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Valtakunnalliset vastuut ja
erityisvastuualueet

• HUS on yksi Suomen viidestä
yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä

• HUS:lla on erityisvastuualueenaan
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan
sairaanhoitopiirit

Helsinki

Lappeenranta

Kotka

Yliopistolliset sairaalat
Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (HYKS)
Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)
Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS)
Turun yliopistollinen keskussairaala (TYKS)
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS)

KYS

OYS

TAYS
TYKS

HYKS
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Länsi-Uudenmaan
sairaanhoitoalue

Tammiharjun sairaala

Kellokosken
sairaala

Jorvin sairaala

Hyvinkään sairaala

Lohjan sairaala

Peijaksen
sairaala

Hyksin sairaalat
Helsingissä

Lapinjärvi

Liljendal

Pernaja
Loviisa

Askola

Mäntsälä

Porvoo

Pornainen
Järvenpää

Sipoo

Kerava

Hyvinkää

Nurmijärvi

Vantaa
Espoo

Vihti

Karkkila

Nummi-
Pusula

Kauniainen

Kirkkonummi
Siuntio

Lohja

Karjalohja

Hanko

Raasepori
Inkoo

Länsi-Uudenmaan sairaala

Lohjan
sairaanhoitoalue

Porvoon
sairaanhoitoalue

Hyvinkään
sairaanhoitoalue

HYKS-
sairaanhoitoalue

Porvoon sairaala

Helsinki

Tuusula

Sairaanhoitoalueet ja sairaalat 2009
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Tunnuslukuja
Vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan

Hoitojaksoja 570 166
Hoitopäiviä *) 300 339

Avohoitokäyntejä, tuotteistettuja 1 461 285
(sis. DRG -käynnit ja hoitopuhelut)

Leikkauksia 84 695
Synnytyksiä 18 271
Palveluja käyttäneitä eri henkilöitä 469 520

Sairaansijoja (31.12.2008) 3 412

Henkilöstömäärä (31.12.2008) 20 956

Toimintatuotot 1 490,5 milj. euroa
Toimintakulut 1 405,9 milj. euroa

Alueen väestö (1.1.2008) 1 476 751

Kustannukset euroa/asukas **) 802,4

*) Psykiatriset ja hengityshalvauspotilaat
**) Kalliin hoidon tasauksen jälkeen
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Yleisimmät DRG -tuotteet
20 lukumääräisesti yleisintä DRG -tuotetta HUS:ssa vuonna 2008
(tuote = hoitopäivä- tai hoitojaksokokonaisuus)

•Dialyysihoito, lyhyt  hoito 48 095
•Neurologinen sairaus, lyhyt hoito 26 651
•Rintarauhasen syöpä, sädehoito, lyhyt hoito 23 850
•Rintarauhasen sairaus, lyhyt hoito 14 783
•Miehen sukuelinten syöpäsairaus, sädehoito, lyhyt hoito 14 762
•Pään, niskan tai keskushermoston diagn. toimenpide 14 106
•Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, vaativa diagn. toimenpide 13 787
•Alatiesynnytys, ongelmaton 12 534
•Ruuansulatuskanavan sairaus, diagnostinen toimenpide 11 740
•Lääkkeellinen abortti 8 762
•Tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudosten pientoimenpide 7 845
•Ruoansulatuskanavan yläosan tähystys 7 090
•Vaativa pään, niskan tai keskusherm. diagn. toimenpide 6 981
•Sydän- ja verisuonisairaus, diagnostinen toimenpide 6 616
•Suun tutkimus- ja konsultaatio, ehkäisevä hoito 6 470
•Silmätaudit, lyhyt hoitajakontakti 5 935
•Mykiön leikkaus, toispuoleinen, lyhyt hoito 5 257
•Ihon tai ihonal. kudoksen muu toimenpide, lyhyt hoito 5 235
•Paksusuolen tähystys 5 157
•HUS:ssa hoitojaksoja yhteensä 570 166
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Toimintatuotot 2008

12,2 %

2,5 %
2,5 %

3,3 %

79,5 %

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat
Muut palvelutulot
Erityisvaltionosuus
Maksutuotot
Muut tuotot

