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Verkkoinfo-hanke on osaa laajempaa Sonetti-ohjelmaa, joka toteutetaan vuosina 2000–2006. 
Sonetti-ohjelmassa on kolme päähanketta, jotka ovat Verkkoinfo, Digitaalinen kuvantaminen ja 
Videoneuvottelu. Tässä esityksessä kuvataan Verkkoinfo-hanketta. 

  

  

Verkkoinfo–hankkeessa Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Kainuun 
sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri, Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon 
sairaanhoitopiiri kehittävät alueensa tietojenkäsittelyä ja tiedonvälitystä ensin sairaaloiden, 
terveyskeskusten ja kuntien sosiaalihuollon kesken sekä ohjelman loppuvaiheessa kansalaisten ja 
palvelun tarjoajien välillä. Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) osallistuu kehitystyöhön, 
kun sen tänä vuonna alkanut toiminta käynnistyy kunnolla. Verkkoinfo–hanketta hallinnoi Pohjois-
Savon sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala. Hankkeen päärahoittajina ovat Pohjois-
Savon liitto (EAKR- ja maakunnan kehittämisraha), sosiaali- ja terveysministeriö sekä mukana 
olevat sairaanhoitopiirit. Lisäksi mukana olevat pilottikunnat, Leppävirta, Nilsiä ja Siilinjärvi, 
osallistuvat työpanoksellaan kehittämistyöhön. 

  

Verkkoinfo–hankkeen suunnittelu alkoi vuonna 2000. Hankkeessa työskentelee projektiryhmissä 
sosiaalityön- ja terveydenhuollon sisältö-, tietotekniikan- ja kirjastoalan asiantuntijoita. Hanke 
aikataulutettiin karkeasti kolmeen päävaiheeseen, josta ensimmäinen oli uuden 
kokonaisverkkopalvelun sisällöllisen, teknisen ja toiminnallisuuksien tarvemäärittelyn vaihe, toinen 
kokonaispalvelun luomisen ja pilotoinnin ja kolmas palvelun alueellisen laajentamisen 
juurrutusvaihe. Keväällä 2002 on toinen vaihe alkamassa. 

  

Hankkeessa on selvitetty, millainen voisi olla verkossa tapahtuva sosiaali- ja terveydenhuollon 
alueellinen palvelu. Hankkeessa tehtiin web-kyselyt keväällä 2001 Pohjois- Savon sosiaalityön ja 
terveydenhuollon henkilöstölle. Kyselyssä selvitettiin henkilöstöjen tietoverkkojen 
käyttökokemuksia, tietoverkkojen käyttötottumuksia, yleisimmät verkkopalveluiden toivotut sisällöt 
sekä verkkopalveluiden toivotut julkaisualueet. Verkkopalvelun kautta toivottiin esimerkiksi 
alakohtaista asiantuntijoiden työtä tukevaa tietoa, koulutustietoa, eri toimijoiden yhteystietoja sekä 
palvelukuvauksia. 

  

Verkkoinfo-hankkeen käyttöönottoprojektia varten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat 
kuvaavat tarvitsemansa tietosisällöt. Terveydenhuollon alueella käytetään hyväksi mahdollisimman 
paljon jo olemassa olevia sisältöjä. Sosiaalityön alueella määritetään tietosisällöt kahden 
palveluprosessin avulla, joita ovat lastensuojelun ja vanhusten kotihoidon ydinprosessit ja 
sosiaalityöntekijän asiakastyössä tarvitsema tietosisältö. Lähtökohtana on koota jo olemassa olevaa 
tietoa, järjestää sitä sekä tarpeen vaatiessa tuottaa uutta tietoa. Määrittelytyötä ollaan työstetty 
myös terveydenhuollon ja sosiaalityön projektityöryhmissä, jossa asiantuntijat ovat antaneet 
palautetta työn etenemisestä ja näin toimineet lisäksi arvioijina. Sosiaalityön osalta keskitytään 
pilotointi vaiheessa lastensuojelussa ja vanhustyössä tarvittaviin tietosisältöihin; esim. lomakkeet, 
yhteystiedot, työkäytännöt ja linkit. Pilotoinnin tuloksia hyödynnetään jatkossa sosiaalityön muihin 
osa-alueisiin 
  



