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Palveluiden uudelleen järjestäminen 
alueelliset toteutukset 

1 Makropilotin sisallöllinen viitekehys 

Yritysyhteistyön nykytilanne ja kokemuksia 
Makropilotissa 

1 Kehittämisstrategiat yhteistyön lähtökohtana 

Palvelutuottajien ja yritysten yhteistyön 
organisointi - 

@ Satakunnan P k r o p W  Tuirc Mikola 30 5 00 
f ä  @nntl(nklin ktinnanbir 
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Makropilotin sisältö 

Optimiprosessit 



Aluetietojärjestelmä 
Infonnaatio-ja as~ointipalvelut Tietojen keruu ja arkistointi 
yli organisaatiorajojen organisaatiokohtalsest~ 

alueelliset sovelluksei 

Aluetietojarjestelma 
Sa hköiset palvelut 

Sosiaali- ja terveyden huollossa 
1 Mitä sähköisiä palveluita tarvitaan ? 
1 Minkälaisia palveluita on sähköisesti saatavilla 
1 Kuka tarjoaa ? 
1 Ketkä ovat asiakkaita, ja miten ja rjestetään asiakkaiden 

yhteinen sopiminen 
1 Kansalainenlasiakas palveluiden käyttäjänä 

1 Minkälaisiin sopimuksiin palveluiden käyttö perustuu 
1 Miten palvelut kilpailutetaan 
1 Kuinka laajalti tuotteistusta voidaan tehdä 
1 Miten lainsäädäntöä pitää kehittää tulevaisuudessa 
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Palvelutuottajat -yritykset 
yhteistyön kokemuksia Makropilotissa 

=Tuoteidea (ATJ) asiakkaalla - tuotekehitys ja sovitus asiakkaalle samanaikaisesti 
*Aluetietojajestelmil - tuleeko kansainvillinen tuote, valmistuuko 
*Pilotointi - tuotekehitys ? - Tuotekehitys vaatii noin 5 vuoden hankkeen 

~Epbtandardi toimiala - penisjärjestelmat eivat keskenaan yhdenmukaisia 
G> kuinka pitkalle toimintaa voidaan tuotteistaa 

-Makropilotti ollut m m i k a i s e n a  yhdistyksen2 eplvarma asiakas 
- ketka ovat asiakkaita 2001, miten yhteinen sopiminen? 

=Yritykset eivilt villttamattä vielä usko asiakkaiden haluavan tuotteita 
*Yrityksille verkostoituminen ja prosessilahtöisyys tuo uusia haasteita ja tarpeita 
jarjestelmilkehitykseen 

Tuim Mikola 30 5 00 

Toimintamallien kehittäminen 
strategioita 

Tulevaisuuden toimintamallit 
Keskeisten toimintaprosessien tunnistaminen, 
analysointi, kehittäminen ja hallinta 
- hallinnollinen, taloudellinen ja lääketieteellinen näkökulma 
- toimintaprosessit -> palveluketjut, saumattomat palvelut 

Paremmat palvelut asiakkaan kannalta 
- asiakkaiden tarpeet <-> organisaatioiden tavoitteet ja resurssit 

Toiminnan haltuunotto; prosessien ohjaus ja seuranta 
Toiminnan yhdenmukaistaminen 
- yksi saurnattornuuden edellytyksistä, osa laatua 

Haasteena yhteisen sopimisen organisointi 

Tuim Mikola 30 5 00 
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Teknologian kehittäminen 

strategioita 

H IT-ratkaisujen suunnittelu alkaa arkkitehtuurin suunnittelusta 
H Arkkitehtuurin suunnittelu perustuu tuleviin toimintamalleihin 

ja toimintaprosesseihin 
- alu'eellinen arkkitehtuuri - organisaatioiden sisäinen arkkitehtuuri 

H Joustavuus, sallii erilaiset toimintamallit 
- organisaatiorajoista riippumaton komponenttiarkkitehtuuri? 

H Yleiskäyttöiset ja toimialakohtaiset komponentitlsovellukset 
- kayttötarkoitus <* arkkitehtuuri 

H Tuoteajattelu 
H Tiedon käyttäjänä SosTer-ammattilaiset ja asiakas 

- yhdenmukaisuus, tulkinnat, julkaisuprosessin hallinta 

Haasteena yritysten yhteistyö ja tuotteet 
kn* Cs+sCnnnsa Ualrmnils*i Tuin Mikola 30.5.00 

Palveluiden järjestäminen 
Osaamisen organisointia 

Toimialaosaaminen 
Kehittämistarpeet 

1 Kehittamisen osaaminen Tekninen osaaminen 
Prosessit, logistiikka, arkkitehtuuri, IT-ratkaisut 

ohjausmallit ... 

Muutoksen Iapivienti, hallinta ja tuki 

Tuirc Mikola 30.5.00 
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Saumaton palvelujarjestel 

kehittaminen, tutkimus, 
muutoksen hallinta 

Palvelutuottajat- Yritykset yhteistyö 
Periaatteita ja lähtökohtia 

Yhteistyö perustuu kumppanuuteen, jolle sovitaan yhteisesti 
toimintamalli <* 90-luvun alun ulkoistaminen 
Asiakkaan toimintasuunnitelmien 'sisäistäminen' 
palveluyrityksessa 
Puitesopimus, jossa sovitaan kehittämisprojekteja koskevat 
pelisäännöt ja toimintamallit 
- asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa palveluyrityksen valintoihin 
- asiakas mukana tuotekehitysprojekteissa 

Palvelusopimus, jossa sovitaan sähköisten palveluiden 
käytön vaatima tuki ja haluttu taso 
- Toimeksiantosopimukset rekisterinpitäjät - palveluyritys 

Tuotekehityssopimus ja kaytön vaatimat sopimukset 
palveluyrityksen ja kehittäjäyritysten kanssa 
- Tekijanoikeudet, tuotekehitys ja yllapito kehittäjille 

Tuire Mikola 30 5 00 




