
Kiila 

Terveydenhuollon ATK-päivät  12.5.2015 

 Ari Pätsi 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Tietohallintojohtaja 



Tavoitteita tulevaisuuden  
sote-palveluille ja tietojärjestelmille 

Sähköinen asiointi ja 
omahoito 



Hankkeen lähtökohta ja tarkoitus 
• Tällä hetkellä organisaatioissa on useita 

tietojärjestelmien käytöstä johtuvia  
toimintaprosesseihin vaikuttavia ongelmia ja puutteita 

• Useat organisaatiot ovat kehittämässä toimintaa, johon 
tarvitaan apuvälineeksi nykyaikaista teknologiaa.  
– Käytössä olevat tietojärjestelmät eivät mahdollista 

toiminnan kehittämistä tietojärjestelmäavusteisesti  
– Tulevaisuuden järjestelmien tulee mahdollistaa: 

• operatiivisen työnsuorittajan tehokas ajankäyttö - resurssien 
kohdistamisen potilas- ja hoitotyöhön 

• Kansalaisen osallistaminen itse- ja omahoitoon sekä potilas- ja 
hoitotyöhön 

• Määrittelyn perustana on toiminnan kehittäminen ja 
painopiste on toiminnallisissa vaatimusmäärittelyissä 



Kiila- hankkeen tavoitteet 

• Siirtyä asiakas-potilastietojärjestelmäajattelusta laaja-alaiseen 
tulevaisuuden hyvinvointipalvelukokonaisuus -ajatteluun 

• Mahdollistaa asiakaslähtöisen hyvinvointipalveluiden 
kehittämisen - jossa toteutuu kotoa-kotiin periaate 
– kansalainen saa palvelun jota tarvitsee nopeasti ja joustavasti, 

leanatuin ja tehostetuin prosessein, joiden toteuttamiseen hän voi itse 
vaikuttaa ja osallistua 

– optimoituna on koko palveluun liittyvä asiakasprosessi (ei yksi 
palvelutapahtuma) 

• Hyödyntää järjestelmäkokonaisuudessa toiminnan- ja 
tuotannonohjausta sekä laajaa asiakkuuden hallintaa 
– asiakkuuden hallinnan avulla voidaan tarjota oikeita asiakkaan 

tarvitsemia palveluja, asiakkaalle sopivin aikatauluin, asiakkaan polkua 
seuraten 



Kansalliset perustietovarannot 
ja palvelut 

Kansalliset Sote-palv. 

Integraatio 

Kiilan visio 

Asiakkuuden-
hallinta 

Toiminnan- ja 
tuotannonohjaus 

Tiedolla 
johtaminen 

Palveluväylä 

KanTa KanSa 

Tiedonhallinta- 
palvelu 

Muut palvelut Muut palvelut 
Muut palvelut 

Valvira Fimea 

Poliisi 

Valtiokont 

Vakuutusyhtiöt 

Talous ja HR 

Kansalaisen palvelut 

Kansalaisen 
terveystili  

Kela 

THL 
koodisto 

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelukokonaisuus 



Vaiheistus 2013-2018 
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Aika 

1. Vaihe 2013-2014 
ESHn, PTHn sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon 
yhteispalveluiden 
toiminnallinen 
vaatimusmäärittely 

2. Vaihe 2015 
Sosiaalihuollon ja vaativan 
erikoissairaanhoidon (YO) 
toiminnallinen 
vaatimusmäärittely, 
kilpailutuksen suunnittelu ja 
valmistelu, ICT-
järjestelmäkokonaisuuden 
suunnittelu ja hanketoimiston 
valmistelu 

3. Vaihe 2016  
Kilpailutus, käyttöönottoon 
valmistautuminen, siirtyminen 
uusiin välineisiin ja 
toimintamalleihin, käyttöönotto 
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KIILA 1. VAIHE 



Hankkeen 1. vaiheessa mukana 

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 
(KSshp) 

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri (Eksote) 

• Kouvolan hyvinvointipalvelut 
(Kouvola) 

• Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 
(ESshp) 

• Päijät-Hämeen sosiaali- ja 
terveyspiiri (PHSOTEY) 

• Lahden kaupunki (Lahti) 
• Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä (KHshp) 
• Etelä-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri (EPshp) 
• Medi-IT 