Hankkeen tavoitteena on luoda verkkoon yhdenmukainen tiedon organisointitapa, joka tarkoittaa 
tiedon hakua, tuottamista, hallintaa ja ylläpitoa. Tarvitaan luokitusten ja sanastojen kehittämistä, kun 
suunnitellaan ja rakennetaan kuvailu- eli metatietojen käyttöönotto dokumenttien hallinnassa. Tämä 
tukee sisällöntuotannon ja -ylläpidon organisointia alueellisessa verkostossa.   
  
Verkkoinfossa on tehty perustavaa pohjatyötä metatietojen käytössä sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan olemassa olevan informaation haettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. 
Hankkeen sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöasiantuntijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä sekä 
informaatikko- että tietotekniikka-asiantuntijoiden kanssa. Informaatikon tehtäviin kuuluu yhdessä 
sisältöasiantuntijoiden kanssa luoda hankkeelle yhdenmukainen tiedon organisointitapa ja kehittää 
luokitus- ja sanastotyötä mm. selvittämällä sanastoja ja luokitusjärjestelmiä ja niiden soveltuvuutta 
Verkkoinfon käyttöön. Informaatikon tehtäviin kuuluu erityisesti kuvailutietojen käytön 
toimintatapasuositusten laatiminen ja hakumenetelmien suunnittelu. 
  
Metadataformaatiksi on valittu julkishallinnon suosittelema Dublin Core -kuvailutietostandardi. 
Valvottuina sanastoina käytetään Yleisen suomalaisen asiasanaston lisäksi FinMeSH-sanastoa 
sekä Sosiaalialan asiasanastoa ja Stakesin sanastoja. Verkkoinfo-hanke tekee yhteistyötä 
Duodecimin (FinMeSH) ja Lastensuojelun Keskusliiton (SoSa) kanssa sekä Kuntaliiton (yleiset 
standardit) kanssa.  
  

Hanke kehittää ja mallintaa alueellista verkostoyhteistyötä, jolloin eri asiantuntijat vaihtavat tietoja ja 
kokemuksia alueverkon välityksellä ja samalla saavutetaan merkittäviä synergiaetuja. Hankkeessa 
tehdään alueverkon suojauksen peruskuvaukset mm. sähköisen tunnistuksen määrittely suhteessa 
asioiden julkisuuteen. Sähköisten asiakirjojen käsittelyyn haetaan ohjelmistot, jotka tukevat 
”sähköisen asioinnin toimintatapaa”. 

  
Verkkopalvelukokonaisuuden kehittämisessä huomioidaan erityisesti Pohjois-Savon alueen 
palvelujen käyttäjien tarpeet ja toivomukset.  
Hankkeessa luodaan verkkoinformaation portaaliratkaisu, jossa sairaaloiden, terveyskeskusten ja 
kuntien sosiaalityön henkilöstö voi käyttää hyväkseen toistensa tuottamaa tietoa. Näitä aineistoja 
ovat mm. paikallisesti tuotetut palvelukuvaukset, hoito-ohjeet, muut ohjeet, lomakkeet, yhteystiedot, 
erilaiset tiedotteet sekä koulutustiedot. 
  
Verkkoinfo-portaalin ensimmäinen versio julkaistaan kesäkuussa 2002. Portaalin käyttöönotto alkaa 
valituissa KYSin ykisköissä ja Nilsiän kunnassa. Portaalin käyttö laajenee vaiheittain ensin Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin alueella ja sitten koko Sonetti-alueella. 

