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Tlhislelml 
Uutta rietoteknologiaa klytt6önonamallaja byödyntäm!1ll tuetaan suomalaisen sosiaaliturvajåJjcStelmån toimivuuna 
ja kylcyl vastata tulevaisuuden haasteisiin. VerX.ostoituminctl ja uuden telcnologian kåynöönotto muuttaa sosiaal i- ja 
tcTVeydei1huoUoD tuotarltoprosesscja, asiakhan ja ammaaihenkilOstOa suhdetta, lisU asiaXJcaiden oJnllloimisuurui ja 
osallisrumista seka tekee monet nykyisist4 halIintcmUcenteista wpeettomiksi. 

EnsimmAisU kertaa laadinm kansallisen sosiaali. ja terveydenhuollon tietotcknologian byödyntämisstrategian 
roimenpideohjelman keskeiset linjaukset ovat: 
- Sosiaali. ja tet'VcyspaJvelujen vc:rlcostoilUmisc:n perusta OD kunta 
• Palvelun ponastulcsesta siirrytUn saumattomim palveluketjuihin 
- Kansalaisen ja asiakkaan loiminta- ja osallisn.unismahdollisuuksia parannetaan uuden teknologian avulla 
- Kunnat toteuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa tukevat tietoverkot 
- Tietovericoissa cm swavissa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti sosiaali· ja terVeysalan tarpeisiin kehitettyjä 

tietotuotteitaja palveluja 
- SosiaAli- ja tCTVeydenhuollon tietoteknologiaosaamisra. -tutkimusta ja ·koulutusta ediStetA!n. 

Linjausten toteUttaminen mpahtuu lamtien, kumaybtymicn. vahioohallinnon, 1CD1liS1 n·de:n,lEKESin, yksityisten palvelunlUOt
rajien. vapaaebroistyön, yliopiStojcnja tutkimuslai~ sekA Kun~iton yhteistoimin. TEKES U1kee tutkimushankk:cira 
ja tuotekehityStä, joka tuottavat Iisäarvopalveluja kansaJliseen tietoverkkoon mm. kansallisen multimediaohjelman 
puitteissa. 

Muistion liiviste1n:la on saatavissa myös Stakesin www-palvelimesta. 
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'1IETOTEKN1IKALLA SAUMATIOMIA HOITOKETJUJA 

Tietoteknologian hyödyntämisestä sosiaali.. ja terveydenhuollossa on laadittu ensimmäi
nen kansallinen toimintastrategia- Sitä valmiste1leen työryhmän mukaaD tietoEeknologia 
antaa mahdollisuudet luoda as.iakaslähtöisiä hoitoketjuja, jotka toimisivat saumattomam

rnin kuin nykyiset organisaariolähtöiset palvelut. Palvelut voitaisiin tietoverkkojen a.vulla 
jäIjestä aluellisesti toimiviksi 'kokonaisuuksiksi J jotka. olisivat kusmnnuksiltaan edullisia 

ja laadukkaita. knnhan väestöpohja olisi riittävän suuri. Kuntien tehtävänä olisi nikcotaa 

sosia3li- ja. terveyspalvelujen paikamserja alueelliset tietovcrkot. Valtion olisi varattava 

alan hankkeiden tukemiseen 10 mmk vuonna 1997. Työryhmä luovutti muistio~ sosi

aali· ja terveysministeri Sinikka Mönatee11e tiistlina 23. huhtikuuta. 

Tieroteknologian hyödyntämi~ tarkoituksena on tukea ja edistää baUinoonalan 

toimintatavoitteiden toteuttamista tietoteknol.ogian antamin keinoin. Tarkeimpini kritee~ 

reinä. ovat sosiaaliturvan bnavuuden turvaaminen ja eri viestÖIyhmien omaroimisuuden 

edistäminen. Työryhmä pitää. tårkeänä, että tietote.knologian hyöclyn1äminen toteutUu 
laSapuolisesti mm maassa ja etU eri väestöryhmien tarpeet otetaan huomioon. Näin 
sosiaali- ja r.erveysala pyrkii osaltaan ehldiisemään tietoybreis1mDtakebityksecl1 liittyvää 

sytjäytymisuhkaa. 

Työryhmän ehdotubet perustuvat seuraaviin linjaulWin: 

o Kohti ·tietoyhteiskuntaa bikille 
o Palvelun pomsruksesta S3nmattDmiin paIvelu.keljuihin 
o Sosiaa.li~ ja teIve~velujenverkostoitumisen. perusta. on kunta 

o Verlwstoimmisen edellytys on moniulatteiSl:t ti.etoverkot 
o Kansalaisen ja asiakkaan toimintamahdollisuuksien parantaminen 

o Tietosuojan ja tietotwvan kehittäminen 

o TtetojärjesteImien integraation ja yhteensopivuuden parantaminen 

o Osaava ja jaksava henkilöstö 

o Tiedon ja osaamisen monipuolinen hyödyo.~en 

o Sosiaali- ja rerveydenhuoUon rietoteknologiaru~DJksen ja nsaamisen edis~mjDen 

o Hyvinvointildusterin vahvist,aminen. 

