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Esittäytymiset



Digitalisaatio

”Sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistuksen tavoitteena on
toiminnan muutos, jonka avulla
parannetaan palvelujen
saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.
Muutoksen tärkeä väline on
digitalisaatio.”
https://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio



Digitalisaatio
• Ilmiö, joka kuvaa teknologian

integroitumista arki- ja työelämän
toimintoihin

• ATK -> ICT -> digitalisaatio

• Poistaa aikaan, paikkaan,
tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä
rajoituksia palvelujen käytöstä

• Muuttaa palvelutyötehtäviä

• Tehostaa olemassa olevia prosesseja

• Luo kokonaan uusia liiketoiminta- ja
ansaintamalleja

Kuva: https://fi.wikipedia.org/wiki/Digitalisaatio4



Digitalisaatio
• enemmän kuin yksittäinen laskukone, olipa se

taskulaskin, verenpainemittari, verensokerimittari.
• Se on jo nyt esim. yksittäisten tietojen keskittämistä

suuremmiksi kokonaisuuksiksi
• Se voi olla erilaisten biosensorien keräämän datan

perusteella todennäköisyyslaskentaan ja big datasta
louhitun aiemmin toteutuneiden prosessien perusteltu
päätelmä/ennuste ja siten muodostettu ennakoiva hoito-
ohje -> toimenpide



Esineíden Internet (IoT) Etähoito, virtuaali- ja lisätty todellisuus

Tekoäly, big data, ohjelmistorobotiikka Robotiikka

Kuvat: https://laakari2030.fi/megatrendit/, https://www.digitalhealth.net/2017/12/the-march-of-the-robots/6

Digiajan megatrendejä sote-alalla



Digitalisaation kustannusvaikutus sote-keskuksissa

Lähde: Accenture: Selvitys PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalalla, 26.3.2018.7



Lähde: https://alueuudistus.fi/soteuudistus/digitalisaatio



Soten kansallinen ICT-järjestelmä v. 2020

Lähde: Soten digitalisaatio -esitys, Harri Hyvönen, 28.5.2018.



KaPa - kansallinen palveluarkkitehtuuri

Lähde: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/#toggle-id-1



Digitalisaation kustannusvaikutus sote-keskuksissa

Lähde: Accenture: Selvitys PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalalla, 26.3.2018.11



Lähde: Accenture: Selvitys PK-yritysten liiketoimintamahdollisuuksista sosiaali- ja terveysalalla, 26.3.2018.

• Innovatiiviset toimijat ja teknologiat valtaavat perusterveydenhoitoalaa

• NEJM:n kyselyssä 65% vastaajista: tiettyihin asiakassegmentteihin
fokusoituneet startupit mullistavat jatkossa alaa

• Palveluinnovaatioilta odotetaan uusia ja luovia tapoja tuottaa palveluita
sairaalan ja terveysaseman ulkopuolella

12

Case USA: startupit mullistavat terveydenhoitoalaa



Esimerkki: klinik.fi-hoitoonohjauspalvelu

13 Lähde: https://omamaakunta.fi/wp-content/uploads/2018/05/mika-on-maakunta-ja-sote-uudistus.pdf

Tavallinen
hoitoonohjaus

Digitaalinen
hoitoonohjaus



Kuva: https://fastroi.fi/yritys/lehdistotiedotteet/digitalisaatio-auttaa-kotihoidon-murroksessa, editoitu.

Esimerkki: Fastroin kotihoidon IT-platformi
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https://fastroi.fi/yritys/lehdistotiedotteet/digitalisaatio-auttaa-kotihoidon-murroksessa


• Esimerkki: Memoera-palvelu muistisairaille
• Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireista; aktiivinen muistin käyttö

hidastaa tutkitusti muistisairauden etenemistä
• Memoerassa kielelliset, matemaattiset, ääneen perustuvat sekä kuvalliset

päättely- ja muistiharjoitteet on toteutettu hauskoina peleinä ja ajanvietteenä
• Helpompi käyttää kuin TV eikä vaadi tietoteknistä osaamista
• Mukauttaa pelaamisen käyttäjänsä vireystilaan
• Laitteen vuokra yksityisille 35€/kk, yrityksille ja laitoksille oma hinnasto

Esimerkki: Memoera-palvelu muistisairaille
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Esimerkki: Terveys ja Virkeys Oy



Esimerkki: Virtuaalisairaala 2.0 -hanke

• Viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin
yhteinen terveydenhuollon palveluiden
kehittämishanke vuosille 2016–2018

• Budjetti 12 M€, sosiaali- ja
terveysministeriö rahoittaa puolet

• Tuottaa erityistason terveydenhuollon
digitaalisia palveluita

• Hankkeen näkyvin tuotos on
Terveyskylä.fi-palvelu, jossa on eri
sairauksiin ja potilasryhmiin keskittyviä
taloja noin 30 kpl

• Muita hankkeen osia ovat
innovaatiotoiminta ja digitaalisten
palveluiden tutkimuksen tukeminen
sekä digipalveluiden kehittämisen malli



Esimerkki: Kanta (Kansallinen Terveysarkisto)



Keitä velvollisuus liittyä Potilastiedon arkistoon
koskee yksityisessä terveydenhuollossa?