Tuotot yht. 1 490,5 milj. euroa

Toimintakulut 2008

14 %

20 %

3 %

12 %

51 %

Palkat ja palkkiot Muut henkilöstökulut
Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut kulut

Kulut yht. 1 405,9 milj. euroa
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HUS:n ydintehtävä

• Ydintehtävänämme on tuottaa
asiakkaidemme parhaaksi
erikoissairaanhoidon palveluja ja
terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä
perusterveydenhuollon, yliopiston ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
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HUS:n visio
• HUS on huippusairaala - asiakaslähtöistä

toimintaa potilaan parhaaksi

– Potilaamme saavat maailman parasta
erikoissairaanhoitoa oikea-aikaisesti, joustavasti ja
asiakaslähtöisesti.

– Huippuosaamisella, laadukkaalla ja tehokkaalla
palvelutuotannolla sekä tasapainoisella taloudella
toteutamme omistajien tahtotilan.

– Edistämme yhteiskunnan kehittymistä ja Suomen
kilpailukykyä ja olemme innovatiivinen ja
vetovoimainen työnantaja
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• Annamme potilaillemme parasta hoitoa jokaisen
ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen.

• Asiakaslähtöinen ja avoin viestintä.

• Toimimme avoimesti ja verkostoidumme aktiivisesti
asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa.

• Lähtökohtamme on hyvä ja vastuullinen johtaminen
sekä joustava päätöksenteko.

• Etsimme jatkuvasti uusia innovatiivisia toimintamalleja
ja ratkaisuja toimintamme kehittämiseksi.

Tapamme toimia
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HUS:n arvopohja

• Yhteistyöllä huipputuloksiin
Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen,
osaamisen ja verkostoitumisen avulla.

• Tahto toimia edelläkävijänä
Toimimme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi ja
käytämme hyväksi tulevaisuuden mahdollisuudet.

• Arvostamme asiakkaitamme ja toisiamme
Kohtelemme potilaita, muita asiakkaita, kumppaneita ja
työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja
suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä.
Kannamme vastuumme ympäristöstä.
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HUS:n strategiset päämäärät

• Potilaslähtöinen, vaikuttava ja oikea-aikainen
erikoissairaanhoito

• Korkeatasoinen tutkimus ja opetus yhteistyössä
Helsingin yliopiston, muiden korkeakoulujen ja
ammattioppilaitosten kanssa

• Moniammatillista asiantuntijayhteisöä kannustava ja
arvostava johtaminen

• Alan vetovoimaisin monien mahdollisuuksien
työpaikka

• Toimintatapojen ja rakenteiden jatkuva
parantaminen

• Luottamukseen perustuva kuntayhteistyö ja
ennakoitavissa oleva tasapainoinen talous
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HUS:n strategiset painopisteet 2009

• Tavoitteena potilas- ja asiakaslähtöiset palvelut ja
rakenteet

• Palvelujen tuottavuuden kasvattaminen 2-3 %/vuosi
– toiminnan tehostaminen uusilla toimintamalleilla ja

ratkaisuilla
– yksikkökustannusten ja sitä kautta palveluhintojen

alentaminen

• Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto

• Toimintamalleja uudistetaan koko organisaatiossa
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HUS strategian toteutuminen 2008-2009

Sairaanhoitoalueiden rakenteiden uudistaminen

Asiakasrajapintojen rakentaminen ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen

Sähköisten asiointitapojen suunnittelu ja käyttöönotto

Prosessien kehittäminen, kehittämishankkeiden priorisointi ja vastuutus
- tuottavuuden kasvattaminen 2-3 % / vuosi ja jonojen lyhentäminen

Johtamisen työkalujen rakentaminen: palkitsemisjärjestelmät ja talousraportointi

Tilaaja-tuottajamallin käyttöönotto (liikelaitokset, sopimusohjaus)
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Organisaatio
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Tietohallinnon strategiset päämäärät