Kiila vaiheen 1 vaatimusmäärittelyn 
tuotokset 
• Kiila vaatimusmäärittely tuottaa 

tulevaisuuden hyvinvoinnin 
ydinjärjestelmän asiakas- ja 
toimittajariippumattoman 
vaatimusmäärittelyn 

• Keskeisenä tuotoksena syntyy 
vaatimuslomake, jota voidaan suoraan 
hyödyntää kehittämisen ja hankinnan 
osana 

• Vaatimuslomakkeen vetävät yhteen 
tulevaisuuden asiakasprosessikuvaukset, 
käyttötapausesimerkit sekä 
hyvinvointijärjestelmän viitearkkitehtuuri 

Viite-
arkkitehtuuri 

Tulevaisuuden 
asiakasprosessit 

Käyttötapaus-
esimerkit 

Vaatimukset ja vaatimuslomake 

Toiminnalliset vaatimukset 

Tekniset ja tietoturvavaatimukset 

Sopimus ja palveluyhteistyövaatimukset 
 
 Toimitusprojekti Ylläpito ja tuki 

Lainsäädännölliset vaatimukset 



Kiilan tunnuslukuja 
Väestömäärä n. 1 150 000 

Työpajoja n. 30 kpl 

Toiminnallisia vaatimuksia n. 2 800 kpl 

Vaatimusmäärittelytyöhön 
osallistuneet 

n. 200 asiantuntijaa 



Toiminnan- ja tuotannonohjaus sekä 
asiakkuuden hallinta 

Palveluyksikön (esim. laboratorion) TAI yksityisen sote-toimijan toiminnan- ja 
tuotannonohjaus 

Kehittämisen punaisena lankana on toiminnan- ja tuotannonohjaus sekä laaja 
asiakkuuden hallinta 
Uutta järjestelmäkokonaisuutta lähdetään rakentamaan vaiheittain  
vahva toiminnan- ja tuotannonohjaus edellä. 

Tasolta toiselle siirryttäessä 
olennaista on siirtymien 

hallinta sujuvasti  

Kansallinen tai kunnan toiminnan- ja tuotannonohjaus 

(Sote)ERVA-alueen palvelujen toiminnan- ja tuotannonohjaus 

Sote-toimijan (Tuotantoialueen) toiminnan- ja 
tuotannonohjaus 



Kiilan vaiheessa 1 määritetyt 
toiminnalliset vaatimukset  

Ensihoito ja 
sairaankuljetus 

Päivystys Tehovalvonta 
Leikkaus- ja 

toimenpiteet 
Päiväkirurgia Neuvola 

Koulu- ja 
opiskelijatervey-

denhuolto 

Terveyden 
edistäminen 

Työterveyshuolto 
Vastaanotto-

toiminta 
Vuodeosasto-

toiminta 
Erikoisalat 

Suun 
terveydenhuolto 

Fysioterapia Toimintaterapia Puheterapia 
Lasten ja nuorten 

palvelut 
Diagnostiset 

palvelut 

Kuntoutus Vanhuspalvelut Päihdehuolto Mielenterveys 
Vammaispalvelu ja 

erityishuolto 
Lastensuojelu 

Sosiaalipäivystys 
Kasvatus- ja 

perheneuvonta 
Päivähoito 

Terveydenhuollon näkökannalta katsotut sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteiset palvelut 

Terveydenhuollon palvelut 



Toiminnalliset vaatimukset 

• Toiminnallisia vaatimuksia on kerätty n. 
2800 kpl 



Käyttötapaukset 

• Käyttötapausten avulla kuvataan miten 
järjestelmän tulisi toimia käyttäjän 
näkökulmasta 

• Käyttötapauksia laaditaan KIILA hankkeen 
aikana 26 kpl  

• Aihealueet on valittu siten, että ne kattavat 
mahdollisimman laajasti keskeiset aihealueet 



Asiakasprosessien käyttötarkoitus 

• Kuvata ylätason tulevaisuuden sote-palveluiden 
asiakasprosessit/palveluprosessit 

• Kertoa miten asiakas ja asiakkaaseen liittyvät tiedot 
liikkuvat läpi koko palveluprosessin (Kotoa-Kotiin 
asiakaslähtöisesti) – ei osaoptimointia 
– Toisiaan täydentävät, sujuvat, selkeät sekä vaikuttavat 

asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut ja palveluketjut 
– Asiakkaan ja tiedon liikkuminen sulavasti yli organisaatiorajojen 

