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Yhteistyötä 
hyvinvoinnin 
tähden

Aster-projekti 
toteuttaa yhteistyössä 
integroidun sosiaali-
ja terveydenhuollon 
asiakas- ja 
potilastietojärjestel-
män suunnittelun ja 
käyttöönoton neljällä 
alueella Suomessa



Asiakas- ja 
potilastieto-
järjestelmä

Perusterveydenhuolto
• Ensimmäistä kertaa 

Aster-alueet saavat 
käyttöönsä 
yhtenäisen asiakas-
ja potilastieto-
järjestelmän

• Suunnittelussa ja 
kehittämisessä 
huomioidaan 
kansallisen ja 
alueellisen julkisen 
terveydenhuollon ja
sosiaalihuollon 
tarpeet

Sosiaalihuolto

Erikoissairaanhoito

PALVELUT



Esimerkkejä yhteisen asiakas- ja 
potilastietojärjestelmän hyödyistä

• Voidaan tehostaa ja sujuvoittaa ammattilaisten työtä kokoamalla 
yhteen perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon 
tuottamia tietoja.

• On mahdollista luoda asiakkaan ja potilaan kokonaisvaltaisen 
hyvinvoinnin huomioivia hoito- ja palveluprosesseja sekä parantaa 
hoidon ja palveluiden laatua.

• Asiakas pystyy aktiivisemmin osallistumaan omien palvelujensa ja 
hoitonsa toteutukseen sähköisten palveluiden avulla.



• Aster on 
organisaatio ja projekti.

• Aster-
yhteistyöorganisaatio        (
keskellä) koordinoi ja ohjaa 
Tilaajien ja Toimittajan 
yhteistyötä

• Tilaajat (kehällä) vastaavat 
osaltaan yhteisteistyöstä sekä 
itsenäisesti oman alueensa 
toiminnallisesta kehittämisestä 
ja muutoksesta, samoin kuin 
omista erillisprojekteistaan.

• Toimittaja Cerner (alhaalla) 
vastaa kokonaisvastuullisena 
APTJ-tietojärjestelmien 
sopimusten mukaisesta 
toimittamisesta.

Yhteistyön 
organisaatiot





Aster-projekti 2020–2025



SUUNNITTELUPROJEKTIN TAVOITTEET

• Rakentaa yhteisymmärrystä sekä Aster-alueiden kesken että 
järjestelmätoimittajien kanssa siitä, mitä tulevalta Aster-
järjestelmältä odotetaan ja mitkä ovat Suomen sosiaali- ja 
terveydenhuollon erityispiirteet tietojärjestelmävaatimusten suhteen

• Päättää tulevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän halutut, 
kaikille Aster-alueille yhteiset toiminnallisuudet (=minimikokoonpano) 
niin laajasti kuin mahdollista, jotta toimittaja voi määritellä kiinteät 
hinnat toimitusprojektin työkustannuksille

• Luoda realistinen, tarkennettu projektisuunnitelma toimitusprojektille, 
jonka on määrä alkaa syyskuussa 2021

• Suunnitella, perehdyttää ja käyttöönottaa tarvittavat projektikäytännöt, 
yhteistyömallit ja kommunikointitavat, jotta laaja ja haastava 
projektikokonaisuus pystytään viemään menestyksekkäästi maaliin



Sisäinen 
valmistelutyö

Tilaajat 

Alignment

Aster ja Tilaajat

WORKSHOP
Toimittajat, 

Tilaajat, Aster

Decision

Aster ja Tilaajat

Suunnitteluprojektin eteneminen

• Tilaajakohtaiset linjaukset ja 
huomioitavat erityispiirteet

• Tilaajien yhteiset linjaukset

• Toimittajan lähettämien 
kysymyksien läpikäynti

• Ennakkotutustuminen 
järjestelmän 
perustoiminnallisuuteen 
(EVS)