1. Asiakas- ja käyttäjälähtöiset sekä
helppokäyttöiset ja luotettavat ratkaisut

2. HUS:n prosessien taloudellisuuden ja
tuottavuuden parantaminen ja tukeminen

3. Potilasasiakkaiden sähköisten palveluiden
käyttöönotto

4. Kaikki dokumentointi sähköisessä muodossa
5. Aktiivinen verkostoituminen muiden toimijoiden

kanssa (yo-sairaanhoitopiirit)
6. Valtakunnallinen edelläkävijä hyödyntäen

verkostoja (erityisesti yo-sairaanhoitopiirit)
7. Yhdenmukaiset ja yhteensopivat

tietohallintoratkaisut koko yhtymässä ja kuntien
kanssa

8. Tilaaja-tuottajaroolien ja vastuiden
selkiyttäminen

9. Tietohallinnon kustannusten on oltava
ennakoitavissa ja asiakkailla pitää olla
mahdollisuus vaikuttaa niihin
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Ohjausmalli
• v. 2009 alusta HUS

tietotekniikka keskitetty
sisäiseksi liikelaitokseksi –
konsernin tietohallintojohtaja
aloittanut tehtävässä 07/2008

• strategian keskeisen
elementin, tilaaja- tuottaja-
mallin kannalta keskeistä on
palvelumallin, ohjausmallin ja
mittareiden luominen,
jalkauttaminen

• uusi rooli rajapinnassa:
palvelupäällikkö toimii
solmukohtana palvelua
käyttävän yksikön ja
tietotekniikan palveluyksikön
vällillä

• hallintoelinten rooli toiminnan
kehysten määrittelijänä on
olennainen kokonaisuuden
tehokkaan toiminnan kannalta

HUS Tietotekniikka

Tietohallintojohto
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HUS IT ohjausmalli: ohjauselinten näkökulma

13 May, 2009

IT JoRy
PJ: tietohallintojohtaja
Sairaanhoitoalueet +

tulosyksiköt johto
Liikelaitoksen TJ

HUS TT Liikelaitos

Asiakaspalvelut
Kehitys
Ylläpito

Strateginen ohjaus ja
tarpeen määrittely

- valmistelee IT strategian
- IT investointisuunnittelu  ja

ohjaus

Palvelun hallinta
CIO Office toiminnallisuudet
- SLA
- hankesalkku
- uusien projektien valmistelu

HUS JoRy
PJ: Toimitusjohtaja

IT Palvelukokous
PJ: LL TJ

LL Palvelujohtajat,
tietohallintojohtaja

Sairaala-alueiden
ja tulosyksiköiden johto

Toiminnallinen
organisaatio

IT johtoryhmät
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Esimerkki: IT ohjauksen taloussuunnittelun
päämekanismit

Jatkuvan toiminnan
ohjaus ja perusteiden
koostaminen
•Liikelaitoksen
palvelutoiminnan kautta
ohjautuva liukuva
tarpeiden/tarjooman
ennustaminen ja
tasapainottaminen
•Kuluvan vuoden seuranta
ja seuraavien
vuosisuunnitelmien
perusteiden kerääminen
•sidotaan strategiseen
tavoiteasetantaan

Tammikuu

Helmikuu

Heinäkuu

Joulukuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Arvot

VISIO

IT
Neuvottelukunta

PJ: HUS
Johtajaylilääkäri

IT JoRy
PJ: CIO

Sairaanhoitoalueet +
tulosyksiköt johto

IT TJ

HUS TT
Liikelaitos

Asiakaspalvelut
Kehitys
Ylläpito

HUS JoRy Board
PJ: TJ

IT Palvelukokous
PJ: LL TJ

Palvelujohtajat
CIO

Sairaala-alueiden
ja

tulosyksiköiden
johto

Toiminnallinen
organisaatio

ITjohtoryhmät

PalvelupäällikköAsiakasyksikkö
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Esimerkki: IT ohjauksen taloussuunnittelun
päämekanismit

Tammikuu

Helmikuu

Heinäkuu

Joulukuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Kesäkuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Arvot