• Kuvata kliinisen toiminnanohjauksen tarpeet ja vaatimukset 
• Ohjata toimintaa teknologian avulla mahdollistettuun 

muutokseen 

15 



Työpajan sisältö / Kouvola 

Aika Aihe Alustaja 

9:00-9:15 Aamukahvi 

9:15-9:30 Työpajan avaus Sirpa Mäntynen 

9:30-9:45 Johdatus työskentelyyn Johanna Andersson 

9:45-11:30 Tulevaisuuden palvelupolun suunnittelu  
- Alkuun 10min aikaa ideointiin 

11:30-12:30 Lounas (omakustanteinen) 

12:30-12:45 Aamupäivän yhteenveto Mikko Mäntynen 

12:45-13:45 Tulevaisuuden palvelupolun suunnittelu  

13.45-14.00 Päiväkahvi 

14:00-14:45 Tulevaisuuden palvelupolun suunnittelu  

14:45-15:00 Päivän yhteenveto Heikki Pulkkinen 

• Prosessi asiakkaan näkökulmasta 
• Tulevaisuus – ei nykytila 
• Ei lainsäädännön esteitä 
• Pohdittavana koko prosessia, ei 

yksittäinen vaihe 
• Sähköiset palvelut eivät 

poissulje inhimillistä kontaktia 



Lainsäädännölliset vaatimukset 

• Terveydenhuollon lainsäädännön vaatimuksia 
noin 400 kpl 



Tekniset vaatimukset 

• Määritettynä n. 260 teknistä vaatimusta 



Viitearkkitehtuuri - Tärkeimmät 
arkkitehtuuriperiaatteet 



 

KIILA 2. VAIHE 



Kiilan 2. vaiheen tavoitteet 

• Täydentää Kiila 1. vaiheesta puuttuvia toiminnan ja 
toiminnanlogistisia tarpeita/vaatimuksia 
sosiaalihuollon ja vaativan erikoissairaanhoidon osalta 

• Määrittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkuuden 
hallinta sekä toiminnan- ja tuotannonohjaus 

• Määrittää tulevaisuuden ICT-järjestelmäkokonaisuus ja 
kilpailutettavat elementit 

• Suunnitella ja valmistella kilpailutus 

• Suunnitella ja valmistella hanketoimisto ja 
hanketoimiston hallintamalli 



Aikataulu- ja sisältösuunnitelma Kiila 2. 
vaiheelle 

1.1.2015 31.3.2016
1.2.2015 1.3.2015 1.4.2015 1.5.2015 1.6.2015 1.7.2015 1.8.2015 1.9.2015 1.10.2015 1.11.2015 1.12.2015 1.1.2016 1.2.2016 1.3.2016

Sopimuksien valmistelu ja vuoden 2015 
budjetointi 

Hanketoimiston suunnittelu

Tuotannonohjauksen ja asiakkuudenhallinnan määrityksen suunnittelu

Kilpailutuksen suunnittelu

Akusti/G4 -yhteistyöneuvottelujen valmistelu ja 
neuvottelut

ICT-järjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittelyn suunnittelu

Täydentävän terveydenhuollon (YO) vaatimusmäärittelyn suunnittelu

Sosiaalihuollon vaatimusmäärittelyn suunnittelu
Sosiaalihuollon vaatimusmäärittelyn toteutus

Asiakasprosessityöpajat, teematyöpajat, haastattelut...

ICT-järjestelmäkokonaisuuden määrityksen toteutus
Työpajat, järjestelmiin tutustuminen...

Kilpailutuksen valmistelu
Toteutussuunnitelma ja hallintamalli

Tuotannonohjauksen ja asiakkuudenhallinnan määrityksen toteutus

Hanketoimiston käynnistäminen
Toimiston resurssointi Toimisto käynnissä täysipainoisesti

Vuoden 2016 budjetti

Terveydenhuollon lisävaatimusmäärittelyn toteutus
Asiakasprosessityöpajat, teematyöpajat, haastattelut...

Alustava 2016 vuoden budjetti

Kilpailutuksen käynnistys

1.9.2015 - 31.3.2016

Toteutusvaihe

1. vaiheen loppuun saattaminen – auditointi - 
katselmoinnit

???

