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HEDDA JERNSTRÖM & SARI RIMMISTÖ

Tämä on Terveyskylä

DIGITAALISAATIO-KÄRKIHANKE 2016−2018

Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiiri (HUS)

Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri
(PPSHP)

Pohjois-Savon
sairaanhoitopiiri
(PSSHP)

Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri
(VSSHP)

Helsinki

Kuopio

Oulu

Tampere

Turku

Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri
(PSHP)

Yliopistosairaan-
hoitopiirien
vaikutusalueella kaikki
suomalaiset.

Palveluiden toimivuus,
käytettävyys ja
saumattomuus
kansallisella tasolla.

Rahoitusta sosiaali- ja
terveysministeriöstä.
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Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen tavoitteet

AJANKÄYTTÖ JA
KUSTANNUKSET

ASIAKAS

SAATAVUUS

LAATU

Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen osa-alueet

Kehitys
Palveluiden kehittäminen ja kehittämisen malli

Kehitys
Palveluiden kehittäminen ja kehittämisen malli

Innovaatiot
Innovaatiofarmi ja tutkimuksen

työkalut

Palvelut
Palveluiden tuotanto ja

käyttöönotto = terveyskylä.fi

Palvelut
Palveluiden tuotanto ja

käyttöönotto = terveyskylä.fi
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Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa
kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu.

Se tarjoaa tietoa ja tukea kansalaisille, hoitoa
potilaille ja työkaluja ammattilaisille.

www.terveyskylä.fi
/esittelyvideo
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Palvelumme nyt …ja tulevaisuudessa

AMMATTILAISILLE

DIGIPALVELUT POTILAIDEN
HOITOPOLUN OSANA

KANSALAISILLE
AVOIMET PALVELUT
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20162009

Mielen-
terveys

Painon-
hallinta

Harvinais-
sairaudet

Nais

Kivun-
hallinta

Kuntoutu-
minen

Helsingin
Biopankki

Lapset Ihotaudit Diabetes

Yhteensä
yli 30
taloa

Terveyskylä
platform

Nuoret

Aivo

Allergia &
astma

Nivel

Reuma

Sydän

Verisuoni Syöpä

Vertais

Leikkaukseen

2018

Infektio

Lääke

Keuhko

Kuulo

Mies

Munuais

Palliatiivin
en

Päivystys

Silmä

Vatsa

2017

Potilaan polku Terveyskylän taloissa

Mikä
vaivaa ja
mistä saan
apua?

Mitä voin
tehdä itse?

Miten hoito
etenee?
Mitä teen
itse?

Miten jatkan
terveyteni
vaalimista?
Miten elän
sairauteni
kanssa?
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Mitä Terveyskylä antaa?

§ Asiakkaat ja potilaat
§ Terveyspalveluiden saatavuuden,

asiakaskokemuksen ja hoidon laadun
parantuminen

§ Ammattilaiset
§ Työn sujuvuuden ja tehokkuuden

parantuminen

Millaista arvoa palvelut tuottavat?

Ajasta ja paikasta
riippumatonta tukea ja tietoa

Yksilöllinen hoitosuunnitelma
näkyväksi

Kotoa kotiin
Selkeä info ja potilasohjeet

Omahoito-ohjeet visuaalisiksi
ja motivoiviksi

Motivaatio oma terveyden
huoltoon; palkitseminen ja
kannustus

Kommunikaatioväylä
ammattilaisen
tavoittamiseksi

Potilaan voimaantuminenja
motivaatio

Puhelimet soivat vähemmän

Uusia etätyön mahdollisuuksia

Automatisoidaan se mikä
voidaan

Oman osaamisen
hyötykäyttö

Tutkimuksen potentiaali

YHTEINEN ARVONTUOTANTO
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Kuntoutumistalo

Harvinais-
sairaudet

Naistalo

Kuntoutumistalo

Talo xSydäntalo Leikkaukseen
tulijan talo

Niveltalo ReumataloAivotalo Verisuonitalo

Tietoa kuntoutuksesta ja ohjeita kuntoutumiseen sekä elintapaohjausta ja omaa elämänhallintaa tukevaa materiaalia

kansalaisille ja kuntoutujille

Itsehoito-oppaita, omahoito-ohjelmia ja verkkokursseja kuntoutumiseen, elämänhallintaan ja elintapojen muutokseen

eri potilasryhmille

Fysioterapian, toimintaterapian, ravitsemusterapian, terveyssosiaalityön, kuntoutusohjauksen ja apuvälinepalveluiden

digitaaliset palvelut kuntoutujille

Etäkonsultaatio, -vastaanotto sekä etäkoulutus ja verkkomateriaalit kuntoutuksen ammattilaisille

