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Keski-Suomen maakunta
27 kuntaa

asukkaita noin 271.000

K-S sairaanhoitopiiri kuuluu
Kuopion yliopistollisen

sairaalan vastuualueeseen,
ns. miljoonapiiriin

2



Erikoissairaanhoito,
perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi

Sosiaalitoimi:
- 27 kuntaa
Erikoissairaanhoito:
- Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Perusterveydenhuolto:
6 terveyskeskuskuntayhtymää (19
kuntaa)
8 kaupungin tai kunnan omaa
terveyskeskusta
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MediKesin synty ja tavoitteet

Alkuidea ~ 1997 – 1998

Tavoitteena:
- saada olennaiset palvelujärjestelmän tiedot ajantasaisesti
lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja muiden hoito-
asiantuntijoiden käyttöön,
- saada kehittämistyön tuloksena syntyvä alueellinen
tietoverkko käyttöön kaikissa terveyskeskuksissa ja
erikoissairaanhoidon yksiköissä Keski-Suomen
maakunnassa,
- rakentaa Keski-Suomen terveydenhuollon palveluportti
- rakentaa tulevaisuudelle kehys, jonka avulla voidaan
hyödyntää uusimman tekniikan ja apuvälineiden tuomat
edut terveydenhuollossa
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Ratkaisun lähtökohdat

Kestävä tietotekninen perusta (sovellukset, tietokannat)
Valmiit ratkaisut
Dokumenttien hallinta
Sisältötuotannon ja –ylläpidon kehittyneisyys
Portaali, kehys

MediKes – terveydenhuollon palveluportti
Keski-Suomessa avattiin 14.9.1999
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Ensin oli MediKes ja kaksi intranettia..

MediKes

Sairaanhoitopiirin intranet
Santra

Saarijärven-Karstulan seudun
terveydenhuollon intranet

SaKa

Tk:t
Tk

Tk:t
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SosKes mukaan...

Kansallinen sosiaalialan kehittämishanke
2003– 2007: Tietoteknologian käytön
edistäminen sosiaalihuollossa –aluehanke

Tavoitteena ”Sosiaalialan tietoteknologian
käytön edistäminen lähtien alan omista
kehittämistarpeista”

2005 aloitettiin sähköisen yhteisöverkon
rakentaminen Keski-Suomen sosiaalialan
ammattilaisille – SosKes. Ratkaisun
pohjana MediKes, teknisenä alustana
Fujitsun NetCommunity 8.
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SosKes

Hallinnoija
Jyväskylän maalaiskunta

Yhteistyötahot
Maakunnan kaikki 27 kuntaa, Keski-
Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus,
Stakes, Jyväskylän yliopisto,
Jyväskylän AMK/Sote

Rahoitus
STM ja kunnat
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SosKes-MediKes tavoite

Keskisuomalaisille sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu
sähköinen toimintaympäristö

Tulee tavoittamaan noin 15 000 sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaista

Vaikuttaa välillisesti noin 270 000:n
keskisuomalaisen hyvinvointiin ammattilaisten
parantuneen yhteistyön, tiedonvaihdon ja
verkostoitumisen kautta
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SosKes-MediKes yhteisöverkko

Ensimmäinen sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten yhteinen
yhteisöverkko/toimintaympäristö Suomessa

SosKes-MediKes -konsepti vastaa laajemminkin
kuin Keski-Suomessa sosiaalihuollon
tiedonhallinnan haasteisiin

SosKes-MediKes –konsepti on kopioitavissa/
monistettavissa missä tahansa päin Suomea
alueellisin sisällöin
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Nyt on.....
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MediKes ja SosKes, kolme intranettiä, seitsemän
Internet-saittia – kaikki samassa viestintäjärjestelmässä
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Käyttäjätiedot
ohjaavat saitille

Järjestelmä ohjaa
käyttäjätietojen perusteella
käyttäjän joko omaan
intranettiin tai MediKes-
SosKesiin.  Intraneteistä on
pääsy MediKes-SosKesiin.

SosKes-käyttäjä pääsee
MediKesiin ja päinvastoin.

Yhteisiä tietoja ovat
yhteystiedot, kirpputori,
palveluhakemisto
(rakenteilla) ja toimipaikat.
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Hajautettu käyttäjähallinta ja
sisällöntuotanto

Hajautettu käyttäjähallinta - yhdyshenkilöt

Shp:n,Keuruun-Multian terveydenhuollon
kuntayhtymän ja Palokan terveydenhuollon
kuntayhtymän tunnukset siirtyvät suoraan
ActiveDirectorystä

Hajautettu sisällöntuotanto

Sisällöntuottaja voi periaatteessa tehdä sisältöä
kaikkiin verkkosaitteihin – käyttäjäoikeuksilla
rajataan tarvittaessa
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Yhteiset
kaikilla
saiteilla

saitti- ja
käyttäjäryhmä-
kohtainen Palvelut-
valikko
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SosKesin sisältö - lastensuojelu
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Hoito-ohjeet MediKesissä 1/3
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Hoito-ohjeet MediKesissä 2/3
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Hoito-ohjeet MediKesissä 3/3
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Kehittäminen jatkuu yhdessä

• Palveluhakemisto, toimipaikat,
saatavuustiedot

• Yhteinen nimi – nimikilpailu huhti-
toukokuussa 2008

• Yhteinen kehittämistyöryhmä

• Sisältöjen aito yhdistäminen vähitellen
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Palvelut ja toimipaikat rakennetaan
palveluluokituksen pohjalta

PALVELU
munuaissairauksien

tutkimus ja hoito

TOIMIPAIKKA
Keski-Suomen
keskussairaala

sisätaudit, nefrologian
poliklinikka

SAATAVUUS
arkisin klo 9-11

p. (014) 269 1832.
Telefax: (014) 269 2833

VALTAKUNNALLINEN PALVELULUOKITUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALI JA TERVEYSALAN PALVELUT
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KASTE-ohjelma 2008-2011 ja
SosKes-Medikes

Näin sen teemme:

-KASTE 3.3.4 Laajennetaan kansalaisten
mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin

-Suunnitelma palvelukokonaisuudesta: SosKes-
Medikes-”HyKes” (kansalaisten hyvinvointiportaali
Keski-Suomeen) = laaja yhteinen sosiaali- ja
terveydenhuollon hanke

-Tehdään hankesuunnitelma SosKesin laajentamisesta
kansalaisportaalilla yhdessä Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen ja shp:n kanssa

- Hankehakemus kansalaisportaalin rahoituksesta
v.2009 (2008?)25


