäristöissä, nimetyissä 

asiakasprosesseissa: toiminnallisen muutoksen toteutus, arviointi sekä 

teknisen järjestelmän käyttöönotto  



Toteutusprojektin ohjaus 
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Ohjausryhmä 

Työpaketti 1 Työpaketti 2 Työpaketti 3 

Koordinaatioryhmä 

Hanketoimisto 
3 työpakettia, kunnat osoittavat 

omien projektiensa kautta 

edustajansa työpaketteihin. Jokaisella 

työpaketilla on oma 

etenemissuunnitelma ja milestonet 

Hanketoimistolla vastuu työpakettien vetämisestä ja 

koordinoinnista. Hanketoimistossa koordinoidaan 

myös työpakettien välinen yhteistyö ja voidaan luopua 

projektiryhmästä. Hanketoimisto valmistelee asiat 

koordinaatio- ja ohjausryhmiin 

Koordinaatioryhmä 

keskustelee ja linjaa 

yhteisesti päätettävät 

asiat ja päättää yhdessä 

mm. ostopalvelujen 

hankinnasta  

Ohjausryhmä valvoo projektin 

etenemistä ja hyväksyy tuotokset 

tarkastuspisteillä sekä 

mahdolliset muutokset 



KUNTAPILOTIT 



Kuntapilotit 1/2 
  Kunta-

toimija 

Pilotoitava prosessi 

1 Espoo Raskauden aikana todetun (ja soveltuvin osin myös muiden tk:n seurannassa olevien) diabeetikoiden jatkoseuranta  

2   Neuvola- ja opiskeluterveydenhuollon määräaikaistarkastus 

3   Työterveyshuollon terveystarkastukset 

4 Tampere Hyvinvointisuunnitelman tekeminen paljon palveluja käyttäville asiakkaille 

5   Hoidon/palvelun prosessi uudessa Tesoman hyvinvointikeskuksessa 

6   Aktiivipassi-asiakkaiden aktivointi omatoimiseen hyvinvoinnin ylläpitoon 

7 Turku Terveysaseman palveluprosessi ulkomaalaistaustaisille asiakkaille 

8   Palveluohjaus ja tuberkuloosin seulonta  

9 Joensuu Pitkäaikaistyöttömien palvelukokonaisuus  

10 Eksote Diabetespotilaan palveluprosessi ja ennaltaehkäisevän / itsehoidon toteutuksen kuvaus 

11 Lahti Paljon palveluja käyttävien pääterveysaseman ja ikääntyneiden asiakasohjauksen asiakkaiden hyvinvointitarkastus- ja 

suunnitelma 

    Älykkäiden oirearviointien hyödyntäminen Lahden klinikkamallin asiakasohjauksessa ja itsehoidon tukeminen 

12 Hämeenlinna Virtuaaliyksikön palveluprosessi paljon palveluja käyttäville asiakkaille 

13 Porvoo Hyvinvointisuunnitelman tekeminen ja hoidon seuranta  

- Paljon palveluja tarvitseville asiakkaille 

- Alle 65-vuotiaille asumispalveluiden asiakkaille sekä asunnottomille ja vuokravelkaisille  

- MT- ja päihdekuntoutujille  

    Hoitoon hakeutuminen ja potilasluokittelu, puhelinasiakkaan prosessi ja sen jatkoprosessit kiireellisestä hoidosta 

moniongelmaisiin potilaisiin 
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Kuntapilotit 2/2 
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Kunta-

toimija 

Pilotoitava prosessi 

13 

 

Porvoo 

 

Hyvinvointisuunnitelman tekeminen ja hoidon seuranta  

- Paljon palveluja tarvitseville asiakkaille 

- Alle 65-vuotiaille asumispalveluiden asiakkaille sekä asunnottomille ja vuokravelkaisille  

- MT- ja päihdekuntoutujille  
14   Hoitoon hakeutuminen ja potilasluokittelu, puhelinasiakkaan prosessi ja sen jatkoprosessit kiireellisestä hoidosta moniongelmaisiin 

potilaisiin 
16 Kuopio Lastensuojelun palveluprosessi (ilmoitus käsittely päätösjatkot) 

17   Nuorten mielenterveysprosessi 

18 Keski-

Suomen SHP 
Verenpainepotilaan pitkäaikaisseurannan prosessi PTH:ssa 

19   Sukupuolitautioirearvio PTH:ssa 

20 Oulu Hyvinvointitarkastus ja -suunnitelman tekeminen sekä seuranta  paljon palveluja käyttäville asiakkaille  

21   Hyvinvointitarkastus, palvelutarpeen arvio ja palveluohjaus ikäihmisille ja vammaisille 

22 Varsinais-

Suomen SHP 
Päivystyshoitoon hakeutumisen prosessi ja hoitoon ohjaus, yhteispäivystyksen oirearviot 

23 Sodankylä Hyvinvointisuunnitelma, itsehoitosuunnitelma, hoidon arviointi paljon palveluja käyttäville asiakkaille  

24 

  

Hyvinvointitarkastus, hyvinvointi- ja itsehoitosuunnitelmien tekeminen 

- tasapainoryhmään ja seniorisyyniin tuleville 

- omaishoitajille  

25  Helsinki Korkean riskin asiakkaiden palveluprosesi 

26   Hoidontarpeenarvio prosessi ja ohjaus  

27 Yhteinen Kansalaisen tiedonhaku ja itsehoitosuunnitelman teko 



KUSTANNUSHYÖDYT 



Kustannushyödyt 

• Projektin vaikuttavuus perustuu saatavuuden 
ja tuottavuuden kehittymiseen sekä 
hoitotulosten paranemiseen pitkällä aikavälillä 

• Kustannushyötyanalyysissä huomioitu vain 
saatavuuden ja tuottavuuden paraneminen, ei 
hoitotulosten paranemista eikä 
ennaltaehkäisevän toiminnan tehostumista 

• Kustannushyötyanalyysin tehnyt KPMG osana 
määrittelyvaihetta, laskenta perustuu 
määrittelyvaiheen konsortioon kuuluneiden 
kuntatoimijoiden keräämään aineistoon 
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Kustannushyödyt 17 euroa per asukas 
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Lisätietoja 

 
Tuula Heinänen/ Espoon kaupunki, Kehittämisjohtaja, projektin omistaja 

ja ohjausryhmän puheenjohtaja: tuula.heinanen@espoo.fi, 043-825 1379 

 

Hanna Nordlund/ Espoon kaupunki, Projektijohtaja 

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

 

Jari Numminen/ Espoon kaupunki, toiminnallisesta muutoksesta 

vastaava Projektipäällikkö: jari.numminen@espoo.fi, 046- 877 2162 

 

 

 

Uudet Omahoitopalvelut 25 

mailto:tuula.heinanen@espoo.fi
mailto:hanna.nordlund@espoo.fi
mailto:jari.numminen@espoo.fi