  

Portaalin välityksellä käyttäjät voivat hyödyntää intranetin ja ekstranetin ohella myös Internetin 
laajaa informaatiotarjontaa. Informaatio, jolla on alueellista käyttöä, sijoitetaan ekstranetverkkoon. 
Intranetiin jäävät vain sisäiseen käyttöön tarkoitetut tiedot 

  
Hankkeesta löytyy tietoa Sonetti-ohjelman verkkosivuilta, joita päivitetään hankkeen 
etenemisestä tietoja. Osoite on http://www.sonetti.org 
  
Tarkempia tietoja eri aihealueista voi kysyä seuraavilta asiantuntijoilta 
  
Jorma Komulainen, terveydenhuollon sisältöasiantuntija  
Jorma.Komulainen@kuh.fi 
  
Leena Koponen, sosiaalityön sisältöasiantuntija 
Leena.a.Koponen@kuh.fi 
  
Tuulevi Ovaska, informaatikko  



Tuulevi.Ovaska@kuh.fi 
  
Mika Hyppönen, atk-suunnittelija 
Mika.Hypponen@kuh.fi 
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1. Palvelut/ 
tuotteet

Tuoteaihiot, 
kuten

elektroniset 
asiakirjat 
ja luettelot

2. Perus-
kehitys

3. Prosessit

Intra- ja
internet perus-

valmiudet ja
toiminnallisuus

Elektronisen
toiminnan

osa-alueiden 
suunnittelu

ja kehittäminen 

Elektroninen
palvelutarjonta
soveltuvin osin

Elektroninen
integrointi

muihin 
prosesseihin
ja järjestelmiin

4. Integrointi

5. Toiminnan 
sopeuttaminen

Elektronisten palveluiden tuotantomalli
- strategia ja suunnitelma 
- oppiva henkilöstö ja organisaatio
- kulttuuri, arvot
- julkisuuskuvan hallinta

TIETÄMYKSEN H
ALLIN

TA

VERKOSTO

Mukaillen www.done360.com
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VERKKOINFON PVERKKOINFON PÄÄÄÄTOIMIJATTOIMIJAT
Itä-Suomen sairaanhoitopiirit:

• Etelä-Savo

• Itä-Savo

• Kainuu

• Pohjois-Karjala

• Pohjois-Savo

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) 

Pilottikunnat: Leppävirta, Nilsiä ja Siilinjärvi
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VERKKOINFON HENKILVERKKOINFON HENKILÖÖSTSTÖÖ
• Vastuuhenkilö on hallintoylilääkäri Martti Kansanen
• Hankkeessa toimivat:

– Projektipäällikkö Pirkko Kouri
– Informaatikko Tuulevi Ovaska
– Verkkosihteeri Maija Kortelainen
– Sosiaalityön sisältöasiantuntija Leena Koponen 
– Terveydenhuollon sisältöasiantuntija Jorma Komulainen 
– Teknisen työn projektipäällikkö Mika Hyppönen

• Tekninen työ toteutetaan KYSin Atk- ja lääketieteellisen 
tekniikan osaston kanssa

• Sonetti-alueen eri yksiköissä on tarpeen mukaan hankkeessa 
työskenteleviä henkilöitä, jotka sopivat työpanoksestaan omissa 
organisaatioissaan



© Verkkoinfo 5

VERKKOINFON RAHOITUSVERKKOINFON RAHOITUS
• Pohjois-Savon Liitto   

– EAKR (Aluekehitysrahasto)
– Maakunnan kehittämisraha

• STM, Sosiaali- ja terveysministeriö
– TUKE (Tutkimus- ja 

kehittämismääräraha)

• Oma rahoitusosuus (Sairaanhoitopiirit)
• Pilottikunnat, oma työ
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VERKKOINFON MUU YHTEISTYVERKKOINFON MUU YHTEISTYÖÖ
• Ensitieto Oy
• Pohjois-Savon Ammattikorkeakoulu
• JSOP

