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Osaavien keskusten verkosto on Sosiaali- ia tervevsministeriön. Yielstö 

Stakesin, Kansanterveyslaitoksen, ~ ~ ö t e ~ e y s l a i t o k e n ,  VTT ' 

Tietotekniikan. Suomen Kuntaliiton ia Tekesin muodostama 
kansallisesti merkittava moniammaéillinen ia -toimliainen 
tietoteknologian osaamiskeskittyma. ~erköston toiminta liittyy 
kansalliseen hvvinvointiklusteritoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena 
on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja rjestelman seka 
ehkäisevan toiminnan ja itsenaisen suoriutumisen kehittvmistä 
tietoteknologiaa ja telématiikkaa välineenä käyttaen. 

' 

Verkoston toiminnan Dainoalueita ovat: 

parantaminen 
yhteisten tutkimus- ja kehittämisprojektien toteuttaminen eri 
osapuolten kanssa niin eurooppalaisella, kansallisella kuin 
alueellisellakin tasolla 
yhteistyön tehostaminen verkostossa toimivien organisaatioiden 
valilla tietoteknologian ja telematiikan kehittämisessä ja 
hyödyntamisessa 
yhteistyö alueellisten ja muiden vastaavien keskusten kanssa 
Verkostoon voi ottaa yhteyttä Iahettamallä sähköpostia 
koordinaatioryhmän sihteerille. 

Osaavien keskusten verkosto on vhteistyökum~~anina EU:n 

Q OSKEnet 
All rlghts resewed 

telematiikkatoimiston EHTO-hankkeen koordinoimassa EHTO-NLCAS - 
verkostossa (European Health Telematics Observatory - Network of 
National Languages Affiliated Sites). Se yhdistää kansalliset 
terveydenhuollon telematiikasta tiedottavat www-palvelimet 
sähköiseksi palvelupisteeksi, jossa kayttajat ja tuottajat voivat tavata 
ja saada ajankohtaisinta tietoa. 

Verkoston tavoitteet 

Verkoston tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja rjestelman ja palveluprosessien uudistumista seka 
kansalaisten itsenaista suoriutumista hyödyntämälla tietoteknologiaa 
ja tietoteknologisia ratkaisuja seka valittaa tietoa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tietoteknologian turkimuksesta ja koulutuksesta 
seka teknologian käyttökokemuksista. 

Verkosto tukee: 

STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian 
hyödyntämisstrategiantoteutusta 
kansallista hyvinvointiklusteritoimintaa 
Tekesin terveydenhuollon digitaalista media-ohjelmaa 
Muita käynnistymässä olevia toiminta-alueita ovat: 

ehkäisevä toiminta 
ikaäntymisen teknologia ja toimintakyvyn ylläpidon tuotteet ja 
a~uvalineet- tutkimus- ja kehittämisohjelma 
aian koulutuksen kehittaminen 
Osaavien keskusten verkosto osallistuu yhteisten projektien puitteissa 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian ja telematiikan alueen 
projekteihin. 

Verkoston avulla parannetaan ja kehitetään osallistujien keskinäistä, 
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Verkoston avulla parannetaan ja kehitetaan osallistujien keskinaista, 
kansallista ja kansainvälistä tietamysta tietoteknologian käytösta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Verkoston jäsenet tiedottavat sekä 
meneillaan olevista että suunnitteilla olevista aktiviteeteista ja 
hankkeista. Keskeinen tiedonvalityksen kohde ovat sosiaali- ja 
terveydenhuollon kentän toimijat, joille tiedotetaan tietoteknologian 
tutkimuksesta, kehittamisestä ja hyödyntämisesta saaduista 
kokemuksista ja kaynnissä olevista hankkeista ja joilta saadaan 
käytännön palautetta tutkimus- ja kehitystoimintaan. 

Verkoston jasenilla on eri tavoilla painottuneet ja kokonaisuutta 
taydentävat osaamistaustat. Tama mahdollistaa laaja-alaiset ja 
monitieteelliset yhteistyöhankkeet ja jäsenten monipuolisten 
kansainvalisten yhteyksien hyödyntämisen yhteishankkeissa ja 
tiedonvalityksessa. 

Verkosto muodostaa kansallisesti merkittavan moniammatillisen ja - 
toimijaisen tietoteknologian osaamiskeskittyman. Siten se kykenee 
lisäämaan kansallista koordinaatiota sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoteknologian tutkimuksessa, soveltamisessa, kayttöönotossa ja 
koulutuksessa. 