• Velvollisuus liittyä Potilastiedon arkistoon koskee niitä yksityisen
terveydenhuollon yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka
arkistoivat potilasasiakirjat sähköisesti.

• Potilastiedon arkistoon liittyvällä terveydenhuollon palvelujen antajalla
tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla on oltava voimassa olevat
asianmukaiset luvat tai ilmoitukset sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen antajana toimimiseen.

• Terveydenhuollon potilasrekisteriin ei tallenneta sosiaalihuollon
rekisteriin kuuluvia asiakas-/potilastietoja. Sosiaalihuollossa kirjattavat
terveydenhuollon potilastiedot on erotettava tietojärjestelmän sisällä.

https://www.kanta.fi/ammattilaiset/valmistelevat-tehtavat-ja-liittyminen



Selitä

• ODA, Omaolo



Selitä

• Kardiokompassi



Selitä

• Terveyskioski



Selitä

• Terveyskylä



Selitä

• Kanta



Selitä

• Asiakaspalveluchat



Learning Cafe -teemat
1.Mitä mahdollisuuksia ja haasteita meillä on

digitalisaation suhteen? Onko haasteisiin jo olemassa
digiratkaisuja? Kantaan liittyminen?

2.Miten digitalisaation avulla voidaan helpottaa
yritykseni/organisaationi työtä? Kannattaako asiat
ratkaista verkkosivuja, sovelluksia (appeja) vai jotain
muuta hyödyntäen?

3.Miten meidän tulee näkyä, myydä ja palvella asiakasta
verkossa?



Lisätietoa ja apua aiheen työstämiseen:

1.Hae Innovaatioseteliä: https://www.innovaatioseteli.eu

2.Hae osaavan, Ely keskuksen hyväksymän konsultin
tukea digikehittämiseen
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yritysten-
kehittamispalvelut

3.Yrittäjän digikoulut tai digi haltuun -hankkeet:
https://www.yrittajat.fi/tapahtumat/595711-yrittajan-
digikoulu-vantaa



Asiakkaan näkökulma:
Miten digitalisaation avulla parannetaan

• sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta
• lääkäri-potilas -suhdetta

(palveluntarjoaja - asiakas -suhdetta)
• omahoitomahdollisuuksia
• asiakkaan henkilökohtaisen hoito- ja

palvelusuunnitelman toteutumista



Ammattilaiset näkökulma:
Miten digitalisaation avulla parannetaan

• lääkäri-potilas -suhdetta
• terveydenhuollon ennaltaehkäisevää otetta

(ehkäistään hyvinvointiongelmia)
• raha kulkee potilaan mukana -periaatetta
• perustyön pullonkauloja
• hoivatyötä
• asiakkaan henkilökohtaisen hoito- ja

palvelusuunnitelman toteutumista
• kapasiteettitarpeen arviointia



PK-yrityksiin luettavan sotetoimijan
näkökulma:
Miten digitalisaation avulla parannetaan
• asiakashankintaa
• työajan joustavuutta, optimointia
• yrityksen sisäistä viestintää
• asiakkaan sitoutumista
• työntekijän sitoutumista
• työyhteisön osallistamista
• Elinkelpoisuutta
• Heikkojen signaalien luotausta



Olemassaolevat tietojärjestelmät /
sovellukset

• perehdyttäminen
• saadaanko niistä kaikki irti
• kehityskohteet (feature requests)



Rahoitus

• Olemassaolevien järjestelmien
kehityskohteiden toteutus

• Uusien järjestelmien hankinta
• Uusien sovellusten/järjestelmien kehittäminen
• Integraatio maakunnallisiin/kansallisiin järjestelmiin



PSYKOLOGISET
ESTEET
SUORITUKSELLE

AJATUKSET, SISÄINEN PUHE

Säännönmukainen käyttäytyminen
• ”Treenin pitäa ̈ tuntua kunnolla lihaksissa,

jotta se vie eteenpäin.”
• ”Voimistelijan täytyy olla laiha ja

kurinalainen.”

Virheellinen yleistäminen/päättely
• ”Tein virheen tässä kisassa, virhe tulee

toistumaan kaikissa kisoissa”
• -> yleistetään yksittäinen tapahtuma,

epäonnistuminen