Pl267, 00171 HelsInki 
Puhelin (QO) 1601 

Telalcx egO) 1604328 
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SAUMATON HOITOKETJU 

Työryhmä ehdottaa, että kansalaisten saamia palveluja tehostetaan ja niiden laatua paran

netaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja selc:å niitä tukevia tietoteknisiä ja [ele

maartisia ratkaisuja. 

Palvelut voidaan järjestää tietovcrkkojen avulla hoitokeguiksi, jolloin asiakkaan tilanne 

on koko ajan sekä härien itseMä että hoitoalan ammattilaisten ja hoidon järjestämisestä 
vastaavan yksikön tiedossa riippumatta siitä, rn.ia yks.lkkft hoitoa anlaa. Tallai.nen sau
maton pa1veluke~u kattaisi laajimilhan julkisen ja yksityisen sektorin, järjestöjen tuotta
mat palvelut ja toimeeatulorurvaeruuk:sis1a vastaavat. 

Sa,umattomien palveluke~ujen kehittämisvastuu olisi työryhmän mukaan kunnilla, jalka 

toimisivat yhteistyössä kuntayhtymien ja muiden palvelujen wotrajien kanssa. Toreutta

minen aloitettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön ja TEKESin tukemina pilottihankkci

na. palvelukegujen kehittaminen edellyttää uudenlaisen tierojäIjestelmäMkkitehtuurin 
luomista, johon kuntien ja kuntayhtymien tukena pitäisi osallistua Sosiaali- ja ter

veysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Srakes) I Kuntaliiton ja Kansaneläkelaitoksen. 

Eris tällaine.n tietOteknologian mahdollistama yhteistoiminta.muoto on vimJ.aalil.-unta. 

ASIAKAS OMISTAA ITSEÄÄN KQSKEVAN TIEDON 

Sosiaali- ja terveydenhuollon !ietoyhteiskunma Iakennertaessa on otettava huomioon, että 

asiakas on en3i sijassa. häntä koskevan tiedon omistaja, joka päättU. myös sen käytöstä. 

'-'	 Kansalaisten ja asiakkaidel1 itsenäistä suor.bnumista ja omatoimisuutta cdistetäin avopal

veluja ja. kotona selviytymistä tukevilla tietoteknologisilla tuotteilla ja palveluilla. Niitl 
ovat esimerkiksi uudenlaiset apuvälineet ja ympäristön hallintalaineet, infonnaatio- ja 
asiointipalvelut ja hoitote.kD.ologia. 

Perustamalla sosiaaliturvan virtuaalitOimisto voidaan lisätä asiakkaiden tietoisuutta ter
veellisistä elä.måntavoistaja sosiaalisten ongelmien ehkäisystä sekä nain kaventaa väestö

ryhmien välisiä ,terveyseroja. Tiedon jabminen palveluista, niiden kustannuksista ja 

laadUSta parcuuaa myös bnsslaisteD valinnanmahdollisuuksia. 

TIETOVERKKOJEN RAKENTAMINEN PN KUNTIEN TEHTÄVÄ 

Paikallisen, alueellisen ja valtlkunnalliscn tason tieroven:ot ovat verlrostoirumisen edel

lytys. Kuntien tehtävänä on rakentaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoverkot paikal

listasolla. Alueellisten verkkojen rakentamiseksi kuntien tUlee toimia yhteistyössä siten. 

2 
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eui. hoitoketjuajatte1u voidaan toteUt:rU yerkottamalla paiblliset ja alueelliset sosiaali

ja te1VeyspalveluL Valtakunnallisella taSOlla luodaan yhteiset määrittelyt ja. periaatteet, 

jotka mahdollistavat alueellisten ja paikallisten verkkojen rakenramisen sekä bnsallisten 

verkkojen luomBen. 

Valtion olisi tuettava sosiaali- ja terVeydenhuollon tietoyhteiskun~ankkeita varaamalla 

niitä varten vuoden 1997 talousarvioonsa 10 miljoonan markan määräIaha. Lisäbi sosi

aali- ja wveysministeri~npitiUi tulevina vuosina kohdentaa varoja kehittämishankkei

den turva.amiseen. 

Työryhmä toreaa, enä kaildllc sosiaali- ja terveydenhuollon orpnisaatiotasoille ja am
mattiryhmille tulee jä:rjestää riittävää ja ajanmukaisra koulutusta tiel:Oreknologiasta ja 

uusista työmenetelmistä. Opetushallinnonalalla tulisi käynnistää mahdollisimman pian 
korkcakoulutasoiset tietohallinnon koulutuSOhjelmat_ 

Työryhmä ehdottaa~ että linjausten toteuttaminen tapahtuu kuntien, hmrayhtymien, 

yksityisten pa!vcluntuonajien, vapaaehtoutyön, valtionhallinnon, teollisuuden. Teknolo

gian kehittämismku1c:sen, Kuntaliiton, yliopistojen ja mtkimusIaitosten yhteistyönä. 

