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Yleistä

• Paras -hanke myllertää maata

• Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat odottavat
lainsäädäntötyön tuloksia tulevaisuuden toimintoja linjaamaan

• Lainsäädäntötyön viivästyminen, hallituksen esitystä uudeksi
terveydenhuoltolaiksi Eduskunnalle on lupa odottaa vasta
syksyllä 2009

• Kansallisessa arkistoratkaisussa aikataulutus on lyöty
lukkoon

• Eri tahtiin kulkevien mittavien uudistusten aikataulullinen
synkronointi yhteen ei ole helppoa
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• Kainuussa liikkeellelähtö palveluiden ja rakenteiden
uudistamisessa selvästi muuta maata aiemmin

• Kainuun hallintokokeilun käynnistyessä 1.1.2005 aloitti
toimintansa myös Kainuun maakunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon toimiala. Kokemuksia on nyt olemassa
neljältä vuodelta.

• Ns. Kainuun mallissa luotiin soten organisaatiorakenne,
jossa yhdistettiin yhdeksän kunnan sosiaali- ja
terveystoimet, erikoissairaanhoito ja erityishuoltopiiri
yhdeksi uudeksi organisaatioksi

• V. 2009 toimintakulut ovat 231 697 000 € ja
toimintakate 196 410 000 €. Palvelusuhteiden määrä
31.12.2008 oli yht. 3083, joista vakinaisia 2376.
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Ympäristö-
terveydenhuolto

SOSIAALI- JA

TERVEYSJOHTAJA

Terveyden- ja
sairaudenhoitopalvelut Perhepalvelut Vanhuspalvelut

Lapsiperh.
sos.palvelut -vastuualue
Lapsiperh.
th-palvelut-vastuualue
Aik. sos.palvelut
–vastuualue
Vammaispalvelut
–vastuualue

Vanhuspalvelu-
seutu I
(Kajaanin seutu)
Vanhuspalvelu-
seutu II
(Sotkamo, Kuhmo)
Vanhuspalvelu-
seutu III
(Ylä-Kainuu)
Yhteiset palvelut

Terveysvalvonta
Eläinlääkintä-
huolto
Ymp.th:n
laboratorio

Aikuisten mielenterveys-
palvelut
ja riippuvuuksienhoito
Vastaanotto- ja
terveyskeskussairaala-
toiminta
Suun terveydenhoito
Operatiivinen hoito
Konservatiivinen hoito
Päivystyspalvelut

Laboratorio ja
patologia
Radiologia
Lääkehuolto
Välinehuolto

Ensihoito,
anestesia ja
tehohoito

Johdon tuki
Asiamies-
palvelut

Yhteiset
palvelut

Sh-
palvelut

päätoiminen

oman työn ohella

erikoisalasta vast.

ylilääkäri tms.

Tulosaluetaso: alalle soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta

Kainuun
Työterveys
(liikelaitos)

SOSIAALI-JA
TERVEYSLAUTAKUNTA
SOSIAALI-JA

TERVEYSLAUTAKUNTA

JohtokuntaJohtokunta

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiorakenne



260509  TP 6

Tulevaisuuden haasteet
• Alkuvaiheen toimintaa arvioitaessa on erityisesti

pohdittava, ovatko tehdyt ratkaisut, linjaukset ja niitä
noudattavat toimenpiteet sellaisia, että ne auttavat
tulevaisuuden haasteista selviämisessä

• V. 2030 Kainuussa soten palvelutarve 50 % nykyistä
korkeampi, samanaikaisesti käytettävissä olevat
työvoimaresurssit vähenevät 30 %

• Tulevaisuuden selviytymisessä tärkeää:

- väestön terveydentilan ja erityisesti ikääntyvän
väestön toimintakyvyn parantuminen

- työn tuottavuuden jatkuva kasvu

- uusien toimintatapojen etsiminen
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Tietohuollon lähtötilanne
* Kolmen ohjelmiston loukku

- sairaala Effica

- terveyskeskus Effica

- terveyskeskus Pegasos

- paperikertomus / Ristijärvi

- hammashuolto:
* Effica / Kajaani ja Kuhmo

* Winhit / Puolanka, Sotkamo, Suomussalmi ja Vuolijoki

* Denting / Hyrynsalmi ja Paltamo

( 1.1.2007 alkaen Effica koko Kainuun hammashuollossa)
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Liikkeellelähtö kolmella
järjestelmällä

• Rahoitus

• Kansallinen ratkaisu

• Suuret muutokset
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Effica
/Labra

Qpat
PatologiaEffica

Hammash

Effica
TK

Effica
ESH

Pegasos
TTH

Pegasos
TK

Nykytilanne Työvaiheessa Tulevaisuus 2009 ???->

PACS

RIS

CDA-alueadapteri

Silmäpohjak./
Neagen

Saimi

ProConsona

YtBoss

PTJ ?? / kilpail.

