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1. Kokouksen avaus

Päätösesitys: Avataan kokous, todetaan läsnäolijat ja hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.



2. Tilannekatsaus kansalliseen sote-
reformiin ja valmistelun 
edistämiseen Kanta-Hämeessä
Tilannekuva kansallisesti ja STM:n arviot alueiden valmiudesta

Tiekartta hyvinvointialueille ja esivalmistelun käynnistäminen

Kommenttipuheenvuoro Jukka Lindberg



Tilannearvio kansallisesta valmistelusta

• HE: Eduskunnan lähetekeskustelu käyty 14.12. Valiokuntakuulemiset ovat käynnistymässä.

• Sote100 –lakipaketti lausunnolle 1.- 26.2.2021. Pääsääntöisesti tulossa vain teknisiä muutoksia.

• Parlamentaariset komiteat työnsä saaneet työnsä lähes loppuun, maakuntaveron osalta selvitys julki helmikuun 
lopussa. Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö julkaistiin 12.1.2021. 

• Reformin ohjausta ja toimeenpanosuunnitelmaa sekä arvioita kustannuksista tarkennetaan parhaillaan 
valtioneuvoston toimesta, mutta

• Esivalmistelusta hyvinvointialueilla ei ole tehty suunnitelmia tai päätöksiä kansallisesti – on syntynyt epäselvä 
tilanne ja vastuut esivalmistelun käynnistämisestä  erityisesti sirpalemaakunnissa, jossa ei ole yhtä valmistelevaa 
organisaatiota



Lähde: STM 17.12.2020



Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 Vaihe 5

Toimeenpanon  
valmistelu, HE  
eduskuntaan  
12/2020

Hyvinvointialueiden
väliaikaiset  
valmisteluelimet

Aluevaltuustot  
1.3.2022 ->

Järjestämisvastuu siirtyy  
1.1.2023

Vapaaehtoinen valmistelu,
2020

Tiekartta hyvinvointialueiden perustamiseen ja järjestämisvastuun
siirtymiseen

Lainsäädäntö voimaan

Palvelut (esim. palvelurakenne, -verkko ja -tuotanto, sähköiset palvelut, asiakasviestintä, yhteistyö)

Johtaminen (esim. osaaminen, kyvykkyydet, johtamisen välineet, tuotannon ohjaus, tietopohja, viestintä, verkostot)

Hallinto (esim. rakenteet, demokratia ja osallisuus, henkilöstön siirrot, tietohallinto)

Talous (esim. rahoitus, konsernitalous, omaisuus, sopimukset)



Kun lainsäädäntö on astunut voimaan
• Hyvinvointialueesta annettavan lain 2 §:ssä tarkoitetut hyvinvointialueet julkisoikeudellisina yhteisöinä 

perustetaan hallituksen esityksen mukaan 1 päivänä heinäkuuta 2021. Tämän ajankohdan ja vuoden 2022 
alun välisenä aikana hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttäisi aloitusvaiheessa lain 6 §:ssä tarkoitettu 
väliaikainen valmistelutoimielin. Väliaikaisen toimielimen tehtävänä olisi johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja 
hallinnon käynnistämisen valmistelua siihen saakka, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto 1.3.2022 aloittaisi 
tehtävässään. 

• Hallituksen lakiesityksen mukaisesti hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava 
välittömästi yllä mainitun lain voimaan tultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä 
viranomainen asettaa valmistelutoimielimen. Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava 
osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta.



VATEn tehtävät (10§ 2 mom)
Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisten kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle: 

1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi; 

2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen; 

4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;

5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa; 

6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta; 

7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen [Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23 päivänä tammikuuta 2022.]

8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat. [Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee 
aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen.]

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi: 1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen 
siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023; 2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, 
että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. 

Väliaikaisen toimielimen oikeudesta hankkia palveluja siirtymäkauden aikana säädetään 65 §:ssä.



