
KATARIINA KOHONEN, HUS SOSIAALITYÖ 

Sosiaalihuollon digipalvelujen 
tulevaisuus – Terveyskylä esimerkkinä



Sisältö
Virtuaalisairaala 2.0.-hanke ja 
Terveyskylä.fi
Sosiaalityö Terveyskylässä
Virtuaalisairaala 3.0. = 
Hyvinvointikylä?



HANKKEEN ESITTELY



”Kansalainen saa 
vaivoihinsa parhaan 
mahdollisen hoidon 

varallisuudestaan, asuinpaikastaan 
ja digiosaamisestaan 

riippumatta.”

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeen taustalla on halu tarjota laadukasta hoitoa kaikille asuinpaikasta, iästä ja digiosaamisesta riippumatta. 



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.

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
- Virtuaalisairaala 2.0 -hanke eli VS2 on viiden suomalaisen yliopistollisen sairaanhoitopiirin yhteinen terveydenhuollon palveluiden kehittämishanke vuosille 2016–2018. - Hanke on saanut rahoitusta sosiaali- ja terveysministeriön Palvelut asiakaslähtöisiksi -ohjelmasta. Puolet 12 miljoonan budjetista tulee ministeriöltä, puolet yo-sairaanhoitopiireiltä- HUS koordinoi hanketta. 



VIRTUAALISAIRAALA 2.0 -HANKKEEN TAVOITTEET

AJANKÄYTTÖ JA 
KUSTANNUKSET

ASIAKAS

SAATAVUUS

LAATU

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hankkeen tavoitteena on tuottaa erityistason terveydenhuollon digitaalisia palveluita asiakaslähtöisesti, parantaa entisestään palveluiden laatua ja tehostaa ajankäyttöä sekä vaikuttaa kustannuksia hillitsevästi. 



PALVELUMME NYT … JA TULEVAISUUDESSA

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hankkeessa uudistetaan palveluita ja päivitetään toimintatapoja digitalisaatiota hyödyntäen. Erityisvaativan hoidon digitalisoinnin lisäksi hankkeessa kehitettävien sähköisten terveyspalvelujen avulla voidaan tarjota erityistason osaamista perustason ammattilaisten, tulevien sote-keskusten ja myös suoraan kansalaisten käyttöön.  



Terveydenhuollon kansallisiin palveluihin skaalautuva
HUSMAP®palveluarkkitehtuuri

VS3.0 ICT-palvelut ja ratkaisut

VIRTUAALISAIRAALA 2.0 -PALVELUIDEN KEHITTÄMISEN 
ALUSTA JA OSA- ALUEET 

Kehittämisverkosto 
Palveluiden kehittäminen ja jatkuvan kehittämisen malli

Innovaatiot
Innovaatiotoiminta ja 
tutkimuksen työkalut

Palvelut
Palveluiden tuotanto ja ylläpito 
Terveyskylä.fi konsepti+ ODA

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
1) Palvelut: Hankkeen näkyvin tuotos on Terveyskylä.fi-palvelu, jossa tarjotaan tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan erilaisia laitteita, oppimispelejä sekä lääkinnälliseksi laitteiksi luokiteltavia mobiilisovelluksia. Terveyskylässä on eri sairauksiin ja potilasryhmiin keskittyviä taloja, kuten Naistalo ja Syöpätalo. Taloja on valmiina 2018 lopulla noin 30 ja niissä tarjotaan hoitoa noin 80 potilasryhmälle. 2) Innovaatiot ja tutkimus: Paras mahdollinen hoito on yliopistosairaaloiden perustehtävä. Samoin perustehtävän tukeminen tutkimuksella ja innovoinnilla – uutta tietoa ja osaamista tarvitaan, jotta hoito yhä kehittyisi ja jotta se jatkossakin olisi parasta mahdollista. Virtuaalisairaalahanke 2.0:ssa tulevaisuutta haistellaan ja uusia hoitomahdollisuuksia testataan innovaatiopajoissa, pilotoimalla koneälyä ja erilaisia älylaitteita ja toimintoja osaksi hoitoa sekä mahdollistamalla tutkimusta digitaalisista terveysaiheista ja digipalveluista kerääntyvällä aineistolla.  3) Palveluiden kehittäminen ja toiminnan muutos: Hankkeessa on tuotettu malli, jolla digitaalisia terveyspalveluita voi suunnitella, toteuttaa ja ylläpitää sairaalamaailmassa joustavasti ja yhdessä oppien. Kehittämisen malli, kehittäjien verkosto ja osaamiskeskukset mahdollistavat toiminnan muutoksen. eOsaamisen valmennukset pyörivät 12 eri teemalla kuukausittain.