Verkoston päätöksenteko 

Verkosto koostuu itsenäisistä toimijoista, jotka päättävät itsenaisesti 
missä laajuudessa ne osallistuvat verkoston toimintaan. Verkoston 
jäseniä sitovat päatökset tehdään osapuolten omissa organisaatioissa. 

Verkoston toimintaa ohjaa koordinaatioryhmä. Ryhmän 
puheenjohtajuus on vuosittain kiertava. Stakes tarjoaa 
koordinaatioryhmalle sihteeripalvelut. Koordinaatioryhmä valmistelee 
verkoston vuotuisen toimintasuunnitelman ja sopii yhteisistä 
hankkeista ja hanke-esityksistä. 

Verkoston toimintamuodot 

Verkosto ylläpitää web-palvelinta jonka kautta tiedotetaan käynnissä 
olevista hankkeista, suunnitelmista, tutkimustuloksista ja 
kiinnostavista tapahtumista. Web-palvelinta kehitetaan palaute- ja 
keskustelufoorumiksi. Palvelimen kautta syntyy myös yhteydet muun 
muassa Euroopan Unionin EHTO-palvelimelle (European Health 
Telematics Observatory) ja ISPO -palvelimelle (EC Information 
Society Project Office). 

Verkosto organisoi ja tukee toimialansa koulutusta, ja rjestaa 
seminaareja, tekee yhteisraportteja ja julkaisuja. 

Verkosto tekee aloitteita hankkeista ja hankekokonaisuuksista joita 
tulisi kansallisesti edistää. Verkosto myös toteuttaa yhteisiä 
hankkeita, joihin osallistuu vähintäan kaksi verkoston jäsenta. 
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Tietoiarjestelmaavusteinen prosessiuudistus 
Esimerkkina kotihoidon prosessiuudistus Satakunnan Makropilotissa 
Elina Sy janen 
Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 112000 Uusi ! 

Hyvinvointia tietoteknologiahankkeilla -seminaari 
16.-17.2.2000 
Finlandia-talo, Helsinki 
toim. Mari Koivunen 
Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 312000 Uusi ! 

Alueellisten Iahete. hoitopalaute ja konsultoinnin atk-iarjestelmien selvitystyö 
1888 
m r o  Ensio, Pekka Ruotsalainen 
Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 212000 

Teweydenhuollon tietotekniikan käyttöselvitys 1999 
Kauko Hartikainen, Mikko Mattila, Jan Viitanen 
Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 211999 

Sosiaalialan tietotekniikkakartoitus 1999 
Perttu Iso-Markku, Jaakko Kurhila 
Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 111999 

Tilastoraportti 1411998: Mitä on jo kysytty? Sosiaali- ja teweydenhuollosta 
keriittya tietoa 1996-1 997 

Sosiaali- ja terveysministeriö - Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian 
hyödyntaminen: STM:n työryhmamuistiot 

Avoin kutsu kuntien ja kuntayhtvmien seka yritysryppaiden yhteenliittymille. 
Alueellinen kokeilu sosiaali- ia tervevdenhuollon saumatonta oalveluketiua ia siihen 
liittyvaa sosiaalivakuutusta tbkevask tietoteknologiasta - "~akropilotti" ' 

Kotisivu 1 Yleisesittely 1 Aiankohtaista 1 Tapahtumat 1 Koulutus -- 

Dokumentit 1 Hankkeet 1 Keskustelualue 1 Haku 

Linkit [ Palaute 1 FinEHTO 1 EU-EHTO 

TTY 1 Makropilotti 

Sivun alkuun 

Paivitetty 11.5.2000 

jukka.paakkonen@stakes.fi 
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Osaavien keskusten verkoston hankkeet: 

Elektroninen sairaus- ia tervevskertomus 

Esiselvitvs sosiaali- ia tewevdenhuollon tilastotietokannan (SOTKA) ia siihen 
liittvvien muiden tietokantoien siirtoteknologian muuttamiseksi Intemet 
pohiaiseksi 

Järiestelma-intearaatioopas 

Sosiaalialan tietotekniikkakartoitus 

Terveysseurannan tietoteknologg 

Tietoteknolociia tautien ehkäisyn ia tervevden edistämisen palveluksessa 

Verkostoituvat erityispalvelut-hankkeen TietoVEP-tietopankki - 
tietoteknoloniahanke 

Kotisivu 1 Yleisesittelv 1 Aiankohtaista 1 Tapahtumat 1 Koulutus 

Dokumentit 1 Hankkeet 1 Keskustelualue ( Haku 

Linkit 1 Palaute ( FinEHTO 1 EU-EHTO -- - 

TTY 1 Makrodlotti 

Sivun alkuun 

Paivitetty 20.8.1999 

jukka.paakkonen@stakes.fi 
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