Tarpeet ja tavoitteet keväällä 2021
• Kevään 2021 tavoitteena tulisi olla se, että lainsäädännön voimaantultua Kanta-Hämeen hyvinvointialueen väliaikainen 

valmistelu voidaan aloittaa viipymättä

• Tämä tarkoittaa kykyä ennakointiin ja yhteiseen suunnitteluun jo ennen lakien voimaantuloa  suunnitelman laatiminen 
yhteisesti nimitetyn valmistelutyöryhmän toimesta

• Päätökset valmistelusta on tehtävä yhtäpitävin päätöksin lakiesityksen mukaisten tahojen toimesta eli kunnissa ja 
kuntayhtymissä

• On tärkeää, että valmistelun ajan huolehditaan riittävällä tavalla yhteisen tilannekuvan ylläpitämisestä ja viestinnästä 



Roolit ja vastuut – mahdollinen 
etenemismalli

• Tehdään lakiesityksen mukaisten toimijoiden yhtäpitävät päätökset 

1) Esivalmistelun vahvistamisesta siten, että tehdään suunnitelma väliaikaiseen valmisteluun siirtymisestä sekä 

2) Suunnitelman sisällöstä ja laajuudesta; sekä 

3) Valmistelutyöryhmän jäsenistä ja varajäsenistä

4) Esivalmistelun johtajuudesta

• Suunnittelutyön käsittelyyn viemisestä vastaavat valmistelutyöryhmän jäsenet kukin edustamaansa organisaatioon

• Valmisteltu aineisto viedään säännönmukaisesti kuntajohtajakokouksiin 

• Kevään 2021 ajan työtä voidaan avustaa Kanta-Hämeen sote-rakenneuudistusta tukevasta hankkeesta, hankkeen 
hankesuunnitelma ja resurssit huomioiden. Hankkeiden yhteinen poliittinen seurantaryhmä käsittelee suunnittelutyön 
etenemistä säännöllisesti

• Hämeen liitto voi tarvittaessa toimija päätöksiä koordinoivana tahona



Suunnitelman sisältö
Mitä suunnitelma sisältää
• Työsuunnitelma siitä välttämättömästä 

väliaikaisvalmistelusta, jota tarvitaan hyvinvointialueelle 
siirtymisessä tiekartan teemojen (johtaminen, hallinto, 
talous, palvelut) mukaisesti

• Arviot resurssitarpeesta ja suositukset 
toteuttamistavasta sekä muutoskustannuksista

• Ehdotus VATEn kokoonpanosta ja ohjauksesta 
lakiesityksen ”perälautamalli” huomioiden

• Ehdotus VATEn asettajasta ja asettamiseen liittyvästä 
päätöksenteosta

Mitä suunnitelma EI sisällä
• Suunnitelma ei sisällä mitään strategista tai poliittista 

päätöksentekoa vaativaa suunnittelua, joka kuuluu joko 
nykyjärjestäjien tehtäviin tai tulevan aluevaltuuston 
päätäntävaltaan

• Ei linjauksia palveluverkosta

• Ei strategioiden laatimista

• Ei linjauksia hyvinvointialueen ohjauksesta

• Suunnittelutyö toteutetaan valmistelutyöryhmän 
toimesta. Sote-rakenneuudistuksen valmistelua tukevasta 
hankkeesta voidaan tukea työskentelyä, joten 
valmistelusta ei synny ylimääräisiä kustannuksia



Vaiheet, rahoitus ja toimijat taitekohdissa 1/2

2/2021 – 8/2021

Esivalmistelun 
käynnistäminen 

toiminnallinen ryhmä, 
- toimivalta, sisällöt, 

johtajuus, ohjaus, tiedotus 
rajapinnoilla

6/2019 – 1/2021 
Strateginen ryhmä

- Vapaaehtoinen valmistelu
- Järjestämissuunnitelma

- Hankkeet
- Tilanteen seuranta, 

lausunnot
- Rakenteiden ylläpito 

- Yhdyshenkilöt (2)

9/2021 – 2/2022

VATE:n valmistelu, 
vaalit ja poliittinen 
järjestäytyminen 

Rahoitus: 
Kuntarahoitus (silta ½ v.)

Hankerahoitus

Rahoitus: 
Hankerahoitus 0,20 + 1 

htv

Taitevaihe 6/2019
Oma Hämeen alasajosta 

maakunnan 
rakenteeseen

Taitevaihe 1/2021
Rakenteen ylläpidosta 

esivalmistelun käynnistämiseen

Taitevaihe 9/2021
Esivalmistelusta VATE:n

viralliseen käynnistämiseen

Rahoitus: 
Valtio 10-15htv

Toimija: Oma Häme Toimija: 
Kunnanjohtajakokous??

