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• Mukana kaikki yliopistosairaalat 
• STM:n osarahoittama

• Kuului osaksi ”Digitalisoidaan julkiset palvelut” –
kärkihanketta

• Tavoitteena tarjota kansalaisille tasalaatuisia 
eTerveyspalveluita asuinpaikasta, varallisuudesta 
ja digiosaamisesta riippumatta 

Taustalla 

http://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut

Nyt yoshp:t edelleen kehittävät 
palvelukokonaisuutta omalla
rahoituksella

- Jatkuvasti kehittyvä palvelu, jonka 
brändiarvo on hyvä

- Asiakas- ja yhteistyöpalaute hyvää

- Terveydenhuollon ammattilaiset 
sitoutuneita 

http://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut


Tuetaan asiakkaan roolin muutosta aktiiviseksi 
toimijaksi terveydenhuollon palveluissa

Soile Pohjonen & Marika Noso toim. 2017



KANSALAISILLE 
AVOIMET PALVELUT

DIGITAALISET 
HOITOPOLUT

TERVEYDENHUOLLON 
AMMATTILAISILLE
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Sisällön ymmärrettävyys ja selkeys
Potilaskokemuksia, palautteita 

Yliopistosairaaloiden huippuasiantuntijat 
tuottaneet 

Lääketieteen, hoitotieteen ja muiden alojen 
tutkimustietoon ja Käypä hoito –suosituksiin 
perustuvaa



• Terveyskylän avoimella puolella 
tarjotaan kaikille suomalaisille 

• Luotettavaa informaatiota ja 
neuvontaa sairauksiin liittyen

• Palveluohjausta

• Omahoito-ohjelmia

• Oirenavigaattoreita sekä 

• Avoimia sovelluksia omaseurantaan

• Sisällöt on tehty ymmärrettävästi, 
saavutettavasti ja löydettävästi

• Sisällöt ovat käytettävissä eri 
päätelaitteilla

• Heti otettavissa osaksi potilaiden 
ohjausta kaikissa terveydenhuollon 
organisaatioissa!

32 eri taloa



Kainuu



https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo

https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo


https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo
/p%C3%A4ivystykseen/itsehoito-ohjeet

https://www.terveyskyla.fi/paivystystalo/p%C3%A4ivystykseen/itsehoito-ohjeet






• Ammattilaisten oma sivusto

• Käyttö on ilmaista

• Palveluun kirjaudutaan suoraan 
organisaatiotunnuksilla tai terveydenhuollon 
ammattilaisen VRK-kortilla

• Onnistuu myös kotikoneella

• Kansallinen Terveyskylä-verkosto mahdollistaa 
nopean tavan tehdä yhdessä töitä

• Palvelu yhtenäistää työkäytäntöjä

• Tuo yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden ohjeet 
kaikkien käyttöön 

• Virtuaalikeskuksia (haavanhoito, kivunhoito, 
harvinaissairaudet ym.)

• Vahvistaa sote-ammattilaisten eOsaamista



https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/proty%C3%B6ka
lut/terveyskyl%C3%A4-potilasty%C3%B6ss%C3%A4

https://ammattilaiset.terveyskyla.fi/proty%C3%B6kalut/terveyskyl%C3%A4-potilasty%C3%B6ss%C3%A4








jotka ovat sairaalan hoitoyksikön 
tarjoama sähköinen palvelu potilaille.

jotka ovat tarkoitettu kansalaisen 
itsenäiseen terveyden edistämiseen

Omapolun palvelut täydentävät ja korvaavat perinteistä erikoissairaanhoitoa 
ja vastaanottokäyntejä.

Omapolku-palvelukanavalla on

Video: Omapolku palvelukanava ja digihoitopolut

https://terveyskyla.flowboard.fi/videos/FS2NBGEWK3
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