1.1.2015 - 31.5.2015

Muutos- ja selvitysvaihe

1.6.2015 - 31.8.2015

Suunnitteluvaihe



Talous- ja 
velkaneuvonta 

Aikuissosiaali-
työ 

Oppilashuolto Toimeentulo 
Adoptio-
neuvonta 

Kotouttaminen 
Työllistämis-

palvelut 
Vanhuspalvelut 

Päihdehuolto Mielenterveys 
Vammais-
palvelu ja 

erityishuolto 
Lastensuojelu 

Sosiaali-
päivystys 

Kasvatus- ja 
perheneuvonta 

Päivähoito 

Ensihoito ja 
sairaankulje-

tus 
Päivystys Tehovalvonta 

Leikkaus- ja 
toimenpiteet 

Päiväkirurgia Neuvola 

Koulu- ja 
opiskelijater-
veydenhuolt

o 

Terveyden 
edistäminen 

Työterveys-
huolto 

Vastaanotto-
toiminta 

Vuodeosasto
-toiminta 

Erikoisalat 
Suun 

terveyden-
huolto 

Fysioterapia 
Toiminta-

terapia 
Puheterapia 

Lasten ja 
nuorten 
palvelut 

Diagnostiset 
palvelut 

Kuntoutus 
Vanhuspalve-

lut 
Päihdehuolto 

Mielenterve-
ys 

Vammaispal-
velu ja 

erityishuolto 

Lastensuojel
u 

Sosiaali-
päivystys 

Kasvatus- ja 
perheneu-

vonta 
Päivähoito 

Kiila vaihe 1 

Kiila vaihe 2 

Kiilan vaiheessa 2 määritettävät toiminnalliset 
vaatimukset  

Sisätaudit Kirurgia Korvataudit 
Naistentaudit

/ synnytys 
Lastentaudit 

Keuhkosairau
det 

Ihotaudit Psykiatria Neurologia 

Sädehoito-
toiminta 

Elinsiirrot Genetiikka 
Radiologia ja 

kuvien 
käsittely 

Laboratorio 
Päivystys/ 
ensihoito 

Vaativa erikoissairaanhoito Sosialitoimi 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
yhteiset palvelut sosiaalitoimen 
näkökulmasta katsottuna 



ASIAKAS- JA 
POTILASTIETOJÄRJESTELMÄYHTEISTYÖN 

VALMISTELUPROJEKTI 



Valmisteluprojektin tausta ja 
tavoitteet 

• Yhteistyö käynnistyi Kiilan tahtotilasta kuvata ja 
määrittää hyvinvoinnin koko asiakaslähtöinen 
palveluprosessi (sos-pth-esh-YO) 

• Projekti käynnistettiin AKUSTI ohjausryhmän 
1/2015 päätöksellä 

• Aikataulu 3-5/2015 

• Valmisteluprojektin tavoitteena on tuottaa 
ehdotus asiakas- ja 
potilastietojärjestelmäyhteistyön sisällöstä ja 
organisoinnista koskien toimittaja- ja 
tuoteriippumatonta vaatimusmäärittelyä  
» ei linjata vielä mahdollisia hankintoja  
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Markki
na- 
vaikut
ukset 

= Nykyisten ICT-järjestelmien vaiheittainen uusiminen 
(kilpailuttamalla) rakennemuutosten yhteydessä 
realistisella pohjalla olevaan migraatiosuunnitelmaan 
pohjautuen. 



Osallistujat 
• Nykyiset Kiila organisaatiot 

• Kainuun sote 

• PSHP 

• Oulu & PPSHP 

• Kuopio &PSSHP 

• Turku & VSSHP + Medbit 

• Sosiaalialan osaamiskeskukset 

 

Seurantajäseninä 

• Tampereen kaupunki  

• Espoo 

• Itä-Savon SHP 
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Yhteistyön tavoitteena ”hankintojen mahdollistaminen” 

• Yhteistyön kautta syntyvän vaatimusmäärittelyaineiston avulla 
voidaan vaiheittain kilpailuttaa tietojärjestelmäratkaisuja tai 
ohjata nykyisten kehittämistyötä  (kansalliseen tai alueelliseen 
yhteistyöhön pohjautuen) 

• Hankintoihin tarvittavat mm. hallinnolliset asiakirjat ja sopimukset 
eivät sisälly yhteistyöhön  

Yhteistyön kohde 

• Täydennetään, tarkennetaan ja tarvittavilta osin 
yhdenmukaistetaan olemassa olevia vaatimuksia 

• Uusissa kohteissa hyödynnetään mm. Apotti-määrittelyaineistoa 
soveltuvin osin 

 

 