ERITYISTASON OSAAMISTA MONISTETTUNA MUILLE 
AMMATTILAISILLE JA POTILAILLE

AMMATTILAINEN

ORGANISAATIO

KANSALAINEN 
POTILAS

KANSALLINEN SOTE-YMPÄRISTÖ

Arvontuotanto ja
hyödyt

Kustannus-hyöty
Ansaintamalli

Arvontuotanto ja hyödyt

Parhaat
palveluinnovaatiot 

löytyvät sieltä, missä 
sekä kansalainen, 
potilas, ammatti-

lainen että organisaatio 
hyötyvät

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Hankkeen tuottamien Virtuaalisairaala 2.0 ICT -ratkaisujen avulla voidaan tukea myös sosiaali- ja terveyspalveluista vastuullisten maakuntien kykyä järjestää asiakaslähtöisiä palveluja.Virtuaalisairaala 2.0 -alusta sisältää asiakashallinnan ja tiedolla johtamisen elementit. Tulevaisuudessa vaativan tason erikoislääkärin palvelu voidaan tuottaa potilaalle muuallakin kuin sairaalassa, mutta yhä erikoissairaanhoidon osaamisen avulla.  Esimerkiksi potilasta voidaan tukea kotona kehittyneen teknologian avulla tai fyysinen kohtaaminen voi tapahtua perusterveydenhuollossa, jonka ammattilainen saa tukea erikoissairaanhoidon tuottamasta palvelusta.Monikanavaisesti tuotetut palvelupolut nivoutuvat osaksi palvelu- ja hoitoketjuja erikoissairaanhoidon eri toimialoilla sekä palvelurakenteissa yhteistyössä muiden sote-toimijoiden kanssa. ePalvelut tehostavat toimintaa monipuolistamalla ja järkeistämällä palveluiden jakelua ja tuotantoa. Ne tuottavat vakiintuessaan omarahoitteisesti jatkokehittämisen kustannukset.Digitaalisten palvelujen innovointi ja tuotteistaminen tuottaa uusia, kilpailukykyisiä ja validoituja palveluja.



YHDESSÄ TEKEMINEN ON ARVOKASTA 

Virtuaalisairaala-
palveluiden 
jatkuvan 
kehittämisen malli 
edellyttää 
moniammatillista 
kyvykkyyttä 

Palvelu-
osaaminen

Asiakas-/potilastyö

ICT
osaaminen

Datascience 
osaaminen

Hoito- ja
lääketieteellinen 

osaaminen

Ekosysteemi-
osaaminen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Käytännössä hankkeessa on mukana suuri ja moniammatillinen joukko osaajia: hankkeessa rakennettavia palveluita on suunnittelemassa ja tuottamassa pitkälti yli 1000 osaajaa eri yliopistosairaaloista.Ideoita sekä ajatuksia on jakanut moninkertainen määrä ihmisiä. Pieni osa tekijöistä on palkattu tekemään vain hanketta ja osa irrotetaan toviksi omasta työstään tekemään hankkeeseen liittyviä tehtäviä. Valtaosa ihmisistä tekee hanketta ja palveluja osana omaa työtään yliopistosairaalan, sairaanhoitopiirin tai sen yhteistyöyrityksen palkkalistoilla.Hankkeessa tuotettavien palvelujen rakentamisen ytimen muodostavat terveydenhuollon, ICT-ammattilaisten, kehittäjien ja muiden osaajien verkosto. Mukana on lääkäreitä, hoitajia, fysioterapeutteja, psykologeja, ravitsemusterapeutteja ja monia muita yliopistosairaaloiden terveydenhuollon ammattilaisia. ICT-puolella on laajaa osaamista esimerkiksi palveluiden rakentamisesta, tietoturvasta, arkkitehtuurista, verkostoista, ylläpidosta, mobiilisovelluksista, datasta ja analytiikasta. Näitä tukevat muun muassa kehittämisen, viestinnän, tutkimuksen, talouden ja palvelumuotoilun ammattilaiset. Arvokasta on yhdessä tekeminen ja oppiminen – eri alojen ammattilaiset työskentelevät samoissa tiloissa ja/tai tekevät tiivistä yhteistyötä sekä osallistuvat eOsaamisen valmennuksiin. Palveluja rakennetaan aidosti yhdessä verkostomaisella ja ketterällä työtavalla. ePalveluiden kehittämisen malliin nivotaan myös Lean-menetelmän ja muutosjohtamisen elementtejä.Hankkeessa tehdään yhteistyötä perustason terveydenhuollon, sairaanhoitopiirien, erityisvastuu- ja sairaanhoitoalueiden, tutkimuslaitosten, yksityisen sektorin toimijoiden sekä potilasjärjestöjen kanssa. 



