Sosiaalihuollon
tiedonhallinnan ja
ICT-kehittämisen
tarvemäärittely
POSOTE20-digipalvelut ja UNA-info 25.5.2021

Projektin tausta ja tavoite
• Kyse on UNA Kaari -ohjelmassa, laajassa yhteistyössä toteutettavasta sosiaalihuollon
toiminnan tarpeista lähtevästä valmistelusta
• Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Länsi-Pohja, Pirkanmaa, PohjoisSavo, Pohjois-Pohjanmaa
• Hyvinvointialueella vaaditaan alueen keskitetty rekisterinpitäjyys
• Yhtenäistetty asiakastietojärjestelmäratkaisu pitää kilpailuttaa
• Kilpailutusta varten pitää laatia tarvekuvaus
• Alueellisen toiminnan toteuttaminen edellyttää joka tapauksessa järjestelmien
yhtenäistämistä toteutuu sote-uudistus tai ei
• Sosiaalihuollon Kanta II liittyminen viimeistään vuonna 2024
• Alueen liittyminen usealla järjestelmällä vs. yhdellä järjestelmällä
• Projektissa tuotetaan dokumentaatiota, jota voi hyödyntää tietojärjestelmiä kehitettäessä
• Kerätään tarpeita, vaatimuksia ja kehittämisideoita sosiaalihuollon ammattilaisilta
• Kartoitetaan niin uusien teknologioiden mahdollisuuksia kuin sosiaalihuoltoon tarjottavien
ratkaisujen tilannetta ja kehitysnäkymiä
• Mahdollisista hankinnoista alueet päättävät erikseen
• Projekti ei sido yhteiseen kilpailutukseen

Pohjois-Savon alueprojekti
• Projektiryhmä: Hankepäällikkö Sami Haapamäki, Projektipäällikkö Päivi Röppänen,
sosiaalihuollon asiantuntija/arkkitehtuuriasiantuntija Seija Jääskeläinen, hankintaasiantuntijat Jarmo Antikainen ja Matias Epelä
• Ohjausryhmän järjestäytymiskokous 15.4.
• Puheenjohtajaksi valittiin Ritva Pääkkönen (Y-S SOTE) ja varapuheenjohtajaksi
Anne-Maria Kolari (Kuopio)
• Jäsenet: Sami Haapamäki (Pohjois-Savon UNA hanke), Sirpa Halmemies
(Lapinlahti), Anne Kauhanen (Pielavesi/SawoGrow-alueen sosiaalihuolto), Teppo
Kunnari (UNA Oy), Mika Maaranen (Varkaus), Jani Nuutinen (Tervo/SavoGrowalueen tietohallinto), Minna Pitkänen (Siilinjärvi), Elina Puranen (Pielavesi), Päivi
Röppänen (Istekki, sihteeri), Helena Vesterinen (Kaavi)
• Keskeisenä tehtävänä alueellisen tahtotilan kirkastaminen
• Yksi yhtenäinen järjestelmä alueelle vai nykyisten järjestelmien kehittäminen
• Aiheesta järjestetään keskustelutilaisuus 26.8. klo 12-15

Projektin vaiheistus

Asiakas- ja palvelukohtaisten prosessien
validointityöpajat
• Työstetään prosessin tavoitetilaa yhdessä moniammatillisissa ryhmissä
kuvitteellisen asiakastarinan kautta
• Asiakastarina toimii pohjana tulevaisuuden sosiaalipalveluiden ICT-tarpeiden
määrittelylle
• Luodaan asiakastarinoista päivitetyt 2.0 versiot
• Vahvistetaan asiakasnäkökulmaa asiakasedustajien kautta
• Priorisoidaan asiakastarinassa esiintyvät tarpeet/ratkaisut ammattilaisen näkökulmasta.
• Työpajoissa käsiteltävät asiakastarinat
• Perhe Espoolainen: Perheellä lastensuojelun asiakkuutta ja muuttaneet Tampereelta
Espooseen.
• Essi Etelä-Savolainen: Essillä on insuliinidiabetes ja päihdeongelma. Hän on saamassa
lapsen, joka syntyy kehitysvammaisena. Lapsen isä osallisena.
• Matti ja Marja Ikä-Mikkeliläinen: Pariskunta, joilla yksityisiä palveluita. Matti sairastunut
äkillisesti ja huolehdittava Marjan asiat sekä arjen sujuminen Matin kotiuduttua.
• Zahra ja perhe: Maahanmuuttajaperhe, lapsella mahdollisia kehityshäiriöitä.
• Perhe Tamperelainen: Eroprosessi, lastenvalvojan sopimukset. Lapsen koulunkäynnin
haasteet ja perheneuvolan tapaamiset.
• Kaikki prosessit: Yhteinen läpikäynti työpajoihin osallistuneille

Esimerkki tarpeiden/ratkaisujen priorisoinnista Case Essi Etelä-Savolainen

Digi-sots tietoiskut
• Tukevat varsinaisissa työpajoissa tapahtuvaa sosiaalihuollon prosessien kehittämistä
• Antavat monipuolisen näkymän siihen, miten moderneja digitaalisia ratkaisuja
hyödynnetään erilaisissa palveluissa ja ratkaisuissa
• Aiheena mm. Medanetsin mobiiliratkaisut, Buddy Healthcaren asiakaspolun ohjaus,
MIELI ry:n verkkopalvelut, Aster- ja Apotti-hankkeiden sosiaalihuollon ratkaisut, Tieran
digiratkaisut ja Telian prosessimallinnuksen, -ohjauksen ja -automaation ratkaisut
• Videotallenteet ja esitysmateriaalit löytyvät Teamsista (UNA Kaari / Yleinen / Tapahtumat
ja infot / Digi-sots) ja tallenteet ovat myös YouTubessa

Projekti etenee
• Sosiaalihuollon käyttötapaustyöpajat kesälomien jälkeen
• Lisäinfoa ajankohdista ja ilmoittautumisesta tulossa lähipäivinä
• Tarvittavien arkkitehtuurikuvausten valmistelu ja työstäminen
• Tarvekuvauksen kommentointi, tarpeiden ja vaatimusten painotukset
• Markkinakartoituksen ja markkinavuoropuhelun valmistelu
• Päätökset hankintaan ja kilpailutukseen lähtemisestä

Yhteystiedot
Päivi Röppänen paivi.roppanen@istekki.fi
Seija Jääskeläinen seija.Jaaskelainen@kuopio.fi