VISIO

IT
Neuvottelukunta

PJ: HUS
Johtajaylilääkäri

IT JoRy
PJ: CIO

Sairaanhoitoalueet +
tulosyksiköt johto

IT TJ

HUS TT
Liikelaitos

Asiakaspalvelut
Kehitys
Ylläpito

HUS JoRy Board
PJ: TJ

IT Palvelukokous
PJ: LL TJ

Palvelujohtajat
CIO

Sairaala-alueiden
ja

tulosyksiköiden
johto

Toiminnallinen
organisaatio

ITjohtoryhmät

PalvelupäällikköAsiakasyksikkö

KEHYKSEN MUKAINEN
STRATEGIALÄHTÖINEN
PRIORISOINTI

•Investointisuunnitelman
priorisointi yksikkötasolta
konsernitasolle IT
johtoryhmän ohjauksessa
•sitoo IT-strategian
yksikkökohtaiseen
strategiaan

Järjestelmien
omistajaryhmät

Järjestelmäperheiden
omistajat
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Keskeisiä tietotekniikan johtamiselimiä

Tietohallinnon johtoryhmä

Tietotekniikan strateginen
neuvottelukunta

Palvelun johtoryhmä

Suunnitteilla

Aktiivinen

Aktiivinen
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Keskeisiä tietotekniikan johtamiselimiä

Tietohallinnon johtoryhmä

Tietotekniikan strateginen
neuvottelukunta

Palvelun johtoryhmä

”IT Strategic Advisory Board”

TEHTÄVÄT
Tukee tietohallinnon johtoryhmän toimintaa
linjaamalla ja koostamalla toiminnan tarpeet
IT- strategian ja toiminnan suunnittelun
perusteiksi.

Selitys; mahdollisia esimerkkejä tehtävistä:
- linjaa potilastietojärjestelmien käytön
periaatteita
- antaa suuntaviivat toimintamalleille joilla IT-
projektit liittyvät ydintoiminnan suunnitteluun
- koostaa ja linjaa sairaalatoiminnan
tulevaisuuden suuntaviivat jotka vaikuttavat
IT- strategian laadintaan

OSALLISTUJAT
HUS Johtajaylilääkäri (PJ)
SHA johtajat (edustuksellinen malli?)
Tulosaluejohtajat (medis. + operat.?)
Talousjohtaja/Investointijohtaja
Tietohallintojohtaja

KOKOONTUMISTIHEYS
1-2 krt/vuodessa
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Keskeisiä tietotekniikan johtamiselimiä

Tietohallinnon johtoryhmä

Tietotekniikan strateginen
neuvottelukunta

Palvelun johtoryhmä

TEHTÄVÄT
Koordinoi IT- kehittämistä HUS:issa strategian
linjausten mukaan
Varmistaa että keskitetysti hankitut palvelut ja
järjestelmät toimivat käyttäjäorganisaatioiden
tarpeiden mukaisesti
Tukee tietohallintojohtajaa IT-strategian
laatimisessa ja seuraa strategian toteutumista
Tekee päätösesitykset merkittävimmistä IT-
hankkeista
Tekee päätökset IT- investoinneista HUS:in
päätöksentekomenettelyn mukaisesti

OSALLISTUJAT
SHA johtajat (tai johdon valtuuttamat
edustajat; osaedustukseen perustuva malli?)
Tulosaluejohtajat (tai johdon valtuuttama
edustaja)
HUS-Lab, HUS-Röntgen johto
Tietohallintojohtaja (PJ)
Tietotekniikan liikelaitoksen palvelusta
vastaava (TJ ja/tai palvelujohtaja)

KOKOONTUMISTIHEYS
1/kk
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Keskeisiä johtamiselimiä

Tietohallinnon johtoryhmä

Tietotekniikan strateginen
neuvottelukunta

Palvelun johtoryhmä

TEHTÄVÄT
Valvoo liikelaitoksen tuottaman palvelun
toteutumista ja tasoa, puuttuu poikkeamiin.
(SLA, hankesalkku, valmisteltavat hankkeet)
Ohjaa IT-palvelumallin rakentamista ja
muutoksia
Ohjaa ja valvoo operatiivisten ohjauselinten
(palvelukokoukset) toimintaa
Ohjaa CIO-Office luokan palveluita
(arkkitehtuuri, tietoturva, teknologia, infra)

OSALLISTUJAT
Tietotekniikan liikelaitoksen toimitusjohtaja
Tietotekniikan liikelaitoksen toimiva johto
HUS Tietohallintojohtaja

KOKOONTUMISTIHEYS
1/kk
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Muu ohjaustoiminta

KUVAUS

Käytännön jatkuva palvelu toimii ”palvelun
johtoryhmän” seurannassa.

