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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. 
Järjestelmätoimittaja 
Cerner (IBM + Hygga).



Asiakas- ja 
potilastieto-
järjestelmä

• Ensimmäistä kertaa 
Aster-alueet saavat 
käyttöönsä 
yhtenäisen asiakas-
ja potilastieto-
järjestelmän

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



Aster asukkaille: 
Turvallisuutta, 
osallisuutta, näkyvyyttä 
ja sujuvuutta omiin 
palvelu- ja hoitoketjuihin, 
lisää joustavia ja 
tarpeisiin vastaavia 
asiointimahdollisuuksia
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Aster ammattilaisille: 
Tietoon perustuvaa työtä 
tukemaan kehitetty 
työväline, joka auttaa 
toteuttamaan 
ammattilaisten 
kehittämiä parhaita 
toimintamalleja; lisää 
turvallisuutta ja sujuvuutta 
asiakas- ja potilastyöhön 
sekä monialaiseen 
yhteistyöhön
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Aster organisaatiolle: 
Ajantasaista tietoa 
johtamisen, ennalta-
ehkäisyn ja resurssien 
kohdentamisen 
tueksi; vaikuttavuutta sekä 
taloudellista ja 
inhimillistä kestävyyttä 
integroidun palvelu-
tuotannon tueksi
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Aster-projekti 2020–2026
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Tilanneyhteenveto

Toiminnallisten työvirtojen työpajat ovat 
edenneet suunnitelman mukaisesti ja ovat 
joko päätetty tai viimeistelyvaiheessa

• Sähköinen asiointi

• So-Te integraatio

• Terveydenhuolto

• Sosiaalipalvelut

• Tukipalvelut

• Raportointi ja analytiikka

Päätöksenteon valmistelu on käynnissä ja tavoite 
on viedä päätös jatkosta poliittisille 
päätöksentekijöille elo-lokakuussa

• Kustannushyötyanalyysin valmistelu

• Toimittajan kiinteä hinta

• Tilaajakohtainen valmistelu ja kommunikointi sidosryhmille

• Tarvittavan viestintämateriaalin tekeminen

Valmistautuminen toimitusprojektiin on 
tapahtunut koko suunnitteluprojektin ajan. 
Käynnissä on toimitusprojektin 
projektisuunnitelman sisällön koostaminen, mm. 

• Toiminnalliset ja tekniset osasuunnitelmat

• Muutoksen johtaminen, viestintä, koulutus

• Projektin hallinnan rakenteet, käytännöt ja työkalut

• Resursointisuunnitelmat, roolit ja vastuut

• Testaussuunnitelma

• Käyttöönottosuunnitelmat

Ei-toiminnallinen (=tekniset määritykset) 
työvirta jatkaa tarvittavia selvityksiä ja 
linjauksia tulevista teknisistä ratkaisuista, mm:

• Järjestelmäarkkitehtuuri

• Integraatiot kansallisiin palveluihin

• Tietoturva- ja tietosuoja

• Konesalipalvelut
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• Sosiaalihuollossa järjestettiin 
lokakuun 2020 – toukokuu 
2021 välillä yhteensä 81 
työpajaa toimittajan kanssa

• Kävimme läpi suomalaista 
sosiaalihuoltoa ja 
järjestelmään vaadittavia 
toiminnallisuuksia/ 
ominaisuuksia yhdessä 
toimittajan kanssa

• Ennen työpajoja tilaajat 
tuottivat etukäteismateriaalin, 
jota työstettiin yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa

Sosiaalihuolto 
suunnittelu-
projektissa
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• Työpajat toteutettiin 
palvelutehtävittäin ja niissä 
kuvattiin palvelujen sisältöä, 
sekä eri prosessivaiheissa 
käytettäviä THL:n
määrämuotoisia asiakirjoja

• Lisäksi käytiin läpi sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteisiä 
teemoja ja kokonaisuuksia, 
kuten 
• kotihoito

• opiskeluhuolto/kuraattoripalvelut

• monialainen kirjaamisalusta

Sosiaalihuolto 
suunnittelu-
projektissa
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Syksyn virtuaaliset kahvihetket

• Teams-linkki / linkit julkaistaan elokuun uutiskirjeessä sekä 
introissa

• Aiheina mm.: VideoVisitin esittely, monialaisen kirjaamisen 
mahdollisuudet, sosiaalihuollon tiedonhallinta, sote-integraatio, 
koulutukset ammattilaisen näkökulmasta, tietosuoja-asiat

• Toiveita otetaan edelleen mielellään vastaan! 

• Yhteyshenkilö: johanna.liukkonen@ksshp.fi
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Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Aamukahvit
Klo 8:15-8:45

Pe 27.8.2021 Pe 24.9.2021 Pe 22.10.2021 Pe 19.11.2021 Pe 17.12.2021

Päiväkahvit
Klo 14:30-15:00

To 9.9.2021 To 7.10.2021 To 4.11.2021 To 2.12.2021

mailto:johanna.liukkonen@ksshp.fi


Seuraa Aster-
projektia!

• Tsekkaa 
verkkosivumme
asteraptj.fi

• Seuraa meitä 
Facebookissa
@asteraptj

• Viestimme myös 
LinkedInissä
asteraptj

• Ota yhteyttä
aster-projekti@ksshp.fi
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https://www.asteraptj.fi/
https://www.facebook.com/asteraptj
https://www.linkedin.com/company/asteraptj
mailto:aster-projekti@ksshp.fi


Kiitos!
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