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Kuntasektorin yhteistyö vaatii uudenlaista tietohallinnollista ajattelua
Kuntien palveluyhteistyö on tuonut kuntasektorin tietotekniikalle eteen aivan uudenlaisen
tilanteen. Kun palveluyhteistyö laajenee ja yhteistyöosapuolet vaihtelevat sektoreittain pitää tietohallinnon katsoa asioita entistä laajemmin. Mikkelin seudulla asioita selvitettiin
muutama vuosi sitten ja todettiin että Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alue on se toiminnallinen maantieteellinen alue, jolla pääsääntöisesti yhteistyötä tehdään. Alue kattaa Mikkelin
ja Pieksämäen seudut sekä Juva ja Suomenniemen kunnat. Totesimme myös että kuntarajoilla ei ole tietohallinnon näkökulmasta merkitystä muualla kuin tietojärjestelmien sisällä.
Tästä syystä muutimme käytössä olleita termejämme ja aloimme puhua alueellisista toimialajärjestelmistä ja niihin liittyen alueellisista tietojärjestelmäpalveluista.
Alueelle laadittiin alueellinen tietohallintostrategia, jossa yhdeksi kulmakiveksi sovittiin tehtäväksi alueverkko, joka kattaa kaikki alueen kuntakeskukset. Ideana oli luoda verkko, jota
kaikki kuntien toimialat ja kuntayhtymät voivat käyttää toimialariippumattomasti omiin tarpeisiinsa. Verkossa on nyt 10 kuntaa ja 7 kuntayhtymää. Verkon nopeus on tällä hetkellä
vähintään 100 megaa jokaiseen kuntakeskukseen ja on kasvatettavissa helposti gigaan
asti. Verkon piirissä on n. 7000 työasemaa. Toimialasovelluksista laajimmin verkkoa käyttää tässä vaiheessa sairaanhoitopiirin terveydenhuollon alueellinen tietojärjestelmä, jota
käytetään tämän vuoden loppuun mennessä lähes kaikissa verkon piirissä olevissa kunnissa.
Toinen kulmakivi ja kustannustehokkuutta sekä kuntayhteistyötä tehostava linjaus oli tehdä kaikista tietojärjestelmistä alueellisesti käytettäviä, kuten edellä mainittu terveydenhuollon järjestelmä. Yhteistyöhankkeita on poikinut jo useita ja tavoitteena on, että kaikista tietojärjestelmistä olisi muutaman vuoden kuluessa alueellinen sopimus ja käyttöpalvelu.
Paitsi että tietohallinnon yhteistyöllä saadaan kustannussäästöjä hankintavaiheessa niin
yhteistyö mahdollistaa myös kuntien välisen resurssien yhteiskäytön. Kun tietojärjestelmä
on sama, niin naapurikunta voi lomatilanteessa auttaa toista tai palvelut voidaan helposti
jakaa kuntien kesken tehtäväksi esimerkiksi isäntäkuntamallilla.
Jotta edellä mainittua kokonaisuutta voisi tehokkaasti hallinnoida perustetaan alueelle tietohallintoyhtiö, jolle siirtyy verkon ja tietojärjestelmien kehitys- ja ylläpitovastuu ensi vuoden alusta. Alueellisen yhteistyön edetessä on tämä alueellinen kuntarajaton ajattelutapa
osoittautunut hyväksi tavaksi edetä. Tästä voisi hyvänä esimerkkinä mainita Haukivuoren
kunnan ja Mikkelin kaupungin tulevan liitoksen. Kun meillä on alueverkko, jonka piirissä
molemmat kuntakeskukset ovat, on Mikkelin käytössä olevien tietojärjestelmien laajentaminen Haukivuoren kuntaan helposti järjestettävissä kaikilla toimialoilla.
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