
Omaolo on otettu käyttöön Säkylän sosiaali- ja terveystoimialassa huhtikuussa 2020 

 

Säkylän terveyspalveluissa on nyt käytössä sähköinen Omaolo-oirearvio. 

 

Omaolo on valtakunnallinen verkkopalvelu, joka tuo nykyisten terveyspalvelujen rinnalle uuden sähköisen 
tavan asioida ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelun avulla voit luotettavasti arvioida sote-palveluiden 
tarvettasi apuun tai hoitoon, vaikka keittiön pöydän äärellä 24/7. Sen käyttö on helppoa. Se säästää sinut 
jonottamiselta sekä turhilta hoitokäynneiltä. 
 
Terveyteen liittyvät oirearviot 

Omaolon avulla voit helposti arvioida, millaista hoitoa tarvitset. Käytössäsi ovat seuraavat oirearviot: 

• Koronaoirearvio: https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649  
• alaselkäkipu tai -vamma 
• hengitystietulehdus 
• korvakipu 
• kurkkukipu 
• närästys 
• olkapäävaivat 
• peräaukon seudun oire 
• polvivaivat 
• päänsärky 
• ripuli 
• seksitautiepäily 
• silmätulehdus 
• virtsatietulehdus 
• yleinen oirekysely 
• yskä 

http://omaolo.fi/
https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot/649


Oirearvion avulla saat helposti ja luotettavasti tietoa hoidon tarpeesta ja kiireellisyydestä. Oirearvio myös 
ohjaa sinut tarkoituksenmukaisen avun piiriin. 
 
Oirearviot löytyvät Omaolosta: https://www.omaolo.fi 
 
Oirearvion täytettyäsi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen, joka perustuu lääketieteellisen 
tietokannan hoitosuosituksiin. Palveluun kirjauduttuasi näet paikallisen toimintaohjeen ja voit lähettää 
saamasi oirearvion eteenpäin ammattilaiselle. Terveydenhuollon ammattilainen käy oirearviosi läpi ja ottaa 
sinuun tarpeen mukaan yhteyttä. 
 
Voit täyttää oirearvion koska tahansa, mutta ammattilaiset käsittelevät arvioita ma - pe klo 8.00 – 16.30. 
 
Omaolon sisällöt laajenevat vähitellen vuoden 2020 aikana. Tiedotamme niistä myöhemmin lisää. 
 

Myöhemmin otetaan käyttöön myös 3 sosiaalipuolen palveluarviota: 

Arvio omaishoidosta 

”Arvio omaishoitotilanteesta" -kyselyn avulla selviää, oletko oikeutettu omaishoidon tukeen. Arvion lisäksi 
saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja lisätietoja tilanteesi tueksi. 

Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella 

”Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada 
vammaispalvelujen kuljetuspalveluja. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella toimintasuosituksen ja 
vinkkejä liikkumista tukevista palveluista. 

Arvio henkilökohtaisesta avusta 

”Arvio henkilökohtaisesta avusta" -kyselyn avulla selviää, onko sinulla edellytyksiä saada vammaispalvelulain 
mukaista henkilökohtaista apua. Apu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vaikeavammaisia eikä avun tarve 
johdu pääasiassa ikääntymisen vaikutuksista toimintakyvylle. Arvion lisäksi saat vastaustesi perusteella 
toimintasuosituksen ja vinkkejä arjen avuksi. 

Palveluarviot löytyvät Omaolosta: 
https://www.omaolo.fi 
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