ASIAKKAAT MUKANA KEHITTÄMISEN ERI VAIHEISSA

JOUKKOISTAMINEN OSALLISTAMINEN TESTAUSRAATI ASIAKASRAATI

Kartoitus

otakantaa.fi

Palvelusuunnittelu

Kokemusasiantuntijat

Tuotanto Käyttöönotto

Jatkuva kehittäminen

Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
Digitaalisten terveyspalveluiden kehittämisessä asiakas ja asiakkaan tarpeet määrittelevät palvelun ytimen, arvoketjun sekä sen ympärille rakentuvan palvelutuotteen. Virtuaalisairaala 2.0 -hankkeessa asiakkaan äänen kuuluminen on varmistettu siten, että käytössä oleva ePalveluiden kehittämisen malli ottaa asiakkaat, potilaat, heidän läheisensä sekä potilasjärjestöt mukaan palvelusuunnitteluun ja -muotoiluun. Asiakkaiden kuuntelun ja osallistamisen menetelminä ovat käytössä joukkoistaminen, asiakashaastattelut, palvelumuotoilun työpajat, työryhmiin osallistuminen sekä asiakasraatitoiminta. Palvelusuunnittelussa ovat mukana myös kokemusasiantuntijat, vertaistukijat sekä potilasjärjestöjen asiantuntijat. Ammattilaiset ovat mukana moniammatillisissa työryhmissä ja ePalveluiden kehittäminen nivoutuu jokaisen oman työn ja palveluprosessien kehittämiseen.



20162009

Mielen-
terveys

Painon-
hallinta

Harvinais-
sairaudet

Nais

Kivun-
hallinta

Kuntoutu-
minen

Helsingin 
Biopankki

Lapset Ihotaudit Diabetes

Yhteensä 
yli 30 
taloa

Terveyskylä 
platform

5/2017

Nuoret
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Nivel

Reuma

Sydän

Verisuoni Syöpä

Vertais
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2018

Infektio
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Palliatiivinen

Päivystys
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AMMATTILAISILLE

DIGIPALVELUT POTILAIDEN HOITOPOLUN OSANA

Diagnosoinnin työkalut

Hoito-ohjeet 
digimuodossa

Etävastaanotot

Omapolku- asiakkuustili

Tunnistautuminen

Yksilöllinen
hoitosuunnitelma 
potilaan näkyville

Omahoito/ 
omaseuranta

Tuki/valmennus
terapia/etähoito Kommunikointi

Tutkimussuostumus

Sovellukset
Laitteet, mittaritOirepuntari

Sovellukset/
sensorit

KANSALAISILLE AVOIMET PALVELUT

Informaatio-
ja neuvonta-

palvelut

Palvelu-
ohjaus

Itse- ja 
omahoitopalvelut

Oirekohtaiset
puntarit

Osallis-
taminen PalveluesittelytVertais-

tuki

eKonsultaatiot

Tutkijan työkalut



Sosiaalityö Terveyskylässä



Missä mennään?
- Omahoito-ohjelmia, oppaita, 
Pulmanavigaattori yms.

- Projektikoordinaattoreita, 
kehittämistyö osana ”rivityötä”

- HUS Terveydenhuollon sosiaalityön 
tutkimus- ja kehittämistyöryhmä



Tulevaisuus?
- Potentiaalinen 
kehittämiskohde sosiaalihuollon 
digitalisaatioon
Kauppila, Tarja & Kiiski, Kati & 
Lehtonen, Mari (2018)



Virtuaalisairaala 3.0. = 
hyvinvointikylä

- Sosiaalihuolto/ palvelut mukaan: 
Kuka? Miten? Millä rahalla?

- Sosiaalihuollon erityistarpeet esim
digisyrjäytyminen

- Kansallinen taso ja johtaminen



Lähteet
Kauppila, Tarja & Kiiski, Kati & 
Lehtonen, Mari (2018) 
Sähköhelmenkalastus. 
Sosiaalihuollon sähköisten palvelujen 
nykytila ja kehittämistarpeet. 
Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistioita 14/2018, 36



KIITOS!

Katariina Kohonen
Sosiaalityöntekijä ja sosiaalityön kehittäjä, 
Virtuaalisairaala, HUS
katariina.kohonen@hus.fi
Twitter: k_kohonen
0504284504

mailto:katariina.kohonen@hus.fi
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