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Pikaohje Omaolon käyttöön 
Omaolo ei ole tarkoitettu hätätilanteisiin, kuten äkillinen ja kova rintakipu tai hengitysvaikeus, 
tajuttomuus, kouristelu, suuri verenvuoto ja vakavat vammat. Hätätilanteessa soita 112. 

✓ Omaolo-palvelua saa käyttää vain valmistajan määrittelemän käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue 
lisää kappaleesta Omaolo-palvelun käyttötarkoitus, sivu 19. 

✓ Varaa aikaa ensimmäiseen käyttökertaan noin 5—10 minuuttia. Suomi.fi-tunnistautumista varten 
tarvitset esim. verkkopankkitunnukset. Oirearvion täyttämisessä voi olla hyötyä aiemmista 
terveystiedoistasi (esim. lääkitys, verenpaine). 

✓ Voit vaihtaa Omaolon kielen (suomi, ruotsi, englanti) evästeikkunasta tai yläkulman valikosta. 
✓ Voit käyttää osaa Omaolon palveluista tunnistautumatta. Asiointi ammattilaisen kanssa ja tietojen 

tallennus vaatii tunnistautumisen. 
✓ Jos olet alle 15-vuotiaan lapsen huoltaja, voit täyttää hänen puolestaan koronavirustaudin oirearvion 

tai lähettää Muun yhteydenoton. 

Täytä oirearvio 

1. Hae sopivaa 
oirearviota etusivun 
hakutoiminnolla. Voit 
valita samalla oman 
alueesi. 

 

2. Vastaa oirearvion 
kysymyksiin. 
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3. Valitse alue ja/tai 
toimipiste, jos niitä ei 
ole vielä valittu. 

 

4. Lue tulokset ja 
mahdolliset alueesi 
ammattilaisten ohjeet. 

 

5. Tunnistaudu, jos jatkat 
ajanvaraukseen, 
lähetät tulokset 
ammattilaiselle tai 
tallennat tulokset 
itsellesi Omaoloon. 

 

6. Lähetetyistä ja itselle 
tallennetuista 
tuloksista syntyy 
Omaoloon asiointi. 
Löydät ne jatkossa 
omalta etusivultasi, 
kun olet 
tunnistautunut. 
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7. Kirjaudu ulos aina, kun 
lopetat Omaolon 
käytön. 

 

 

Jatka asiointia Omaolossa 

1. Kirjaudu sisään Omaoloon 
käyttämällä Suomi.fi-
tunnistautumista. 

 

2. Kun olet tunnistautunut, näet 
omalla etusivullasi ilmoituksen 
uusista viesteistä, tulevat 
ajanvaraukset ja tallennetut 
asioinnit. 

 

3. Siirry asioinnin sivulle omalta 
etusivultasi napsauttamalla 
asiointia. 
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4. Kun asiointisi etenee, saat 
siitä ilmoituksen Omaoloon. 
Voit tilata tärkeimmät 
ilmoitukset myös sähköpostiisi 
ja matkapuhelimeesi. 

 

5. Kun asiointi Omaolossa on 
saatu valmiiksi, hoito voidaan 
päättää. Päättyneet asioinnit 
on tallennettu Omaoloon, 
mutta asiointi ammattilaisen 
kanssa on päättynyt. 
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1. Omaolo-palvelun esittely 
Omaolo.fi on kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu, joka ottaa sinut mukaan edistämään 
terveyttäsi ja hyvinvointiasi yhdessä ammattilaisten kanssa. Palvelu toimii osoitteessa www.omaolo.fi. 
Omaolo koostuu eri sisällöistä, joista osa on lääkinnällisen laitteen määritelmän täyttävää sisältöä ja osa 
ei. 

Omaolon sisällöt ovat: 

• Omaolo Oirearviot (lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Palveluarviot (ei-lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Hyvinvointivalmennukset (ei-lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Terveystarkastus (lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Muu yhteydenotto (ei-lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Pitkäaikaissairauksien/verenpaineen seurantakysely (lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Hyvinvointitarkastus (Terveystarkastus-kyselyn osalta lääkinnällinen laite) 
• Omaolo Määräaikaistarkastukset (ei-lääkinnällinen laite). 

Omaolo tavoittaa jo yli puolet Suomen asukkaista. Näet listan alueista, missä Omaolo on käytössä, 
sivulla Omaolo-alueet, (digifinland.fi). 

Omaoloa kehitetään yhdessä kaikkien palvelun käyttöönottaneiden kuntien, kaupunkien ja 
sairaanhoitopiirien sekä DigiFinland Oy:n kesken. Palvelun levittämisestä vastaa DigiFinland Oy. 

Palvelun käyttäjäryhmät ovat: 

• tunnistautumattomat yli 15-vuotiaat asukkaat 
• koronavirustaudin oirearvion osalta tunnistautumattomat yli 1-vuotiaat asukkaat ja 1—14-vuotiaiden 

huoltajat puolesta asioiden 
• tunnistautuneet yli 15-vuotiaat asukkaat 
• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt 
• tunnistautumattomana voi täyttää oirearvion ja saada toimintasuosituksen myös toisen henkilön 

puolesta 
• osa ei-lääkinnällisistä sisällöistä on tarkoitettu alle 15-vuotiaille asukkaille. 

Suunnitellut potilasryhmät ovat tunnistautuneet ja tunnistautumattomat yli 15-vuotta täyttäneet asukkaat, 
joilla on terveysasemien ja yhteispäivystysten yleisimpiin käyntisyihin liittyviä oireita. Virtsatietulehduksen 

http://www.omaolo.fi/
https://digifinland.fi/omaolokasikirja/omaoloalueet/
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oirearvio on tarkoitettu 18—75-vuotiaille naisille. Koronavirustaudin oirearvio on tarkoitettu yli 1-vuotiaille, 
mutta alle 15-vuotiaita suositellaan tekemään koronavirustaudin oirearvio yhdessä vanhemman kanssa. 

Saat Omaolosta yksilölliset toimintaohjeet, jotka tuottaa Kustannus Oy Duodecimin valmistama 
EBMEDS®-ohjelmisto. EBMEDS® on lääkinnällinen laite. Käytännössä ohjelmisto yhdistelee henkilön 
ilmoittamia oireita, mittaustuloksia ja terveystietoja päättelysääntöihin, jotka on laadittu viimeisimmän 
tieteellisen tiedon ja kansallisten hoitosuositusten perusteella.  

Omaolon oirearviot ovat tarkkoja verrattaessa ammattilaisen tekemään arvioon, ja Omaolo kykenee 
tunnistamaan vakavat oireet hyvin. Omaolo auttaa tukemaan elintapojen muutoksessa, tehostaa 
ennaltaehkäisevää toimintaa ja helpottaa pitkäaikaissairauksien seurantaa. 

Palvelu on aina käytettävissä, pois lukien ennalta määrätyt huoltokatkot, joista tulee ilmoitus palvelun 
sivuille etukäteen. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän internetyhteydestä. Käyttäjän tulee varmistaa, 
että käyttöjärjestelmä, selain ja virussuojaus ovat ajan tasalla. Omaolon tukemat käyttöjärjestelmät ja 
selaimet löytyvät käyttöehdoista ja käyttöohjeista. 

Omaolo on lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) mukainen, CE-merkitty lääkinnällinen laite. 

 

Laitteen valmistajan tiedot: 
DigiFinland Oy 
Toinen Linja 14 
00530 Helsinki 

 

Omaoloa kehitetään yhteistyössä Kanta-palvelujen kanssa. Omaolosta saat arvion hoidon tai palvelun 
tarpeesta. Kanta-palvelujen OmaKannasta löydät terveydenhuollossa kirjatut tiedot ja reseptisi.  

Omaolo-palvelun käyttöehdoista löytyy linkki ajantasaiseen listaan Omaolo-palvelun toimittajista. Lista 
on sivulla Palvelun toimittajat, (omaolo.fi). 

https://www.omaolo.fi/palvelun-toimittajat
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Omaolon etusivulle on koottu yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Omaolosta. Löydät ne otsikon Usein 
kysyttyä Omaolosta alta. Myös sivun alatunnisteessa on linkki sivulle Usein kysyttyä Omaolosta, 
(omaolo.fi). 

1.1 Varoitukset 
• Omaolo ei ole tarkoitettu hätätilanteisiin, kuten äkillinen ja kova rintakipu tai 

hengitysvaikeus, tajuttomuus, kouristelu, suuri verenvuoto ja vakavat vammat. 
Hätätilanteessa soita 112. 

• Käytä Omaoloa vain yhdessä selaimessa ja yhdellä välilehdellä kerrallaan. 
• Omaolossa saatetaan näyttää erilaisia varoituksia ja virheilmoituksia. Seuraa Omaolon antamia 

varoituksia ja virheilmoituksia ja toimi niissä olevien ohjeiden mukaan. Voit lukea mahdollisista 
ongelmatilanteista kappaleesta Mahdollisia ongelmatilanteita, sivu 12. 

1.2 Mahdollisia ongelmatilanteita 
Tässä kappaleessa käydään läpi mahdollisia ongelmatilanteita Omaolon käytössä: 

• Yhteysongelma: Sivun sisältöä ei voida päivittää 
• Omien asiointien lataus epäonnistuu 
• Suomi.fi-tunnistautuminen ei toimi 
• Puolesta-asiointi epäonnistuu 
• Käyttökatkot ja tilapäiset häiriöt 
• Istunnon aikakatkaisu. 

Jos Omaolo-palvelu ei toimi tai toimii mielestäsi väärin, ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen, 
jos terveydentilasi niin vaatii. Voit tehdä ilmoituksen palvelussa olevasta virheestä tai väärin toimivasta 
osiosta osoitteeseen vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi. 

1.2.1 Yhteysongelma: Sivun sisältöä ei voida päivittää 

Jos Omaolossa on yhteysongelma, sivun sisältöä ei voida päivittää. Yhteysongelman syynä voi olla 
esimerkiksi katkennut internetyhteys. Tarkista laitteesi internetyhteys ja lataa sivu uudelleen. 

Yhteysongelmasta varoitetaan punaisella virhekuvakkeella päävalikossa (Kuva 1 ja Kuva 2) ja 
virheilmoituksella asioinnin sivulla (Kuva 3). 

https://www.omaolo.fi/usein-kysyttya
https://www.omaolo.fi/usein-kysyttya
mailto:vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi
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Kuva 1 Yhteysongelmasta varoittava virhekuvake päävalikossa 

 

Kuva 2 Yhteysongelmasta varoittava virhekuvake päävalikossa kapealla näytöllä 

 

Kuva 3 Virheilmoitus yhteysongelmasta asioinnin sivulla 

1.2.2 Omien asiointien lataus epäonnistuu 

Näet Omaoloon tallennetut asioinnit omalla etusivullasi, kun tunnistaudut Omaoloon. Jos asiointien 
lataus epäonnistuu, omalla etusivullasi näytetään virheilmoitus. Yritä ladata sivu uudelleen. Jos vointisi 
on huono, ota yhteyttä alueesi päivystykseen tai hätätilanteessa soita 112. 

1.2.3 Suomi.fi-tunnistautuminen ei toimi 

Jos Suomi.fi-tunnistautuminen ei toimi, yritä hetken kuluttua uudelleen tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon 
muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. 
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1.2.4 Puolesta-asiointi epäonnistuu 

Siirtyminen toisen puolesta asiointiin voi epäonnistua puuttuvan valtuuden, keskeytetyn haun tai 
valtuuspalvelun teknisen vian vuoksi. Tässä tapauksessa Omaolossa näytetään virhesivu, jolla kerrotaan 
tarkemmin, mistä virhetilanne voi johtua. 

Virhetilanteessa yritä valtuutuksia uudelleen tai palaa Omaolon etusivulle. 

1.2.5 Sisältöä ei löytynyt 

Jos hakemaasi verkkosivua ei löydy tai se ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, Omaolossa näytetään 
virheilmoitus ”Sisältöä ei löytynyt”. Tarkista verkkosivun osoite tai vaihda palvelun kieltä. 

1.2.6 Käyttökatkot ja tilapäiset häiriöt 

Tulevista käyttökatkoista ja mahdollisista häiriötilanteista tiedotetaan korostetuilla ilmoituksilla etusivun ja 
muiden sivujen alussa (Kuva 4). Seuraa Omaolon tiedotteita ja häiriöilmoituksia ja niissä olevia ohjeita. 

 

Kuva 4 Korostettu ilmoitus häiriötilanteesta Omaolon etusivulla 

Jos Omaolo on kokonaan pois käytöstä tilapäisen häiriön tai käyttökatkon vuoksi, Omaolossa näytetään 
koko sivun häiriöilmoitus (ks. Kuva 5). Yritä hetken kuluttua uudelleen tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon 
muulla tavoin, esimerkiksi puhelimitse. Jos vointisi on erittäin huono tai kyseessä on hätätilanne, soita 
hätänumeroon 112. Jos koet tarvitsevasi kiireellistä arviota tai hoitoa, hakeudu välittömästi 
päivystykseen. 
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Kuva 5 Häiriöilmoitus: Omaolo on väliaikaisesti pois käytöstä 

1.2.7 Istunnon aikakatkaisu 

Jos olet tunnistautunut Omaolo-palveluun ja palvelu on käyttämättä 60 minuuttia, istunto vanhenee ja 
sinut kirjataan palvelusta ulos automaattisesti. Jos istunto on vanhentunut, Omaolossa näytetään 
virheilmoitus. 

Jos haluat jatkaa palvelun käyttöä, kirjaudu uudelleen sisään. Jos lopetit asioinnin Omaolossa, sulje 
selainikkuna. 

Käytä Omaoloa vain yhdessä selaimessa ja yhdellä välilehdellä kerrallaan. 

1.3 Omaolo-suostumus 
Omaolo-palvelua voi käyttää joko anonyymisti tai tunnistautuneena kirjautuneena käyttäjänä. Jos käytät 
palvelua anonyymisti, voit oirearvion saatuasi tunnistautua ja antaa suostumuksen oirearviota koskevien 
tietojen siirtymiselle kunnan ylläpitämään potilastietorekisteriin tai sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. 
Seuraavassa ohjeet erikseen anonyymiä käyttöä varten ja suostumuksen antamista varten. 

1.3.1 Anonyymi käyttö 

Omaolo-palvelua voi käyttää anonyymisti. Tällöin käyttäjästä ei lisätä järjestelmään mitään suoria tai 
välillisiä tunnistetietoja. 

Palvelussa tallentuu anonyymistä käyttäjästä hänen ilmoittamansa tiedot ja istuntokohtaiset tiedot. Ne 
poistuvat järjestelmästä sen jälkeen, kun käyttäjä sulkee istunnon. 
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Järjestelmä kerää teknisesti välttämättömiä evästeitä anonyymin ja tunnisteellisen käytön kohdalla. Voit 
lukea evästeistä lisää käyttöehdoista. 

1.3.2 Tunnisteellinen käyttö 

Tunnisteellisessa käytössä henkilötietojen käsittelyn laillinen perusta on suostumus. Kun haluat käyttää 
palvelua tunnisteellisesti, kirjaudut siihen suomi.fi-palvelun välityksellä.  

Oirearviossa tapahtuva henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen 22 artiklan mukaista profilointia 
silloin kun olet kirjautunut palveluun. 

Voit antaa suostumuksesi seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

1. Automatisoitu päätöksenteko ja profilointi antamiesi tietojen ja mahdollisten taustatietojen 
pohjalta 

Oirearviolomakkeessa olevat kysymykset ovat Duodecimin laatimia. Oirearvion tuottama vastaus 
perustuu käyttäjän antamiin tietoihin, joiden perusteella Duodecimin valmistama lääketieteellistä 
päättelyä tekevä ohjelmisto antaa käyttäjälle toimintasuosituksen. 

Oirearvion perusteella suoritetun profiloinnin perusteella voit ottaa yhteyttä terveydenhoidon 
ammattilaiseen, joka voi tarkemmin arvioida terveydentilasi, hoidon tarpeen ja mahdolliset 
lisätoimenpiteet. 

Koronaoirearvion kohdalla on otettava huomioon, että sitä koskevaa ohjeistusta päivitetään lyhyin 
väliajoin sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeiden 
perusteella. Kansalliseen ohjeistukseen voi tulla muutoksia nopeasti, mutta ne eivät välttämättä näy 
Omaolossa heti. Noudata aina ajantasaisia kansallisia ohjeita ja terveydenhuollon ammattilaiselta 
mahdollisesti saamiasi ohjeita. 

Kun olet tunnistautunut ensimmäistä kertaa Omaoloon, pyydetään suostumus oirearvioon sisältyvien 
hoito-, palvelu- ja taustatietojen luovutukseen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle ja tietojen 
tallentamiseen potilastietorekisteriin. Tiedon vastaanottajat ovat palvelua käyttävät kunta- tai 
sairaanhoitopiiritoimijat ja näissä työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Kunta- 
tai sairaanhoitopiiritoimija, jolle on erillisellä suostumuksella luovutettu käyttäjän henkilötietoja, toimii 
luovutettujen henkilötietojen osalta rekisterinpitäjänä.  

Koronaoirearviossa voit antaa erikseen suostumuksen siihen, että Omaolon oirearviotiedot voidaan 
myöhemmin yhdistää mahdolliseen positiiviseen koronaviruksen testaustulokseen. 
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2. Omaolo-palvelun kehittämiseksi tehtävä kliininen tutkimus 

Voit antaa tietoisen suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn Omaolo-palvelun kehittämiseksi 
tehtävässä kliinisessä tutkimuksessa ja erillisen suostumuksen välityksellä EU:n lääkinnällisiä 
laitteita koskevan asetuksen 2017/745 mukaisesti. 

3. Alaikäisen suostumus 

Omaolo-palvelua voi käyttää 15 vuotta täyttänyt nuori. 

4. Muut käyttötarkoitukset 

Omaolo-palveluun sisältyvistä rekistereistä ei luovuteta henkilötietoja muuta kuin siinä tapauksessa, 
että käyttäjä on nimenomaisesti suostunut henkilötietojen luovuttamiseen asianomaiseen 
tarkoitukseen. 

Sen jälkeen, kun tiedot ovat siirtyneet kuntien potilas- ja asiakastietorekistereihin, niitä voidaan 
käyttää edelleen toisiolain mukaisissa käyttötarkoituksissa, joita ovat viranomaisten suunnittelu- ja 
selvitystehtävät, tieteellinen tutkimus, opetus, kuntien tietojohtaminen ja kehittämis- ja 
innovaatiotoiminta.  