TL:n palvelupäällikkö toimii suoraan
asiakasorganisaation kanssa heidän
tarpeittensa ”koostajana”.

Palvelupäällikön kanssa seurataan ja käydään
läpi palveluun liittyviä asioita, käynnistetään
uusien hankkeiden tai palvelujen
valmistelutöitä ja käynnistetään uusia IT-
projekteja. )

Tietohallinnon johtoryhmä

Tietotekniikan strateginen
neuvottelukunta

Palvelun johtoryhmä

Asiakasorganisaatio
(SHA, tulosyksikkö
tai tulosyksikön osa.

Voi olla
myös palvelu- tai
hankekohtainen

Tietotekniikan
liikelaitos

Valvoo, ohjaa
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INFRASTRUKTUURI
Verkko, viestintäratkaisut, levypalvelimet
yritysarkkitehtuuri/integraatiorajapinnat, tietoturva
työasemat, tulostus, tietoturva, kirjautumispalvelut (SSO)

PERUSPALVELUT
taloushallinto ja kirjapito,
henkilöstöhallinto, laskutus,
logistiikka, raportointi
projektipalvelut
vakiintuneet toiminnan
ydinjärjestelmät kuten
potilastietojärjestelmät (?!)

”TOIMINNAN
PYÖRITTÄMINEN”

”KASVU JA KEHITYS”

”KIVIJALKA”

SHA + tulosyksiköt

PMO

Hankesalkku

Vaatimustenhallinta

hankevalmistelu
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INFRASTRUKTUURI
Verkko, viestintäratkaisut, levypalvelimet
yritysarkkitehtuuri/integraatiorajapinnat, tietoturva
työasemat, tulostus, tietoturva, kirjautumispalvelut (SSO)

PERUSPALVELUT
taloushallinto ja kirjapito,
henkilöstöhallinto, laskutus,
logistiikka, raportointi
projektipalvelut
vakiintuneet toiminnan
ydinjärjestelmät kuten
potilastietojärjestelmät (?!)

IT Palveluvalikko-
ohjaus
- SLA
- Metriikat
- toimintavaikutukset

”TOIMINNAN
PYÖRITTÄMINEN”

”KASVU JA KEHITYS”

”KIVIJALKA”

SHA + tulosyksiköt

PMO

Hankesalkku

Vaatimustenhallinta

hankevalmistelu

politiikat, toimintaohjeet,
hankintaperiaatteet,
puitesopimukset

Toimintahyöty,
prosessihyöty
tehokkuus,
käytettävyys
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INFRASTRUKTUURI
Verkko, viestintäratkaisut, levypalvelimet
yritysarkkitehtuuri/integraatiorajapinnat, tietoturva
työasemat, tulostus, tietoturva, kirjautumispalvelut (SSO)

PERUSPALVELUT
taloushallinto ja kirjapito,
henkilöstöhallinto, laskutus,
logistiikka, raportointi
projektipalvelut
vakiintuneet toiminnan
ydinjärjestelmät kuten
potilastietojärjestelmät (?!)

IT Palveluvalikko-
ohjaus
- SLA
- Metriikat
- toimintavaikutukset

”TOIMINNAN
PYÖRITTÄMINEN”

”KASVU JA KEHITYS”

”KIVIJALKA”

SHA + tulosyksiköt

PMO

Hankesalkku

Vaatimustenhallinta

hankevalmistelu

politiikat, toimintaohjeet,
hankintaperiaatteet,
puitesopimukset

Toimintahyöty,
prosessihyöty
tehokkuus,
käytettävyys



29Terveydenhuollon ATK-päivät 2009

INFRASTRUKTUURI
Verkko, viestintäratkaisut, levypalvelimet
yritysarkkitehtuuri/integraatiorajapinnat, tietoturva
työasemat, tulostus, tietoturva, kirjautumispalvelut (SSO)

PERUSPALVELUT
taloushallinto ja kirjapito,
henkilöstöhallinto, laskutus,
logistiikka, raportointi
projektipalvelut
vakiintuneet toiminnan
ydinjärjestelmät kuten
potilastietojärjestelmät (?!)

