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Teknologia ja toiminta
Turvallisten ja yhteensopivien tietohallintoratkaisujen 

käyttöönotto toimijoiden välillä
Pirkanmaalla selvitetty diabeetikon, dementiaoireisen ja 

kotihoidon piirissä olevan henkilön palvelut ja 
palvelujärjestelmä muutamassa kunnassa

• Nykytila, tavoitetila, tavoitetilan käyttöönotto ja käyttö
• Otetaan käyttöön Kokeilulain mahdollistamat 

toimintamallit (omaneuvoja, palveluketjusuunnittelu)
Teknologiaa toteutetaan niin, että uudistuneet 

terveydenhuollon toimintamallit ja rakenteet 
mahdollistuvat.
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Tietohallintoratkaisut
Sovittava aluearkkitehtuurista, jonka tulisi ohjata org. hankintoja 
• Aluetietojärjestelmäpalvelu (sovellukset ja palvelut)

– Organisaatioiden sovellukset ja yhteiset sovellukset ja palvelut
• Asiointiliittymät perusjärjestelmiin
• Rajapinnat perusrekistereihin
• Järjestelmien välinen tiedonvaihto
Tietoturva, tietosuoja
• Käyttäjän tunnistaminen, todentaminen ja pääsynvalvonta
• Asiakkaan suostumus tietojensa katseluun
Kirjaamiskäytännöt!! Tieto on sellaisenaan katseltavissa toisessa 

organisaatiossa
Käyttäjien tarpeet keskeisiä järjestelmien käytettävyyden ja hyödyn 

kannalta
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Alueellisen yhteistyön lähtökohdat
• Yhteistyöllä tulee olla konkreettinen sisältö

– Pirkanmaan saumattomien hyvinvointipalvelujen kehittämishanke 
(palvelujärjestelmä, aluetietojärjestelmä)

– Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen 
tietohallintoyhteistyö (kansallinen projekti terveydenhuollon
turvaamiseksi)

• Yhteistyöstä on sovittu toimijoiden kesken
– Pirkanmaan kuntien välinen yhteistyösopimus
– Kansallisesta projektista oma sopimuksensa

• Verkostojen hallinta- ja johtamisosaamista on käytettävissä
– toimijaverkostot, tietojärjestelmien verkostot

• Hankkeiden hallinta ja koordinointi toimii (hankesalkku)
– Alueellisen kehittämisen vastuutahot tunnetaan ja valtuutetaan
– Hanke- ja projektiosaaminen keskitetään, jotta projektin toiminnallinen 

tekeminen saa työrauhan
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Alueelliset tavoitteet ja yhteistyö

• Palvelujärjestelmän kehittäminen
– Saumattomat, asiakaslähtöiset ja 

kustannustehokkaat toimintamallit 
• Toiminta- ja organisaatiomallien kirjo

– Osaamisen jakaminen ja ylläpitäminen
• Alueellisten tietojärjestelmien käyttöönotto ja käyttö

– Aluetietojärjestelmäpalvelu
• Sairaanhoitopiirin alueella
• Erityisvastuualueella

– OVT
– Palvelun toiminnallisuus ja toiminta

• Tietohallinnon ja terveydenhuollon strategiat
– Tietohallinto mukana uusien toimintojen kehittämisessä alusta saakka

Kaikki saavat
osallistua

Toimintamallien ja
tietoteknologian 
yhteensovittaminen

Kansallinen taso          

Kunnat         Aluetaso    
Kehittäjät         



Hankesalkku

Top down –hankkeet                 Bottom up -hankkeet

• Palvelujärjestelmä

•Yhteistyö toimijoiden kanssa

•Tietoteknologia   

• Tietoturva, tietosuoja

• Sopimukset

• Koulutus

•Arviointi

•Projektien hallinta (alueellinen toimija)

Kuntien, kunta-
yhtymien ja
palveluntuotta-
jien tarpeet ja 
toiveet

Kansallinen 
ohjaus ja
sisällöt, joita ei 
kannata tehdä
yksin
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Yhteistyö- ja kehittäjäverkoston motiivit
Kanavan hyödyntäminen:
• Pääsy mukaan päätöksentekoon 
• Oman toiminnan kannalta pääsy tärkeän informaation lähteille
• Uuden teknologian saavuttaminen
Kustannusten vähentäminen
• Kustannusten ja riskien jakaminen
• Mittakaavaetujen saavuttaminen
• Investointikustannusten vähentäminen
• Toimintojen koordinointi
• Yhteishankintojen ja hankintayhteistyön toteuttaminen
Strateginen väline
• Yhteinen tahdonmuodostus, päätösten toimeenpano ja legitoimointi
• Tuotekehitykseen kuluvan ajan pienentäminen
• Informaation vaihto
• Erikoistuminen tai diversifioituminen
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Yhteistyö Pirkanmaalla
Saumattomien hyvinvointipalvelujen kehittämishanke PIRKE
• Diabeetikon, dementikon ja yli 70 –vuotiaan asiakkaan 

palvelukokonaisuudet 
• Kokeilulain mahdollistamien toimintamallien ja teknologian 

käyttöönotto
– Palveluketjusuunnittelu
– Omaneuvojamalli
– Aluetietojärjestelmäpalvelu (viitetietokanta, suostumusten hallinta ja 

palveluketjujen suunnittelu, seuranta ja arviointi, informaatiojärjestelmä)
• Kunnissa itsenäiset Alueellisen kehittämiskeskuksen koordinoimat 

selvitys-, kehittämis- ja käyttöönottoprojektit
• Alueellisen tason projektit

– Esim. tietoturva, tietosuoja, hankinnat, aluearkkitehtuuri
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PIRKE/TYT/Virtain kehittämistyöryhmä 30.1.2003   KO-LOPPURAP..280203   LIITE1 
Toimijaverkko Virtain terveyskeskuksen hoidossa olevan yli 18-vuotiaan diabeetikon palveluketju 
 