Sinulla on oikeus tietosuoja-asetuksen 21§:n perusteella vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 
yhdessä tai useammassa näistä käyttötarkoituksista. 

5. Suostumuksen peruutus 

Voit peruuttaa suostumuksesi milloin haluat, mutta ilman suostumusta et voi käyttää Omaolo-
palvelua tunnistautuneena. Voit peruuttaa suostumuksesi Omaolon Omat tiedot -sivulla. 

6. Muita käyttäjän oikeuksia 

Sinulla on oikeus saada yleistä tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä yksityiskohtaiset tiedot siitä, 
mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu hyvinvointirekisteriin. Sinulla on oikeus siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen. 
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1.4 Tuetut käyttöympäristöt 
Voit käyttää Omaoloa tietokoneella, tabletilla tai kännykällä. Tuettuina ovat yleisimmät selainohjelmat. 
Selainlaajennuksia ei tarvita. Tuetuista selaimista ja käyttöjärjestelmistä ilmoitetaan alhaisin tuettu 
versio. Selaimelta edellytetään JavaScriptin sallimista. 

Selaimet Mobiilikäyttöjärjestelmät Mobiiliselaimet 

Chrome 110 iOS 15 Chrome 110 

Firefox 110 Android 10 Safari 16 

Edge 110   

Safari 16   

 

1.5 Evästeet 
Kun alat käyttää Omaoloa, sinulta kysytään evästesuostumus (katso Kuva 6). Voit valita, hyväksytkö 
palvelun toiminnan kannalta välttämättömät evästeet vai kaikki evästeet. Kaikki evästeet sisältävät 
välttämättömät evästeet ja muut evästeet. Evästeiden hyväksyntä on istuntokohtainen eli evästeet 
poistuvat järjestelmästä, kun istunto suljetaan. 

 

Kuva 6 Hyväksy evästeet  

Välttämättömät evästeet ovat tarpeellisia, jotta palvelussa asiointi on sujuvaa ja tietoturva toteutuu. 
Omaoloa ei voi käyttää ilman välttämättömiä evästeitä. 
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✓ Jos hyväksyt vain välttämättömät evästeet, paina Hyväksy vain välttämättömät -painiketta. 

Muut evästeet auttavat kehittämään Omaoloa paremmaksi. Muilla evästeillä kerätään tietoja vain 
DigiFinlandin käytössä olevaan Matomo-työkaluun ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
käytössä olevalle analytiikka-alustalle. Keräämme ainoastaan anonyymejä kävijätilastoja. 

✓ Jos hyväksyt kaikki evästeet, paina Hyväksy kaikki -painiketta. 

Emme käytä markkinointievästeitä. Voit lukea evästeistä lisää käyttöehdoista. 

Voit vaihtaa evästeikkunasta myös käyttöliittymän kielen. 

FI: suomeksi 
SV: På svenska, ruotsiksi 
EN: In English, englanniksi. 

1.6 Toisen puolesta asiointi 
Voit tällä hetkellä asioida Omaolossa vain alle 15-vuotiaan puolesta ja vain silloin, kun kyseessä on joko 
Muu yhteydenotto tai koronavirustaudin oirearvio. Voit asioida Omaolossa alle 15-vuotiaan lapsen 
puolesta, jos sinut on merkitty väestötietojärjestelmään tämän huoltajaksi. Toisen puolesta asiointi on 
mahdollista siihen asti, kun huollettava on täyttänyt 15 vuotta. 

Kun asioit lapsen puolesta Omaolossa, ole tarkkana, että kirjoitat lapsen iän ja muut tiedot oikein. 

Huoltajan oikeus asioida lapsen puolesta tarkistetaan väestötietojärjestelmästä. Tarkista omat tietosi 
Digi- ja väestötietoviraston palvelusta. 

Kun aloitat asioinnin toisen henkilön puolesta, valitse tunnistautumisen yhteydessä Toisen puolesta 
asiointi. Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Tunnistautuminen Omaoloon, sivu 25. 

Lopeta toisen puolesta asiointi, kun haluat jatkaa omaa asiointiasi tai vaihtaa henkilöä, jonka puolesta 
asioit. Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Lopeta toisen puolesta asiointi, sivu 36. Jos et jatka asiointia, 
kirjaudu ulos Omaolosta. 

2. Omaolo-palvelun käyttötarkoitus 
Omaolon käyttötarkoitus on arvioida asukkaan hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä seuraavissa tilanteissa:  

• yksittäisen terveysongelman tai useiden oireiden arviointi 
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• terveyden ja hyvinvoinnin arviointi 
• sairauden tai sen riskien arviointi 
• hoitotasapainon arviointi 

ja ohjata asukas hoidon piiriin sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin Omaolon sisällä ja 
ulkoisissa palveluissa.  

Omaolo on tarkoitettu yli 15-vuotiaille Suomessa vakituisesti asuville ja julkisiin sosiaali- ja 
terveyspalveluihin oikeutetuille asukkaille. Koronavirustaudin oirearvio on tarkoitettu yli 1-vuotiaille, alle 
15-vuotiaita suositellaan kuitenkin tekemään koronavirustaudin oirearvio vanhemman kanssa. Myös osa 
ei-lääkinnällisistä sisällöistä on tarkoitettu alle 15-vuotiaille. Omaoloa käyttävät terveyden- ja 
sosiaalihuollon ammattilaiset osallistuessaan Omaoloa käyttävän asukkaan hoitoon sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseen. Omaolo ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkeä uhkaavissa tilanteissa.  

Omaoloa käytetään käyttäjän omalla päätelaitteella (tietokone, mobiililaite) julkisen internetin yli. 

Omaoloon on integroitu EBMEDS-laite, jonka valmistaja on Kustannus Oy Duodecim. 

3. Käytön aloitus 
Aloita Omaolon käyttö osoitteessa www.omaolo.fi. Varaa aikaa ensimmäiseen käyttökertaan noin 5—10 
minuuttia.  

Omaolo ei ole tarkoitettu hätätilanteisiin, kuten äkillinen ja kova rintakipu tai hengitysvaikeus, 
tajuttomuus, kouristelu, suuri verenvuoto ja vakavat vammat. Hätätilanteessa soita 112. 

 

Kuva 7 Omaolon etusivu 

Omaolon etusivulla (Kuva 7) voit valita oman alueesi ja aloittaa tilanteeseesi sopivan palvelun:  

https://www.omaolo.fi/
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• voit hakea tilanteeseesi sopivaa oirearviota ja täyttää oirearviokyselyn 
• voit kartoittaa tuen tarvetta täyttämällä palveluarvion  
• sähköinen terveystarkastus arvioi elintapojasi ja henkistä hyvinvointiasi 
• hyvinvointivalmennukset kannustavat sinua elin- ja elämäntapamuutoksiin.  

Valitse sinulle sopiva palvelu etusivulta tai päävalikosta (ks. Kuva 8). 

 

Kuva 8 Omaolon päävalikko 

Kun kirjaudut sisään Omaoloon, voit jatkaa aiemmin aloittamiasi asiointeja ja lukea ammattilaisen 
lähettämän viestin. Voit myös aloittaa asioinnin, jonka ammattilainen on lisännyt sinulle: täyttää 
hyvinvointitarkastuksen kyselyn tai verenpaineen seurantalomakkeen. Jos ammattilainen kutsuu sinut 
täyttämään määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeen, saat siihen erillisen linkin. Lue lisää kappaleesta 
Omat asioinnit, sivu 37.  

Voit kirjautua sisään Omaoloon päävalikon Kirjaudu sisään -linkistä. Omaoloon tunnistaudutaan 
Suomi.fi-palvelun kautta, ja sitä varten tarvitset esim. verkkopankkitunnukset. Lue lisää kappaleesta 
Tunnistautuminen Omaoloon, sivu 25. 

Käyttäessäsi mobiililaitetta löydät linkit palveluihin sekä etusivulta että päävalikosta (ks. Kuva 9) joka 
avautuu napauttamalla. Päävalikosta voit myös vaihtaa käyttöliittymän kielen ja kirjautua sisään. 

 

Kuva 9 Päävalikko mobiililaitteessa  
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Omaolon etusivun lopussa on usein kysyttyjä kysymyksiä Omaolosta. Voit siirtyä lukemaan kaikki usein 
kysytyt kysymykset vastauksineen Näytä kaikki kysymykset -linkistä. 

Sivun alatunnisteessa on tärkeitä tietoja Omaolosta (katso Kuva 10). Tutustu huolellisesti palvelun 
tietosuojaselosteeseen ja käyttöehtoihin. Lue myös käyttöohjeet. Alatunnisteessa ovat myös 
valmistajan yhteystiedot, versiotieto (Version), julkaisuajankohta (Rel Date), laitteen yksilöivä GTIN-koodi 
sekä linkit palautelomakkeeseen, usein kysyttyihin kysymyksiin, saavutettavuusselosteeseen, 
käyttötarkoitukseen ja puolesta-asioinnista kertovalle sivulle. 

 

Kuva 10 Sivun alatunniste  

Voit halutessasi tilata käyttöohjeen tulostetun paperiversion osoitteesta saavutettavuus@digifinland.fi. 
Sen toimitusaika on seitsemän kalenteripäivää siitä, kun DigiFinland on vastaanottanut pyynnön. 
Paperiversiosta ei veloiteta erikseen. Kaikki käyttöohjeessa olevat kuvat ovat Omaolon testiympäristöstä, 
jossa käytetään testikäyttöön luotuja henkilöitä. Oikeiden henkilöiden tietoja ei näytetä käyttöohjeessa. 

Palaute-painikkeen kautta voit antaa palautetta Omaolo-palvelusta. Lomakkeen avulla et saa neuvontaa 
tai yhteyttä terveydenhuoltoon. Huom.! Älä lähetä palautelomakkeen kautta henkilökohtaiseen asiointiisi 
tai hoitoosi liittyviä tietoja. 

Voit liikkua Omaolossa käyttämällä murupolkua, joka on sivun yläreunassa (katso Kuva 11). Kapealla 
näytöllä murupolku on sivun alareunassa alatunnisteen yläpuolella. Voit aina palata Omaolon etusivulle 
tai omalle etusivullesi päävalikon linkistä tai Omaolo-logosta. 

 

Kuva 11 Murupolku  

mailto:saavutettavuus@digifinland.fi
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Jos päävalikon sisältö ei mahdu näkyviin sivun yläreunaan selainikkunan koon tai tekstin fonttikoon 
takia, päävalikko muuttuu avattavaksi valikoksi (katso Kuva 9). Valikko on sivun oikeassa yläkulmassa. 

3.1 Kielen valinta 
Voit käyttää Omaoloa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Omaolo-palvelua ei saa itsenäisesti kääntää 
muille kielille. 

Voit vaihtaa sekä käyttöliittymän kielen että asiointejasi koskevien ilmoitusten kielen.  

Vaihda halutessasi käyttöliittymän kieli evästeikkunasta, oikean yläkulman valikosta tai mobiililaitteessa 
Omaolon päävalikosta. 

FI: suomeksi 
SV: På svenska, ruotsiksi 
EN: In English, englanniksi 

Kaikki Omaolon ominaisuudet eivät ole vielä käytettävissä englannin kielellä. 

 

Kuva 12 Kielen valinta 

Kun haluat vaihtaa saamiesi ilmoitusten kielen, kirjaudu sisään Omaoloon ja vaihda asiointikieli Omat 
tiedot -sivulla. Lue lisää kappaleesta Omat tietosi ja asetuksesi, sivu 54. 

Huomaa, että jos vaihdat käyttöliittymän kielen kesken oirearvion, palveluarvion tai 
terveystarkastuksen täytön, myös kysymysten kieli vaihtuu ja lomakkeen täyttäminen alkaa alusta.  

Jos täytät ammattilaisen lisäämää lomaketta tai kyselyä, kuten määräaikaistarkastuksen 
esitietolomaketta tai hyvinvointitarkastuksen kyselyä, kysymysten kieltä ei voi vaihtaa. Jos haluat täyttää 
lomakkeen jollain toisella kielellä, pyydä ammattilaiselta uusi linkki erikieliseen lomakkeeseen. Jos 
vaihdat käyttöliittymän kielen kesken ammattilaisen lisäämän lomakkeen täytön, sinulta kysytään 
varmistus kielenvaihtoon, sillä kielenvaihto siirtää sinut Omaolon etusivulle. 
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Omaolon käyttöliittymän kielen tai asiointikielen vaihto ei vaikuta aiempien asiointien tai ilmoitusten 
kieleen. Esimerkiksi suomeksi täyttämäsi oirearvio näkyy Omaolossa suomenkielisenä, vaikka vaihtaisit 
kielen myöhemmin ruotsiksi. 

3.2 Alueen valinta 
Omaolo voi antaa kansallisten ohjeiden lisäksi paikallisia ohjeita, ja niitä varten sinua pyydetään 
valitsemaan oma alueesi. Aluevalinta on näkyvissä Omaolon etusivulla oirearviohaun yhteydessä, kun et 
ole vielä kirjautunut sisään.  

 

Kuva 13 Valitse alue etusivulla  

Kun valitset alueen etusivulla, se on valmiiksi valittuna, kun jatkat oirearvion tai muun kyselyn 
täyttämisen jälkeen tuloksiin ja paikallisiin ohjeisiin. Valitsemasi alue tallennetaan käyttäjätietoihisi 
Omaoloon. 

Näin valitset alueen etusivulla: 

1. Avaa Valitse alue -valikko (katso Kuva 13). 
2. Valitse alue listalta. Voit hakea aluetta kirjoittamalla hakusanan hakukenttään. Haku 

kohdistuu sanan alkuun. Voit tyhjentää hakukentän rastista. 
3. Kun olet valinnut alueen, se näkyy etusivun aluevalikossa. 

Vaihtoehtoisesti voit valita alueen vasta sitten, kun täytät oirearvion tai muun kyselyn. Lue lisää 
kappaleesta Valitse alue ja toimipiste, sivu 66. 

Jos haluat muuttaa aluevalintaasi myöhemmin, valitse toinen alue Omaolon etusivulta tai kun täytät 
uuden kyselyn. 
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3.3 Tunnistautuminen Omaoloon 
Voit käyttää Omaolo-palvelua joko anonyymisti (ilman tunnistautumista) tai tunnistautuneena 
kirjautuneena käyttäjänä.  

Ilman tunnistautumista voit: 

• täyttää oirearvion, palveluarvion ja sähköisen terveystarkastuksen ja nähdä niiden tulokset. Näet 
myös mahdolliset paikalliset ohjeet. 

• täyttää määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeen, joka ei vaadi tunnistautumista, ja lähettää 
sen ammattilaiselle. Huom.! Tällaiselle lomakkeelle on täytettävä henkilötiedot ja muita 
pakollisiksi merkittyjä tietoja. 

Sinun on tunnistauduttava, kun: 

• lähetät oirearvion, palveluarvion tai sähköisen terveystarkastuksen tulokset ammattilaiselle 
• lähetät Muun yhteydenoton ammattilaiselle 
• varaat ajan ammattilaiselle  
• perut tai siirrät ajanvarauksen 
• tallennat tuloksesi itsellesi Omaoloon 
• jatkat aloittamiasi asiointeja Omaolossa, esim. luet ammattilaisen lähettämän viestin 
• asioit Omaolossa toisen puolesta 
• aloitat hyvinvointivalmennuksen 
• täytät määräaikaistarkastuksen esitietolomakkeen, joka vaatii tunnistautumisen, ja lähetät sen 

ammattilaiselle 
• täytät ammattilaisen lisäämän hyvinvointitarkastuksen kyselyn 
• täytät pitkäaikaissairauden seurantaan liittyvän lomakkeen ja lähetät sen ammattilaiselle. 

Omaoloon tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Tarvitset tunnistautumista varten 
verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.  

On tärkeää, että et tunnistaudu palveluun ja täytä oirearviokyselyä toisen henkilön puolesta. Jos olet alle 
15-vuotiaan lapsen huoltaja, voit täyttää tämän puolesta koronavirustaudin oirearvion. Kun olet 
tunnistautunut, valitse puolesta-asiointi. Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Valitse toisen puolesta 
asiointi, sivu 28. 
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3.3.1 Tunnistaudu ja anna suostumukset 

Aloita tunnistautuminen päävalikon Kirjaudu sisään -linkin kautta. Jos tunnistaudut kesken asioinnin 
esim. täytettyäsi oirearvion, aloita tunnistautuminen painamalla Tunnistaudu ja jatka -painiketta. 

Seuraa tunnistautumisessa palveluntarjoajan omia ohjeita. Jos Suomi.fi-tunnistautuminen ei toimi, yritä 
hetken kuluttua uudelleen tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon muulla tavoin, esim. puhelimitse. 

 

Kuva 14 Kirjaudu sisään 

Käyttäessäsi mobiililaitetta Kirjaudu sisään -linkki löytyy päävalikosta. 

 

Kuva 15 Päävalikko mobiililaitteessa 

Tunnistautumisen jälkeen Omaolo pyytää sinulta palvelun käytön kannalta pakollisia suostumuksia. 
Voit käyttää Omaoloa ja asioida ammattilaisen kanssa vain, jos annat pakolliset suostumukset.  

1. Lue suostumustekstit.  
2. Anna suostumuksesi laittamalla rasti ruutuun.  
3. Paina Tallenna-painiketta. 
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Kuva 16 Pakolliset suostumukset  

Pääset katsomaan antamiasi suostumuksia myöhemmin Omat tiedot -sivulta (katso kappale Omat 
tietosi ja asetuksesi, sivu 54). Siellä voit myös poistaa suostumuksesi ja lopettaa Omaolon käytön 
kokonaan. 

3.3.2 Valitse oma asiointi 

Tunnistautumisen jälkeen valitse asiointitavaksi Oma asiointi, jos haluat hoitaa Omaolossa omia 
asioitasi. Paina Jatka omaan asiointiin -painiketta.  