Toimija: Toiminnallinen 
ryhmä, muutosjohtaja, 

pääsihteeri 

Jukka Lindberg 
4.2.20201



Vaiheet, rahoitus ja toimijat …2/2

8/2022 – 12/2022 
- Vastuun siirto 
hyvinvointialueen 

johtamisjärjestelmälle
- Johtamisjärjestelmän 

tuki toimeenpanolle

3/2022 – 8/2022 
Hyvinvointialue järjestäytyy

- Pol. päätöksenteko VATE:n
valmistelemista asioista

- Hyvinvointialueen johtajan 
valinta

- Hv-alueen 
käynnistymisvaiheen 

organisaatio-, hallinto-, 
johtamis- ja ohjausmallista 

päättäminen 

1/2023 – 6/2023 
Järjestämisvastuun 

siirtoon ja 
vakiinnuttamiseen liittyvät 

tehtävät 

Rahoitus: 
Valtion rahoitus Jukka Lindberg 

4.2.20201



3. Tulevaisuuden sosiaali- ja 
terveyskeskus: konsepti ja toiminnan 
muutos käytännössä. Mitä sote-keskus 
tarkoittaa arjessa ja muutoksena?
Valtavirtaistaminen ja monialaisuus
Valtavirtaistaminen = " minut nähdään kokonaisvaltaisesti" "minun asioistani otetaan koppi"



Toiminnalliset muutokset –
kohti tulevaa sote-keskusta
Tulevaisuuden sote- keskus on sitä, että

o Keskuksissa toimii yhdessä monialaisesti terveyden- ja sosiaalialan ammattilaisia, jotka osaavat koota 
ympärilleni tarvittavat työntekijät ja palvelut.

Minua ei asiakkaana "siirrellä työntekijältä toiselle", vaan kohtaava työntekijä ottaa 
tilanteeni kokonaisvaltaisesti haltuun. Työntekijä tietää mistä hankkii riittävää tietoa ja tukea itselleen, jotta 
kykenee toimimaan tilanteessa kanssani ja tunnistaa milloin ja mihin tulisi saattaa eteenpäin. Tämä onnistuu 
monialaisen työtavan ansiosta.

o Minut kohdataan asiakkaana ennakoivalla otteella, kysytään elintavoista, taloudesta, sosiaalisista 
suhteista jne. tulosyystä riippumatta. Minut huomioidaan myös suun terveydenhuollossa 
kokonaisvaltaisesti.

o Tilanteeni tunnistetaan systemaattisin menetelmin, tunnistetaan mahdollisen monialaisen palvelun 
tarve.

o Minun ei tarvitse olla oman asiani sanansaattaja vaan työntekijät vastaavat luvallani tiedon eteenpäin 
viemisestä ja jakamisesta 

o Asiakassuunnitelmani yhtenäinen ja nähtävilläni



Terveyspalvelut ja 
sosiaalipalvelut:

- Asiakkuuden tunnistaminen 
on vielä 
työntekijäkohtaisempaa, 
Työntekijöillä ei ole 
yhtenäisiä työmenetelmiä

- Siilomainen 
työskentelytapa, vaikka 
löytyy jo monialaisuuden 
piirteitä

- Asiakkaan polku on 
sirpaleinen ja 
palvelutarpeita voi jäädä 
havaitsematta

- ”Konsultoidaan 
tarvittaessa”

- Palvelu on asiakkaan 
näkökulmasta katkonainen 
(odottaa palvelua, odottaa 
verkostoa…), vaikka 
työntekijälle näyttäytyy 
kokonaisena (verkosto on 
koottu, yhteyshenkilöt on 
löydetty…)

N
yk

yi
ne

n



Sosiaali- ja terveyskeskus:

- Työntekijöiden yhtenäiset 
tunnistamisen ja 
kohtaamisen menetelmät 
auttavat havaitsemaan 
palvelutarpeita

- Monialainen työtapa 
vahvistuu ja tulee 
toimintatavaksi

- Asiakkaan polku on 
yhtenäinen ja palvelu on 
koostettu asiakkaan 
ympärille. Siihen voi myös 
liittyä tarpeen mukaan.

