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Digitalisaatio ja isot kehittämishankkeet
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Kansalaisten odotukset digitoiminnallisuuksille
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Sairaala NOVA
NOVA toiminnan ohjausjärjestelmä (ERP)
NOVA Asiakas- ja potilastietojärjestelmä
Uusien järjestelmien
tuotanto & ylläpitokulut

Toimintakriittinen tietojärjestelmäinfra (nykyinen)

”kokeilukulttuurin”
nykytila

Kokonaisarkkitehtuuri (nykytila, tavoitetila,
kehittämispolku) – riskienhallinta - hankehallinta
Etävastaanotto
Digihoitopolut

Isot
kehittämis
hankkeet

”yhteentoimivuusliima"

digiohjelma
digikärjet

Yhteistyö / rahoitus / hankkeet
Kansallinen kehittäminen
Kokonaislääkitys
Terveyskylä
Toivo
–
tiedolla
johtaminen
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Tekoäly
Kanta, Omakanta
Omaolo
Etunimi Sukunimi Genomikeskus
Tulevaisuuden sote-keskus, Digitalisaation tuki
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Kansalaisten odotukset digitoiminnallisuuksille
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2019
2021
2022
2023
2024
Sairaala NOVA
NOVA toiminnan ohjausjärjestelmä (ERP)
NOVA Asiakas- ja potilastietojärjestelmä
Uusien järjestelmien
tuotanto & ylläpitokulut

Toimintakriittinen tietojärjestelmäinfra (nykyinen)

”kokeilukulttuurin”
nykytila

Kokonaisarkkitehtuuri (nykytila, tavoitetila,
kehittämispolku) – riskienhallinta - hankehallinta
Etävastaanotto
Digihoitopolut

Isot
kehittämis
hankkeet

”yhteentoimivuusliima"

digiohjelma

Yhteistyö / rahoitus / hankkeet

hakemus

Tulevaisuuden sote-keskus
Sote-rakenne 2?
Sote-rakenne

Kansallinen kehittäminen
Kokonaislääkitys
Terveyskylä
Toivo – tiedolla johtaminen
28.5.2020
Tekoäly
Kanta, Omakanta
Omaolo
Etunimi Sukunimi Genomikeskus

digikärjet

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista
Keski-Suomen sote-keskus ja soterakenne ohjelmat

Keski-Suomen sote hankekokonaisuus

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista
(Keski-Suomen sote-rakenne –hanke) 11,6M€
Siun sote

Essote

APTJ
Yhteistyöorganisaatio

Sote-järjestäjien
yhteistyön
tiivistäminen ja
hankekoordinaatio

Tietojohtamisen
ja ohjauksen
vahvistaminen

Sote-palveluiden
yhtenäistäminen
ja digitaalisointi

KS-kehittämisyksikkö / APTJ
tilaajaorganisaatio

VSHP

Monesta hyvästä yhdeksi parhaista
(Keski-Suomen sote-keskus –ohjelma) 3,6M€

Etunimi Sukunimi

1. Palveluiden
saatavuuden
parantaminen

2. Palveluketjujen
yhtenäistäminen ja oman
toiminnan kehittäminen

3. Lasten ja perheiden
palveluiden integroiminen
osaksi sote-keskusta

Hoitoonpääsyn
parantaminen koko
maakunnassa –
vastaanoton
toimintamallit

Laaditaan yhteiset hoito- ja
palveluketjut
moniammatillisesti ja
integroidusti esh, pth,
sosiaalipalvelut

Lasten ja perheiden
palveluiden (mm.
perhekeskukset)
integrointi osaksi sotekeskuksia, palveluiden
kehittäminen ja
yhdenmukaistaminen
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Keski-Suomen sote-rakenne -hanke
Sote-järjestäjien yhteistyön
tiivistäminen ja
hankekoordinaatio

• Maakunnallisten
yhteistyörakenteiden
vahvistaminen

• Yhteisten toimintamallien
kehittäminen

• Järjestämistä ja
kustannustenhallintaa sekä
sote-uudistusta tukevien
hankkeiden koordinointi

Tietojohtamisen
ja ohjauksen
vahvistaminen

• Suunnittelu-, ohjaus- ja
seurantajärjestelmien ja
työkalujen kehittäminen

• Asiakkuuksien hallintakäytäntöjen kehittäminen

• Palveluiden hankintaan ja
tuottajien ohjaamiseen ja
valvontaan liittyvien
käytäntöjen kehittäminen

Sote-palveluiden
yhtenäistäminen
ja digitalisointi

• Palveluiden ja
toimintaprosessien
määrittely

• Aptj:n suunnittelu ja
käyttöönoton valmistelu

• Sähköisen asioinnin sekä
etähoivan ja etähoidon
mahdollistaminen

• Sosiaalihuollon kantapalvelun käyttöönotto

Kansallinen ja ylimaakunnallinen yhteistyö
Siun soten valmistelema hankehakemus, jossa mukana myös Keski-Suomi ja Essote

HE

2020

Vaiheittainen toimeenpano

Laki voimaan

2021

2022

2023

Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman toimeenpano

Sote-rakennemuutos, vaihe 1
(hakemuksen kohteena oleva työ)

11,6 M €

Valmistelu ja
kilpailutus
Hankintapäätös maakunnallisesta sote-toiminnan kattavasta
4:n maakunnan yhteisestä asiakas- ja potilastietojärjestelmästä

Sote-rakennemuutos, vaihe 2
(jatkohanke toimeenpanon varmistamiseksi)
Uuden sote-rakenteen mukaiseen
toimintaan siirtymisen tarkempi
valmistelu ja toteutus