 

Kuva 17 Valitse asiointitavaksi Oma asiointi   

Kun olet kirjautunut sisään Omaoloon, oman etusivun tervehdyksessä on etunimesi, esimerkiksi ”Hei 
Elmeri!”. Sivun oikeassa yläkulmassa on profiilikuvake, josta aukeaa käyttäjän valikko. Kun hoidat omia 
asiointejasi, käyttäjän valikossa näkyy nimesi (katso Kuva 18). 
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Kuva 18 Oma asiointi: Käyttäjän valikko  

3.3.3 Valitse toisen puolesta asiointi 

Tunnistautumisen jälkeen valitse asiointitavaksi Toisen puolesta asiointi, jos haluat asioida Omaolossa 
toisen henkilön puolesta. Voit asioida lapsen puolesta vain, kun teet koronavirustaudin oirearvion tai 
lähetät Muun yhteydenoton. Paina Aloita puolesta-asiointi-painiketta.  

 

Kuva 19 Valitse asiointitavaksi Toisen puolesta asiointi   

Sinut ohjataan Suomi.fi-palveluun valitsemaan henkilö, jonka puolesta asioit.  

1. Valitse henkilö, jonka puolesta haluat asioida. Huom.! Tarvittavat valtuudet tarkistetaan valintasi 
jälkeen. Jos sinulla ei ole tarvittavia valtuuksia, saat virheilmoituksen. Lue virhetilanteista 
kappaleesta Puolesta-asiointi epäonnistuu, sivu 14. 

2. Anna Omaolossa suostumukset myös sen henkilön puolesta, jonka puolesta asioit. 
3. Tarkista yhteystiedot ja ilmoitusasetukset. Huomaa, että asioidessasi toisen henkilön puolesta 

ammattilainen ottaa yhteyttä antamiesi yhteystietojen perusteella. 



  Käyttöohje  29 (101) 

 OTT_40 Omaolon käyttöohje 
   

  25.4.2023  Julkinen 

 

 

Kun olet kirjautunut Omaoloon ja asioit toisen henkilön puolesta, oman etusivun tervehdyksessä ja 
käyttäjän valikossa on sen henkilön nimi, jonka puolesta asioit. Sivun yläreunassa näytetään nimesi ja 
sen henkilön nimi, jonka puolesta asioit (katso Kuva 20). Omaolo.fi-sivustolla näytetään vain ne palvelut, 
jotka on käytettävissä toisen puolesta asioinnissa. 

 

Kuva 20 Tieto toisen puolesta asioinnista 

3.3.4 Tarkista yhteystiedot ilmoitusasetukset 

Kun kirjaudut ensimmäistä kertaa Omaoloon tai kun Omaolosta on julkaistu päivitetty versio, sinua 
pyydetään tarkistamaan yhteystietosi, puhelinnumeron käyttölupa ja ilmoitusasetukset (katso Kuva 21). 
Jos asioit toisen henkilön puolesta, tarkista puolesta-asioitavan tiedot.  

Jos olet lisännyt aiemmin Omaoloon yhteystietosi, ne näkyvät valmiiksi täytettyinä. Puhelinnumeron 
muoto tarkistetaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Tarvittaessa korjaa tai poista aiemmin lisäämäsi 
puhelinnumero. 

 

Kuva 21 Tarkista yhteystietosi ja ilmoitusasetukset 
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Tärkeää: Jos et ota käyttöön sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoituksia, seuraa asiaasi koskevia ilmoituksia 
kirjautumalla sisään Omaoloon. Sinun on huolehdittava itse siitä, että näet ajoissa asiointisi tapahtumat, 
jotka vaativat sinulta toimia. Voit lukea lisää yhteystietojen päivittämisestä ja ilmoitusasetuksista 
kappaleesta Yhteystiedot ja ilmoitusasetukset, sivu 56. 

3.3.5 Vaihda omasta asioinnista toisen puolesta asiointiin 

Kun olet tunnistautunut ja valinnut oman asioinnin, voit sisään kirjautuneena vaihtaa toisen puolesta 
asiointiin. 

1. Avaa käyttäjän valikko oikeasta yläkulmasta. 
2. Valitse Aloita puolesta-asiointi. Sinut ohjataan Suomi.fi-palveluun valitsemaan henkilö, jonka 

puolesta haluat asioida. 

 

Kuva 22 Aloita puolesta-asiointi  

Jos oma asiointisi on kesken, kun aloitat asioinnin toisen henkilön puolesta, oma asiointisi keskeytyy. 

3.4 Ilmoitukset asioinnin tapahtumista 
Asioinnissa tapahtuvista muutoksista tulee ilmoitus Omaoloon. Näet ilmoitukset uusista viesteistä ja 
muista tapahtumista omalla etusivullasi, kun olet tunnistautunut Omaoloon (katso Kuva 23). Jos olet 
asioinut Omaolossa alle 15-vuotiaan lapsen puolesta, näet lapsen asiointia koskevat ilmoitukset, kun 
valitset tunnistautumisen jälkeen asiointitavaksi toisen puolesta asioinnin.  

Suosittelemme, että otat käyttöön sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitukset. (Lue lisää kappaleesta 
Yhteystiedot ja ilmoitusasetukset, sivu 56.) 
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Kuva 23 Ilmoitukset omalla etusivullasi  

Ilmoitukset näytetään omalla etusivullasi näin: 

A. kirjekuorikuvake ja ilmoitus tervehdyksen jälkeen: Uudet viestit. 
a. Siirry lukemaan viesti napsauttamalla ilmoitusta. Jos uusia viestejä on useammassa 

asioinnissa, linkki vie Ilmoitukset-sivulle, josta voit siirtyä edelleen asiointeihin lukemaan 
viestit. 

b. Jos sinulla ei ole lukemattomia viestejä tai lukemattomien viestien haku epäonnistuu, 
tervehdyksen jälkeen näytetään teksti ”Tervetuloa Omaoloon”. 

B. ilmoitus ja keltainen pallokuvake asiointien listauksessa: Uudet viestit ja muut ilmoitukset. 
a. Siirry lukemaan viestit ja muut ilmoitukset napsauttamalla asiointia. 

C. ilmoituskuvake päävalikossa: Lukemattomien ilmoitusten määrä ja linkki kaikkiin ilmoituksiin. 
a. Siirry kuvakkeesta Ilmoitukset-sivulle, johon on koottu uudet ja vanhat ilmoitukset. 
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Kuva 24 Korostettu ilmoitus omalla etusivullasi  

Oman etusivusi alkuun voidaan nostaa esille tärkeä, ajankohtainen ilmoitus (katso Kuva 24). 
Korostettuja ilmoituksia näytetään korkeintaan yksi kerrallaan, ja ne ovat tärkeysjärjestyksessä: 

1. Tulevan ajanvarauksen alkuun on alle 24 tuntia.  
➢ Siirry asiointiin katsomaan ajanvarauksen tiedot painamalla Näytä-painiketta. 

2. Ammattilainen on kutsunut sinut aloittamaan asioinnin.  
➢ Siirry asiointiin painamalla Aloita-painiketta. 

3. Ammattilainen pyytää sinua varaamaan ajan asioinnille.  
➢ Siirry asiointiin varaamaan aika painamalla Varaa aika -painiketta. 

4. Ammattilainen on ehdottanut hoidon päättämistä asiointiin.  
➢ Siirry asiointiin hyväksymään tai hylkäämään ehdotus painamalla Päätä hoito -

painiketta. 

Jos haluat piilottaa korostetun ilmoituksen istunnon ajaksi, paina Piilota-painiketta. 

Mobiililaitteessa näet ilmoitukset omalla etusivullasi, kun olet tunnistautunut Omaoloon. Lisäksi 
päävalikossa näytetään ilmoituskuvake, jossa on lukemattomien ilmoitusten määrä. Siirry lukemaan 
kaikki ilmoitukset avaamalla päävalikko ja valitsemalla Ilmoitukset. 

 

Kuva 25 Ilmoituskuvake mobiililaitteen päävalikossa 
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Kaikki ilmoitukset on koottu Ilmoitukset-sivulle, jossa uudet, lukemattomat ilmoitukset ovat Uudet-
osiossa ja jo lukemasi ilmoitukset Vanhat-osiossa. Ilmoitukset ovat linkkejä kyseiseen asiointiin. Jos 
haluat saada tärkeimmät ilmoitukset sähköpostiisi tai matkapuhelimeesi, napsauta Avaa 
ilmoitusasetukset ja ota käyttöön sähköposti- tai tekstiviesti-ilmoitukset. 

 

Kuva 26 Ilmoitukset ja ilmoitusasetukset 

Asioinnin sivulla ilmoitukset kootaan asioinnin yhteenvetoon. Lukemattomat ilmoitukset on merkitty 
sinisellä ilmoituskuvakkeella. Sininen ilmoituskuvake näytetään myös asioinnin siinä osiossa, jota se 
koskee. Esimerkiksi ammattilaisen lähettämästä viestistä tulee ilmoituskuvake Viestit-osioon (Kuva 27). 

 

Kuva 27 Ilmoitukset asioinnin sivulla  

Kun olet kirjautuneena sisään Omaoloon, sinulle näytetään lisäksi kelluvia ilmoituksia uusista 
tapahtumista (katso Kuva 28). Ilmoitus päivittyy omalle etusivullesi ja asioinnin sivulle, kun päivität 
selaimen sivun. 
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Kuva 28 Kelluva ilmoitus uudesta tapahtumasta  

3.5 Uloskirjautuminen 
Muista kirjautua ulos Omaolosta aina, kun lopetat sen käytön. On myös hyvä tyhjentää selaimen 
välimuisti, jos käyttämäsi tietokone on yhteisessä käytössä. 

1. Avaa käyttäjän valikko oikeasta yläkulmasta. 
2. Valitse Kirjaudu ulos.  
3. Varmista uloskirjautuminen painamalla Kirjaudu ulos -painiketta. Näet ilmoituksen 

onnistuneesta uloskirjautumisesta (katso Kuva 32). 
4. Sulje kaikki selaimen ikkunat, kun olet lopettanut Omaolon käytön. 

Jos olet asioinut Omaolossa toisen henkilön puolesta, uloskirjautuminen lopettaa myös toisen puolesta 
asioinnin. Mutta jos lopetat vain toisen puolesta asioinnin, et kirjaudu ulos Omaolosta. Muista myös 
kirjautua ulos Omaolosta, kun lopetat sen käytön. Lue myös kappale Lopeta toisen puolesta asiointi, sivu 
36. 

Jos kirjaudut ulos Suomi.fi-palvelusta, et kirjaudu ulos Omaolosta. Huolehdi aina, että kirjaudut ulos ja 
lopetat istuntosi Omaolon kautta. Jos sinulla on Omaolo avoinna useissa välilehdissä tai selaimissa, 
kirjaudu ulos näistä kaikista. 

 

Kuva 29 Kirjaudu ulos  

Kun käytät mobiililaitetta, kirjaudu ulos päävalikosta.  
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Kuva 30 Kirjaudu ulos mobiililaitteessa  

 

Kuva 31 Varmistus uloskirjautumisesta   

 

Kuva 32 Onnistunut uloskirjautuminen 
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3.5.1 Lopeta toisen puolesta asiointi 

Lopeta toisen puolesta asiointi, kun haluat jatkaa omaa asiointiasi tai vaihtaa henkilöä, jonka puolesta 
asioit. 

Näin lopetat asioinnin toisen henkilön puolesta: 

1. Avaa käyttäjän valikko oikeasta yläkulmasta. 
2. Valitse Lopeta puolesta asiointi. 
3. Vahvista puolesta-asioinnin lopetus painamalla Lopeta puolesta-asiointi. 
4. Valitse asiointitapa 

a. Jos haluat jatkaa omaa asiointiasi, valitse Jatka omaan asiointiin 
b. Jos haluat asioida toisen henkilön puolesta, valitse Aloita puolesta-asiointi. 

Huom.! Kun lopetat toisen puolesta asioinnin, et kirjaudu ulos Omaolosta. Muista myös kirjautua ulos 
Omaolosta, kun lopetat sen käytön. 

 

Kuva 33 Valitse käyttäjän valikosta Lopeta puolesta-asiointi  

 

Kuva 34 Vahvista puolesta-asioinnin lopetus   
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4. Omat asioinnit 
Kun käytät Omaolon palveluita tunnistautuneena, esimerkiksi lähetät tulokset ammattilaiselle tai tallennat 
tulokset itsellesi, sinulle tallennetaan asiointi Omaoloon. Voit myös aloittaa asioinnin, jonka 
ammattilainen on lisännyt sinulle, esimerkiksi täyttää hyvinvointitarkastuksen kyselyn.  

Näet Omaoloon tallennetut asioinnit ja ajankohtaisia tietoja niistä omalla etusivullasi, kun tunnistaudut 
Omaoloon. Näet myös ilmoitukset asioinnin tapahtumista. (Lue lisää kappaleesta Ilmoitukset asioinnin 
tapahtumista, sivu 30). Kun asioit toisen henkilön puolesta, omalla etusivulla näytetään puolesta-
asioitavan asioinnit ja tämän asiointeja koskevat ilmoitukset. 

 

Kuva 35 Asioinnit omalla etusivullasi  

Asioinnit on ryhmitelty omalle etusivullesi otsikoiden alle: 

• Ajanvaraukset: Asioinnit, joissa on tuleva ajanvaraus  
o Jos ajanvarauksia on useita, ensimmäisenä alkava näytetään ensin. 
o Lue lisää ajanvarauksista kappaleesta Ajanvaraukset, sivu 42. 

• Käsittelyssä: Ammattilaisen käsittelemät asioinnit, joissa ei ole ajanvarausta tai ajanvaraus on 
mennyt. 

o Oletuksena näytetään enintään viisi käsittelyssä olevaa asiointia, uusin ensin. Jos asiointeja 
on enemmän, voit ladata niitä näkyviin Näytä lisää -linkistä. 
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o Viesteistä ja asioinnin muista tapahtumista näytetään ilmoitus. Jos ilmoituksia ei ole, 
näytetään asioinnin käsittelyn tila, esimerkiksi ”Odottaa ammattilaisen käsittelyä” tai ”Ehdotit 
hoidon päättämistä”. 

• Itselle tallennetut: Asioinnit, jotka olet tallentanut vain itsellesi Omaoloon. Ammattilainen ei näe 
näitä asiointeja. 

o Oletuksena näytetään enintään viisi itselle tallennettua asiointia, uusin ensin. Jos asiointeja 
on enemmän, voit ladata niitä näkyviin Näytä lisää -linkistä. 

o Lue lisää itselle tallennetuista asioinneista kappaleista Tallenna tulokset itsellesi, sivu 73, ja 
Oireiden itsehoito, sivu 74. 

• Päättyneet: Asioinnit, joissa hoito on päättynyt. 
o Oletuksena näytetään enintään viisi päättynyttä asiointia, viimeksi päättynyt ensin. Jos 

asiointeja on enemmän, voit siirtyä katsomaan kaikki päättyneet asioinnit Näytä kaikki -
linkistä. 

o Lue lisää hoidon päättämisestä kappaleesta Hoidon päättäminen, sivu 51. 
• Perutut: Perutut asioinnit, joissa ei ole tulevaa ajanvarausta. Avoin asiointi muuttuu perutuksi, kun 

poistat suostumukset ja lopetat Omaolon käytön. 
o Oletuksena näytetään enintään viisi peruttua asiointia, viimeksi peruttu ensin. Jos asiointeja 

on enemmän, voit ladata niitä näkyviin Näytä lisää -linkistä. 
o Lue lisää kappaleesta Omaolo-palvelun käytön lopettaminen, sivu 58 

Siirry valitsemasi asioinnin sivulle napsauttamalla asiointia. 

Jos sinulla ei ole tallennettuja asiointeja Omaolossa, omalla etusivullasi näytetään ilmoitus ”Täällä on 
vielä tyhjää”. 

4.1 Yhteenveto 
Asioinnin yhteenvedossa näytetään kootusti asioinnin tapahtumat, tulokset sekä alueesi ammattilaisten 
mahdolliset ohjeet. Tuleva ajanvaraus näkyy tapahtumissa ylimpänä siihen asti, kun ajanvarauksen 
ajankohta on mennyt. Huom.! Sekä ajanvarauksen aika että asioinnin aikaleimat ovat Suomen aikaa. 
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Kuva 36 Asioinnin yhteenveto 

Tapahtumien listauksessa näytetään kolme viimeisintä tapahtumaa. Jos haluat nähdä kaikki tapahtumat, 
paina Näytä kaikki tapahtumat -linkkiä. 

 

Kuva 37 Näytä kaikki tapahtumat  

Käyttäessäsi mobiililaitetta asioinnin yhteenveto on näkyvissä, kun valitset asioinnin. Voit siirtyä asioinnin 
eri osioihin, kuten viesteihin, ajanvarauksiin tai tehtäviin, vaakasuuntaisesta valikosta (katso Kuva 38). 
Valittu osio on korostettu vihreällä värillä. 
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Kuva 38 Mobiilinäkymä: Avaa asioinnin osiot valikosta 

4.2 Viestit 
Ammattilaisen lähettämästä viestistä tulee sinulle ilmoitus Omaoloon. Näet ilmoituksen uudesta viestistä 
omalla etusivullasi, kun olet tunnistautunut Omaoloon (katso Kuva 39). 

 

Kuva 39 Ilmoitus uudesta viestistä omalla etusivullasi  

➢ Siirry lukemaan viesti napsauttamalla ilmoitusta. Ilmoitus on linkki asioinnin Viestit-osioon. 
➢ Jos uusia viestejä on useammassa asioinnissa, linkki vie Ilmoitukset-sivulle, josta voit siirtyä 

edelleen asiointeihin lukemaan viestit. 
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Asioinnin Viestit-osiossa voit lukea ammattilaisen lähettämät viestit ja lähettää viestin asiaasi hoitavalle 
ammattilaiselle. Huomioithan, että viestit ovat käytössä vain, kun asiointi on aktiivinen. Päättyneiden 
asiointien kautta viestin lähetys ammattilaiselle ei onnistu. 

Näin lähetät viestin ammattilaiselle: 

1. Kirjoita viestisi tekstikenttään. 
2. Paina Lähetä-painiketta. Viestin alla näkyy lähettäjä, lähetysajankohta ja omissa viesteissäsi 

myös viestin tila (Lähetetty tai Nähty). 

 

Kuva 40 Asioinnin viestit   

Viestin tila päivittyy näin: 

• Kun viesti on lähetetty, mutta ammattilainen ei ole vielä nähnyt sitä, viestin alla näkyy harmaa 
merkki ja teksti Lähetetty. 

• Kun ammattilainen on nähnyt viestin, viestin alla näkyy sininen kaksoismerkki ja teksti Nähty. 
o Myös ammattilainen saa kuittauksen, kun olet nähnyt hänen viestinsä. 

