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Ainutlaatuinen	  sähköisen	  asioinnin	  kokonaisuus	  opiskelijoille	  
	  
	  	  
Ylioppilaiden	  terveydenhoitosäätiö	  (YTHS)	  aloitti	  vuonna	  2012	  projektin	  potilastietojärjestelmänsä	  
päivittämiseksi.	  Samalla	  kilpailutettiin	  sähköisen	  asioinnin	  kokonaisratkaisu.	  Valituksi	  tulivat	  Vitecin	  
toimittama	  Acute-‐potilastietojärjestelmä	  ja	  sähköiseen	  asiointiin	  Medixine	  Suite.	  Vitec	  ja	  Medixine	  ovatkin	  
nyt	  yhdessä	  toimittaneet	  kokonaisratkaisun,	  joka	  ainutlaatuisella	  tavalla	  liittää	  yhteen	  ammattilaisten	  ja	  
potilaiden	  tarvitsemat	  toiminnot.	  	  
	  
Medixinen	  potilasportaaliin	  perustuva	  YTHS:n	  verkkopalvelu	  avautui	  koekäyttöön	  kesäkuussa	  2016.	  
Palvelun	  avulla	  opiskelija	  voi	  jo	  esimerkiksi	  tarkistaa	  ja	  perua	  vastaanottoaikoja.	  Palvelu	  täydentyy	  
loppuvuodesta	  2017	  vielä	  videoyhteydellä	  ja	  turvallisella	  pikaviestipalvelulla.	  Näiden	  molempien	  
toimittajaksi	  on	  kilpailutuksessa	  valittu	  myös	  Medixine	  Oy.	  Medixine	  Suite	  –tuote	  mahdollistaa	  lisäksi	  muun	  
muassa	  terveystarkastukset	  ja	  terveyskyselyt	  monipuolisella	  kyselymoduulilla	  sekä	  turvallisen	  viestinnän.	  
YTHS:n	  järjestelmästä	  tuleekin	  ainutlaatuisen	  kattava,	  ja	  se	  kykenee	  hyvin	  vastaamaan	  sähköiseen	  asiointiin	  
tottuneen	  asiakaskunnan	  tarpeisiin.	  	  
	  
Palvelun	  käyttäjäkunta	  on	  tällä	  hetkellä	  noin	  124	  000	  yliopisto-‐opiskelijaa.	  	  Hallituksen	  
opiskelijaterveydenhuoltoa	  koskevan	  sote-‐linjauksen	  mukaan	  ammattikorkeakouluopiskelijat	  pääsisivät	  
myös	  YTHS:n	  sosiaali-‐	  ja	  terveyspalvelujen	  piiriin,	  jolloin	  palveluiden	  käyttäjämäärät	  voisivat	  jopa	  
kaksinkertaistua.	  Uusi	  palvelu	  on	  nyt	  koekäytössä,	  ja	  tuotanto	  alkaa	  kuluvan	  vuoden	  aikana.	  
	  
YTHS	  on	  digitalisoinut	  palvelujaan	  tavoitteellisesti	  jo	  vuosien	  ajan.	  Uusi	  järjestelmä	  sujuvoittaa	  esimerkiksi	  
terveyskyselyprosessia	  merkittävästi.	  
	  
”Terveyskyselyn	  kaltaiset	  vahvasti	  potilastietojärjestelmään	  integroidut	  sovellukset	  tuovat	  merkittäviä	  
mahdollisuuksia	  tehostaa	  terveydenhuollon	  toimintaa”,	  sanoo	  YTHS:n	  johtajaylilääkäri	  Mikko	  Murtonen.	  	  	  
	  
”Medixinelle	  YTHS:n	  järjestelmä	  on	  ensimmäinen,	  jossa	  päästään	  käyttämään	  lähes	  kaikkia	  Medixine	  Suite	  
–tuotteen	  kykyjä,	  kyselyistä	  videovastaanottoon.	  Syvä	  integraatio	  moderniin	  potilastietojärjestelmään	  
mahdollistaa	  uudenlaisia	  ammattilaisen	  ja	  potilaan	  yhteistyöhön	  perustuvia	  prosesseja.	  Lisäksi	  opiskelijat	  
tulevat	  varmasti	  olemaan	  mahdollisimman	  aktiivinen	  asiakasryhmä	  sähköisille	  palveluille.	  	  YTHS:n	  palvelu	  
tuleekin	  olemaan	  Medixinelle	  erittäin	  tärkeä	  referenssi	  myös	  kansainvälisesti.”,	  sanoo	  Medixinen	  
toimitusjohtaja	  Tapio	  Jokinen.	  
	  
Lisätietoja	  
	  
Medixine	  Oy	  
Medixine	  Oy	  on	  suomalainen	  terveydenhuollon	  sähköiseen	  asiointiin	  erikoistunut	  ohjelmistoyritys.	  Medixine	  toimii	  
Suomen	  lisäksi	  muissa	  Pohjoismaissa	  sekä	  Britanniassa.	  Yhtiö	  on	  yksi	  edelläkävijöistä	  terveydenhuollon	  sähköisessä	  
asioinnissa	  Euroopassa.	  
Lisätietoja	  antaa	  toimitusjohtaja	  Tapio	  Jokinen,	  sähköposti	  tapio.jokinen@medixine.com,	  puhelin	  09-‐4520020	  
Lääkäri	  17	  -‐näyttely	  osasto	  3m64.	  
	  
YTHS	  
Ylioppilaiden	  terveydenhoitosäätiö	  (YTHS)	  on	  valtakunnallinen	  opiskeluterveydenhuollon	  organisaatio.	  Se	  palvelee	  
perustutkintoa	  suorittavia	  yliopisto-‐	  ja	  korkeakouluopiskelijoita.	  YTHS	  toimii	  aktiivisesti	  myös	  opiskelijoiden	  terveyden	  
edistämiseksi.	  Säätiön	  palvelujen	  piiriin	  kuuluu	  noin	  124	  000	  opiskelijaa,	  ja	  sillä	  on	  oma	  toimipiste	  13	  paikkakunnalla.	  
Lisätietoja	  antaa	  johtajaylilääkäri	  Mikko	  Murtonen,	  mikko.murtonen@yths.fi,	  p.	  046	  876	  9129	  


