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Aluetietojärjestelmäpalvelut Uudellamaalla  
 
1 Taustaa  
 

Uudenmaan aluehanke (UUMA) käynnistettiin syksyllä 2001. Hankkeen osapuolia 
ovat: Espoon, Helsingin, Hyvinkään, Keravan ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja 
terveystoimet sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).    
Aluehankkeen 1. hankesuunnitelma valmistui 2001/2002.  
Yhteistyösopimus osapuolten kesken allekirjoitettiin 2002 keväällä.  
 
Hankesuunnitelmassa on määritelty lähiaikojen yhteistyön tavoitteet, joiksi on 
määritelty;  

 kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia innovatiivisia toimintamalleja, joissa 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat yhdessä kehittävät uutta tekniikkaa 
hyödyntäen nykyistä vaikuttavampia ja tehokkaita palvelukokonaisuuksia  

 luoda ja edistää sellaisia toimintamalleja, joissa asiakkaan kannalta palvelu toimii 
saumattomana, joustavana palvelukokonaisuutena ja joissa korostetaan 
asiakkaan asemaa palvelujen subjektina  

 tukea asiakkaan itsenäistä suoriutumista  
 parantaa asiakkaan tietosuojaa  
 luoda sellaisia toimintamalleja ja –välineitä, että asiakkaan kohtaamisessa ja 

palvelussa tarvittava tieto on asiakkaan suostumuksella joustavasti saatavilla 
oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.  

 tehdä hankkeen toteuttamisessa yhteistyötä muiden kokeilualueiden kanssa  
 edistää e-osaamista Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollossa  

 
 

2. Mitä on tehty  
 
2.1 Yhteistyötä - eri näkökulmia   
 
 
- hankkeen osapuolten yhteistyö;  

- organisointi ja organisaatiot,  
- rahoituksen järjestelyt  
- käytännön asioiden hoito – hankinnat, projektit, rahan käyttö  

 
- yhteistyö HUS-alueen muiden toimijoiden suuntaan  

- informointi ja markkinointi  
- avustaminen suunnittelussa ja eräissä toteutuksissa  

 
- kokeilualueiden yhteistyö 

- hankintojen valmistelu ja toteutukset  
- arkkitehtuuriasiat, standardit – toiminnalliset kohteet?    

 
- kansallinen yhteistyö 

- kokemusten välittäminen kansalliselle johtoryhmälle  
- osallistuminen kansallisiin keskusteluihin mm. KTP:n kanssa   

 
- yritysyhteistyö  
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Yhteistyö kaikille osapuolille tässä muodossa uutta  
 

 
2.2 Toteutuksia  
 
- ATJ:n hankinta ja käyttöönotto  

- Tarjouskilpailun jälkeen ASP:na -   
- Potilastietojen välittäminen ammattilaisten kesken organisaatiorajojen yli  
- Viitetietohakemisto 
- Suostumusten hallinta 
- Koodistojen hallinta   
- Käyttäjien hallinta – ei vahvaa käyttäjien tunnistusta, vain HUS.ssa oma pki-

hanke toteutuksessa  
- Perusjärjestelmien integrointeja ATJ:hin  
- Ei alueinfojärjestelmää – oma hanke pääkaupunkiseudulla  
- Ei kansalaisten omaa käyttömahdollisuutta – toistaiseksi  
   

- Yhteisten toimintamallien kehittäminen ja pilotointi osapuolten kesken  
- Arviointi  
- Sanomavälitykseen perustuvia toteutusprojekteja (lähete-palaute, lab- ja 

kuvantamistietojen välitys), osa niistä jo massatuotantoa, osa uusia  
- HUS-liittymien tuotteistamisen idut  
- Digitaalisten rtg-kuvien jakelu ns. tilattujen tutkimusten osalta  
- Alueellisen diabetesrekisterin käytön pilotointi  
- Sähköisen reseptin pilottiprojekti  
 
2.3 Kokemuksista  
 
- Käyttäjämäärät vähäisiä n. 150  
- ATJ-palvelun riippuvuus perusjärjestelmien tietosisällöstä ja yksiköiden 

yhteistoiminnan tavoista  
- Toimintaprosessien muutosten hitaus  
- Sosiaalitoimi ”kyntämätön sarka”  
- Perusjärjestelmien valmiudet osoittautuneet puutteellisemmiksi kuin kuviteltiin  
- Runsaasti infra-asioiden kanssa taisteluja ja niistä aiheutuneita viiveitä  
- Runsaasti kehittämistarpeita ja –ajatuksia  
- Hyödyt – toistaiseksi liian varhaista arvioida  

 
3) Tulevaisuudesta ja haasteista  

 
- Yhteinen alueellinen toimintastrategia?  
- Rahoitus???  
- Alueellinen toimija??  
- Toiminnalliset muutokset  
- Uudet osapuolet?  
- Erityisvastuualueiden kanssa keskustelut käynnissä  
- Uusia alueellisia sovelluksia on työn alla  

- Alueellinen ajanvaraus – ml. kansalaispalvelut  
- Digit. kuva-aineiston jako ATJ:n kautta  
- Alueellinen hoitosuunnitelma, hoitosopimus  
- Kysymys sosiaalitoimen palveluiden integroimisesta   
- Teknisiä uudistuksia;  

- CDA-adapterit  
- Alueelliset koodistot, OID 
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- Sanomavälityksen standardointi   
- Kysymykset erilaisten lääkinnällisten laitteiden tuottaman informaation 

arkistoimisesta ja jakelusta – standardit?  
 

 