- Palvelu on asiakkaan 
näkökulmasta kokonainen, 
asiakkaan ja asiakkaan 
lähipiirin aika on yhtä 
arvokasta kuin työntekijän, 
palvelu käynnistetään 
kerralla

Tu
le

va



Kanssani keskustellaan 
monipuolisesti ja 

kokonaisvaltaisesti

Minua ei "siirretä" palvelusta 
toiseen, vaan palvelu(t) 
koostetaan ympärilleni

Saavutetaan yhteiset 
tavoitteet:

1. Saatavuus, oikea-
aikaisuus, 
jatkuvuus

2. Ehkäisevä ja 
ennakoiva työ

3. Laatu ja 
vaikuttavuus

4. Monialaisuus, 
yhteentoimivuus

5. Kustannusten 
nousun 
hillitseminen

Otan yhteyttä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintatapa

Monialainen tiimi:
Tulen kohdatuksi 
monialaisesti, en 

vain "yksi asia 
kerrallaan"

Kanssani arvioidaan tukeni tarpeita. 
Saan tarvittaessa työntekijän 

vastaamaan tilanteestani

Tarvitsemani palvelut
toimivat kannaltani 

saumattomasti

Yhteydet toisiin 
työntekijöihin 
kannaltani 
monikanavaisempia: 
Konsultaatio, Chat, 
digialustat…

Eri ”tulokanavat”:
Puhelu
Verkkoajanvaraus
Omaolo
…

Hankkeen avulla vahvistetaan 
asiakkaan ja asiakkuuksien
tunnistamista perustyössä

Saan asiakkaana 
kokonaisvaltaisempaa palvelua

Asiakkuuteni
tunnistetaan



Monikävijäasiakkaat 
päivystyksessä
o Niin sanotut monikävijät olisivat hoidettavissa moniammatillisella avulla peruspalveluissa 

o (n.50%) tarve sosiaaliseen ja terveydenhuollolliseen apuun.

o 30 % monikävijöistä alkoholi syynä

o 12% monikävijöistä muut päihteet syynä

o 15% mielenterveyden haasteet (myös somaattisen sairauden takana)

o Keskeistä olisi myös iäkkäiden peruspalveluiden vahvistaminen. Lähde: Sally Järvelä, Johtajaylilääkäri (KHKS)

o Kanta-Hämeessä maahanmuuttajat hakeutuvat päivystykseen yliedustettuna, kielihaasteiden ja 
palvelujärjestelmän vierauden vuoksi

Mihin kannattaisi peruspalveluissa kiinnittää huomioita/keskittyä?



Mielenterveys- ja 
päihdeasiakkaat
 Ovat valtakunnallisesti kansanterveydellisiä ja -taloudellisia haasteita.

 Nuorten työkyvyttömyyden taustalla on yhä useammin mielenterveyden häiriöt. Kelan korvaaminen 
sairauspäivärahapäivien määrä vaihtelee 3,6- 5,1 milj. päivän välillä. (Maaniemi & Raitasalo 2019.)

 Kanta-Hämeessä mielenterveyshaasteet lisääntyneet muun maan tapaan ja tarve mielenterveyttä tunnistaville, tukeville ja 
hoitaville keinoille on tarve.

 Tämä lisää etulinjan vahvistamisen tarvetta, jotta massiivisen hoidon tarve ja monien palveluiden tarve vähenisi ja 
pääsisimme kustannusten laskuun.

 Kanta-Hämeessä huoli matalan kynnyksen mielenterveystyöstä (kaikenikäiset) ja psykoterapian saatavuudesta.

 Yhä useampi työssä käyvä käyttää runsaammin alkoholia. Asenne huumausaineita ja erilaisia huumaavia 
lääkeaineita kohtaan on madaltunut. (THL)

� Tarve huumehoidolle on lisääntynyt ja monipuolistunut.



Jos halutaan parempia palveluita 
ja säästöä
 Tarvitaan ennakoivaa asennetta ja varhaista puuttumista.

 Tarvitaan yhteistyötä ja yhdessä tekemistä niin, että asiakkaat tunnistetaan varhain ja he eivät 
putoa palveluiden väliin.

 Tarvitaan asennetta, että päihde- ja mielenterveysasiakkaat ovat kaikkien asiakkaita, ei vain erityis-
ja erikoispalveluiden asiakkaita.

 Tarvitaan osaamista, rohkeutta ja tunnustamista.

