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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





Aster-projekti 2020-2025



Suunnitteluprojekti

• Suunnitteluvaiheen tarkoitus
• Rakentaa yhteisymmärrystä Aster-alueiden (KSSHP, Essote, 

Botnia, Siun sote) ja järjestelmätoimittajien (Cerner + 
alihankkijat IBM ja HYGGA) kesken
• mitä tulevalta Aster-järjestelmältä odotetaan

• mitkä ovat Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon erityispiirteet 
tietojärjestelmävaatimusten suhteen

• Päättää tulevan asiakas- ja potilastietojärjestelmän yhteiset 
toiminnallisuudet mahdollisimman laajasti
• Toimittaja pystyy määrittelemään kiinteät hinnat toimitusprojektin 

työkustannuksille



• Suunnitteluprojekti edennyt 
tavoitteiden mukaisesti

• Työpajat etenevät, tähän mennessä 
työpajoja on toteutettu noin 340:

• Sote-toimintaan keskittyviä n. 230

• Teknisiin asioihin keskittyviä n. 110

• Työpajat jatkuvat maaliskuun 
loppuun saakka

• Suunnitteluprojektissa tuotetaan 
riittävä dokumentaatio päätöksenteon 
tueksi

• Poliittinen päätöksenteko vielä 
kesän aikana

• Syyskuussa aloitetaan toimitusprojekti

Aster-projektin 
tilanne tällä 
hetkellä



• Sosiaalihuollon työpajat ovat kevään 

aikana keskittyneet:
❖Lapsiperhepalvelut ja lastensuojelu

❖Iäkkäiden palvelut

❖Päihdehuollon palvelut

❖Perheoikeudelliset palvelut

❖Lisäksi: raportointi ja analytiikka, työvoiman 
hallinta, muutoksenhaku, käyttöoikeudet ja 
käyttäjäroolit, mallisuunnitelma, 
palveluntuottajien hallinta

❖Yhteenvetotyöpajat palvelutehtäväkohtaisesti

• Yhteenvetotyöpajat päättyvät 25.3.2021

Sosiaalihuolto:
Piritta Huttunen, Tiina 
Tuominen, Katri Ylönen, 
Hanna Mäkiaho, Ulla 
Lahti



• Työpajoissa on selkiytetty sosiaalihuollon prosesseja ja tehtäviä.

• Työskentelyn pohjana on ollut THL:n palvelutehtäväuudistuksen mukaiset 
prosessit. 

• Lisäksi Kanta-palveluiden kehittyminen ja Kanta-yhteensopivuus on huomioitu 
työpajatyöskentelyssä.

• Sosiaalihuollon työvirta on pitänyt kentän työntekijöitä ajan tasalla 
kehitystyöstä esim. järjestämällä eri teemoista joka toinen perjantai 
aamukahvitilaisuuksia, joissa on ollut runsaasti osallistujia.

• Kaikkien tilaajien osalta laaditaan palvelukartta sosiaali- ja terveyspalveluista. 
Työskentely on alkamassa Keski-Suomessa.

• Kartoitetaan kuntien tiedonhallinnan tilannetta sekä käytössä olevia 
tietojärjestelmiä.



Aster-infotilaisuudet ammattilaisille
➢ 16.3. klo 09.00-10.00

➢ 18.3. klo 14.30-15.30

➢ 24.3 klo 14.30-15.30

➢ 26.3. klo 09.00-10.00

• Samansisältöiset

• Yksi infoista tallennetaan julkaistavaksi introissa 
(Santra, Intermetso, Sonette). Lisätietoja tulossa myöhemmin.

• Ilmoittautuminen:

• https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/79d797c1-
45d8-450c-a4e0-140064c5dd13?displayId=Fin2198937

• Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille

• Kutsua voi vapaasti välittää eteenpäin!

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/79d797c1-45d8-450c-a4e0-140064c5dd13?displayId=Fin2198937


Aster Keski-Suomen aamukahvit
• Suunnattu Keski-Suomessa työskenteleville sosiaalialan ja terveydenhuollon 

ammattilaisille sekä muille asiasta kiinnostuneille.  

• Aiemmin tänä keväänä alkaneet sosiaalihuollon näkökulmaan keskittyvät 
aamukahvit jatkuvat joka toinen viikko seuraavin teemoin:

• Pe 26.3. klo 8.15-8.45: Tekninen näkökulma Aster-kehittämistyössä ja käyttöönotossa 
• Pe 9.4. klo 8.15-8.45: Monialainen kirjaaminen 
• Pe 23.4. klo 8.15-8.45: Sosiaalihuollon tiedonhallinta (Kanta, palvelutehtäväluokitus yms.) 
• Pe 7.5. klo 8.15-8.45: Sote-tukipalvelut 
• Pe 21.5. klo 8.15-8.45: Yhteenveto suunnitteluprojektista (syksy 2020-kevät 2021) 

• Lisäksi on tullut eri suunnista toivetta käsitellä joitakin aiheita myös 
terveydenhuollon näkökulmasta, mihin liittyen järjestämme kevään aikana 
kahdet aamukahvit (kutsut lähtevät laajalla jakelulla viikolla 15): 

• Ke 21.4. klo 8.15-8.45 Sähköinen asiointi asiakkaan ja ammattilaisen näkökulmasta 
• Ke 19.5. klo 8.15-8.45 Raportointi ja analytiikka sekä tiedolla johtaminen 



Pysy mukana!

• Tsekkaa 
verkkosivumme
asteraptj.fi

• Seuraa meitä 
Facebookissa
@asteraptj

• Ota yhteyttä
asteraptj@ksshp.fi



Tsekkaa verkkosivumme videot
asteraptj.fi

• Sähköisten palveluiden hyödyt 
ammattilaisille

• Mitä tarkoittaa yhteisasiakkuus

• Asiakas- ja potilasturvallisuutta 
yhtenäisellä järjestelmällä

• Sähköiset asiointipalvelut

https://dreambroker.com/channel/21x2dv50/hblhfy6v
https://dreambroker.com/channel/21x2dv50/n5cytvo9
https://dreambroker.com/channel/21x2dv50/g8qp5j3i
Sähköiset%20asiointipalvelut


Kiitos!