”TOIMINNAN

PYÖRITTÄMINEN” 70% ”KASVU JA KEHITYS” 30%

SHA + tulosyksiköt

PMO

Hankesalkku

Vaatimustenhallinta

hankevalmistelu

politiikat, toimintaohjeet,
hankintaperiaatteet,
puitesopimukset

•tyypillinen haaste IT-
johdolle: miten
vapauttaa resursseja
vanhan pyörittämisestä
lisäarvoa tuottavaan
kehittämistyöhön
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INFRASTRUKTUURI
Verkko, viestintäratkaisut, levypalvelimet
yritysarkkitehtuuri/integraatiorajapinnat, tietoturva
työasemat, tulostus, tietoturva, kirjautumispalvelut (SSO)

PERUSPALVELUT
taloushallinto ja kirjapito,
henkilöstöhallinto, laskutus,
logistiikka, raportointi
projektipalvelut
vakiintuneet toiminnan
ydinjärjestelmät kuten
potilastietojärjestelmät (?!)

”TOIMINNAN
PYÖRITTÄMINEN”

”KASVU JA KEHITYS”

”KIVIJALKA”

SHA + tulosyksiköt

PMO

Hankesalkku

Vaatimustenhallinta

hankevalmistelu

politiikat, toimintaohjeet,
hankintaperiaatteet,
puitesopimukset

•Jatkuvan toiminnan ohjaus ja
perusteiden koostaminen
•Liikelaitoksen palvelutoiminnan kautta
ohjautuva liukuva tarpeiden/tarjooman
ennustaminen ja tasapainottaminen
•Kuluvan vuoden seuranta ja seuraavien
vuosisuunnitelmien perusteiden
kerääminen
•sidotaan strategiseen tavoiteasetantaan



31Terveydenhuollon ATK-päivät 2009

PalvelupäällikköTilaaja

PalvelupäällikköTilaaja

PalvelupäällikköTilaaja

PalvelupäällikköTilaaja

Kerrostunut
ohjausryhmärakenne

IT JoRy
PJ: tietohallintojohtaja
Sairaanhoitoalueet +

tulosyksiköt johto
Liikelaitoksen TJ

IT Palvelukokous
PJ: LL TJ

LL Palvelujohtajat,
tietohallintojohtaja

PalvelupäällikköTilaaja

IT Neuvottelukunta
PJ: HUS

Johtajaylilääkäri

Yksikkö- ja
palvelukohtaiset
ohjausryhmät
konsernitason
valtuuttamina ja
valvonnassa
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Keskeisiä havaintoja matkan varrelta
• Tilaaja-tuottaja- mallin opetteluun tulee varata aikaa ja resursseja. Uuden

opettelu ei tule itsestään vaan systemaattisen ja seurantaa  vaativan työn
tuloksena. Keskeisiä näkökulmia joihin kannattaa panostaa tilaaja-
tuottaja- malliin siirryttäessä

– mittaaminen ja seuranta
– palvelurajapinnan systemaattinen seuranta käytäntöjen ja kulttuurin tasolla
– viestintä, viestintä, viestintä

• Ohjausmallin rakentamisessa tulee kiinnittää huomiota ketteryyteen ja
toimintakykyyn. Keskeiset edellytykset: riittävät toimintavaltuudet ja
vahva delegoinnin kulttuuri

• Strategisen tason sidonta ylimmän johdon arkeen on sairaalaympäristössä
haastava tehtävä; kannattaa ennen kaikkea panostaa IT- hankkeisiin
osana ydin- palvelutuotantoa sekä teknologiahankkeiden purkamiseksi
arjen tasolle.

Tavoite:  ”HUS:issa ei ole IT- hankkeita. On vain toiminnan
kehittämis- ja ylläpitohankkeita joissa IT on yhtenä

komponenttina.”


