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Hallitusohjelma

• Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen 
keskeisinä tavoitteina on kaventaa hyvinvointi ja terveyseroja, turvata 
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille 
suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, 
turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten 
muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

• Uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tieto- ja tiedonhallintajärjestelmät 
sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida. 
Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-
kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana. 

• Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 
• Sähköisen asioinnin viitemalli
• Digipalvelulain toimeenpano
• Tiedonhallintalain toimeenpano



Sosiaalihuollon tietojärjestelmä

• Maakunnan kunnat ovat antaneet sairaanhoitopiirille mandaatin 
lähteä edistämään maakunnallista sosiaalihuollon 
järjestelmähankintaa ja käyttöönottoa samaan tapaan kuin E-P POTTI 
on toteutettu terveydenhuollossa

• E-P SOTTI –projektisuunnitelma on valmistelussa ja projekti on 
käynnistymässä tammikuussa 2020
• Tietojärjestelmä
• THL:n määräykset
• Kanta I vaihe

• Sähköinen asiointi



Meneillään…keskusteluissa….Tulevaisuuden 
sote-keskusohjelma + muut hankkeet
• Maakunnalliset ikäpalvelut, (I&O) : ICT-kehittäminen jatkunut

• RAI

• IoT-alusta, joka mahdollistaa datan keräyksen, analyysin ja tiedolla johtamisen

• Mittarit 
• Avain –mittaristo

• Psyk –RAI

• ICF

• Kykyviisari

• Hankerahoituksen mahdollisuudet käytäntöjen yhtenäistämiseen



Terveydenhuollon tiedot/Sosiaalihuollon 
tiedot data-altaaseen /EPSHP - kunnat
• Data-allas on tietojen vastaanotto- ja käsittelyratkaisu, jolla voidaan 

käsitellä ei-rakenteista ja rakenteista tietoa. Data-altaaseen voidaan 
tallettaa isoja tietomassoja ja hyödyntää niitä erilaisissa 
käyttötarkoituksissa, kuten esimerkiksi muodostettaessa tilannekuvia, 
ennusteita tai toteuttaessa analytiikkaa. 

• Tiedon toissijainen käyttö

• Tietojohtaminen, tiedolla johtaminen

• Case –esimerkit Oulu, Espoo, Eksote, Kainuu
• Esim. paljon palveluja käyttävät



EPSHP:n tietohallinto kehittämisessä mukana

• Maakunnallinen toimija

• Yhteiskehittäminen

• Älykäs terveydenhuolto-ohjelma

• UNA –kehittäminen

• Sähköiset palvelut
• E-P:lla maakuntavalmistelussa todettu tarve alueellisesti yhteiseen koordinoituun  sähköisten 

palvelujen osalta. Sähköisiä palveluja ei ole aiemmin kehitetty alueellisessa yhteistyössä 
Etelä-Pohjanmaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 
toimijoiden kesken -> ei selkeää kokonaiskuvaa alueella käytössä olevista nykytilan sähköisistä 
palvelusta tai tavoitetilasta ei ole muodostettu.

• Työ jatkunut – jalkauttaminen, yhteiskehittäminen, sitoutuminen
• Ennen palvelua – palvelussa

• Nousevia teemoja: mm. tietojohtaminen