1. Sote-rakenteen valmistelu ja hankekoordinaatio

2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
3. Toimintatapojen uudistaminen ja yhtenäistäminen
digitalisaation keinoin
4. Maakuntien yhteinen kehittäminen

3,6 M €

Koulutus ja käyttöönottosuunnitelmat
Koulutus ja muu toiminnan
muutoksen tuki

Toimintaa
tukevien ja
yhtenäistettyjen
järjestelmien
käyttöönotto

Sote-järjestäjien yhteistyön tiivistäminen ja
hankekoordinaatio
Tavoitteet

•
•
•

Sote-järjestäjäorganisaatioiden järjestämistoimintaa ja niiden sote-kustannusten hallintaa sekä yhteistyötä ja
maakunnallista yhteiskehittämistä ja sote-uudistuksen valmistelua tukevien hankkeiden koordinointi
Sote-järjestäjä- ja tuottajaorganisaatioiden keskinäisen yhteistyön vahvistaminen
Monipuolisesti maakunnan eri toimijoita yhdistävien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
(HYTE) yhteistyörakenteiden ja toimintamallien vahvistaminen

Toimenpiteet

•

Hanketoimiston perustaminen ja maakunnallisen sote-palveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen

•

Sote-järjestäjien ja -tuottajien henkilöstön yhteistyötä sekä poliittista päätöksentekoa tukevien yhteistyörakenteiden ja
käytäntöjen luominen ja käyttöönotto
Sote-palveluiden järjestämistä ja tuottamista tukevan tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan yhteistyörakenteiden
ja -käytäntöjen vahvistaminen
Maakunnallisen järjestöyhteistyön sekä kansalaisten ja asiakkaiden osallistumismallien kehittäminen ja hyödyntäminen
Järjestäjäorganisaatioiden laatuverkoston ja laatutyön tiimin perustaminen
Maakunnallisten hyte-rakenteiden, -käytäntöjen ja -toimintamallien kehittäminen sekä hyte-toimijoiden keskinäisten
roolitusten täsmentäminen
Maakunnallisen hyte-suunnitelman päivittäminen ja toimeenpano

•
•
•
•
•

• Paikat auki Jyväskylän toimesta, katso kuntarekry

Tietojohtamisen ja ohjauksen kehittäminen
Tavoitteet

•
•
•

Sote-järjestäjäorganisaatioiden järjestämistehtävien toteuttamista ja yhteistyötä sekä niiden johtamista ja
kustannustenhallintaa tukevan kokonaisvaltaisen tietojohtamisen kehittäminen
Asiakkaiden ja asiakkuuksien hallintaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen
Palveluiden hankintaan sekä palvelutuottajien ohjaukseen ja valvontaan liittyvien käytäntöjen kehittäminen sekä niihin
liittyvän maakunnallisen yhteistyön tiivistäminen

Toimenpiteet

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Sote-järjestäjäorganisaatioiden tietojohtamisen kypsyystasoarvioinnin toteuttaminen
Maakunnallisen tietojohtamisen kokonaissuunnitelman laatiminen ja siihen perustuvien yhtenäisten tietojohtamisen
työvälineiden organisaatiokohtaisten käyttöönottojen valmistelu
Sote-tietopakettien käyttöönotto
Väestön palvelutarpeiden ja niihin liittyvien resurssitarpeiden ja kustannusten arviointimallien kehittäminen ja pilotointi
Terveyshyötyarvion käytön pilotointi ja laajentaminen
Asiakkuuden hallintamallien (esim. Suuntima) pilotointi ja käyttöönotto
Palveluiden hankintaan liittyvän sääntökirjan yleisen osan sekä ikäihmisten ja vammaisten palvelukohtaisten osien
valmistelu ja käyttöönotto
Tuottajien ohjauksen ja valvonnan toimintamallien ja käytäntöjen valmistelu ja käyttöönotto
Yhteisen tuottajien ohjaus- ja valvontayksikön perustaminen

Sote-palveluiden yhtenäistäminen ja digitalisointi
Tavoitteet

•

•
•
•
•

Järjestettävien palveluiden, palvelupolkujen ja hoitoketjujen ja niihin liittyvien tuottajien toimintatapojen ja
ammattilaisten työprosessien yhtenäistäminen ja sujuvoittaminen
Asukkaiden itsehoitopalveluiden ja omahoitopalveluiden mahdollistaminen
Asiakkaiden sähköisten asiointimahdollisuuksien parantaminen
Palveluiden aika- ja paikkariippumattoman saatavuuden mahdollistaminen
Aika- ja paikkariippumattomien työnteon mahdollisuuksien lisääminen sote-henkilöstölle

Toimenpiteet

•
•
•
•
•

•
•

Järjestettävien palveluiden sekä palvelu- ja hoitoketjujen ja niihin liittyvien työnkulkujen ja roolitusten sekä
kirjaamiskäytäntöjen määrittely ja niiden käyttöönotto
Yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelu ja käyttöönoton valmistelu
Sähköisen asioinnin palveluiden maakunnallinen yhteiskehittäminen ja käyttöönotto
Kansallisten sähköisten asiointipalveluiden ja digihoitopolkujen maakunnallinen käyttöönotto
Etähoivaan ja etävastaanottoihin ja –konsultaatioihin liittyvien toimintamallien ja käytäntöjen
maakunnallinen yhteiskehittäminen sekä niitä tukevan teknologian käyttöönotto
Omaolon maakunnallinen käyttöönotto ja käytön laajentaminen
Sosiaalihuollon kirjaamisen maakunnallinen yhteiskehittäminen ja sosiaalihuollon kansallisen arkistopalvelun
käyttöönotto
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