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Sisältö

• Yleistilanne

• Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmä Saga

• Terveydenhuollon Esko

• Kansalaisten sähköiset palvelut

• Tiedolla johtamisen järjestelmät
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Yleistilanne

• Tietojärjestelmä- ja muut ICT-muutostyöt etenevät suunnitellusti aikatauluviiveitä
lukuunottamatta

• Tietojärjestelmien yhtenäistäminen ja käyttöönotto 1.1.2023
• Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät on pääosin yhtenäistetty
• Pohteen sähköposti ja intranet ovat käytössä
• Muiden tietojärjestelmien osalta käytetään nykyisiä hyvinvointialueelle siirtyviä järjestelmiä, esim.

asiakas- ja potilalastietojärjestelmiä

• Työntekijät käyttävät nykyisiä kotiorganisaatioista siirtyneitä työasemia ja käyttäjätunnuksia

• Työntekijöillä on käytössä myös Pohteen käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite
• Tahe-järjestelmiä, intranetia ja sähköpostia käytetään virtuaalityöpöydän kautta (Citrix-palvelu)
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Yleistilanne

• Nykyisiin kotiorganisaatioista siirtyviin tietojärjestelmiin on tehtävä ennen vuodenvaihdetta
pakolliset hva-muutokset (esim. organisaatiotiedot)

• Siirtymäaika yhtenäisiin järjestelmiin kestää vuodet 20023-2025
• Siirtyviä tietojärjestelmiä joudutaan ylläpitämään ja mahdollisesti päivittämään siirtymäaikana

• Siirtymäajan päällekkäiset kustannukset ovat huomattavat
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Sosiaalipalveluiden tietojärjestelmä Saga

• Käyttöönotto on alkanut
• 1.1.2023 aloittavat Hailuoto, Lumijoki, Tyrnävä

• Muut alueet vaiheistetusti vuoden 2023 aikana

• Järjestelmän ominaisuudet otetaan käyttöön vaiheittain: järjestämisen tehtävien minimisisältö
=> palvelutuotanto => kotihoidon palvelutuotanto => terveydenhuollon Esko

• Nykyiset järjestelmät ovat käytössä kunnes Saga on otettu käyttöön kullakin alueella

• Riskit
• Pohteen oma käyttöönottojen resursointi
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Terveydenhuollon Esko

• Tuotekehitys/Esko Systems Oy, lieviä viiveitä

• Käyttöönotot alkavat 2023 loppuvuodesta
• Aloitetaan perusterveydenhuollon osista, sitten potilashallinnon osat
• Ensimmäisenä Tyrnävä
• Muut alueet vaiheistetusti vuosien 2024-2025 aikana

• Nykyiset potilastietojärjestelmät ovat käytössä kunnes Esko on otettu käyttöön kullakin
alueella

• Riskit
• Pohteen oma käyttöönottojen resursointi
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Kansalaisten sähköiset
palvelut

• Asiakkaille suunnatut sähköiset palvelut 1.1.2023
• Kootaan yhdelle sivustolle, josta ne ovat helposti

löydettävissä

• Alueen omahoitoportaalien (3 kpl) ulkoasut
yhtenäistetään Pohteen brändin mukaiseksi

• Omahoitoportaalien toiminnallisuudet
yhtenäistetään osaksi digitaalista sotekeskusta
siirtymäaikana 2023-2025
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Tiedolla johtamisen järjestelmät

• Pohteen tietoallas
• Tekninen ympäristö on valmis

• Tuotetaan lakisääteiset vähimmäistietosisällöt ja muut välttämättömät tiedolla johtamisen
tietotarpeet

• Tiedolla johtamisen järjestelmien yhtenäistäminen tehdään siirtymäaikana 2023-2025
• Tietojen siirto nykyisistä tietovarastoista Pohteen tietoaltaaseen

• Nykyiset raportointijärjestelmät ovat käytössä kunnes Saga ja Esko on otettu käyttöön
kullakin alueella
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• Tietojärjestelmiä ja infraa ei ehditä
yhtenäistääà siirtymäaika

• Pohjois-Pohjanmaalla on paljon
erilaisia tietojärjestelmiä

• Järjestelmien välisten integraatioiden
selvityksessä ei olla vielä ”bittitasolla”

• Siirtyvien ICT-sopimusten määrä on
nelinumeroinen

• Edessä useita julkisia hankintoja
• ICT-rahoituksen riittämättömyys
• ICT-henkilöstön rekrytointivaikeudet
• In house -kumppaneiden verkostossa

epävarmuuksia

Ihan mieletön savotta!
Hyvinvointialueen ICT-
valmistelu:



• Suma liikkuu – ei aivan toivotulla
nopeudella

• Tekijöitä edelleen liian vähän
• Yläjuoksulle tulee yhä lisää tukkeja

Ihan mieletön savotta!
Hyvinvointialueen ICT-
valmistelu:




