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KEKSI -hanke parantaa kansalaisen
sähköisiä asiointimahdollisuuksia

• Yhteistyössä

– Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

– Kymenlaakson sairaanhoito- ja
sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - Carea

– Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

– Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

– alueiden kunnat ja kaupungit



KEKSI - tavoitteet

• Toteuttaa asiakaslähtöinen sähköisen asioinnin
toimintamalli ja sitä tukeva palvelualusta, joka
mahdollistaa yhteisen näkymän palveluihin ja
tietojärjestelmiin sekä kansalaisille että sosiaali- ja
terveysalan ammattihenkilöstölle.

• Ottaa käyttöön sähköisiä palveluita, jotka ovat
monistettavissa maakuntien julkisiin sosiaali- ja
terveydenhuollon organisaatioihin.

• Osallistaa kansalaiset oman terveytensä hoitoon,
antaa heille valtaa ja samalla vastuuta päättää
terveyteensä liittyvistä asioista.



Prosessien uudistaminen ja laadun
kehittäminen

• Keskeisessä asemassa hankkeessa ovat yhtenäiset
alueelliset palveluprosessit ja yhteistyömallit,
jotka mahdollistavat piiri- ja organisaatiorajat
ylittävien hoitokokonaisuuksien hallinnan,
terveydenhuollon rakenteiden ja prosessien
uudistamisen sekä laadun parantamisen.

• Etelä-Savon sairaanhoitopiirin Hyvis.fi –
terveysportaali laajenee hankkeen aikana koko
alueelle.



KEKSI, MURU ja REHTI

• KEKSI on jakaantunut kahteen
aliprojektiin.

• MURU -muutoksenhallintaprojekti vie
hanketta eteenpäin toiminnallisesti.

• REHTI -tekniikkaprojekti huolehtii
tekniikasta.



REHTI – tekniikkaprojekti

• REHTI -projektin tehtävänä on suunnitella ja
toteuttaa tietojärjestelmä, joka tukee neljän
maakunnan sähköisen asioinnin strategioita ja
mahdollistaa usean sairaanhoitopiirin alueelle
yhdenmukaiset alueelliset toimintamallit sekä
tieto- ja viestintäjärjestelmät.

• Projektin toimittamisesta vastaa Medi-IT Oy
yhdessä alihankkijoidensa kanssa.



REHTI – tekniikkaprojekti tuottaa

• Julkaisuportaalin kansalaiselle eli
tunnistautumattoman käyttäjän Internet – palvelun
ja sen sisällönhallintajärjestelmän (Hyvis.fi).

• Asiointiportaalin asiakkaalle tai potilaalle

• Ammattilaisen työpöydän, johon ammattilainen
saa tiedon häneen kohdistuvista tehtävistä ja
tiedoista.

• Palveluväylän, joka tukee palvelukeskeisen
arkkitehtuurin toiminnan ja prosessien
kehittämistä.



MURU –muutoksenhallintaprojekti

• Turvaa sähköisten palveluiden käyttöönoton
onnistumisen toteuttamalla toimintamallien ja
prosessien muutoksenhallinnan tehtäviä ja
vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä
alueellisesti että ylimaakunnallisesti.

• Sähköisten palveluiden käyttöönotto merkitsee
isoa muutosta työntekijöiden toimintatavoissa,
työprosesseissa ja työkulttuurissa.

• Haasteena on saada kaikki osapuolet sitoutumaan
muutoksen välttämättömyyteen ja välttää
teknologiavetoinen kehittämistyö.



MURU sitouttaa muutokseen

 Jakamalla avoimesti tietoa tulevassa
olevista muutoksista.

 Kouluttamalla riittävästi ja laajasti.

 Ottamalla työntekijät ja työyhteisöt aidosti
mukaan

 muutoksen suunnitteluun

 tarpeiden kirkastamiseen

 prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen

 uusien työvälineiden toiminnalliseen määrittelyyn ja
testaamiseen.





MURU – ylimaakunnallinen projektiryhmä

• Kartoittaa, valitsee ja valmistelee
sähköistettäviä palvelukokonaisuuksia.

• Varmistaa ja suunnittelee aikataulut ja
käyttöönotettavat sähköiset palvelut yhdessä
REHTI – projektin kanssa

• Suunnittelee siltä pohjalta myös henkilöstön
valmentamiseen ja perehdyttämiseen
liittyvät käytännöt ja toimintatavat.





KEKSI -hanke

• Tarjoaa laajan ja monipuolisen
toteuttamisympäristön monille
ajankohtaisille kehittämistarpeille.

• Jakaa avoimesti tuloksia ja kokemuksia
kansallisen kehitystyön hyväksi mm. SADe
–ohjelman kautta.

• Tukee kansallisia hankkeita sekä kunta- ja
palvelurakenneuudistuksia



Summa summarum

• KEKSI -hankkeella on suuri merkitys tilanteessa,
jossa hoidettavien määrä väestön ikääntyessä
kasvaa entisestään.

• Samaan aikaan ollaan taloudellisessa tilanteessa,
jossa henkilökuntaa ei määrällisesti voida lisätä.

• Joustavammat toimintamallit ja ammattilaisten
työrauhan mahdollistaminen parantavat
tuottavuutta ja keskittymistä oleellisimpaan, eli
hoitotyöhön.
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