Sinun ja ammattilaisen viestit näkyvät allekkain samassa viestiketjussa (katso Kuva 41). Uusin viesti on 
viestiketjussa alimpana. Lähettäjän nimi näkyy viestin alla. Omat viestisi ovat sinisiä ja ammattilaisen 
viestit harmaita. 
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Kuva 41 Ammattilaisen viesti ja sen alla oma viestisi   

Kun kirjoitat uutta viestiä, viestin luonnos säilyy, vaikka kävisit asioinnin muissa osioissa ennen viestin 
lähettämistä. Viestin luonnos kuitenkin häviää, jos poistut asioinnin sivulta tai päätät hoidon.  

Jos asioinnissa on lähettämätön viesti ja olet poistumassa asioinnin sivulta, Omaolo kysyy varmistuksen, 
haluatko poistua lähettämättä viestiä. Viestin luonnos häviää ilman varmistusta, jos lataat sivun 
uudelleen tai poistut Omaolosta ilman uloskirjautumista. 

 

Kuva 42 Lähettämätön viesti   

Jos olet päättämässä hoidon asiointiin, jossa on lähettämätön viesti, näet varoituksen lähettämättömästä 
viestistä. Viestin luonnos häviää, jos päätät hoidon ennen kuin lähetät viestin. 

4.3 Ajanvaraukset 
Tulevat ajanvaraukset näytetään omalla etusivullasi Ajanvaraukset-otsikon alla (katso Kuva 43). Jos 
ajanvarauksia on useita, ensimmäisenä alkava näytetään ensin. Jos ajanvarauksen alkuun on alle 24 
tuntia, ajanvaraus näytetään myös korostetussa ilmoituksessa. 
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Kuva 43 Tuleva ajanvaraus omalla etusivullasi  

Ajanvarauksen tiedoissa näytetään varatun ajan ajankohta ja vastaanottopiste sekä linkit ajan 
siirtämiseen ja perumiseen. Hyvinvointitarkastuksesta mainitaan, mihin kyselyyn ajanvaraus liittyy. Näet 
tarkemmat tiedot ajanvarauksesta asioinnin sivulla, kun napsautat asiointia.  

Asioinnin sivulla ajanvaraus ja hyvinvointitarkastuksen ajanvarausoikeus näytetään yhteenvedossa ja 
Ajanvaraukset-osiossa.  

Toimipiste on voinut lisätä ajanvaraukseen liittyviä ohjeita, esimerkiksi saapumisohjeet vastaanotolle. 
Ohjeet näytetään asioinnin yhteenvedossa ja Ajanvaraukset-osiossa. Kun ajanvarauksen ajankohta on 
mennyt, ohjeet näytetään vain asioinnin yhteenvedossa. 

 

Kuva 44 Asiointiin tallennettu ajanvaraus  

Jos sinun täytyy perua varaamasi aika, katso ohjeet kappaleesta Ajan peruminen, sivu 46. Jos haluat 
siirtää varaamasi ajan, katso ohjeet kappaleesta Ajan siirtäminen, sivu 44. 
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4.3.1 Ajan siirtäminen 

Voit siirtää varaamasi vastaanottoajan Omaolon kautta, jos toimipiste sallii ajan siirtämisen, aika ei ole 
kiireellinen ja ajan alkuun on vähintään 12 tuntia. Voit vaihtaa samalla vastaanottopistettä, jos vapaita 
aikoja on saatavilla. Voit siirtää ajan, vaikka hoito asiointiin on päättynyt.  

 

Kuva 45 Ajan siirtäminen omalta etusivultasi  

Näin siirrät ajan: 

1. Kirjaudu sisään Omaoloon. Kun olet tunnistautunut, näet tulevat ajanvaraukset omalla 
etusivullasi Ajanvaraukset-otsikon alla.  

2. Valitse ajanvarauksen tiedoissa Siirrä aika (katso Kuva 45). 
a. Jos ajan voi siirtää, sinut siirretään kalenterinäkymään valitsemaan uusi aika. 
b. Jos aikaa ei voi siirtää Omaolossa, näytölle tulee ilmoitus ”Ajan siirtäminen ei 

onnistunut”. Lue mahdolliset toimipisteen lisäämät ohjeet. Sulje ilmoitus painamalla 
Sulje. 

3. Hae vapaita aikoja kalenterinäkymässä (katso Kuva 46). 
a. Jos vapaita aikoja löytyy useasta vastaanottopisteestä, voit suodattaa aikoja sijainnin 

mukaan. 
b. Jos aikojen lataus epäonnistuu, yritä hakea aikoja uudelleen. 
c. Jos toimipisteessä ei ole vapaita aikoja, ota yhteyttä toimipisteeseen. 

4. Valitse listalta sinulle sopiva uusi aika ja paina Valitse-painiketta (katso Kuva 47). 
5. Tarkista ajanvarauksen tiedot ja vahvista varaus painamalla Vahvista-painiketta. 

a. Näytölle tulee ilmoitus, että aikasi on siirretty. Ilmoituksessa on myös toimipisteen 
ohjeet. 

b. Jos toinen henkilö on ehtinyt varata kyseisen ajan, saat ilmoituksen, että aika ei ole 
enää varattavissa. Valitse silloin uusi aika. 
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6. Paina lopuksi Valmis-painiketta. Uusi aika näkyy omalla etusivullasi ja kyseisen asioinnin 
sivulla. 

 

Kuva 46 Ajan siirtämisen kalenterinäkymä  

Kalenterinäkymän selitteet: 

A. Asioinnin nimi ja siirrettävä aika 
B. Kalenterin selaus nuolista. Kalenteriviikon numero ja päivämäärät 

a. Vaihda viikkoa sinisestä nuolesta. Jos selausnuoli on harmaa, näytettäviä vapaita aikoja ei 
ole. 

b. Huomaa, että selatessa hypätään sellaisten viikkojen yli, jolloin ei ole vapaita aikoja. 
C. Kuluva päivä on korostettu harmaalla 
D. Suodata aikoja kellonajan mukaan 

a. Koko päivä: Katso päivän kaikki vapaat ajat 
b. Aikaväli, esimerkiksi 12—14: Katso vapaat ajat tietyllä aikavälillä. Suluissa on vapaiden 

aikojen lukumäärä. 
E. Suodata aikoja sijainnin mukaan. Toiminto on käytössä vain, jos vapaita aikoja löytyy useasta 

vastaanottopisteestä. 
F. Valittu päivä on korostettu sinisellä 
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G. Vapaita aikoja on saatavilla. 

Kun olet valinnut päivän kalenterista, voit selata listalta vapaita aikoja. Napsauta vastaanottoaikaa, niin 
näet siitä tarkemmat tiedot ja voit valita sen. 

 

Kuva 47 Valitun päivän tai aikavälin vapaat ajat listattuna  

Listanäkymän selitteet: 

A. Vapaan vastaanottoajan tarkemmat tiedot 
B. Valitse aika Valitse-painikkeesta. 

4.3.2 Ajan peruminen 

Voit perua varaamasi vastaanottoajan Omaolon kautta, jos toimipiste sallii ajan perumisen, aika ei ole 
kiireellinen ja ajan alkuun on vähintään 24 tuntia. Voit perua ajan, vaikka hoito asiointiin on päättynyt. 
Kun perut ajan, sinulta kysytään perumisen syy.  

Jos haluat päättää hoidon samalla, kun perut ajan, voit ehdottaa ammattilaiselle hoidon päättämistä. Voit 
ehdottaa hoidon päättämistä, jos asiointi on ammattilaisen käsiteltävänä, hoidon päättämistä ei ole vielä 
ehdotettu eikä hoito ole päättynyt. Jos ammattilainen hyväksyy ehdotuksesi, asiointi siirretään 
päättyneisiin eikä siihen voi tehdä enää muutoksia. Lue lisää kappaleesta Hoidon päättäminen, sivu 51. 
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Kuva 48 Ajan peruminen omalta etusivultasi  

Näin perut ajan: 

1. Kirjaudu sisään Omaoloon. Kun olet tunnistautunut, näet tulevat ajanvaraukset omalla 
etusivullasi Ajanvaraukset-otsikon alla (katso Kuva 48). 

2. Valitse Peru aika. 
a. Jos ajan voi perua Omaolossa, sinulle näytetään peruttavan ajan tiedot ja toimipisteen 

lisäämät ohjeet (katso Kuva 49). 
b. Jos aikaa ei voi perua Omaolossa, näytölle tulee ilmoitus ”Ajan peruminen ei onnistunut” 

(katso Kuva 51). Lue mahdolliset toimipisteen lisäämät ohjeet. Sulje ilmoitus painamalla 
Sulje. Ajanvarauksesi jää voimaan, jos et peru sitä muuta kautta. 

3. Valitse syy, miksi haluat perua ajan. Jos valitset ”Jokin muu”, voit kirjoittaa syyn tekstikenttään. 
Ammattilainen näkee syyn, jonka olet valinnut tai kirjoittanut. 

4. Jos asiointi on ammattilaisen käsiteltävänä, voit samalla ehdottaa hoidon päättämistä. Lisää 
valintamerkki kohtaan ”Ehdota hoidon päättämistä”. Valinta ei ole näkyvissä, jos asiointi ei ole 
vielä ammattilaisen käsiteltävänä, hoidon päättämistä on ehdotettu tai hoito on jo päättynyt. 

5. Vahvista ajan peruminen painamalla Peru aika -painiketta. Näytölle tulee ilmoitus, että aikasi on 
peruttu. Ilmoituksessa on myös toimipisteen ohjeet. 

6. Paina lopuksi Valmis-painiketta. Näytölle avautuu sivu, jolta aloitit ajan perumisen. Asioinnin 
sivulle on lisätty tieto, että peruit ajanvarauksen (katso Kuva 50). 

Jos haluat varata uuden ajan, täytä kysely uudelleen. 
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Kuva 49 Peru aika ja ehdota samalla hoidon päättämistä   

 

Kuva 50 Tieto perutusta ajanvarauksesta asioinnin sivulla  

 

Kuva 51 Ajan peruminen ei onnistunut   
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4.4 Tavoite 
Jos ammattilainen on lisännyt asiointiisi tavoitteen, se näkyy asioinnin Tavoite-osiossa. Tavoite voi olla 
yhdessä ammattilaisen kanssa tehty tai itsellesi asettama. Ammattilaisen lisäämästä tavoitteesta tulee 
sinulle ilmoitus Omaoloon. 

 

Kuva 52 Asiointiin lisätty tavoite 

Voit halutessasi muokata tavoitteen tekstiä: 

1. Paina Muokkaa tavoitetta -painiketta. 
2. Kirjoita tekstikenttään tavoitteesi vapaamuotoisesti. Tekstin maksimipituus on 1 000 merkkiä. 
3. Paina Tallenna-painiketta. 

 

Kuva 53 Tavoitteen kirjoittaminen   

4.5 Tehtävät 
Asioinnin Tehtävät-osiossa ovat toimintaohjeet, jotka ammattilainen on voinut antaa sinulle. Jos 
ammattilainen on lisännyt sinulle Omaoloon hyvinvointitarkastuksen tai verenpaineen seurannan, niihin 
kuuluvat kyselyt ja lomakkeet näkyvät tehtävinä asioinnin sivulla. Ammattilaisen lisäämästä tehtävästä 
tulee sinulle ilmoitus Omaoloon. 
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Kuva 54 Asiointiin lisätty tehtävä  

4.6 Valmennukset 
Asioinnin Valmennukset-osiossa näet käynnissä olevat hyvinvointivalmennukset, valittavissa olevat 
hyvinvointivalmennukset ja päättyneet hyvinvointivalmennukset. 

Jos ammattilainen on lisännyt asiointiin hyvinvointivalmennuksen, näet sen Valittavissa olevat 
valmennukset -otsikon alla (katso Kuva 55). Valmennuksen nimen alle on merkitty ajankohta, jolloin 
ammattilainen toivoo sinun aloittavan valmennuksen. Ammattilaisen lisäämästä valmennuksesta tulee 
sinulle ilmoitus Omaoloon. 

 

Kuva 55 Valmennukset asioinnin sivulla  
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Ammattilainen näkee asioinnin sivulta, oletko aloittanut lisätyn valmennuksen ja tehnyt valmennukseen 
liittyviä tehtäviä. 

Voit aloittaa hyvinvointivalmennuksen myös itsenäisesti esimerkiksi tehtyäsi Omaolon 
terveystarkastuksen. Löydät valittavissa olevat valmennukset tallennetun asioinnin Valmennukset-
osiosta. 

Voit lukea valmennuksista lisää kappaleesta Hyvinvointivalmennukset, sivu 78. 

4.7 Hoidon päättäminen 
Kun asiointi Omaolossa on saatu valmiiksi, hoito voidaan päättää.  

Hoidon voi päättää eri tavoilla: 

✓ Ammattilainen ehdottaa sinulle hoidon päättämistä. Voit hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. 
✓ Ammattilainen päättää hoidon asiointiin ilman hyväksyntääsi. 
✓ Jos olet asioinut ammattilaisen kanssa, voit ehdottaa ammattilaiselle hoidon päättämistä. 

Ammattilainen voi hyväksyä tai hylätä ehdotuksesi. 
✓ Jos olet tallentanut asioinnin vain itsellesi, voit päättää hoidon silloin, kun haluat. 

Vaikka hoito Omaolossa päätetään, hoitosi voi jatkua muualla. Myös ajanvaraukset ja avoimet 
ajanvarausoikeudet pysyvät voimassa, ja tarvittaessa voit siirtää tai perua vastaanottoajan. Hoidon 
päättäminen sulkee kuitenkin asiointiin liittyvän keskeneräisen valmennuksen. 

Hoidon päättymisen jälkeen asiointiin ei voi tehdä muutoksia, etkä voi lähettää ammattilaiselle viestiä 
asioinnin kautta. Löydät päättyneet asiointisi omalta etusivultasi Päättyneet-otsikon alta. 

Kun hoito asiointiin on päättynyt, asiointiin on tallennettu hoidon päättymispäivä ”Hoito päättynyt [pvm]”. 

 

Kuva 56 Tieto hoidon päättymisestä 
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4.7.1 Ammattilainen on ehdottanut hoidon päättämistä 

Ammattilainen voi ehdottaa sinulle hoidon päättämistä Omaolossa. Saat ehdotuksesta ilmoituksen 
Omaoloon. Ilmoitus voidaan näyttää myös oman etusivusi alussa, mistä voit siirtyä asiointiin 
hyväksymään tai hylkäämään ehdotuksen (katso Kuva 57). 

 

Kuva 57 Ilmoitus hoidon päättämisestä omalla etusivullasi  

Jos hyväksyt ammattilaisen ehdotuksen, voit vahvistaa hoidon päättämisen, jolloin hoito asiointiin 
päättyy heti. Ilman vahvistustasi hoito asiointiin päättyy automaattisesti 72 tunnin kuluttua ehdotuksesta. 
Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Näin päätät hoidon heti”. 

Jos et hyväksy ammattilaisen ehdotusta etkä halua päättää hoitoa, lähetä ammattilaiselle viesti 72 tunnin 
kuluessa ehdotuksesta Omaolossa. Huomaa, että hoidon päättäminen ei peruuta ajanvarauksia tai 
ajanvarausoikeuksia. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta ”Näin hylkäät ehdotuksen lähettämällä viestin”. 

 

Kuva 58 Ammattilaisen ehdotus hoidon päättämisestä asioinnin Päätä hoito -osiossa  
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Näin päätät hoidon heti: 

1. Siirry asiointiin ja valitse Päätä hoito -osio (katso Kuva 58). 
2. Paina Päätä hoito -painiketta. 
3. Vahvista hoidon päättäminen painamalla Päätä hoito -painiketta. Hoito asiointiin päättyy heti. 

Näin hylkäät ehdotuksen lähettämällä viestin: 

1. Siirry asiointiin ja valitse Päätä hoito -osio (katso Kuva 58). 
2. Paina Kirjoita viesti -linkkiä. Sinut siirretään asioinnin Viestit-osioon. 
3. Kirjoita ammattilaiselle viesti, jossa kerrot, miksi et halua päättää hoitoa Omaolossa. 
4. Lähetä viesti painamalla Lähetä-painiketta. (Voit lukea viesteistä lisää kappaleesta Viestit, sivu 

40) 

4.7.2 Ehdota ammattilaiselle hoidon päättämistä 

Voit ehdottaa ammattilaiselle hoidon päättämistä, jos asiointi on jo jonkun ammattilaisen käsiteltävänä. 
Asioinnin ajanvaraukset ja ajanvarausoikeudet jäävät voimaan, vaikka ehdotat hoidon päättämistä. 
Hoidon päättäminen sulkee kuitenkin asiointiin liittyvän keskeneräisen valmennuksen. Saat ilmoituksen, 
kun ammattilainen hyväksyy tai hylkää ehdotuksesi hoidon päättämisestä. 

Näin ehdotat hoidon päättämistä: 

1. Valitse asioinnin Päätä hoito -osio (katso Kuva 59). 
2. Paina Ehdota päättämistä -painiketta. 

a. Huom.! Et voi ehdottaa hoidon päättämistä, jos ammattilainen ei ole vielä ottanut 
asiointiasi käsittelyyn. Jos haluat päättää hoidon, ota yhteyttä toimipisteeseesi. 

3. Vahvista ehdotuksesi painamalla Ehdota päättämistä -painiketta. Jos ammattilainen hyväksyy 
ehdotuksesi, hoito päätetään.  
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Kuva 59 Ehdota hoidon päättämistä  

4.7.3 Päätä hoito itselle tallennettuun asiointiin 

Jos olet tallentanut asioinnin vain itsellesi, voit päättää hoidon silloin, kun haluat. 

Näin päätät hoidon, kun olet tallentanut asioinnin itsellesi: 

1. Valitse asioinnin Päätä hoito -osio. 
2. Paina Päätä hoito -painiketta. 
3. Vahvista hoidon päättäminen painamalla Päätä hoito -painiketta. 

 

Kuva 60 Päätä hoito itsellesi tallentamaan asiointiin  

5. Omat tietosi ja asetuksesi 
Kun olet kirjautunut sisään Omaoloon, oikeassa yläkulmassa on profiilikuvake, josta aukeaa käyttäjän 
valikko. Kun hoidat omia asiointejasi, käyttäjän valikossa näkyy nimesi. 