• Kuopion yliopisto / PlugIT -hanke
• Makropilotti, ja sen juurruttamishankkeet
• KYSin potilastietojärjestelmä -hankkeet

• Kuntaliitto
• Duodecim
• KYSin klinikat
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HANKKEEN TAVOITTEETHANKKEEN TAVOITTEET

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden alueellinen 
kumppanuusverkko 

2. Yhdenmukainen tiedon organisointitapa
– Tiedon haku, tuottaminen, hallinta ja ylläpito 
– Uusien luokitus- ja sanastomuotojen kehittäminen
– Monialainen verkosto ja yhteistyö (sosiaalityön- ja

terveydenhuollon sisältö-, tietoteknologian- ja 
tietopalvelualan asiantuntijat)

jatkuu...
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3. Portaalista DIT:iin (Dynaaminen integroitu työpöytä)
– Uudet kokonaisratkaisut
– Automatisoitu tiedon haku, ylläpito ja yhdistäminen
– Käyttäjätunnusten mukaan yksilöidyt sivut

4. Työ- ja toimintatapojen koulutusmalli
– Sähköisten asiakirjojen tuotantoon ja käyttöön liittyvät 

taidot

5. Alueverkon suojauksen perusmäärittely
– Sähköisten asiakirjojen käsittelyyn haetaan ohjelmistot, 

jotka tukevat ”sähköisen asioinnin toimintatapaa”
– Sähköisen tunnistuksen määrittely suhteessa asioiden

julkisuuteen
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SISSISÄÄLLLLÖÖLLISET TAVOITTEETLLISET TAVOITTEET

• Tietosisältö on luotettava, ajantasainen ja 
ymmärrettävä

• Verkkopalvelun sisältö on riittävän laaja, kattava 
sekä saatavissa järkevinä palvelukokonaisuuksina 

• Käyttäjä kokee palvelun tarpeelliseksi ja portaalin 
mielekkääksi tavaksi hankkia tietoa

• Tiedontuotantoprosessit tukevat nykyistä toimintaa, 
mutta mahdollistavat toimintatapojen kehittämisen 
(työkulttuurien sisältö)
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Ammattilaisen tieto
• alakohtainen uusi tieto
• yleinen tieto
• koulutus

Ammattilaisen 
web-palvelut
• Terveysportti 
• lait ja asetukset

Tieto kumppaneista
• palvelukuvaukset
• aukioloajat
• yhteystiedot

Järjestelmien välinen integraatio
• tietojärjestelmien tuottaman tiedon yhdistäminen
• sisältö käyttäjäkohtaisesti yksilöity
• käyttäjän tunnistus - integraation ohjaus

Verkkotiedon tarjonta 
kansalaisille 
• laitokset, palvelut ja yhteystiedot
• ongelmatilanteisiin liittyvä tieto
• opiskeluun ja tutkimiseen liittyvä tieto

AMMATTILAISEN 
TYÖPÖYTÄ

DYNAAMINEN INTEGROITU DYNAAMINEN INTEGROITU 
TYTYÖÖPPÖÖYTYTÄÄ (DIT)(DIT)
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Dynaaminen integroitu tyDynaaminen integroitu työöppööytytää
(DIT)(DIT)

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjotaan 
heidän työssään tarvitsemansa tietokannat, 
kommunikaatiopalvelut ja asiakastiedot yhdeltä
työpöydältä käsin
– Kertakirjautuminen ja -käyttäjätunnistus
– Työpöydän rakenne ja sisältö räätälöidään käyttäjän 

ja käyttäjäryhmän tarpeiden mukaan
– Asiakastiedot saatavissa organisaatiorajojen yli 

asiakkaan luvan mukaisesti
– Asiakastietojärjestelmiä ja päätöksentekoa ohjaavia 

järjestelmiä integroidaan kuvailutietojen avulla
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TIETOVERKOT SOSIAALITYTIETOVERKOT SOSIAALITYÖÖN N 
TUKENATUKENA