• Toimittajan johdolla 
käydään läpi Tilaajan 
toimintamalleja ja 
tarpeita

• Näkemys kuinka hyvin 
järjestelmän 
toiminnallisuus vastaa 
tarpeisiin, ja mitkä asiat 
vaativat lisätyöstöä

• Vaikutukset nykyisiin 
toimintatapoihin

• Työpajassa syntyneen 
käsityksen perusteella joko 
jatketaan aiheen käsittelyä 
tai päätetään 
toiminnallisuudesta

• Yhteiset linjaukset ja 
vahvistukset tulevasta 
ratkaisusta

• Lopulliset päätökset Q2/21

Toimintamallien ja järjestelmän 
toiminnallisuuden lisätyöstö 
Tarvittavien päätösten tekeminen

Toimittajan vetämä 
workshop

Asterin koordinoima 
valmistelu, jota Toimittaja 
edellyttää ennen työpajaa

Tilaajien organisoima 
sisäinen valmistelu 
tilaajakohtaisesti ja kaikkien 
tilaajien kesken



Aster Keski-Suomi yhteystiedot
Aster KS johto
Mikko Jylhä; mikko.jylha@ksshp.fi
Juhani Paavilainen; juhani.paavilainen@ksshp.fi

Aster KS PMO-toiminta

Matti Paananen; matti.paananen@ksshp.fi

Julia Koukkari; julia.koukkari@ksshp.fi

Sähköinen asiointi
Anne Tirkkonen; anne.tirkkonen@ksshp.fi
Tuija Ahonen; tuija.ahonen@ksshp.fi
Marjo Jokinen; marjo.jokinen@ksshp.fi

SOTE-integraatio
Jenni Puoliväli; Jenni.puolivali@ksshp.fi
Liisa Souru; liisa.souru@ksshp.fi

Raportointi ja Analytiikka
Sirpa Numari; Sirpa.numari@ksshp.fi

Terveydenhuolto

Merja Kivi; Merja.kivi@ksshp.fi

Katri Vähä-Mustajärvi; katri.vaha-mustajarvi@ksshp.fi

Pirjo Mustalampi: pirjo.mustalampi@ksshp.fi

Farmaseutti:

Sosiaalihuolto

Katri Ylönen; Katri.ylonen@ksshp.fi

Tiina Tuominen; Tiinah.tuominen@ksshp.fi

Piritta Huttunen; Piritta.huttunen@ksshp.fi

Hanna Mäkiaho; hanna.makiaho@ksshp.fi

Ulla Lahti; ulla.lahti@ksshp.fi

SOTE-tukipalvelut
Ilkka Raatikainen; Ilkka.raatikainen@ksshp.fi
Sanna Leppiniemi; Sanna.leppiniemi@ksshp.fi
Arsi Immonen; arsi.immonen@ksshp.fi

Tekniset asiantuntijat

Jarkko Honka; jarkko.honka@ksshp.fi

Annika Nyyssönen; annika.nyyssonen@ksshp.fi

Sanna Nisonen; sanna.nisonen@ksshp.fi

Jouko Hämäläinen; jouko.hamalainen@ksshp.fi

Muutosjohtajat

Elina Nikanne; elina.nikanne@ksshp.fi

Jaana Teerijoki; jaana.teerijoki@ksshp.fi

Johanna Liukkonen; johanna.liukkonen@ksshp.fi
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22.10. pidetty infotilaisuus, jossa 
myös ”Einon tarina” 

Tallenne on katsottavissa täältä: 
https://dreambroker.com/channel/ancguep3/
pmuceog8
Salasana: KS_AsterVid30

Huomioithan, että tallenne on tarkoitettu 
sisäiseen jakeluun Keski-Suomen sote-
ammattilaisille ja soten parissa 
työskenteleville. Ethän siis jaa linkkiä julkiseen 
levitykseen, kiitos!

https://dreambroker.com/channel/ancguep3/pmuceog8


Pysy mukana!

• Tsekkaa 
verkkosivumme
asteraptj.fi

• Seuraa meitä 
Facebookissa
@asteraptj

• Ota yhteyttä
asteraptj@ksshp.fi