Käyttäjän valikosta voit siirtyä Omat tiedot -sivulle, jossa voit päivittää yhteystietosi, ilmoitus- ja 
kieliasetuksesi ja suostumuksesi. 
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Kuva 61 Valitse käyttäjän valikosta Omat tiedot  

Kun olet kirjautunut Omaoloon ja asioit toisen henkilön puolesta, käyttäjän valikossa on sen henkilön 
nimi, jonka puolesta asioit. Sivun yläreunassa näytetään nimesi ja sen henkilön nimi, jonka puolesta 
asioit. 

 

Kuva 62 Sen henkilön nimi, jonka puolesta asioit  

Toisen puolesta asioinnissa Omat tiedot -sivulla on sen henkilön tiedot, jonka puolesta asioit. Huomaa, 
että ammattilainen ottaa yhteyttä antamiesi yhteystietojen perusteella. 

Käyttäessäsi mobiililaitetta avaa Omat tiedot -sivu päävalikosta. 
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Kuva 63 Omat tiedot mobiililaitteessa  

5.1 Yhteystiedot ja ilmoitusasetukset 
Voit päivittää sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, puhelinnumeron käyttöluvan ja ilmoitusasetukset 
Omat tiedot -sivun Yleiset-osiossa. Ensimmäisellä kirjautumiskerralla osoite ja sähköpostiosoite 
kopioidaan Suomi.fi-tietosisällöstä, jos ne on määritelty sinne. Osoitetietoa ei voi päivittää Omaolossa. 
Huomioithan, että muokkaamasi tiedot eivät välity Omaolosta muille palveluntarjoajille. 

Jos et ota käyttöön sähköviesti- tai tekstiviesti-ilmoituksia, seuraa asiaasi koskevia ilmoituksia 
kirjautumalla sisään Omaoloon. Sinun on huolehdittava itse siitä, että näet ajoissa asiointisi tapahtumat, 
jotka vaativat sinulta toimia. 

Jos sinulla on turvakielto, yhteystietojasi ei kopioida Suomi.fi:stä Omaoloon, mutta voit halutessasi lisätä 
puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi Omaoloon.  

Sähköpostiosoite 

Jos haluat saada tärkeimmät ilmoitukset sähköpostilla, lisää sähköpostiosoitteesi ja ota käyttöön 
sähköposti-ilmoitukset kohdasta ”Omaolo-palvelu saa lähettää minulle sähköposti-ilmoituksia 
asiointeihini, esimerkiksi ammattilaisten yhteydenottoihin ja ajanvarauksiin liittyen”. 

http://suomi.fi/
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Puhelinnumero 

Lupa käyttää puhelinnumeroasi Omaolon asiointeihin on oletuksena päällä. Kun lisäät puhelinnumerosi 
ja annat luvan yhteydenottoon puhelimitse, ammattilainen voi esimerkiksi antaa puhelimitse tarkennuksia 
hoito-ohjeisiin tai lähettää tekstiviestejä ajanvarauksista. Lupa koskee koko asiointia Omaolossa. Voit 
antaa ja poistaa luvan kohdasta ”Minulle saa lähettää tekstiviestejä tai soittaa Omaolossa aloittamiini 
asiointeihin liittyen”. 

Jos haluat saada tärkeimmät ilmoitukset tekstiviestillä, lisää puhelinnumerosi ja ota käyttöön tekstiviesti-
ilmoitukset kohdasta ”Omaolo-palvelu saa lähettää minulle tekstiviesti-ilmoituksia asiointeihini, 
esimerkiksi ammattilaisten yhteydenottoihin ja ajanvarauksiin liittyen”. 

5.2 Asiointikieli 
Voit valita asiointikieleksi suomen, ruotsin tai englannin. Asiointikielen valinta vaikuttaa siihen, millä 
kielellä saat jatkossa ilmoituksia Omaolossa. Valitse asiointikieli Omat tiedot -sivun Yleiset-osiossa. 

 

Kuva 64 Valitse asiointikieli   

Näin valitset asiointikielen: 

1. Valitse asiointikieli pudotusvalikosta. 
2. Paina Tallenna-painiketta. 

Huomaa, että asiointikielen vaihto ei vaikuta aiempien ilmoitusten kieleen. Kun vaihdat asiointikielen, 
saat uudet ilmoitukset valitsemallasi uudella kielellä. 

Voit valita Omaolon käyttöliittymän kieleksi suomen, ruotsin tai englannin. Lue lisää kappaleesta Kielen 
valinta, sivu 23. 
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5.3 Suostumukset 
Sinua pyydetään antamaan tarvittavat suostumukset, kun kirjaudut sisään Omaoloon. Pääset 
katsomaan antamiasi suostumuksia Omat tiedot -sivun Suostumukset-osiossa. Ilman suostumuksia et 
voi enää käyttää palvelua ja kaikki hoitosi päätetään lopullisesti. (Lue lisää kappaleesta Omaolo-palvelun 
käytön lopettaminen, sivu 58) 

 

Kuva 65 Suostumukset  

Voit lukea suostumuksista lisää kappaleesta Omaolo-suostumus, sivu 15. 

5.3.1 Omaolo-palvelun käytön lopettaminen 

Kun lopetat Omaolon käytön, kaikki hoitosi päätetään ja palvelun käyttö päättyy. Tämän jälkeen 
ammattilaisilla ei ole lupaa käyttää Omaolossa olevia yhteystietojasi. 

Kun olet lopettanut Omaolon käytön, et voi olla yhteydessä alueesi ammattilaisiin Omaolon kautta. Ole 
tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon muuta kautta. Huomioi, että Omaolon käytön lopettaminen ei 
poista voimassa olevaa ajanvarausta. 

Näin lopetat Omaolo-palvelun käytön: 

1. Siirry Omat tiedot -sivulle ja valitse Suostumukset-osio. 
2. Paina Lopeta palvelun käyttö -painiketta. 
3. Vahvista lopetus painamalla Kyllä, Lopeta kaikki asioinnit ja palvelun käyttö -painiketta. 
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Kuva 66 Lopeta palvelun käyttö  

Jos asioit toisen henkilön puolesta ja lopetat palvelun käytön, hänen hoitonsa päätetään. Et lopeta omia 
asiointejasi. 

Tunnistautumisen yhteydessä olet antanut suostumuksen tietojesi tallentamiseen Omaolo-palvelussa. 
Huomioi, että palvelun keräämät tiedot eivät poistu, vaikka lopetat palvelun käytön. Jos haluat poistaa 
kaikki tiedot, lue tarkemmat ohjeet tietosuojaselosteesta, johon on linkki Omaolon alatunnisteessa. 

Jos olet lopettanut Omaolon käytön kokonaan, sinulta kysytään suostumuksia uudestaan, kun kirjaudut 
seuraavan kerran sisään Omaoloon. Sinun on annettava tarvittavat suostumukset, jotta voit kirjautua 
Omaoloon. 

6. Oirearviot 
Oirearvioilla tarkoitetaan Kustannus Oy Duodecimin tuottamia oireisiin perustuvia arvioita, joissa asukas 
kuvaa oireensa ja saa niiden perusteella toimintasuosituksia. Vastausten perusteella toimintasuositukset 
voivat ohjata asukkaan itsehoitoon, kiireettömään ajanvaraukseen, päivystykseen tai esimerkiksi 
soittamaan hätänumeroon. 

Oirearviot hyödyntävät uusinta ja parasta saatavilla olevaa lääketieteellistä tietoa, jota kerätään 
hoitosuosituksista, systemaattisista katsauksista ja luotettavista alkuperäistutkimuksista. 
 
Oirearviot arvioivat hoidon tarvetta ja kiireellisyyttä, mutta eivät tee taudinmääritystä tai hoitopäätöksiä. 
Oirearviot eivät pysty tunnistamaan kaikkia mahdollisia oireita, sairauksia tai tiloja. Vakavatkin sairaudet 
voivat aiheuttaa epätavallisia oireita, joita oirearviot eivät välttämättä tunnista. Jos oirearvion tulos ei 
vastaa omaa käsitystäsi tilanteestasi, ole yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen.  
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Huom.! Jos vointisi on erittäin huono tai kyseessä on hätätilanne, soita hätänumeroon 112. Jos 
koet tarvitsevasi kiireellistä arviota tai hoitoa, hakeudu välittömästi päivystykseen. 

Omaolosta löytyvät oirearviot: 

• Alaselkäkipu tai -vamma 
• Hampaiden tai suun alueen oire tai vamma 
• Hengitystietulehdus 
• Koronavirustaudin oirearvio 
• Korvan kipu tai lukkoisuus 
• Kurkkukipu tai nieluoire 
• Närästys 
• Olkapään kipu, jäykkyys tai vamma 
• Peräaukon seudun oire 
• Polven oire tai vamma 
• Päänsärky 
• Ripuli 
• Seksitautiepäily 
• Silmän rähmiminen, vetistys tai punoitus 
• Virtsatietulehdus 
• Yleinen oirekysely 
• Yskä. 

Voit hakea sopivaa oirearviota hakutoiminnolla. Haku toimii oirearvion nimellä tai oirearvioon liitetyllä 
asiasanalla, kuten oireella (katso Kuva 67). 

 

Kuva 67 Hae oirearviota oireella tai oirearvion nimellä 

Näin haet oirearviota: 

1. Kirjoita oire tai oirearvion nimi hakukenttään, tai valitse joku ehdotetuista asiasanoista.  
a. Voit hakea yhdellä oireella tai asiasanalla kerrallaan 
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b. Saat näkyviin kaikki oirearviot, kun napsautat tyhjää hakukenttää tai tyhjennät haun 
2. Valitse oirearvio napsauttamalla sitä. Pääset seuraavaksi täyttämään oirearvion. 

a. Jos et löydä oireeseesi sopivaa arviota, valitse Yleinen oirekysely. Voit lukea lisää Yleisestä 
oirekyselystä sen kuvaustekstistä. Huomioi, että Yleinen oirekysely ei ole tarkoitettu 
voimakkaan, äkillisen oireen selvittelyyn. Ole tarvittaessa yhteydessä terveydenhuoltoon 
muuta kautta. 

Kaikki oirearviot on koottu myös Arvioi oireesi -sivulle, johon on linkki päävalikossa. Sivulla on 
tarkemmat kuvaukset oirearvioista ja niihin liittyvät asiasanat (katso Kuva 68 ja Kuva 69). 

 

Kuva 68 Arvioi oireesi -sivu 

 

Kuva 69 Kuvaus oirearviosta 

➢ Valitse oireitasi parhaiten vastaava kysely. Aloita kyselyn täyttäminen painamalla Tee arvio -
painiketta. 
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Oirearvion alussa sinun on arvioitava, tarvitsetko hoitoa ja haluat täyttää oirekyselyn vai sopivatko 
oireesi itse hoidettaviksi ja haluat itsehoito-ohjeen. Huom.! Kaikissa oirearvioissa ei ole itsehoito-ohjetta. 

 

Kuva 70 Valitse oirekysely tai itsehoito-ohje 

Jos arvelet tarvitsevasi hoitoa, valitse oirekyselyn täyttäminen ja lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Tee 
oirearvio, sivu 62. 

Jos haluat itsehoito-ohjeen, valitse itsehoito-ohje ja lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Oireiden itsehoito, 
sivu 74. 

6.1 Tee oirearvio 
Täytä oirekysely, jos arvelet tarvitsevasi hoitoa. 

1. Lue huolellisesti vastausohjeet. 
2. Oma arvioni -kohdassa valitse vaihtoehto ”Arvelen tarvitsevani hoitoa ja haluan täyttää 

oirekyselyn”. 
3. Vastaa kysymyksiin (katso myös kappale Vastaa kysymyksiin, sivu 63). 
4. Siirry tuloksiin painamalla Jatka-painiketta. 

 

Kuva 71 Valitse oirekyselyn täyttö 
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6.1.1 Vastaa kysymyksiin 

Vastaa kysymyksiin huolellisesti ja totuudenmukaisesti. Kaikkiin lomakkeisiin vastataan saman 
periaatteen mukaisesti: 

• Valitse sopiva vastausvaihtoehto viemällä kursori valinnan päälle ja paina sitä. 
• Voit tarvittaessa muuttaa valintojasi. 
• Anna numeeriset vastaukset painamalla vastausaluetta ja kirjoita siihen vastaus pelkkiä 

numeroita käyttämällä. 
• Kysymystyyppejä on erilaisia, eikä niitä kaikkia ilmene kaikissa lomakkeissa. 

Kun kysymys koskee ikää tai oireiden kestoa, vastaa aina kokonaisluvulla, esim. 40 tai 5. 

 

Kuva 72 Ikään tai oireiden kestoon liittyvät kysymykset 

Kyselyissä on kysymyksiä, joihin vastataan Kyllä tai Ei. Valitse vaihtoehdoista parhaiten 
terveydentilaasi kuvaava vaihtoehto. 

 

Kuva 73 Kyllä/Ei-kysymys 

Monivalintakysymyksissä tekstin edessä on ympyrä tai neliö. 

Kun tekstin edessä on ympyrä, valitse annetuista vaihtoehdoista parhaiten tilaasi kuvaava vaihtoehto. 
Valinta muuttaa ympyrän tekstin edessä siniseksi valinnan merkiksi. 
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Kuva 74 Valitse parhaiten kuvaava vaihtoehto 

Kun tekstin edessä on neliö, valitse yksi tai useampi annetuista vaihtoehdoista. 

 

Kuva 75 Valitse yksi tai useampi vaihtoehto 

Kyselyissä on avoimia kysymyksiä, joihin voit kirjoittaa omin sanoin lisätietoja. Merkkien 
maksimimäärä ja kirjoitettujen merkkien määrä ilmoitetaan tekstiruudun alanurkassa. 

 

Kuva 76 Kirjoita tarvittaessa lisätietoja 
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Kun päivämääräkentässä on kalenterikuvake, kenttää painamalla avautuu kalenteri. Voit valita 
päivämäärän kalenterista tai kirjoittaa päivämäärän kenttään. Jos päivämäärässä on virhe, kysymys 
muuttuu punaiseksi ja sinua pyydetään tarkistamaan päivämäärä. 

 

Kuva 77 Valitse päivämäärä kalenterista 

Kun olet vastannut kaikkiin pakollisiin kysymyksiin, paina Jatka-painiketta. 

Jos et ole vastannut kaikkiin pakollisiin kysymyksiin, Omaolo näyttää kyselyn alussa listan kysymyksistä, 
joihin sinun täytyy vielä vastata. Siirry suoraan kysymykseen painamalla linkkiä listassa. Vastaamattomat 
kysymykset on korostettu lomakkeessa punaisella värillä. 

 

Kuva 78 Siirry linkistä lomakkeen pakolliseen kysymykseen 
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Kuva 79 Pakollinen kysymys, johon ei ole vastattu 

6.1.2 Valitse alue ja toimipiste 

Kun olet täyttänyt oirearvion tai muun kyselyn, valitse oma alueesi, jotta saat toimintasuosituksen lisäksi 
mahdolliset paikalliset ohjeet. Jos Omaolo, tietty oirearvio tai muu kysely ei ole valitsemallasi alueella 
käytössä, saat kansalliset ohjeet.  

Jos alueella on useita toimipisteitä, valitse alueen lisäksi toimipiste. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 
”Näin valitset alueen ja toimipisteen”. 

Alue on valittu valmiiksi, jos: 

• olet valinnut alueen Omaolon etusivulla 
• alue on tallennettu käyttäjätietoihisi 
• olet siirtynyt Omaoloon alueesi jakaman linkin kautta. 

Alueen lisäksi myös toimipiste on valittu valmiiksi, jos alueella on vain yksi toimipiste. Jos alueella on 
useita toimipisteitä valittavana, valitse sinulle sopivin toimipiste. Lue tarkemmat ohjeet kohdasta ”Näin 
valitset toimipisteen, kun alue on valittu valmiiksi”. 

Vaikka alue tai toimipiste on valittu valmiiksi, voit vielä muuttaa sitä aluevalikosta. 
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Kuva 80 Valitse alue ja toimipiste  

Näin valitset alueen ja toimipisteen: 

1. Avaa Valitse alue ja toimipiste -valikko (katso Kuva 80). 
2. Valitse alue listalta. Voit hakea aluetta kirjoittamalla hakusanan hakukenttään. Haku 

kohdistuu sanan alkuun. Voit tyhjentää hakukentän rastista. 
3. Seuraavaksi valitse toimipiste, jos alueella on useita toimipisteitä valittavana. Katso kohta 4. 

a. Jos alueella on vain yksi toimipiste, se valitaan automaattisesti ja valikko suljetaan. 
Aluevalikossa näytetään toimipiste. 

b. Jos valittu palvelu ei ole käytössä alueella, toimipistettä ei valita ja valikko suljetaan. 
Aluevalikossa näytetään alue. 

4. Valitse toimipiste listalta. Voit hakea toimipistettä kirjoittamalla hakusanan hakukenttään. 
Haku kohdistuu koko sanaan.  

a. Jos haluat vaihtaa aluetta, paina aluelinkkiä. Sinut ohjataan takaisin alueen valintaan. 
5. Valinnan jälkeen aluevalikossa näytetään toimipiste, tai jos toimipistettä ei ole valittu, 

näytetään alue. 

 

Kuva 81 Valitse toimipiste  

Näin valitset toimipisteen, kun alue on valittu valmiiksi: 

1. Avaa Valitse toimipiste -valikko (katso Kuva 82). 
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2. Valitse toimipiste listalta. Voit hakea toimipistettä kirjoittamalla hakusanan hakukenttään. 
Haku kohdistuu koko sanaan. 

a. Jos haluat vaihtaa aluetta, paina aluelinkkiä. Sinut ohjataan takaisin alueen valintaan. 
3. Kun olet valinnut toimipisteen, se näytetään aluevalikossa. 

6.2 Tulokset ja ohjeet 
Valittuasi alueen ja toimipisteen saat tulokset. Arvion tuloksena saat toimintasuosituksen, joka 
perustuu lääketieteelliseen tietoon. Toimintasuositukset voivat ohjata sinut itsehoitoon, kiireettömään 
ajanvaraukseen, päivystykseen tai esimerkiksi soittamaan hätänumeroon 112. 

Jos haluat katsoa antamasi vastaukset, paina Katso kaikki vastaukset -linkkiä. Tulosten alapuolella 
ovat alueesi ammattilaisten ohjeet, jos he ovat lisänneet paikallisia ohjeita. 

