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PERINTEINEN VAKUUTUSTOIMIALA ON 
MURROKSESSA

• Asiakaskäyttäytyminen muuttuu

• Asiakkaiden riskit ja vakuutustarve muuttuvat

• Maksutulon ennakoidaan laskevan 30%

-> ON UUDISTUTTAVA
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Terveyspalveluiden universaalit haasteet ja iso kuva:

1. Palvelut aikaan ja paikkaan sidottuja Heikko saatavuus lääkäriin

2. Pirstaloitunut palvelukenttä  Kokonaisvastuu ja hoidon riittävä koordinointi usein 
puutteellisia

3. Terveys ja hyvinvointierot kasvavat  Krooniset sairaudet tukkivat järjestelmän 
Sairauksien ennaltaehkäisy kärsii  Huomattava kasvava kustannuspaine

Uudistumista tarvitaan ja digitaalisuus on yksi voimakkaimmin terveydenhuoltoa 
mullistava voima Mahdollistaa uudenlaiset toimintatavat ja jatkuvan vaikuttavuuden 
arvioinnin



ETELÄ-POHJANMAA

Elämänturva
TALOUS – TERVEYS – TURVALLISUUS



Terveys

Tavoitteenamme on lisätä 
asiakkaidemme terveitä elinvuosia.

Terveyspalvelut ovat nykyisellään liian 
sairauslähtöisiä eikä ihmisten 
henkilökohtaisiin huoliin ja tarpeisiin vastata 
riittävällä laajuudella. 

Eriarvoisuus lisääntyy ja kustannusten kasvu 
on kestämättömällä tasolla. 

https://youtu.be/QrbxWOLXVZ8
https://youtu.be/QrbxWOLXVZ8


Älyhenki

Henkivakuutus, joka auttaa sinut 
pysymään hengissä.

LähiTapiolan Älyhenkivakuutus auttaa sinua 
elämään terveellisemmin ja voimaan 
paremmin. 

Henkivakuutusturvanlisäksi saat avuksesi 
sähköisen terveystarkastuksen ja 
itsevalmennusohjelmat ja mittauslaitteen.

Älyhenkivakuutus on palvelukokonaisuus, 
jossa tarjoamme erilaisia hyvinvointipalveluja.



Virtuaalisairaala
Virtuaalisairaala vastaa aitoon 
tarpeeseen.

Terveyspalveluiden keskeinen tehtävä on 
ylläpitää terveyttä ja ennaltaehkäistä
sairauksia, ei vain sairaudenhoitoa

Lääketieteellisen tuen on oltava arjessa läsnä 
24/7 ja ihmisten tarpeisiin on reagoitava 
viivästyksettä ja kyseenalaistamatta

Sairauksien seurannan ja hyvinvoinnin 
tukemisen sekä edukaation tukee olla 
jatkuvaa ja yksilöllistä

Annetun hoidon tulee pohjautua näyttöön ja 
terveyshyötyjä on arvioitava systemaattisesti; 
Potilas ei saa jäädä vaivansa kanssa yksin



Onko kansa valmis muutokseen?

Sopisiko etälääkäripalveluiden käyttö? 
(%), n=1026



Varhaisia lukuja virtuaalisairaalan toiminnasta

Yhteensä 100 %

J00-J99 - Hengityselinten sairaudet 29,30 %

S00-T98 - Vammat, myrkytykset ja muut ulkoisten syiden seuraukset 22,60 %

M00-M99 - Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet 9,30 %

R00-R99 - Muualla luokittamattomat oireet, sairaudenmerkit sekä 
poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset

8,20 %

A00-B99 - Tartunta- ja loistauteja 5,40 %

L00-L99 - Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet 5,20 %

H00-H59 - Silmän ja sen apuelinten sairaudet 4,90 %

N00-N99 - Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet 3,20 %

H60-H95 - Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet 2,50 %

Z00-ZZB - Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja 
yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin

1,90 %

K00-K93 - Ruuansulatuselinten sairaudet (ei infektiot) 1,40 %

F00-F99 - Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt 1,00 %

I00-I99 - Verenkiertoelinten sairaudet 0,70 %
G00-G99 - Hermoston sairaudet 0,50 %

D50-D89 - Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät 
immuunimekanismin häiriöt

0,20 %

Q00-Q99 - Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja 
kromosomipoikkeavuudet

0,20 %



Varhaisia lukuja virtuaalisairaalan toiminnasta



Yhteenvetona

80%
Etänä hoidettujen osuus 

(keskiarvo, lääkärit)

9.2
Asiakkaiden kouluarvosana

(keskiarvo 3kk) 

4kk – 101v
Potilaiden ikähaarukka

”A01-Z99”
Diagnoosien skaala


