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eOmahoidon käyttöohje 
 
 
 

1. KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN 

Ennen kuin voit käyttää eOmahoitoa, sinun on tehtävä terveyskeskuksen kanssa 
eOmahoito-sopimus. Lue lisää: http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/rstk/Laakari--
ja-sairaanhoitopalvelut/eOmahoito/. 

 

Pääset eOmahoito-palveluun terveyskeskuksen kotisivujen kautta: 
www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi. 

 

Ensimmäisillä kerroilla sisäänkirjautuminen on syytä tehdä ”Lääkäri- ja 
sairaanhoitopalvelut”-sivujen kautta (1). Sivuilla ”eOmahoito” (2) on kerrottu yleistä tietoa 
eOmahoidosta. Sivun alalaidassa on linkki eOmahoitoon (3). 

Jatkossa voit siirtyä eOmahoitoon suoraan terveyskeskuksen pääsivulta (1b). 

http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/rstk/Laakari--ja-sairaanhoitopalvelut/eOmahoito/
http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/rstk/Laakari--ja-sairaanhoitopalvelut/eOmahoito/
http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi/
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Ohjelma pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi. Tämä tapahtuu 
verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Seuraa näytöllä annettuja ohjeita. 

Tunnistautumisen jälkeen avautuu terveyskeskuksen eOmahoito-kotisivu. 

 

2. KOTISIVU 

Kotisivulta voit valita mitä tietoja haluat katsoa (a...e), kenen tietoja haluat katsella (f) ja 
näet mahdolliset eOmahoitoon liittyvät ajankohtaistiedotteet (g). 

 

Sivun ylälaidassa on viisi painiketta, joita klikkaamalla voit valita mitä tietoja haluat katsella: 

”Kotisivu” (a) pääset palaamaan aina takaisin kotisivulle 

”Terveystilanne” (b) näet terveyskeskukseen tallennettuja terveystietojasi 

”Viestit” (c) pääset tekemään kysymyksiä hoitotiimille ja lukemaan 
vastauksia 

”Antiko” (d) Jos sinulla on Marevan-lääkitys, pääset lukemaan 
lääkitykseen liittyviä tietoja 

”Kirjaudu ulos” (e) – eOmahoidosta poistuminen ja ohjelman sulkeminen. 

Jos olet tehnyt eOmahoidon puolesta-asiointisopimuksen toisen henkilön kanssa, näet 
omien sivujesi kautta myös kyseisen henkilön tiedot (f). Henkilön nimeä klikkaamalla 
valitset, kumman tietoja katselet. Lisätietoja puolesta-asioinnista saat terveyskeskuksen 
eOmahoito-sivuilta. 
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3. TERVEYSTILANNE 

Klikkaamalla ”Terveystilanne” (b) pääset lukemaan Riihimäen seudun terveyskeskuksen 
potilastietojärjestelmään tallennettuja terveydenhoitoosi liittyviä tietoja. Sivulla on 
valittavissa kolme alasivua: "Yhteenveto" (1), "Hoitosuunnitelma" (2) ja "Rokotukset" (3). 

 

 

3.1 Yhteenveto 

Yhteenveto-sivu avautuu automaattisesti sen jälkeen, kun on painettu "Terveystilanne"-
painiketta (b). 

 

Yhteenveto-sivulla näet: 

Pysyvät sairautesi (4) 

Pysyvän lääkityksen (5) 

Laboratoriotulokset (6). 

Painamalla sairauden nimeä (7) tai lääkkeen nimiä (8) pääset lukemaan luotettavaa tietoa 
sairaudesta tai lääkkeestä Duodecim-terveyskirjastosta. 
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Painamalla ”Uusi resepti” (9) voit lähettää terveyskeskuslääkärille uusintapyynnön 
reseptistä. 

 

3.2 Hoitosuunnitelma 

Jos sinulle on tehty terveyskeskuksessa hoitosuunnitelma, pääset lukemaan suunnitelmaa 
painalla ”Hoitosuunnitelma”-painiketta (2). 

 

3.3 Rokotukset 

Painamalla ”Rokotukset”-painiketta (3) pääset katsomaan terveyskeskuksessa annettuja 
rokotuksia. 

 

 

4. VIESTIT 

Painamalla ”Viestit”-painiketta (c), avautuu eOmahoidon Viestit -osio, jossa voit valita: ”Lue 
vastaukset” (1) ja ”Tee uusi kysymys” (2). 
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4.1 Lue vastaukset 

Lue vastaukset -sivu avautuu automaattisesti sen jälkeen, kun on painettu "Viestit"-
painiketta (c). 

Näet aiemmat kysymykset ja vastaukset allekkain olevina riveinä (3) (huom. tässä 
esimerkissä on vain yksi aiempi kysymys). Voit avata vastauksen klikkaamalla kysymyksen 
otsikkoa (4). 

 

 

4.2 Tee uusi kysymys 

Klikkaamalla ”Tee uusi kysymys” pääset tekemään uuden kysymyksen hoitotiimille. 
Muistathan, että kysymysten pitää liittyä pitkäaikaissairauteesi. Kysymyksiin pyritään 
vastaamaan viiden arkipäivän sisällä. Kiireellisissä asioissa ota yhteys terveyskeskuksen 
ajanvarausnumeroon. 

 

Kirjoita viestiin kysymystäsi kuvaava otsikko (1). 
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Kirjoita kysymys (2). 

Merkitse kenelle kysymyksesi on ensisijaisesti tarkoitettu (3). Kysymykset käsitellään aina 
omahoitajan ja –lääkärin muodostamassa hoitotiimissä. Lomien ja muiden pitempiaikaisten 
poissaolojen aikana kysymyksiin vastaavat omahoitajan ja –lääkärin sijaiset. 

 

5. ANTIKO 

Jos sinulla on Marevan-hoito, näet Marevan – annostusohjeen Antiko-sivulla: 

 

Viimeisen INR-testin tulos (1). 

Marevan-lääkityksen annostusohje (2). 

Seuraavan INR -testin päivämäärä (3). 

 

6. KIRJAUDU ULOS 

”Kirjaudu ulos”-painiketta klikkaamalla poistut ohjelmasta. 

Jos eOmahoitoa ei käytetä n. 30 min aikana, ohjelma kirjaa käyttäjän ulos automaattisesti. 

 