Kuntoutumistalo osana Terveyskylää
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Kuntoutumistalon rakennustyö

§Ovet avattiin 10/2016
§ Sisältötyöryhmiä tällä hetkellä reilu 15,

tekijöitä lähes 100
§ Fysioterapian, toimintaterapian ja

ravitsemusterapian, sosiaalityön ja
kuntoutusohjauksen ammattilaiset
§ Sosiaalityö ja elintapaosio omat alahankkeet

Yhteistyötahoja mm.
§ ODA-hanke
§ THL
§ Työterveyslaitos
§ UKK-instituutti
§ Selkäliitto
§ Kuntoutussäätiö
§ Luustoliitto
§ Uimaliitto
§ Sydänliitto
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Sosiaalityö Terveyskylässä
MONIALAISTA TIETOA, OPASTUSTA, TUKEA JA APUA

Terveydenhuollon sosiaalityöntekijä potilaan ja
omaisen tukena

§ Terveyssosiaalityö on osa potilaan hoidon ja kuntoutuksen
kokonaisuutta. Sairaalan sosiaalityöntekijä auttaa
sosiaaliturvan ja -palvelujen hakemisessa sekä tukee
muuttuneessa elämäntilanteessa.
§ Sairaalan sosiaalityöntekijä antaa yksilöllistä ohjausta ja

neuvontaa esim. seuraavissa asioissa:
§ selvittää potilaan sairastamisen ja kuntoutumisen tilanteen
§ arvioi siihen soveltuvat etuudet ja palvelut
§ tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa
§ huomioi erityistä tukea tarvitsevan henkilön, lapsen ja ikääntyneen

tarpeet.
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Sosiaalityö Kuntoutumistalossa

Digitaaliset palvelut
§ Tietoa

§ Luotettava tieto erilaisissa elämäntilanteissa, mistä voi
saada tukea ja apua, mihin on oikeutettu eri tilanteissa?

§ Oppaita
§ Miten itse voi auttaa itseään? Mitä tehdä itse kun tilanne

on solmussa?
§ Navigaattori

§ Pulmanavigaattori, apua määritellä ongelma ja ohjeistusta
mistä saada apua, ohjaa myös omiin tietopaketteihin

§ Konkreettista tuke omahoito-ohjelmista
§ sosiaalityön osalta suunnitteilla eri omahoito-ohjelmia

esim. alaikäisen intoksikaation jatkohoito-ohjelma
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Mitä hyötyä on digitaalisesta
sosiaalityöstä?

Palvelun käyttäjä
saa tietoa

mahdollisuudesta
tavata sosiaalialan

ammattilainen

Mahdollisuus
pulmanavigaattorin
avulla itse arvioida
oman tilanteensa ja

saada heti
kohdennettua tietoa ja

ohjausta

Apua ja tukea
voi saada eri
muodoissa

nopeammin

Tulossa myös
chat-

mahdollisuus

Tietoa ja tukea
on kaikkien

käytettävissä
milloin vaan

Tietoa voidaan
ryhmitellä

uudelleen jotta sitä
olisi helpompi ja

nopeampi omaksua

Tietoa
paremmin ja

ajoissa
saatavilla

Digitaaliset palvelut ja empowerment

§ Voimaantuminen sosiaalityön ytimenä
§ Digitaaliset sosiaalityön palvelut Terveyskylässä

tukevat ihmisen omaa toimintakykyä
§ Digitaalisten palveluiden avulla on mahdollista

ratkaista itse omia ongelmia eri elämäntilanteissa
§ Terveyskylästä saa myös tietoa mihin ottaa yhteyttä jos

kokee tarvitsevansa ammattilaisen apua
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Mitä annettavaa sosiaalityön asiantuntijuudella
on potilaan hoidon eri vaiheissa?

sairauden
ilmetessä

hoidossa arkeen
palatessa
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Tukea ja tietoa myös ammattilaisille

§ Ammattilaisille tietoa
§ lakisääteisistä ilmoitusvelvollisuuksista
§ checklista mitä tehdä jos perheestä / lapsesta herää

huoli
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Kiitos! Kysymyksiä?


