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STTY:n ja TerveyskyläPROn yhteistyöllä haetaan enemmän näkyvyyttä sote-ammattilaisille suunnatuille tietopalveluille
Sosiaalija
terveydenhuollon
tietojenkäsittelyyhdistyksen (STTY:n) toiminnan yhtenä tavoitteena on
kansallisten yhteyksien ylläpito sote-tietotekniikan ja
tiedonhallinnan toimijoiden kesken. STTY on vuonna
2020 aloittanut TerveyskyläPROn kanssa yhteistyön
lisätäkseen tietoisuutta ammattilaisille suunnatusta
tietopalvelusta. Yhteistyö tarjoaa samalla yhdistykselle
kosketuspinnan sote-ammattilaisten arkeen ja mahdollistaa tiedonhallinnan asiantuntijoiden näkökulmien
paremman esiin tuomisen kansallisesti ammattilaisten
parissa.
Terveyskylä on tutkittuun tietoon perustuva erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kehittämä ja ylläpitämä
digitaalinen palvelu, joka tarjoaa terveyteen liittyvää
tietoa ja tukea yksilöille, hoitoa potilaille ja työkaluja
ammattilaisille. Palveluiden rakentaminen tehdään
osittain yhteistyössä, potilaiden, potilasjärjestöjen,
kansallisten hankkeiden ja korkeakoulujen kanssa. Terveyskylä tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä 1) kaikille avoimet Terveyskylä.fi-palvelut, 2) pääsääntöisesti
lähetteellä saatavilla oleva Omapolku-palvelukanava, ja
3) ammattilaisille suunnatut TerveyskyläPROn palvelut
(https://www.terveyskyla.fi/terveyskyläpro).
Terveyskylä-palvelukokonaisuus sai alkunsa Sosiaali- ja
terveysministeriön vuonna 2016-2018 rahoittamasta ja
HUSin koordinoimasta hankkeesta Virtuaalisairaala2.0,
johon osallistui kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit.
Palvelukokonaisuutta kehitetään jatkuvasti ja tällä hetkellä TerveyskyläPRO tarjoaa tukea, koulutusta ja työvälineitä ammattilaisille erilaisten digitaalisten palveluiden käytössä. Käyttäjiä pyydetään antamaan palautetta
sivujen palautekanavan kautta tai lähettämällä viesti
osoitteeseen terveyskylapro@terveyskyla.fi.
Ammattilaisille suunnatut TerveyskyläPROn palvelut
ovat kirjautumisen takana. Kirjautuminen tapahtuu
joko VRK-kortilla tai yliopistosairaanhoitopiirien ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän organisaatiotun-
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nuksilla. Käyttäjäkuntaa ollaan nyt myös laajentamassa
opiskelijoihin. Kevään 2020 aikana, TerveyskyläPROn
palveluita pilotoitiin yhden ammattikorkeakoulun kanssa ja tätä ammattikorkeakouluyhteistyötä on tarkoitus
laajentaa tulevan syksyn aikana. Yliopistojen kanssa
yhteistyö on suunniteltu alkavaksi myöhemmällä aikataululla.
Terveyskylän tällä hetkellä tarjolla olevien 32 ”talon”
tuottamat sisällöt ovat erillisten ”talojen” sijaan kaikki
yhdistetty TerveyskyläPROssa saman katon alle. Palvelu
sisältää erilaisia kokonaisuuksia, joissa ammattilainen
voi etsiä omaa kiinnostuksen kohteena olevaa asiaa
erilaisilla hakutoiminnoilla. Kokonaisuudet kattavat 1)
oppaat ja valmennukset, jotka sisältävät 90 eri opasta
eri terveysongelmiin ja niiden hoitamiseen liittyen. 2)
Koulutus osion, joka sisältää tietoa koulutustapahtumista, verkkokursseja, koulutustallenteita sekä luentomateriaaleja ja tutkimusartikkeleita. 3) Ammattilaisten
PROtyökalut kattavat asiantuntijoiden yhteystietojen
hakumahdollisuuden, oirearvion tueksi tarkoitetut
oirepuntarit, oppaisiin ja muihin sisältöihin liittyvän
materiaalipankin sekä lähete- ja konsultaatiopalvelut. 4)
Virtuaalikeskukset, joissa eri toimijoilla on mahdollisuus
tuoda oman alueen asioita yhteen paikkaan saataville ja
samalla jakaa kokemuksiaan kansallisesti. Lisäksi tarjolla
on 5) muita palveluita, kuten esittelytilaisuuksia sekä 6)
ajankohtaisten asioiden palsta.
Ammattilainen voi lisätä omiin suosikkeihin useasti
tarvitsemiaan palveluita helposti saataville, ja tulevaisuudessa voi räätälöidä itselleen sopivan etusivun.
TerveyskyläPRO on osoittautunut monipuoliseksi ja
ketteräksi kansalliseksi sote-alan tiedonhallintaalustaksi. Esimerkiksi COVID-19 tilanteen vuoksi sisältöä
saatiin nopeasti koottua yliopistosairaanhoitopiireittäin
yhteen paikkaan ja samalla jaettua tärkeitä kokemuksia
sairaanhoitopiirien rajat ylittäen, jotta eri paikkakunnilla sijaitsevilla organisaatioilla olisi mahdollisuus nopeasti oppia toisiltaan.
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STTY:n ja TerveyskyläPROn yhteistyökuvioiden laajentamista jatketaan. Lisätietoja ja päivityksiä saa STTY:n
sivuilta (www.stty.org.).
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