 

Kuva 82 Tulokset ja paikalliset ohjeet  

Jos saat tuloksena kehotuksen soittaa hätänumeroon, voit matkapuhelinta käyttäessäsi soittaa suoraan 
painamalla Soita 112 -painiketta. 
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Kuva 83 Soita hätänumeroon 112 

Luettuasi ohjeet voit jatkaa:  

A. ajanvaraukseen tai 
B. tulosten lähettämiseen ammattilaiselle tai  
C. tulosten tallentamiseen itsellesi Omaoloon. 

Huomaa, että Omaolon tarjoamat jatkotoiminnot riippuvat saamistasi tuloksista ja valitsemasi alueen ja 
toimipisteen palveluohjauksista. Toiminnot vaativat, että tunnistaudut Omaoloon. Jos et ole vielä 
tunnistautunut, paina Tunnistaudu ja jatka -painiketta. (Lue tarkemmat ohjeet tunnistautumisesta 
kappaleesta Tunnistaudu ja anna suostumukset, sivu 26.) 

Jos valitsemasi alue ja toimipiste eivät tarjoa mahdollisuutta lähettää tuloksiasi ammattilaiselle tai 
tallentaa niitä itsellesi Omaoloon, voit siirtyä ohjeiden lukemisen jälkeen Omaolon etusivulle Siirry 
etusivulle -linkistä.  

6.3 Varaa aika 
Valitsemasi toimipiste voi ehdottaa sinulle ajanvarausta ammattilaiselle vastaamasi oirearvion tai muun 
täyttämäsi lomakkeen tulosten perusteella. Kun varaat ajan, tuloksesi lähetetään ammattilaiselle ja 
tallennetaan Omaoloon. Löydät asioinnin ja tulevan ajanvarauksen omalta etusivultasi. 
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Kuva 84 Jatka ajanvaraukseen  

Paina Tunnistaudu ja jatka -painiketta, tai jos olet jo tunnistautunut, paina Jatka ajanvaraukseen -
painiketta. 

Ajanvarausnäkymässä ovat valitsemasi toimipisteen ajanvarausohjeet ja listaus vapaista ajoista. Ajat 
ovat Suomen aikaa. Ajanvarausoikeus on voimassa rajoitetun ajan. 

 

Kuva 85 Ajanvarausnäkymän toiminnot 

Ajanvarausnäkymässä ovat seuraavat toiminnot: 

A. Varaa aika painamalla Varaa aika -painiketta. 
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B. Jos ehdotetut ajat eivät ole sinulle sopivia, hae lisää aikoja painamalla Lataa lisää aikoja -
painiketta. 

C. Jos valitsemassasi toimipisteessä ei ole vapaita aikoja tai jos haluat katsoa toisen toimipisteen 
vapaita aikoja, paina Vaihda toimipistettä -linkkiä. Lue lisää kappaleesta Vaihda ajanvarauksen 
toimipistettä, sivu 71. 

D. Jos et löydä sopivaa aikaa tai et halua varata aikaa lainkaan, paina Lähetä tuloksesi 
ammattilaiselle -linkkiä. Huom.! Linkki on näkyvissä vain, jos valitsemasi toimipiste sallii 
lähetyksen. Tulosten lähettämisen jälkeen et voi enää varata aikaa. Odota ammattilaisen 
yhteydenottoa Omaolon kautta tai noudata saamiasi ohjeita. 

Näin varaat ajan: 

1. Paina Varaa aika -painiketta. 
2. Tarkista yhteystietosi ja ilmoitusasetukset. Anna myös pakollinen suostumus. 
3. Paina Vahvista ja lähetä ajanvaraus -painiketta. Näytölle tulee vahvistus onnistuneesta 

ajanvarauksesta. 
a. Jos toinen henkilö on ehtinyt varata kyseisen ajan, saat ilmoituksen, että aika ei ole 

enää varattavissa. Valitse silloin uusi aika. 
4. Paina lopuksi Jatka yhteenvetoon -painiketta. Näytölle avautuu asioinnin yhteenveto, joka 

sisältää ajanvarauksen tiedot ja tulokset, jotka sait. 
a. Jos toimipiste on lisännyt ohjeita, ne näytetään tulosten alapuolella. 

Huom.! Jos sinun täytyy perua tai siirtää varaamasi aika, katso ohjeet kappaleista Ajan peruminen, sivu 
46, ja Ajan siirtäminen, sivu 44. 

6.3.1 Vaihda ajanvarauksen toimipistettä 

Jos valitsemassasi toimipisteessä ei ole vapaita aikoja tai jos haluat katsoa toisen toimipisteen vapaita 
aikoja, voit vaihtaa toimipistettä.  

Näin vaihdat toimipistettä: 

1. Paina Vaihda toimipistettä -linkkiä (katso Kuva 85, kohta C). 
2. Valitse pudotusvalikosta toimipiste. Valittavana ovat toimipisteet, joissa on käytössä sähköinen 

ajanvaraus.  
• Jos toimipiste on lisännyt ohjeita, ne näytetään valikon alapuolella. 
• Jos haluat vaihtaa myös aluetta tai kuntaa, paina Palaa vaihtamaan aluetta tai kuntaa -

linkkiä. Sinut ohjataan takaisin alueen ja toimipisteen valintaan.  
3. Paina Vaihda-painiketta. 
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Kuva 86 Vaihda toimipistettä   

6.4 Lähetä tulokset ammattilaiselle 
Valitsemasi toimipiste voi ohjata sinua lähettämään tuloksesi ammattilaisen käsiteltäväksi. Tämän 
jälkeen ammattilainen on sinuun yhteydessä joko Omaolon kautta tai puhelimitse. Asiointisi tallennetaan 
omalle etusivullesi. 

 

Kuva 87 Jatka lähetykseen  

Paina Tunnistaudu ja jatka -painiketta, tai jos olet jo tunnistautunut, paina Jatka lähetykseen -
painiketta. Jos toimipiste on lisännyt lähettämiseen liittyviä ohjeita, ne näytetään tunnistautumisen 
jälkeen. 

Näin lähetät tuloksesi ammattilaiselle: 

1. Paina Jatka lähetykseen -painiketta (katso Kuva 88). 
2. Tarkista yhteystietosi ja ilmoitusasetukset. Anna myös pakollinen suostumus. 
3. Paina Lähetä -painiketta. Näytölle tulee vahvistus onnistuneesta lähetyksestä. 
4. Paina lopuksi Jatka yhteenvetoon -painiketta. Näytölle avautuu asioinnin yhteenveto, joka 

sisältää tulokset. Jos toimipiste on lisännyt ohjeita, ne näytetään tulosten alapuolella.  
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Kuva 88 Jatka tulosten lähetykseen ammattilaiselle 

Jos olet epävarma, lähetitkö vastauksesi ja tuloksesi ammattilaiselle, katso käsittelyssä olevat asioinnit 
omalta etusivultasi. Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Omat asioinnit, sivu 37. 

Jos et halua lähettää tuloksiasi ammattilaiselle, Omaolo voi ehdottaa sinulle tulosten tallentamista vain 
itsellesi Omaoloon. Paina silloin Tallenna tulokset itsellesi -linkkiä. Lue lisää kappaleesta Tallenna 
tulokset itsellesi, sivu 73. 

 

Kuva 89 Tallenna tulokset itsellesi 

6.5 Tallenna tulokset itsellesi 
Tietyissä tilanteissa voit tallentaa saamasi tulokset ja ohjeet vain itsellesi Omaoloon, jolloin 
ammattilainen ei pääse näkemään tuloksiasi. Mahdollisuus tallentaa tulokset vain itsellesi riippuu 
saamistasi tuloksista ja valitsemasi toimipisteen palveluohjauksista. 

Huom.! Et voi tallentaa yleistä oirekyselyä ja koronavirustaudin oirearviota itselle, vaan ainoastaan 
lähettää sen ammattilaiselle.  
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Kuva 90 Jatka tallentamiseen  

Paina Tunnistaudu ja jatka -painiketta, tai jos olet jo tunnistautunut, paina Jatka tulosten 
tallentamiseen -painiketta. Jos toimipiste on lisännyt tallentamiseen liittyviä ohjeita, ne näytetään 
tunnistautumisen jälkeen. 

Näin tallennat tulokset itsellesi Omaoloon: 

1. Paina Jatka tallennukseen -painiketta. Näytölle tulee vahvistus onnistuneesta tallennuksesta. 
2. Paina lopuksi Jatka yhteenvetoon -painiketta. Näytölle avautuu asioinnin yhteenveto, joka 

sisältää tulokset. Jos toimipiste on lisännyt ohjeita, ne näytetään tulosten alapuolella. 

 

Kuva 91 Jatka tallennukseen 

Löydät itsellesi tallentaman asioinnin omalta etusivultasi. 

6.6 Oireiden itsehoito 
Valitse itsehoito-ohje, jos arvioit, että oireesi sopivat itse hoidettaviksi. 
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Kuva 92 Itsehoito-ohjeen valinta 

Näin valitset itsehoito-ohjeen: 

1. Lue huolellisesti vastausohjeet. 
2. Oma arvioni -kohdassa valitse vaihtoehto ”Oireeni sopivat itse hoidettaviksi ja haluan vain 

itsehoito-ohjeen”. Huom.! Tämä valinta ei ole käytössä yleisessä oirekyselyssä. 
3. Omaolo-palvelu antaa sinulle itsehoito-ohjeen yhteenvedon, jossa on ohjeita sekä linkkejä 

Terveyskirjaston artikkeleihin ja ohjeisiin. 
4. Paina Jatka-painiketta, niin voit valita alueen ja toimipisteen mahdollisten paikallisten ohjeiden 

saamiseksi. Voit myös jatkaa ohjeiden tallentamiseen itsellesi Omaoloon. 

 

Kuva 93 Itsehoito-ohje 

Valitse alue ja toimipiste, jos haluat nähdä alueesi ammattilaisten mahdollisesti lisäämät ohjeet. 
Huomioi, että alue ja toimipiste voivat olla valittuina valmiiksi. Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Valitse 
alue ja toimipiste, sivu 66. 

Mikäli itsehoito-ohje on tilanteessasi riittävä, voit tunnistautua ja tallentaa tulokset itsellesi Omaoloon. 
Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Tallenna tulokset itsellesi, sivu 73. 



  Käyttöohje  76 (101) 

 OTT_40 Omaolon käyttöohje 
   

  25.4.2023  Julkinen 

 

 

Jos kuitenkin haluat ottaa yhteyttä ammattilaiseen, sinun tulee täyttää oireeseesi sopiva oirearvio ja 
valita sen alussa, että arvelet tarvitsevasi hoitoa ja haluat täyttää oirekyselyn. Arvion tuloksena saat 
toimintasuosituksen, joka perustuu lääketieteelliseen tietoon. Toimintasuositukset voivat ohjata sinut 
itsehoitoon, kiireettömään ajanvaraukseen, päivystykseen tai esimerkiksi soittamaan hätänumeroon 112. 
Lue lisää kappaleesta Tee oirearvio, sivu 62. 

7. Terveystarkastus 
Voit tehdä Omaolossa sähköisen terveystarkastuksen, joka arvioi elintapojasi ja henkistä 
hyvinvointiasi. Tarvittaessa saat yhteyden oman alueesi ammattilaiseen ja suosituksia palveluista, joista 
voi olla sinulle hyötyä. Terveystarkastuskyselyyn vastaamisen jälkeen sinulle saatetaan myös ehdottaa 
hyvinvointivalmennuksia.  

Voit tehdä terveystarkastuksen ilman tunnistautumista, mutta jos haluat varata ajan, lähettää tulokset 
ammattilaiselle tai tallentaa tulokset itsellesi, sinun on tunnistauduttava Omaoloon. 

Pääset sähköiseen terveystarkastukseen päävalikon Tee terveystarkastus -linkistä tai Omaolon 
etusivulta. 

 

Kuva 94 Tee terveystarkastus 

Huom.! On hyvä varata kyselyn täyttämiseen 10—15 minuuttia aikaa. Lomakkeen täyttöä ei voi jättää 
kesken, vaan se on täytettävä kerralla valmiiksi. 

Näin täytät terveystarkastuskyselyn: 

1. Paina Tee terveystarkastus -painiketta. 
2. Vastaa kysymyksiin (katso myös kappale Vastaa kysymyksiin, sivu 63). 
3. Siirry tuloksiin painamalla Jatka-painiketta. 
4. Valitse alue ja toimipiste. Huomioi, että alue ja toimipiste voivat olla valittuina valmiiksi. Lue 

tarkemmat ohjeet kappaleesta Valitse alue ja toimipiste, sivu 66.  
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5. Saat yhteenvedon tuloksista. Jos toimipiste on lisännyt ohjeita, ne näytetään tulosten alapuolella. 
a. Lue tarkempi raportti painamalla Katso koko raportti -linkkiä. 
b. Jos haluat katsoa antamasi vastaukset, paina Katso kaikki vastaukset -linkkiä. 

 

Kuva 95 Terveystarkastuksen tulokset  

Kun tunnistaudut, voit jatkaa tilanteestasi ja valitsemastasi toimipisteestä riippuen ajanvaraukseen, 
lähettää tulokset ammattilaiselle tai tallentaa ne itsellesi Omaoloon. Paina Tunnistaudu ja jatka -
painiketta. Lue tarkemmat ohjeet kappaleista Tulokset ja ohjeet, sivu 68, Lähetä tulokset ammattilaiselle, 
sivu 72, ja Tallenna tulokset itsellesi, sivu 73. 

Jos lähetät terveystarkastuksen tulokset ammattilaiselle tai tallennat ne itsellesi, asiointi tallennetaan 
omalle etusivullesi. 

 

Kuva 96 Tallennettu terveystarkastus  

Tehtyäsi sähköisen terveystarkastuksen voit aloittaa myös Omaolon hyvinvointivalmennuksia. Näet 
valittavissa olevat valmennukset asioinnin Valmennukset-osiossa.  
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Kuva 97 Valittavissa olevat valmennukset  

Jos olet lähettänyt terveystarkastuksen tulokset ammattilaiselle, hän voi lisätä asiointiin 
hyvinvointivalmennuksen. Saat sinulle lisätystä valmennuksesta ilmoituksen. Löydät ammattilaisen 
lisäämän valmennuksen asioinnin Valmennukset-osiosta Valittavissa olevat valmennukset -otsikon 
alta. Voit lukea valmennuksista lisää kappaleesta Hyvinvointivalmennukset, sivu 78. 

Oman alueesi ammattilaiset ovat voineet lisätä terveystarkastukselle linkkejä muihin palveluihin. Löydät 
ne asioinnin Tutustu myös näihin -osiosta. 

8. Hyvinvointivalmennukset 
Voit aloittaa ja tehdä hyvinvointivalmennuksen itsenäisesti tai ammattilaisen lisättyä sen Omaoloon 
tallennettuun asiointiin. Huom.! Valmennuksen aloittaminen vaatii tunnistautumisen Omaoloon. 

Omaolosta löytyvät hyvinvointivalmennukset: 

• Alkoholin käytön vähentäminen 
• Arjen harmituksen vähentäminen 
• Lapsiperheiden valmennusohjelma 
• Liikuntaohjelma terveysliikkujille 
• Painonhallinta 
• Positiivinen vuorovaikutus parisuhteessa -harjoitusohjelma 
• Ristiriitojen ratkaisu parisuhteessa -valmennusohjelma 
• Terveyttä edistävä ravinto -valmennus 
• Tupakoinnin lopettamisen valmennusohjelma 
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• Univalmennus 

8.1 Valmennuksen aloitus itsenäisesti 
Pääset hyvinvointivalmennuksiin päävalikon Aloita valmennus -linkistä tai Omaolon etusivulta. 

 

Kuva 98 Aloita valmennus 

Valmennuksen nimen alla on kuvaus sen tarkoituksesta. Saat tarkempaa tietoa valmennuksen sisällöstä 
ja tehtävistä painamalla Lue lisää -painiketta. 

Näin aloitat valmennuksen itsenäisesti:  

1. Valitse valmennus ja paina Lue lisää -painiketta. 
2. Jos et ole vielä tunnistautunut Omaoloon, paina Tunnistaudu ja aloita valmennus -painiketta. 
3. Jos olet jo tunnistautunut, paina Aloita valmennus -painiketta. 
4. Aloita ensimmäinen viikkotehtävä. Lue valmennustehtävien tekemisestä kappaleesta 

Valmennustehtävien tekeminen, sivu 81. 

 

Kuva 99 Valmennuksen tavoite ja yhteenveto  
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Kun aloitat valmennuksen, se tallennetaan omalle etusivullesi. Pääset katsomaan sieltä valmennusta 
sekä sen sisältämiä neuvoja. Ammattilainen ei näe itsenäisesti aloittamaasi valmennusta.  

Voit aloittaa hyvinvointivalmennuksen itsenäisesti myös Omaoloon tallennetun asioinnin sivulta, esim. 
tehtyäsi sähköisen terveystarkastuksen. Kun painat Siirry muihin hyvinvointivalmennuksiin -
painiketta asioinnin Valmennukset-osiossa, näytölle avataan valittavissa olevat valmennukset. 

 

Kuva 100 Siirry muihin hyvinvointivalmennuksiin  

8.2 Ammattilaisen lisäämän valmennuksen aloitus 
Ammattilainen voi lisätä sinulle hyvinvointivalmennuksen asiointiin, joka on ammattilaisen käsiteltävänä. 
Saat ammattilaisen lisäämästä valmennuksesta ilmoituksen Omaoloon. 

Näet ammattilaisen lisäämän valmennuksen asioinnin Valmennukset-osiossa Valittavissa olevat 
valmennukset -otsikon alla. Valmennuksen nimen alle on merkitty ajankohta, jolloin ammattilainen 
toivoo sinun tekevän valmennuksen. Ammattilainen näkee tallennetun asioinnin sivulta, oletko aloittanut 
lisätyn valmennuksen ja tehnyt siihen liittyviä tehtäviä. 
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Kuva 101 Ammattilaisen lisäämä valmennus  

Näin aloitat ammattilaisen lisäämän valmennuksen: 

1. Valitse asioinnin Valmennukset-osio. 
2. Paina Tutustu ja aloita valmennus -painiketta. 
3. Lue valmennuksen kuvaus ja paina Aloita valmennus -painiketta. 
4. Aloita ensimmäinen viikkotehtävä. Lue valmennustehtävien tekemisestä kappaleesta 

Valmennustehtävien tekeminen, sivu 81. 