Synnytysjärj. ?

Ympäristöterveydenhuolto

Lääkehuolto/kilpail.

Kansallinen
arkisto

30.3.2011 mennessä
tietojen siirto

Riitta Remsu/12.5.2009

Muut järjestelmät?
- Välinehuolto
- Anestesia

Sähköiset asiointipalvelut

Tietojärjestelmät SOTE-toimiala

RAI-
soft

Clinisoft
Teho

Hoti-liittymä

Opera-leikkaustoim.
5/2009

DigiEkg

SAI

ImplantDB

Haipro

SAKU Liittymiä

eTyöpöytä

Muu Kuvantaminen

DRG ?
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KanTa-
Palvelut
käyttöön
1.4.2011

Yhtenäinen
potilas/asiakas-
tietojärjestelmä
Kainuuseen
Projekti
valmis 30.6.2010
-tietosuojavastaava
on jo nimetty

-tietoturvapolitiikka
on jo hyväksytty

-järjestelmä tuottaa
kansallisten määri-
tysten mukaista ker-
tomustietoa

-henkilöstö koulutettu
järjestelmän käyttöön

-yhtenäiset toiminta-
mallit koko Kainuun
alueella tietojen kir-
jaamisessa

Liittymissuun-
nitelma KanTa –
palveluihin
valmis 30.9.2010
-laaditaan yksikkö-
kohtainen liittymis-
järjestys

-laaditaan suunnitel-
ma, mitä tietoa siir-
retään

-laaditaan alustava
aikataulutus

-Asetus Sähköisestä
arkistosta huomioi-
daan määräykset ja
varmistetaan, että
sovellukset ja laitteet
täyttävät vaatimukset

-Sääntöjen ja ohjeiden
tarkistaminen

Organisaatio
huolehtii
-henkilöstö on
koulutettu
potilas-/asiakastieto-
järjestelmän käyttöön

-käyttäjien vahva
tunnistus ja roolit
on määritelty

-uudet toimintamal-
lit otetaan käyttöön

-laitetekniikka on
valmis

-liittymishakemus
Kelalle tehdään

Projekti valmis
31.3.2011
-Kela hyväksynyt liit-

tymisen
-TEO:n varmenne-
kortit käytössä

-Organisaatio
on rekisteröity

-Tietoliikenneyhteydet
valmiina

-Palvelin- ja järjestelmä-
allekirjoitusvarmenteet
valmiina

-Organisaation auditoin-
ti/sertifiointi suoritettu

KANTA-PALVELUIHIN
LIITTYMISPROJEKTI

Säännöt/ohjeet Jatkuva kouluttaminen
Oikea käyttö Tekniikka ja tietol. OK Liittyminen

Kainuun tehtävät ja arvioitu
aikataulutus
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10.12.08 TP 11

Lainsäädännön aikataulutus ??!!

Kanta –arkistoon liittyminen 1.4.2011
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Mitä Kainuun kokemuksista
voimme ottaa opiksi?

• Uusia yhteistoiminta-alueita suunniteltaessa varmistettava,
että käyttöönotettavien tieto-järjestelmien yhteensopivuus
ennen toiminnan käynnistämistä

• päästävä yhteen rekisterinpitäjään

• erityinen huomio tiedottamiseen (tiedotussuunnitelman
laatiminen)

• keskeisten johtamis- ja esimiestehtävin kohdalla
muutosjohtamisvalmiuksia kohotettava jo ennen liikkeellelähtöä

• varautuminen myös taloudellisilla resursseilla (Kainuussaei
ollut käytettävissä, kustannuksia jouduttiin leikkaamaan heti
alusta alkaen)

• varoituksen sana: älä aliarvioi tyhmyyden määrää ja sen suunnatonta
voimaa!
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Tuomo Pääkkönen
sosiaali- ja terveysjohtaja
Kainuun maakunta –kuntayhtymä