Kuinka varmistaisimme, että kaikki kuntalaiset saavat tarpeiden mukaista apua? Yhteinen ponnistus!



Christa Ahonen
Asiantuntija päihteet
ja mielenterveys

+358 50 569 1817
christa.ahonen@hame.fi

Hämeen liitto

Taru Arnkil
Asiantuntija
Sosiaalihuolto, työikäiset

+358 50 565 1604
taru.arnkil@hame.fi

Pilvi Nieminen
Asiantuntija 
terveydenhuolto

+358 50 568 1765
pilvi.nieminen@hame.fi



4. Omaolo-palvelut 
Kanta-Hämeessä

Ilona Rönkkö 
sähköisen asioinnin asiantuntija
Hämeen liitto



Omaolo pähkinänkuoressa
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja 

asiointikanava.
• Tuotantokäytössä 02/2019 lähtien.
• Tavoittaa lähes 4 milj. asukasta.
• DigiFinland Oy vastaa palvelun kehittämisestä ja 

levittämisestä.
• Palvelu parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja 

poistaa päällekkäisiä prosesseja.
• Mahdollistaa digitaalisissa prosesseissa syntyneen datan 

hyödyntämisen - asukkaan oikeuksia kunnioittaen
Alueet, joissa Omaolo on käytössä: 
http://digifinland.fi/omaoloalueet/

18.2.2021

http://digifinland.fi/omaoloalueet/


Omaolon käyttötarkoitus
Omaolo on Suomessa vakituisesti asuville ja julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin 
oikeutetuille henkilöille suunnattu sähköinen palvelu. Omaolon käyttötarkoitus on 
asukkaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi seuraavissa tilanteissa: 

• yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointi, 
• terveyden ja hyvinvoinnin arviointi, 
• sairauden tai sen riskien arviointi, ja
• asukkaan ohjaus hoidon piiriin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. 

Omaoloon integroidaan muita lääkinnällisiä laitteita, joista keskeisimpänä Kustannus 
Oy Duodecimin valmistamat Päätöksentuen lisälaitteet.  (Kts. Omaoloon integroidut laitteet)

18.2.2021

https://digifinland.fi/toimintamme/omaolo-palvelu/omaoloon-integroidut-laitteet/


Sisällöt 12-2020
• Oirekyselyjä 16 kpl

• Palveluarviota 3 kpl

• Terveystarkastus

• Hyvinvointivalmennuksia 10 kpl

• Hyvinvointitarkastus

• Määräaikaistarkastusten 
esitietolomakkeita 5 kpl

• Verenpaineen seurantalomake

18.2.2021



Haasteita, joita Omaolon 
käyttöönotolla voidaan 
ratkaista

• Asukas hoitopolun keskiöön.

• Hoitoon ja palveluun pääsyn nopeutuminen, 
jonojen väheneminen.

• Palveluiden laadun ja saatavuuden 
parantaminen.

• Uusi asiointikanava kaikille, joilla on halua ja 
kykyä käyttää sähköisiä palveluita.

18.2.2021



Haasteita, joita Omaolon 
käyttöönotolla voidaan 
ratkaista
• Hoito- ja palveluprosessien 

koordinoimattomuus 
• erityisesti paljon palvelua tarvitsevat 

asiakkaat ja pitkäaikaissairaat

• Elin- ja elämäntapamuutosten tuen 
menetelmät jääneet kehityksestä 
jälkeen

18.2.2021



Hyödyt kohderyhmittäin

Ammattilaiset

• Paremmat ennakkotiedot 
asiakkaista

• Hoito- ja palvelusuositukset 
päätöksenteon tukena

• Vähemmän kirjaamista, työssä 
voi keskittyä ihmiseen

• Etätyömahdollisuus

• Luotettavat, henkilökohtaiset 
vastaukset

• Nopeaa ja vaivatonta, ei jonoja 
eikä turhia käyntejä

• Saat suuremman roolin 
oman hyvinvointisi arvioinnissa 
ja seurannassa

• Vastaanotolla ammattilainen 
voi keskittyä sinuun ja 
varsinaiseen asiaasi

• Palvelujen saatavuus, laatu ja 
tuottavuus paranevat 

• Asiakkaat ovat tasavertaisessa 
asemassa

• Tieto palvelujen 
kysynnästä ja tarjonnasta on 
ajan tasalla

Päättäjät Asiakas

18.2.2021



Miten Omaolo-palvelut on 
käyttöönotettu Kanta-

Hämeessä?