8.3 Valmennustehtävien tekeminen 
Hyvinvointivalmennuksille muodostuu viikkotehtäviä. Viikkotehtävästä kerrotaan ajankohta, jolloin se 
tulisi tehdä. Tehtävät vaihtelevat valmennuskohtaisesti.  

Valmennussivulla näet tehtävien määrän. Ensimmäinen luku kertoo, kuinka monta tehtävää olet tehnyt. 
Jälkimmäinen luku kertoo valmennuksen sisältämien tehtävien kokonaismäärän. 

 

Kuva 102 Valmennuksen tavoite, yhteenveto ja tehtävien määrä 
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Valmennussivulle on listattu valmennuksen tehtävät allekkain. Voit lukea tarkemmin tulevista tehtävistä 
painamalla tehtävän nimeä, mutta voit merkitä tehtäviä tehdyksi vain annetussa järjestyksessä.  

Näin teet viikkotehtäviä: 

1. Tunnistaudu Omaoloon ja valitse asiointi omalta etusivultasi. 
a. Ammattilaisen lisäämässä valmennuksessa valitse vielä asioinnin Valmennukset-osio ja 

siirry valmennukseen. 
2. Lue seuraavan viikkotehtävän kuvaus ja tee mahdollisesti annetut tehtävät. 
3. Paina Merkitse tehdyksi -painiketta tehtävänannon alapuolella. Viikkotehtävä muuttuu Tehty-

tilaan, ja seuraava tehtävä avautuu tehtäväksi. 

Kun olet kuitannut valmennuksen kaikki tehtävät tehdyiksi, saat ilmoituksen valmennuksen 
päättymisestä ja valmennus merkitään tehdyksi. Voit palata myöhemmin katsomaan päättyneen 
valmennuksen tietoja omalta etusivultasi.  

9. Palveluarviot 
Palveluarviolla tarkoitetaan kyselyä, jolla arvioidaan asukkaan oikeutta henkilökohtaiseen apuun, 
omaishoidon tukeen tai vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin. Tuloksena 
kerrotaan, onko asukkaalla todennäköisesti oikeus tukeen vai ei. Voit tehdä palveluarvion ilman 
tunnistautumista, mutta jos haluat lähettää tulokset ammattilaiselle tai tallentaa tulokset itsellesi 
Omaoloon, sinun on tunnistauduttava. 

Omaolosta löytyvät palveluarviot: 

• Arvio henkilökohtaisesta avusta 
• Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella 
• Arvio omaishoitotilanteesta 

Pääset palveluarvioihin päävalikon Arvioi tuen tarpeesi -linkistä tai Omaolon etusivulta. 
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Kuva 103 Arvioi tuen tarpeesi 

Näin täytät palveluarvion: 

1. Valitse palveluntarvettasi parhaiten vastaava kysely. Löydät jokaisesta palveluarviosta nimen ja 
kuvauksen. 

2. Paina Tee arvio -painiketta. 
3. Vastaa kysymyksiin. Katso myös kappale Vastaa kysymyksiin, sivu 63. 
4. Siirry tuloksiin painamalla Jatka-painiketta. 
5. Valitse alue ja toimipiste. Huomioi, että alue ja toimipiste voivat olla valittuina valmiiksi. Lue 

tarkemmat ohjeet kappaleesta Valitse alue ja toimipiste, sivu 66. 

 

Kuva 104 Tee palveluarvio 

Palveluarvion tuloksena kerrotaan, onko sinulla todennäköisesti oikeus tukeen vai ei. Sisällöt 
perustuvat lainsäädäntöön, ja ne ovat kuntatoimijoiden yhdessä työstämät ja hyväksymät.  

Jos haluat katsoa antamasi vastaukset, paina Katso kaikki vastaukset -linkkiä. 
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Kuva 105 Palveluarvion tulokset  

Jos toimipiste on lisännyt ohjeita, ne näytetään tulosten alapuolella. Toimipiste voi ehdottaa sinulle myös 
muita palveluita. Katso linkit palveluihin Tutustu myös näihin -kohdasta. 

Voit jatkaa tilanteestasi ja valitsemastasi toimipisteestä riippuen tulosten lähettämiseen ammattilaiselle 
tai tulosten tallentamiseen itsellesi Omaoloon. Toiminnot vaativat, että tunnistaudut Omaoloon. Jos et 
ole vielä tunnistautunut, paina Tunnistaudu ja jatka -painiketta. Lue tarkemmat ohjeet kappaleista 
Tulokset ja ohjeet, sivu 68, Lähetä tulokset ammattilaiselle, sivu 72, ja Tallenna tulokset itsellesi, sivu 73. 

Jos lähetät palveluarvion tulokset ammattilaiselle tai tallennat ne itsellesi, ne tallennetaan omalle 
etusivullesi. 

10. Määräaikaistarkastuksen esitiedot 
Ammattilainen voi lähettää sinulle kutsun täyttää määräaikaistarkastukseen liittyvän esitietolomakkeen. 
Pääset tarkastusta koskevaan kyselyyn sinulle lähetetystä linkistä. Noudata ammattilaisen sinulle 
lähettämiä toimintaohjeita.  

Osa kyselyistä edellyttää tunnistautumista Omaolo-palveluun ennen siihen vastaamista, ja palvelu 
pyytää sinua silloin kirjautumaan sisään. Kun olet vastannut kyselyyn, vastauksesi lähetetään 
ammattilaiselle. Nämä kyselyt myös tallentuvat omalle etusivullesi, ja pääset palaamaan halutessasi 
niihin myöhemmin.   

Jos kysely ei vaadi tunnistautumista, vastauksesi lähetetään ammattilaiselle, mutta kyselyä ei tallenneta 
itsellesi Omaoloon. 
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Ammattilainen on määritellyt ajanjakson, jonka sisällä kyselyyn on vastattava. Vastausaika näytetään 
kyselyn aloitussivulla. Jos vastausaika on umpeutunut, et pysty enää täyttämään lomaketta. Ole silloin 
yhteydessä organisaatioon tai henkilöön, jolta sait linkin lomakkeeseen. 

Huom.! Lomake on täytettävä kerralla valmiiksi; tallennusmahdollisuutta ei ole. 

10.1 Vastaa kyselyyn, joka vaatii tunnistautumisen 
Jos olet saanut kutsun täyttää kyselyn, joka vaatii tunnistautumista Omaoloon, sinun täytyy tunnistautua 
ennen lomakkeen täyttämistä. Huom.! Määräaikaistarkastuksen esitietolomaketta ei täytetä puolesta-
asiointina, vaan tunnistautumisen jälkeen valitaan Oma asiointi. 

 

Kuva 106 Tunnistaudu ennen kyselyn täyttämistä  

Jos et ole vielä kirjautunut sisään Omaoloon, jatka kyselyn täyttämiseen seuraavasti: 

1. Paina Tunnistaudu-painiketta. 
2. Tunnistaudu Suomi.fi-tunnistautumisen kautta. Seuraa tunnistautumisessa palveluntarjoajan 

omia ohjeita. 
3. Jos käytät ensimmäistä kertaa Omaolo-palvelua, sinulta pyydetään suostumuksia. Anna 

suostumukset ja napsauta Tallenna-painiketta. 
4. Valitse asiointitavaksi Oma asiointi ja paina Jatka omaan asiointiin -painiketta. 
5. Lue ohjeet ja paina Aloita-painiketta. 

Jos olet jo tunnistautunut, lue ohjeet ja paina Aloita-painiketta. Huom.! Et voi alkaa täyttää lomaketta, 
jos olet valinnut asiointitavaksi Toisen puolesta asioinnin. Sinun on vaihdettava ensin Omaan asiointiin 
(katso kappale Lopeta toisen puolesta asiointi, sivu 36). 
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Kuva 107 Lue ohjeet ja aloita 

Näin täytät lomakkeen: 

1. Lue kyselyn ohjeistus ja vastaa kysymyksiin (katso myös kappale Vastaa kysymyksiin, sivu 63). 
2. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. Näytölle tulee vahvistus, että vastauksesi on lähetetty. 
3. Siirry asioinnin sivulle painamalla Valmis-painiketta. Näytölle avautuu asioinnin yhteenveto ja 

mahdolliset paikalliset ohjeet. Voit katsoa kaikki vastauksesi painamalla Katso kaikki 
vastaukset -linkkiä. 

 

Kuva 108 Yhteenveto kyselyn tuloksista 

Kun olet vastannut kyselyyn, joka vaatii tunnistautumisen, kysely tallennetaan omalle etusivullesi. Jos 
haluat, voit palata katsomaan kyselyn tietoja. Lue tarkemmat ohjeet kappaleesta Palaa täyttämääsi 
kyselyyn, sivu 88. 

Jos olet saanut saman kyselylinkin useammalle lapselle ja haluat täyttää uuden kyselyn toisen lapsen 
tiedoilla, valitse tunnistautumisen jälkeen Täytä uusi kysely. 
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Kuva 109 Täytä uusi kysely 

10.2 Vastaa kyselyyn, joka ei vaadi tunnistautumista 
Jos kysely ei vaadi tunnistautumista, sinulle avautuu linkistä aloitussivu, johon sinun täytyy täyttää nimi, 
henkilötunnus ja muut pakollisiksi merkityt kentät (merkitty tähdellä *). 

 

Kuva 110 Täytä tiedot ja aloita kysely   

Näin täytät lomakkeen: 

1. Täytä kyselyn aloitussivulla pakollisiksi merkityt kentät (merkitty tähdellä *). 
2. Siirry kyselyyn painamalla Aloita kysely -painiketta. 
3. Lue kyselyn ohjeistus ja vastaa kysymyksiin (katso myös kappale Vastaa kysymyksiin, sivu 63). 
4. Paina lopuksi Lähetä-painiketta. 

Saat lähetyksen jälkeen tiedon, että kyselyn tiedot on lähetetty ammattilaiselle. Voit sulkea lopuksi 
selaimen. 
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Kuva 111 Kyselyn tiedot on lähetetty ammattilaiselle 

10.3 Palaa täyttämääsi kyselyyn 
Voit palata lukemaan aiemmin täyttämäsi määräaikaistarkastuskyselyn tulokset, jos olet vastannut 
kyselyyn tunnistautuneena. Pääset suoraan kyselyyn, kun käytät saamaasi kyselylinkkiä ja 
tunnistaudut Omaoloon. 

 

Kuva 112 Tunnistaudu ja palaa kyselyyn  

Tunnistautumisen jälkeen näytetään täyttämäsi kyselyn tiedot. Kun painat kyselyn nimeä, sinut ohjataan 
tallennetun asioinnin sivulle. 
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Kuva 113 Vastattu kysely 

Pääset aiemmin täyttämääsi kyselyyn myös ilman linkkiä. Kirjaudu sisään Omaoloon ja hae asiointi 
omalta etusivultasi. 

11. Hyvinvointitarkastus 
Ammattilainen voi lisätä Omaoloon täytettäväksesi sähköisen hyvinvointitarkastuksen. 
Hyvinvointitarkastus on kokonaisuus, joka koostuu kolmesta erillisestä kyselystä: 

• Terveystarkastus 
• Elämänlaatukysely 
• Suunterveyskysely 

Vastaa kaikkiin kolmeen kyselyyn, jos vain jaksat ja jos et ole erikseen sopinut ammattilaisen kanssa 
muuta. 

Hyvinvointitarkastuksen kyselyyn vastaaminen edellyttää, että olet tunnistautunut Omaoloon. Löydät 
hyvinvointitarkastuksen omalta etusivultasi. Saat Omaoloon ilmoituksen, kun ammattilainen kutsuu sinut 
täyttämään hyvinvointitarkastuksen. 
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Kuva 114 Ammattilaisen lisäämä hyvinvointitarkastus ja siihen kuuluvat kyselyt  

Näin vastaat hyvinvointitarkastuksen kyselyyn: 

1. Tunnistaudu Omaoloon ja siirry asiointiin omalta etusivultasi. Voit siirtyä suoraan 
hyvinvointitarkastukseen myös sitä koskevasta ilmoituksesta. 

2. Täytettävät kyselyt ovat asioinnin yhteenvetonäkymässä Yhteenveto-otsikon alla ja asioinnin 
Tehtävät-osiossa. Voit vastata hyvinvointitarkastuksen kyselyihin haluamassasi 
järjestyksessä. 

3. Aloita kyselyyn vastaaminen painamalla Täytä lomake -painiketta. 
4. Lue vastausohjeet ja vastaa kysymyksiin. (Lue kysymyksiin vastaamisesta lisää kappaleesta 

Vastaa kysymyksiin, sivu 63. 
5. Kun olet vastannut kysymyksiin, paina Jatka-painiketta. Vastauksesi tallentuvat asioinnin 

sivulle, ja ammattilainen voi katsoa niitä. 

Vastattuasi kyselyyn voit tutustua sen tuloksiin. Tulokset löytyvät asioinnin yhteenvetonäkymästä ja 
Tehtävät-osiosta. 

• Jos haluat lukea Terveystarkastukseen kuuluvan raportin, paina Tutustu terveysraporttiisi -
painiketta. 

• Jos haluat lukea Elämänlaatukyselyyn ja Suunterveyskyselyyn kuuluvan yhteenvedon, paina 
yhteenvetonäkymässä Katso tarkempi yhteenveto -linkkiä tai Tehtävät-osiossa Katso yhteenveto 
-linkkiä. 

• Jos haluat lukea kyselyyn antamasi vastaukset, paina Katso kaikki vastaukset -linkkiä. 
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Kuva 115 Vastattu Elämänlaatukysely  

Jos toimipiste on lisännyt paikallisia ohjeita, ne näytetään tulosten alapuolella asioinnin 
yhteenvetonäkymässä. Huomaa, että jokaiselle kyselylle on omat ohjeensa. Sinulle voidaan myös 
ehdottaa ajanvarausta ammattilaiselle. Lue lisää kappaleesta Ajanvaraus tulosten käsittelyä varten, sivu 
92. 

Kun olet vastannut kyselyyn, sen nimen eteen tulee värillinen pallokuvake. Vastatussa 
Terveystarkastuksessa ja Elämänlaatukyselyssä kuvakkeen väri riippuu kyselyn tuloksista 
(liikennevalovärit). Vastatun Suunterveyskyselyn edessä on harmaa pallokuvake. Jos et ole vielä 
vastannut kyselyyn, sen edessä on valkoinen pallokuvake. 

Vastaamattomat kyselyt ovat Jatka hyvinvointitarkastusta -otsikon alla. Täytä seuraava kysely 
painamalla Täytä lomake -painiketta. 

 

Kuva 116 Jatka hyvinvointitarkastusta: Vastaamattomat kyselyt 

Jos haluat tehdä hyvinvointitarkastuksen loppuun myöhemmin, siirry asiointiin painamalla Siirry 
tallennettuihin tuloksiisi -painiketta. Kaikki kyselyt ovat asioinnin yhteenvetonäkymässä ja asioinnin 
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Tehtävät-osiossa (katso Kuva 117). Kun olet vastannut kyselyyn, Tehtävät-osiossa lukee vastaamasi 
kyselyn kohdalla, että olet tehnyt tehtävän vastaamalla kyselyyn. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, voit 
aloittaa vastaamisen painamalla Täytä lomake -painiketta. 

 

Kuva 117 Kyselyt asioinnin Tehtävät-osiossa  

Kun olet vastannut kaikkiin hyvinvointitarkastuksen kyselyihin, siirry katsomaan sen tuloksia asioinnin 
sivulle painamalla Viimeistele hyvinvointitarkastus -painiketta. Ammattilainen näkee lähettämäsi 
vastaukset ja voi lisätä asiointiin tehtävän, viestin, tavoitteen tai hyvinvointivalmennuksen. Saat 
ammattilaisen tekemistä muutoksista ilmoituksen Omaoloon.  

Voit myös aloittaa hyvinvointivalmennuksen itsenäisesti asioinnin Valmennukset-osiossa. Lue lisää 
valmennuksista kappaleesta Hyvinvointivalmennukset, sivu 78. 

Oman alueesi ammattilaiset ovat voineet lisätä hyvinvointitarkastukselle linkkejä muihin palveluihin. 
Löydät ne asioinnin Tutustu myös näihin -osiosta. 

11.1 Ajanvaraus tulosten käsittelyä varten 
Vastattuasi hyvinvointitarkastuksen kyselyyn sinulle voidaan tarjota mahdollisuutta varata ammattilaiselle 
aika kyselyn tulosten käsittelyä varten. Voit varata ajan heti tai vasta sitten, kun olet vastannut kaikkiin 
kyselyihin. Ajanvarausoikeudessa kerrotaan, mihin mennessä sinun tulisi varata aika. 

Voit varata ajan asioinnin Ajanvaraukset-osiosta niin kauan kuin ajanvarausoikeus on voimassa (katso 
Kuva 118). Ajanvarausoikeus näytetään asioinnin yhteenvedossa ja asioinnin Ajanvaraukset-osiossa, 
kun olet tunnistautunut Omaoloon. 
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Kuva 118 Ajanvarausoikeus asioinnin sivulla  

Näin varaat ajan: 

1. Valitse sinulle sopiva aika vapaista ajoista.  
a. Jos vapaita aikoja ei näy tai haluat hakea lisää aikoja, paina Lataa aikoja -painiketta. 

2. Paina Varaa aika -painiketta. 
3. Tarkista ajanvarauksen tiedot ja vahvista varaus painamalla Vahvista-painiketta. Näytölle 

tulee vahvistus onnistuneesta ajanvarauksesta. 
a. Jos toinen henkilö on ehtinyt varata kyseisen ajan, saat ilmoituksen, että aika ei ole 

enää varattavissa. Valitse silloin uusi aika. 

Tulevat ajanvaraukset näytetään omalla etusivullasi, kun olet tunnistautunut Omaoloon. Ajanvarauksen 
tiedot on tallennettu myös asioinnin yhteenvetoon ja Ajanvaraukset-osioon.  

12. Pitkäaikaissairauden seuranta 
Ammattilainen voi sopia kanssasi pitkäaikaissairauden digitaalisesta seurannasta, mikä tarkoittaa 
verenpaineen kotimittaamista sekä mittausarvojen täyttämistä lomakkeelle Omaolossa.  
Ammattilainen käy läpi täyttämäsi tiedot ja sopii kanssasi hoidon jatkumisesta/seurannasta. 