Haasteita:
• Asiakkaiden ja heidän verkostojensa voimavarojen 

voimistaminen/ omatoimisuuden edistäminen
• asiakkaiden tarpeet ja toiveet
• asiakkaat oman elämäntilanteensa järjestäjinä

• Työntekijöiden työprosessien tukeminen
• järjestelmälliset toimintatavat
• työn tuloksellisuus, vaikuttavuus, arviointi, laatu

• Sosiaalityön luokittelun kehittäminen
• käsitteiden ja luokittelujen selkeys sekä yhdenmukainen 

käyttö

(vrt. Kuusisto- Niemi 1999, Kauppila 2001)
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SosiaalitySosiaalityöönn toimintalinjantoimintalinjan tehttehtäävväätt
VerkkoinfoVerkkoinfo--hankkeessahankkeessa

• Organisoida kumppanuusverkko sosiaalityön 
ammattilaisille

• Määrittää sosiaalityön tietotarpeet/sisältö alueellisesti 
ja paikallisesti (palvelukuvaukset, yhteystiedot, 
lomakkeet, ohjeet kesään 2002 mennessä)
– Luoda sosiaalityön tarpeisiin vastaava tietotekninen 

toimintaympäristö
• Luoda malli sosiaalityön elektroniselle palvelu- ja 

sisältötuotannolle
• Pilotointi: lastensuojelu ja vanhustyö

– Pilotointi tapahtuu KYSissä, Siilinjärven, Nilsiän ja 
Leppävirran kunnissa
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Keskeiset yhteistyKeskeiset yhteistyöökumppanitkumppanit

• ISO ja sen yhteyteen perustettavat oppimis-
ja kehittämiskeskukset (lastensuojelu ja 
vanhustyö)

• Stakesin sosiaalihuollon ekonsultaatiohanke
• Varpu- hanke
• Honkanet
• Hyvinvointia tietoteknologiahankkeilla 

projekteiksi
(Makropilotin juurruttamishanke)

• Lapsen elämää- hanke (hakee rahoitusta)
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Ammattilaisen tieto
• päätöksenteon tuki
• alakohtainen uusi tieto 
• STM, Stakes, yliopistot, ISO)
• ohjeet, menetelmät, 
työkäytännöt
• keskusteluryhmät
• työnohjaus

Ammattilaisen 
web-palvelut

• lait ja asetukset (Finlex)
• sähköiset lomakkeet (Edita)

• Terveysportti

Tieto kumppaneista
• palvelukuvaukset
• aukioloajat
• yhteystiedot
• linkit yht.t.kumpp. sivuille
• III sektori
• kela, maistraatit, kriisityö

e-asiakaskertomus
• tietojärjestelmien tuottaman 

tiedon yhdistäminen
• yksilöity käyttäjäkohtaisesti

• tietosuoja

Tapahtumakalenteri
• koulutus

• ilmoittautuminen
• opiskeluun ja 

tutkimukseen liittyvä
tieto

AMMATTILAISEN 
TYÖPÖYTÄ

SosiaalitySosiaalityööntekijntekijään tyn työöttää tukeva tukeva 
palvelupalvelu

Henkilökohtainen 
sähköposti
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Terveydenhuollon toimintalinja Terveydenhuollon toimintalinja 
Verkkoinfossa 2002Verkkoinfossa 2002

• Verkkoinfo-portaali julkaistaan
• Hoito- ja tutkimusohjeet järjestetään 

ja varustetaan kuvailutiedoilla
• Työryhmätyökalut tukevat 

hoitoprosessien sujuvuutta
• Käyttöä laajennetaan Pohjois-Savossa
• Sisältötyön jatko organisoidaan
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VerkkoinfoVerkkoinfo--portaali 6/02portaali 6/02