18.2.2021



18.2.2021

Aluksi Omaolo oli käytössä 
vain Hämeenlinnassa, joka on 
ollut alusta lähtien 
kehittämässä 
palvelukokonaisuutta.

Kantahämälainen yhteistyö ja 
vahva verkostoituminen 
käynnistyi Oma Hämeen 
valmistelutyössä ja tuolloin 
lähdettiin edistämään Omaolon 
laajentamista koko Kanta-
Hämeen alueelle. Perustettiin digiagenttien 

verkosto, joka jatkoi 
yhteistyötä Oma Hämeen 
valmistelutyön jälkeenikin

Syksyllä 2019 Omaolon sopimus 
siirtyi Hämeenlinnalta Kanta-
Hämeen sairaanhoitopiirille, joka 
mahdollisti ylikunnallisen 
palvelun käytön.

Hyvin nopeasti saatiin 
ensimmäiset Omaolo –
oirearviot ja 
palveluarviot laajempaan 
käyttöön Kanta-Hämeen 
alueella.

Omaolo-palvelukokonaisuutta on kehitetty ja 
laajennettu koko ajan ja Kanta-Hämeen 
Omaolo tiimi on jatkanut tiivistä ja yhteistyötä. 
Yhteistyöllä on voitu jakaa vastuuta Omaolon 
ylläpitoon liittyvistä asioista ja jakaa kokemuksia 
ja hyviä käytäntöjä. Tiimi on myös 
verkostoitunut kansalliseen Omaolo-foorumiin. 

Vuoden 2020 aikana saatiin uusia palveluja Omaolo-kokonaisuuteen:  
Terveystarkastus, Valmennusohjelmia, Määräaikaistarkastuksia lapsille 
ja nuorille, Hyvinvointitarkastus, Verenpainepotilaan suunnitelma.  
Myös Korona-oirearvio saatiin kansallisena kehitystyönä 
asiakaskäyttöön muutamissa viikoissa (16.3.2020).

Osana 
rakenneuudistus-ja 
tulevaisuuden 
sotekeskushanketta
jatketaan 
uusimpien 
palvelujen 
käyttöönottoa 
yhteistyöllä.

Tavoitteena on tarjota Kanta-Hämeen alueen väestölle Omaolo-
palvelut kattavasti ja tasalaatuisesti. Palvelujen avulla voidaan lisätä 
asukkaiden mahdollisuuksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa 

edistämiseen sekä ohjata asiakkaat tarvittaessa tehokkaasti oikean 
ammattilaisen palveluun. 
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Kanta-Hämeen valttikortit 

 Tiivis verkosto vakiintuneessa yhteistyössä
 Kompakti koko, ”tunnemme jo toisemme”
 Olimme edenneet jo laajennuksessa pitkälle 

ennen koronaa
 Yhteiset tietojärjestelmät (esim. LifeCare –

potilastietojärjestelmä ja takaisinsoittojärjestelmä) 
ovat helpottaneet integraatioita ja tuoneet myös 
kustannushyötyä

 Yhteistyö KHKS:n päivystyksen kanssa, jossa on 
kytketty 116117-palvelu ja Omaolo-palvelu 
yhteen.
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Ehdotus jokaiselle 

Käy kokeilemassa Omaolon terveystarkastusta. Palvelu sopii kaikille! Kokeile myös jotakin valmennusohjelmaa, jos 
valikoimasta löytyy itseä kiinnostava.

Valmennusohjelmat
 Alkoholinkäytön vähentäminen
 Arjen harmituksen vähentäminen
 Lapsiperheiden valmennusohjelma
 Liikuntaohjelma terveysliikkujille
 Painonhallinta
 Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -valmennusohjelma
 Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelma
 Terveyttä edistävä ravinto -valmennus
 Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma
 Univalmennus



Kävijämääristä
• Tarkempia lukumääriä kävijöistä: 

• Uniikkeja kävijöitä 2019 (02/2019 – 12/2019):
• 532 110

• Uniikkeja kävijöitä 2020 (01/2020 – 10/2020):
• 3 954 374

• Yhteensä: 
• 4 477 484

Päivitetty 6.11.2020
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