Sosiaali- ja taveysministeriöön olisi asetettava seuranmryhmä mkemam tietoyhteiskunta

hanJckeiden totemta.mista. SosiaaIi-ja terVeydenhuollon tieroteknologiaosaamisen edistä
miseksi tulbi permWi kansallinen osaamiskeskus. Sosiaalitu.rVan telematiikan rutkimus
ja kehitt2m;snhjelma olisi kiynn.i5tetäYä STMn, Teknologian kehitWniskeskuksen, 
liikenneministeriön I buppa- ja teollisuusministeriön seki operuMninisteriön ybteiSly6nä. 

T)'ÖIYhmln puheenjohtajana toimi osa!topUlljkkö Kari VäJimäki sosiaali- ja rerveysmi
",-./ nistaiön talOUJ- ja suunnitteluosasto-osasrolt4. Työryhmässä olivat ministeriön lisäksi 

edustettuina Soiiaali- ja rel"teysaIan tutkimus- ja keh.ittämiskeskus, Kansanterveyslaitos, 

TyötcrveyslaitDs, Kansaneläkelaitos, KuluttajatutkinmsJceskus, valti.ovarainrninis~riö, 

liikennemini&teriå, Kuntaliitto ja Teknologian kehittämiskcskus. 

LJdt1ctoja antllval:
 

OIUf,DJJiåIlikkö Kari Vi1imiki- puh. 90-160 984S.
 

:I~ tyÖ~n sih~t 

kahi~mi&päilliki:ii Pekka RI.IDtaa1&iDen. pllh, 90-3967 ~3S1 (ID~: Petka.RuoI:U.~lnen@lIL:li:C!I.fl). 

*rit)i&a.sianwMjll MlW& ADIti·Polka. puh. 90-171 2616 (Internet: MaisIl..A1'llIi-Poika@Kuntaliiao.fi) ja 

yliwftstajl. Ma!jukka V&llimiea-Pa\l:lmiki. puh. 90-160 4.110. 

Mui.t.io; Sosiaali.·Ja tC:fYqd~huollontidDcek.nologian byådyncimisstrat=gill. SC5iuli·ja [er.'eys~terlönryöryluni

muistioita 1995:21. 
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SOSIAALI· JA TERVEYDENHUOLLON TIETOTEKNOLOGIAN 
HY~DYNTÄMISSTRATEGIA-SELVITYKSEN LUOVUTUS 23-4_1996 

Työryhmän puheenjohtaJA, os.ast.opäällikkö
 
Kari Välimäki:
 

UUDEN TIETOTEKNOLOGJAN HYöDYNTÄMINEN EDELlYITÄÄ IDIMINNAI.I1SIA 

MUUfOKSlA 

U~ tietoteknologia on avuksi kehitettäessä pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Teknologian 

kå.vnöcmOtto sellaisenaan 'saattaa kuitenkin olla virheinvestointi, ellei samanaikaisesti omaksuu 

myös uusia toimintatapoja ja muut~avastuusuhteita. 

,-__,	 Suomessa sosia.ali- ja tc:rveyspalvelujen jäIjest1lmi~u on hajautettu kunnille.. Täm1 anua. hyv1t 

lähtökohda.t. kdUttääverkottuneesti toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa.. Paikallistason toimint4a. 

on tuettava aktiivisest1 siten. etta. sen aseIIlil palvelujen iärjce5tämisen etulinjassa. vahvistuu. 

Aloitteen palvelusektorin vcrkottarnisesta on oltava. paikallistasolla. jotta. organisaatiokeskcisestä 

palvelujen jäIje.stimisestä voitaisiin siinyä saumattomasti toimiviin palveluketjuihin. I<a.nsalli seU d. 

ja kansainvälisell1J. usolla on luotava yhUläiset standMdit verkottwnisen mahdollistamiseksi. 

S6siaali- ja terVeydenhuollon paikallistasolta. lähtevä verkottuminen tek« mahdolliseksi pcrusUla 

virtuaalisia palvdutoimistoja. N~ madaltavat paitsi eri haDintosdttoroden myös eri kundO'\ välisiä 

rajoja. 

'-.-' 

Pohjoismainen universa.alisuWlperiaatc edc:.lIyttiiä eri vä.r:stöIY~en aseman tasa·arvois 

huomioonottamista. uuden tietotd<nologiaIl hyödym.ämisesU. Uudet sähköiset viestintätavat 

yhdistett.ynä muihin apuvälineisiin sekA oetoteknologia.a. hyödyntävat ratkaisut kotona ja kodin 

ulkopuolella. antavat esimerkiksi vaI1'lI1'Wsille nykyistä paremmat mahdollisuudet omat.Oimisuur.ecn 

ja. itSenäisyyteen. 

Uusi teknologia oteL1.an käyttöön vaiheittain. Alkuvaiheessa on kohennettava erityisesti 

palvelutehtÄvissä olevien teknologista tietärriystä ja käyttörnahdollisuuksien tuntrnrlsta. Myös 

sosiaa li - ja ~dujenjohtoteht.ävissä olevien asiantuntemusta on lisättävä. sillä suurin este: 

.uuden teknologian hyödyntämisessä on jumiutwninen vanhoihin toimintamalleihln ja omasta 

reviiristä klinnipitäminen. 
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