• Tietokannat
– Alueelliset
– Ohjerekisteri ja 

kuvailutiedoin 
varustetut ohjeet

– Kansalliset
– Kansainväliset

• Linkit
– Tieteelliset lehdet
– Muut linkit
– Ohjelmat

• Lomakkeet
• Yhteystiedot
• Ajankohtaista

– Keskustelu
– Ilmoitustaulu
– Työryhmät
– Uutiset
– Hankkeet
– Koulutus
– Työpaikat
– Kalenteri
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HoitoHoito-- ja tutkimusohjeet : ja tutkimusohjeet : 
sissisäällllöönkuvailunnkuvailun periaatteetperiaatteet

• Yhdenmukaiset kuvailutiedot valvottujen sanastojen 
avulla

• Verkkoinfo-portaaliin tulevat ohjeet kuvaillaan 
metadatalla, joka noudattaa 

Dublin Core -standardia (Dublin Core -
metadataformaatin suomalainen versio, SFS 
5895, vahvistettu 2001-11-12)  
julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 
JUHTAn hyväksymää Asiakirjojen 
kuvailuformaattia (JHS 143, versio 1.02, 
hyväksytty: 2001-12-18)
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AsiasanastojenAsiasanastojen merkitysmerkitys
• dokumentin sisältö kuvaillaan asiasanoilla
• asiasanoina käytetään valvottujen sanastojen sanoja
• valvottua sanastoa eli tesaurusta käyttämällä

varmistetaan yhtenäisyys ja yliselitteisyys = kaikki 
käyttävät samasta asiasta samaa sanaa samassa 
muodossa ja samassa merkityksessä

• sanaston avulla saadaan myös hierarkiasuhteet esille
• sanasto myös ohjaa oikean termin käyttöön ja 

yhdistää samaan asiaan liittyvät käsitteet yhteen
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Verkkoinfon terveydenhuollon Verkkoinfon terveydenhuollon 
toimintalinja 2003toimintalinja 2003--20052005

• Portaalin käyttöä laajennetaan Sonetti-alueella
• Sosiaali- ja terveydenhuollon dynaaminen integroitu 

työpöytä (DIT)
• Asiakastietojen alueellista saatavuutta kehitetään
• Selvitetään mobiili- ja digiTV-käytön 

mahdollisuuksia
• Multimedia
• Koulutus
• Kansalaisille tarjotut palvelut
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III VAIHE 
• järjestelmäintegraatiot 
• dynaaminen integroitu 
työpöytä asiantuntijoille

• kansalaisten palvelut

II VAIHE 
• portaalin toteutus 
• pilotointi yksiköissä
• arviointi
Implementointivaihe
• tulosten hyödyntäminen
muissa sairaanhoito-
piireissä ja sosiaalityön
yksiköissä

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I VAIHE
• ideointi
• partnereiden
sitouttaminen  

• hankesuunnitelma
• rahoitus
• hanketyön aloittaminen
• sisältö, toiminta ja
tekninen määrittely

VAIHEISTUS JA AIKATAULUVAIHEISTUS JA AIKATAULU

I VAIHE

II VAIHE

III VAIHE
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Kiitos!

http://www.sonetti.org
Postiosoite: KYS / Verkkoinfo, PL 1777, 70211 Kuopio 

Käyntiosoite: KYS, Puijonlaaksontie 2, Rak. 7, 3. krs 

Martti Kansanen, hallintoylilääkäri martti.kansanen@kuh.fi
Pirkko Kouri, projektipäällikkö pirkko.kouri@kuh.fi

Jorma Komulainen, terv.huollon sisältöasiantuntija jorma.komulainen@kuh.fi

Leena Koponen, sosiaalityön sisältöasiantuntija leena.a.koponen@kuh.fi

Tuulevi Ovaska, informaatikko tuulevi.ovaska@kuh.fi
Maija Kortelainen, projektisihteeri maija.kortelainen@kuh.fi

Mika Hyppönen, atk-suunnittelija mika.hypponen@kuh.fi
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