 

VANHAINKOTI 
-lyhytaik.hoito 
-kuntoutus 
- pitkäaik.vanhusten 
hoito 

TYÖTERVEYS-HUOLTO
- terveystarkastukset 
- työhön liittyvät asiat 
- mahd.sair.hoito 

NEUVOLA 
- seuranta  
- tarkastukset 
- diab. raskauden aikana 

 

POLIKLINIKKA 
- välinejakelu 
- ajanvaraus 
- maksuasiat 
- puhelinneuvonta 
- hoito/liitännäissair. 

Omaneuvoja

 
Diabeetikko-

asiakas 

RÖNTGEN 
- sp- ja muut 
kuvaukset, EKG 

LABORATORIO 
- näytteenotto 
- tutkimukset 

TK-LÄÄKÄRI 
- tutkimus, hoito 
- vuositarkastukset 
- liitännäissairauksien 
hoito 

DIABETESHOITAJA 
-diab. hoito 
hoidon  ohjaus ja 
seuranta 
-diab.hoidon koordinointi 
jahenkilöstön tuki 

KOTISAIRAANHOITO 
- säänn. kotih. diab. - 
hoito,  ohjaus ja seur. 
- lääkehoidon toteutus 
- verikok. ottaminen 

SOSIAALITOIMISTO 
- toimeentulo- ja 
asumistuet ym. 
- omaishoidon tuki 

KELA 
-lääkekorv. ja 
-muut etuudet 

APTEEKKI 
- lääkehuolto 

KOTIPALVELU 
-asiakkaan perustarpeista 
ja lääkevalvonnasta 
huolehtiminen 
-asiakkaan voinnin seur. 

HAMMASHOITO 
-tk ja yksit. 
-hamp.hoito ja 
suuhygienia 

YKSIT. 
SILMÄLÄÄKÄRI
-silmäsair. hoito 

YKSITYISLÄÄKÄRIT
- tutkimus 
- hoito 

OMAISHOITAJA 
- hoitaa omaista 
päätoimisesti 

SAIRAANKULJETUS 
- ensihoito 
- -kuljetus 

YKSIT. JALKOJEN-
HOITAJAT 
- jalkojen hoito ja 
tutkimus 
-tukipohjalliset 

PÄIVÄSAIRAALA
-lääkehoito 
-seuranta 
- virkistys

YKSITYISET 
SIIVOUS-
PALVELUT 

ATERIAPALVEL
UT 

OMAISET, YSTÄVÄT
- hoito, kotiapu 

YKSIT. 
FYSIOTERAPEUTIT 
-avokuntoutus, tarv. 
kotona

FYSIOTERAPIA 
-tk:n vuodeos:lla 

SEURAKUNTA- 
SISAR 
-kotihoidon seuranta 

DIABETESYHDISTYS 
- Vvertaistuki 
-tiedonjako 

DIABETESLIITTO 
- ATJ-katseluoikeus 
- tiedonjako 

PALVELUASUMINEN
- Ainala ry 
- Kuusikon pienkoti 
- Muualla? 

MIELENTERVEYS-
TOIMISTO JA 
KUNTOUTUSKOTI 
-psykiatrine avohoito 

VUODEOSASTO 
-erityistilanteiden hoito 

ERIKOISSAIRAAN-
HOITO 
- Tays, Mas, muut 
- tutkimukset, konsul- 
taatiot, hoito 

DIABEETIKKO 
OMAISHOITAJA 

OMANEUVOJA 

ATJ-KÄYTTÄJÄ  
TK-EFFICA 

TK-EFFICA ATJ-
TIEDONTUOTTAJA 
TK-EFFICA 

ATJ-KATSELIJA YKSITYISET 
HOITOPALVELUT 
-tiedonvaihtoon 

MUUT 
PALVELUN-
TUOTTAJAT

TOIVOTAAN ATJ-
KATSELIJAKSI / 
KÄYTTÄJÄKSI 

Värien selityksiä: 

Esimerkki toimijaverkostosta
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Esimerkki kehittäjäverkostosta

Kansalliset toimijat Alueelliset toimijat Paikalliset toimijat
Sosiaali- ja terveysministeriö Sairaanhoitopiirit Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluntuottajat
STAKES Erityishuoltopiirit Kunnat

VTT Pirkanmaan liitto Kuntayhtymät
HL7 PIRAMK eTampere

KELA Treen kaup. tietotekniikakeskus

Yritykset (tietotekniikka) Yritykset (tietotekniikka) Yritykset (tietotekniikka)
Yhdistykset (Asiakas) Yhdistykset (Asiakas) Yhdistykset (Asiakas)

Kuntaliitto Tampereen yliopisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto

Yhteistyöhankkeet
Uuma Sonetti -hanke eTampere

Satakunnan ATJ -hanke Plug-IT Medikes 
Satakunnan TIVA Pirkanmaan mielenterveyshanke Metavalta

Kansallinen terveysprojekti