Saat Omaoloon ilmoituksen, kun ammattilainen on lisännyt verenpaineen seurantalomakkeen sisältävän 
asioinnin Omaoloon. Löydät asioinnin omalta etusivultasi, kun olet tunnistautunut palveluun. Pääset 
siirtymään oikeaan asiointiin myös suoraan sitä koskevasta ilmoituksesta. 
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Huom.! Saat ammattilaiselta kotimittausohjeet. Tee kotimittaukset sovittuna aikana ja kirjaa 
mittausarvot itsellesi ylös esim. paperille. Kun olet tehnyt kaikki mittaukset, tallenna arvot yhdellä kertaa 
lomakkeelle Omaolossa.  

 

Kuva 119 Verenpaineen hoitosuunnitelma 

Mittausohjeet löytyvät myös täytettävän lomakkeen alusta (kun olet ensin painanut Täytä seuranta -
painiketta) ja asioinnin Tehtävät-osiosta. Seurantalomakkeelle täytetään myös lääkitystietoja, joten voit 
varata ne valmiiksi esille ennen lomakkeen täyttämistä. 

Näin täytät seurantalomakkeen: 

1. Paina Täytä seuranta -painiketta. Huom.! Täytä lomake vasta sitten, kun olet tehnyt koko 
seurantajakson mittaukset. Lomaketta ei voi täyttää osissa. 

2. Täytä mittaustulokset lomakkeelle ja vastaa lomakkeen kysymyksiin (lue myös kappale Vastaa 
kysymyksiin, sivu 63. 

3. Paina Lähetä-painiketta. 
4. Näytölle avautuu asioinnin yhteenveto. Voit lukea vastauksesi painamalla Katso kaikki 

vastaukset -linkkiä. 

Ammattilainen näkee tuloksesi ja sopii kanssasi jatkotoimenpiteistä.  

Voit viestitellä ammattilaisen kanssa asioinnin Viestit-osiossa. Lue lisää kappaleesta Viestit, sivu 40. 

Kun olet täyttänyt seurantalomakkeen, Tehtävät-osiossa lukee, että olet tehnyt tehtävän vastaamalla 
kyselyyn. Jos haluat lukea yhteenvedon seurannasta, paina Katso yhteenveto -linkkiä. Voit lukea 
vastauksesi painamalla Katso kaikki vastaukset -linkkiä. 



  Käyttöohje  95 (101) 

 OTT_40 Omaolon käyttöohje 
   

  25.4.2023  Julkinen 

 

 

Jos haluat asettaa verenpaineellesi tavoitearvon; kirjoita se asioinnin Tavoite-osioon. Myös 
ammattilainen on voinut lisätä tavoitearvon; näet sen Tavoite-osiossa. Lue lisää kappaleesta Tavoite, 
sivu 49. 

Ammattilainen voi lisätä sinulle muita tehtäviä tai hyvinvointivalmennuksen tai pyytää varaamaan ajan. 
Saat ammattilaisen tekemistä muutoksista aina ilmoituksen Omaoloon. Huom.! Omaolon ulkopuolelta 
varatut ajat esim. laboratorioon eivät näy Omaolossa. 

12.1 Linkit verkkokursseihin 
Pitkäaikaissairauden seurantaan kuuluvat myös Kustannus Oy Duodecimin Omahoito-verkkokurssit, 
joita voit tehdä itsenäisesti Omaolon ulkopuolella. Linkit verkkokursseihin löydät asioinnin Tutustu myös 
näihin -osiosta (katso Kuva 120).  

Kun painat Avaa-painiketta, verkkokurssi avautuu selaimessa uudelle välilehdelle. 

 

Kuva 120 Linkit Omahoito-verkkokursseihin  

13. Muu yhteydenotto 
Lähetä Muu yhteydenotto, kun sinulla on kiireetön asia, jonka hoitamiseen muut Omaolon palvelut eivät 
sovellu. Muun yhteydenoton käsittelyaika on 1—7 päivää. Muu yhteydenotto vaatii tunnistautumisen 
itsesi tai alle 15-vuotiaan lapsen puolesta. 

Jos Muu yhteydenotto ei ole käytössä alueellasi, et voi lähettää yhteydenottoa Omaolossa. Saat 
kuitenkin ohjeet, mihin voit ottaa yhteyttä asiasi hoitamiseksi. 
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Näin lähetät Muun yhteydenoton: 

1. Aloita Muun yhteydenoton täyttäminen painamalla Aloita. 
2. Valitse aihe. 
3. Valitse alue. 

a. Jos palvelu on käytössä alueella, jatka tunnistautumalla. 
b. Jos palvelu ei ole käytössä alueella, saat ohjeet, mihin voit ottaa yhteyttä. Voit 

siirtyä Omaolon etusivulle painamalla Etusivulle. 
4. Tunnistaudu Omaoloon ja valitse asiointitapa. 
5. Kirjoita viestisi tekstikenttään. 
6. Paina Jatka. 
7. Tarkista yhteystietosi ja ilmoitusasetukset. Anna myös pakollinen suostumus. 
8. Paina Lähetä. 

a. Saat vahvistuksen, että lähetys onnistui. Jos lähetys ei onnistu, näet 
virheilmoituksen. 

b. Näet vahvistuksen alla alueesi ohjeet.  Löydät ohjeet myös Omaoloon 
tallennetusta asioinnista. 

9. Paina lopuksi Etusivulle, tai jos haluat lähettää uuden yhteydenoton, valitse Täytä uusi. 

14. Asiakaskokemuskysely 
Omaolo-palvelun käyttäjältä voidaan kysyä palautetta palvelun käytöstä asiakaskokemuskyselyllä. 
Käyttäjälle esitetään muutamia kysymyksiä esim. asioinnin helppoudesta ja palvelun hyödyllisyydestä. 
Kyselyyn ei ole pakko vastata, ja sen voi halutessaan ohittaa.  

Huom.! Älä kirjoita potilastietojasi tai henkilötietojasi asiakaskokemuskyselyyn. Älä myöskään lähetä 
asiakaskokemuskyselyn kautta asiointiisi tai hoitoosi liittyviä yksityiskohtia. Terveys- ja sosiaalialan 
ammattilaiset eivät seuraa asiakaskokemuskyselyssä annettuja vastauksia, vaan niitä seuraa vain 
Omaolon tuotekehitystiimi, joka tekee vastausten perusteella parannuksia Omaoloon. 
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15. Käyttöohjeen versiohistoria 
Päivämäärä Versio Muutos/tekijä Hyväksyjä 

28.5.2019 1.2.0 Tuotantopäivityksen 1.2 ensimmäinen versio. / Niina Nissinen  

17.6.2019 1.2.1 Tuotantopäivityksen 1.2.12 mukaiset oirearviot lisätty 
ohjeeseen. / Niina Nissinen 

 

17.7.2019 1.3 Tuotantopäivitykseen 1.3 mukaiset lisäykset tehty. / Niina 
Nissinen 

 

27.8.2019 1.3 Päivitetty kuvia. / Leena Latva-Rasku  

18.9.2019 1.4 Päivitetty vastaamaan 1.4 versiota. / Niina Nissinen  

10.10.2019 1.4 Päivitetty kuvia Valmennukset-osioon. Poistettu ”palautteen 
anto”-Suunnitelman päättämisestä. Lisätty ohjeet 
uloskirjaukseen. / Niina Nissinen 

 

25.10.2019 1.5 Lisätty maininta suunnitelman päättämisestä, jos asukas ei 
reagoi ammattilaisen ehdotukseen suunnitelman päättämisestä. 
/ Niina Nissinen 

 

4.11.2019 1.5 Lisätty bugi-listauksen mukaiset huomiot/ohjeistukset. / Niina 
Nissinen 

 

3.3.2020 2.0.4 Siirto uudelle pohjalle, otsikointia ja rakennetta muutettu, 
päivitys versioon 2.0. Päivitetty kuvia ja tekstiä. Lisätty 
ohjeistusta palvelun mobiilikäyttöön. Lisätty käyttötarkoitus ja 
CE-merkinnät. / Taija Hakkarainen, Wilma Juusonen 

 

16.3.2020 2.0.7 Koronavirustauti lisätty oirearviolistaukseen. Päivitetty kuvia ja 
tekstiä. / Taija Hakkarainen 

 

19.3.2020 2.0.8 Versiotieto poistettu. / Taija Hakkarainen  

21.4.2020 2.0.13 Lisätty tieto englanninkielisestä Omaolosta. Päivitetty kuvia ja 
tekstiä. / Taija Hakkarainen, Wilma Juusonen 

 

4.5.2020 2.0.14 Lisätty kappale asiakaskokemuskyselystä. / Taija Hakkarainen  
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Päivämäärä Versio Muutos/tekijä Hyväksyjä 

19.5.2020 2.0.16 Päivitetty tekstiä tietojen anonyymistä lähettämisestä ja 
palautelomakkeen kautta lähetettävistä tiedoista. / Taija 
Hakkarainen 

 

9.6.2020 2.1.3 Päivitetty versioon 2.1. Päivitetty kuvia, tekstiä ja ohjeen 
rakennetta. Lisätty kappaleet terveystarkastuksesta ja 
hyvinvointivalmennuksista. / Taija Hakkarainen 

 

15.6.2020 2.1.4 Poistettu ylimääräinen lause kappaleesta 9. / Taija Hakkarainen  

31.8.2020 2.1.8 Lisätty kappaleet Omaolo-suostumus ja Omaolon toiminnot 
Koronavilkun käyttäjälle. Päivitetty kuvia ja tekstiä. / Taija 
Hakkarainen, Johanna Joentausta 

 

9.9.2020 2.1.9 Päivitetty tekstiä kappaleessa Omaolo-suostumus. Päivitetty 
kuva kappaleessa Kysymyksiin vastaaminen. / Taija 
Hakkarainen 

 

29.10.2020 3.0.4 Päivitetty versioon 3.0. Lisätty pikaohje sekä kappaleet 
Hyvinvointitarkastus, Pitkäaikaissairauden seuranta. Päivitetty 
ohjeen rakennetta, tekstiä ja kuvia. Päivitetty uudelle pohjalle ja 
päivitetty SoteDigin nimi DigiFinland Oy:ksi. / Taija 
Hakkarainen, Johanna Joentausta 

 

7.12.2020 3.1.3 Päivitetty versioon 3.1. Päivitetty tekstiä kappaleissa Pikaohje 
Omaolon käyttöön, Omaolo-suostumus, Omaolo-palvelun 
käyttötarkoitus, Ennen käytön aloitusta, Näin käytät Omaoloa, 
Oirearviot, Hyvinvointitarkastus, Omaolon toiminnot 
Koronavilkun käyttäjälle, Omat suunnitelmasi, Omat tietosi ja 
asetuksesi. Lisätty kappaleet Asiointi alle 15-vuotiaan lapsen 
puolesta, Omaolo-palvelun käytön lopettaminen. Päivitetty 
kuvia. Muutettu sähköposti saavutettavuus@digifinland.fi 
osoitteeksi vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi / Taija 
Hakkarainen, Johanna Joentausta 

 

16.12.2020 3.1.4 Päivitetty kuva 24. / Taija Hakkarainen  

4.3.2021 3.1.6 Päivitetty versioon 3.1.6. Päivitetty tekstiä kappaleissa Kielen 
valinta, Ajanvaraus tulosten perusteella ja Omaolon toiminnot 
Koronavilkun käyttäjälle. / Taija Hakkarainen 

 

mailto:saavutettavuus@digifinland.fi
mailto:vaaratilanteet.omaolo@digifinland.fi
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Päivämäärä Versio Muutos/tekijä Hyväksyjä 

11.3.2021 3.1.7 Päivitetty versioon 3.1.7. Poistettu kappale Jätä 
yhteydenottopyyntö. Muokattu tekstiä kappaleissa Omaolo-
palvelun käyttötarkoitus ja Omaolon toiminnot Koronavilkun 
käyttäjälle. / Taija Hakkarainen 

 

22.3.2021 3.1.8 Päivitetty versioon 3.1.8. Lisätty kappale Asiointien 
tallentaminen Omakannan hyvinvointitietoihin. / Taija 
Hakkarainen 

 

4.5.2021 3.1.8 Korjattu versiopäivityksen 22.3.2021 versiohistoria. / Taija 
Hakkarainen 

 

11.5.2021 3.2.6 Päivitetty versioon 3.2.6. Päivitetty tekstiä, kuvia, ohjeen 
rakennetta ja otsikointia. Suunnitelma-termi muutettu asiointi-
termiksi. Poistettu kappale Omaolon anonyymi käyttö. Lisätty 
maininta käyttöohjeen paperiversion tilaamisesta. Lisätty 
turvakieltoasiakkaan yhteystiedot ja sähköposti-ilmoitukset. / 
Taija Hakkarainen 

 

17.6.2021 3.2.8 Päivitetty lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR) 
mukaiseksi. Päivitetty tekstiä ja kuvia kappaleissa Omaolo-
palvelun esittely, Omaolo-palvelun käyttötarkoitus, Käytön 
aloitus, Tunnistautuminen Omaoloon, Oirearviot ja Vastaa 
kysymyksiin. Lisätty ohjeistus käyttää Omaoloa vain yhdessä 
selaimessa ja yhdellä välilehdellä kerrallaan. / Taija 
Hakkarainen 

 

31.8.2021 3.2.10 Lisätty, ettei tekstikenttiin voi lisätä HTML-koodia. Täydennetty 
kappaletta Vastaa kysymyksiin. Päivitetty tekstiä kappaleessa 
Valmennustehtävien tekeminen. / Taija Hakkarainen 

 

13.10.2021 3.2.13 Päivitetty tuetut käyttöympäristöt. / Taija Hakkarainen  

14.12.2021 3.2.15 Päivitetty linkki Katso kaikki vastauksesi ja kuvia. Tarkennettu 
ohjeistusta yhteysongelmasta näytettävästä virhekuvakkeesta. / 
Taija Hakkarainen 

 

25.1.2022 3.2.17 Päivitetty tekstiä kappaleessa Omaolo-suostumus. / Taija 
Hakkarainen 
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Päivämäärä Versio Muutos/tekijä Hyväksyjä 

21.4.2022 3.2.19 Päivitetty evästeet. / Taija Hakkarainen  

14.6.2022 4.0.1 Päivitetty ohjeistusta hoidon päättämisestä sekä 
lähettämättömästä viestistä, kun hoito päätetään. Päivitetty 
ohjeistusta paikallisten ohjeiden näkymisestä ja 
ajanvarausoikeudesta. Päivitetty sähköposti-ilmoitukset ja 
käyttötarkoitus. Päivitetty tekstiä ja kuvia kappaleessa 
Määräaikaistarkastuksen esitiedot. Päivitetty tekstiä kappaleissa 
Käytön aloitus ja Valitse puolesta asiointi, ja päivitetty kuvat 
kappaleissa Valitse oma asiointi ja Valitse puolesta asiointi. 
Päivitetty uusi sivunavigaatio ja käyttäjän valikko. Päivitetty 
vastaaminen lomakkeen pakollisiin kysymyksiin. Lisätty ajan 
peruminen. Päivitetty hyvinvointitarkastukseen vastaaminen ja 
tekstiä kappaleessa Tehtävät. Poistettu ohjeistus html-koodista. 
Päivitetty tekstiä kappaleissa Omaolo-palvelun esittely, Omaolo-
suostumus ja Terveystarkastus. Päivitetty etusivulla näkyvät 
ilmoitukset. Päivitetty tekstiä kappaleessa Asiointien 
tallentaminen Omakannan hyvinvointitietoihin. Päivitetty tuetut 
käyttöympäristöt. Päivitetty CE-merkinnät. Lisätty palvelun 
käyttäjäryhmät ja suunnitellut potilasryhmät. Poistettu kappale 
Omaolon toiminnot Koronavilkun käyttäjälle. / Taija Hakkarainen 

 

9.9.2022 5.0 Päivitetty versioon 5.0.0. Lisätty ajanvarauksen perumisen syy 
ja ajanvarauksen siirtäminen. Päivitetty käyttäjän valikko ja 
murupolku. Päivitetty yhteystietojen ja omien tietojen päivitys. 
Päivitetty tekstiä ja kuvia kappaleessa Viestit. Lisätty maininnat 
usein kysytyistä kysymyksistä. Päivitetty hoidon päättäminen. 
Päivitetty tekstiä ja kuvia kappaleissa Hyvinvointitarkastus ja 
Pitkäaikaissairauden seuranta. Päivitetty 
määräaikaistarkastuslomakkeen lähettäminen. Lisätty 
virheilmoitus, kun sisältö ei ole saatavilla. Päivitetty alueen 
valinta. Lisätty etusivun oirehaku. Päivitetty yhteystietojen 
tarkistus ja yhteystietoja koskevat luvat. Päivitetty tekstiä ja 
kuvia kappaleessa Käytön aloitus. Päivitetty palvelun käytön 
lopettaminen. Päivitetty etusivun sisältö ja oma etusivu. Lisätty 
versiohistoriaan sarake Hyväksyjä. / Taija Hakkarainen 

Marika 
Sorvari 
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Päivämäärä Versio Muutos/tekijä Hyväksyjä 

18.1.2023 5.1 Päivitetty versioon 5.0.2. Päivitetty varoitus, että Omaolo ei ole 
tarkoitettu hätätilanteisiin. Päivitetty Omatietovarannon 
suostumus. Lisätty kappale Mahdollisia ongelmatilanteita. 
Päivitetty evästeet. Päivitetty ajan siirtäminen. Poistettu kappale 
Asiointien tallentaminen Omakannan hyvinvointitietoihin. / Taija 
Hakkarainen 

Marika 
Sorvari 

25.4.2023 5.2 Päivitetty versioon 5.1.1. Päivitetty kuvia. Päivitetty tuetut 
käyttöympäristöt. Päivitetty istunnon aikakatkaisu. Päivitetty 
kuvia kappaleessa Viestit. Päivitetty palvelun käyttäjäryhmät ja 
käyttötarkoitus. Lisätty Muu yhteydenotto. Lisätty tekstiviesti-
ilmoitukset. Päivitetty tekstiä kappaleessa Toisen puolesta 
asiointi. Lisätty Omaolon sisällöt.  / Taija Hakkarainen 

Paula 
Liikanen 
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