Henkilöstöä koskevat
muutokset ICT-järjestelmissä
ja työvälineissä alkavat liukuen
syksyn 2022 kuluessa.
Muutos jatkuu pitkään.

Esityksen sisältö
1. Laitteet, käyttäjätunnukset ja -tuki
• Päätelaitteet ja tunnukset
• Puhelimet ja liittymät
• Käyttäjätuki

2. Asiakas- ja potilastyöhön liittyvät järjestelmät
• Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
• Toimialasidonnaiset tukijärjestelmät

3. Yleiset, kaikkien käytössä olevat järjestelmät
• Toimistosovellukset
• Talous- ja HR-järjestelmät
• Yleiset tukipalvelut

Laitteet, käyttäjätunnukset ja -tuki
Päätelaitteet
• Kaikkien paitsi VSSHP:n työntekijöiden päätelaitteet (tietokoneet) uusitaan
loppuvuoden 2022 aikana ns. hyvinvointialueen koneiksi, joihin
kirjaudutaan hyvinvointialueen käyttäjätunnuksilla
• Käytännössä uudet laitteet toimitetaan toimipisteisiin liukuen syksyn kuluessa
• Käyttöönotto tapahtuu toimipisteittäin vuoden vaihteen 2022-2023 tienoilla. Saatat siis
saada tietokoneen ennen tietokoneen käyttöönottoa ja käyttäjätunnusta, koska jakelu on
jaksotettava koko syksylle.
Käyttäjätunnukset
• Hyvinvointialueelle luodaan oma AD sekä käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteet.
VSSHP:n nykyiset jäävät rinnalle.
• Tavoite syys-/lokakuu, tarkempi tiedotus myöhemmin.
Puhelimet ja liittymät: Pääosin jatkamme nykyisillä puhelimilla.
• Uudet hyvinvointialueen SIM-kortit toimitetaan puhelimiin, joissa EI ole nyt Elisan
liittymää.

Hyvinvointialueen ITtuki tuotetaan 2M-IT:ssä,
osin yhteistyössä
hyvinvointialueelle siirtyvän
sovellus- ja
lähitukihenkilöstön kanssa

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
•Siirretään nykyiset ohjelmistot hyvinvointialueelle 2M-IT käyttöpalveluun 2022
aikana
•Erikoissairaanhoidossa jatketaan pääsääntöisesti nykyisillä järjestelmillä (esim.
Uranus)

Tarvittavat koulutukset
järjestetään
loppuvuodesta.

Niistä viestitään erikseen.

•Perusterveydenhuollossa jatketaan olemassa olevilla järjestelmillä
•
•
•

Pegasos yhtenäistetään alueelliseksi ratkaisuksi
LifeCaret yhtenäiseen versioon, mutta säilytään terveyskeskuskohtaisina ratkaisuina
Mediatrin, Abilitan ja WinHitin käyttö jatkuu nykyisellään

•Sosiaalihuollossa jatketaan olemassa olevilla järjestelmillä
•
•
•

ProConsona yhtenäistetään alueelliseksi ratkaisuksi
LifeCaret (ml. Effica) jatkavat nykyisellään
Mediatri/SAGA käyttäjätahot käyttävät jatkossa yhteistä ohjelmaa

• Alueellisen yhtenäisesti potilastietojärjestelmän hankinnan ja käyttöönoton
valmistelu meneillään.

Toimialasidonnaiset oheis- ja tukijärjestelmät
• Näissä siirrytään mahdollisuuksien mukaan yhteisiin järjestelmiin
• Lähtökohtaisesti yhteiset ratkaisut pohjautuvat sairaanhoitopiirin ratkaisuihin, joita
päivitetään
• Poikkeamat (hankinta ja käyttöönotto vuoden 2022 aikana)
• Alueellinen interRAI
• Alueellinen (perusterveyden- ja sosiaalihuolto) palvelusetelijärjestelmä
• Hankinnan ja logistiikan, lääkintälaitehallinnan ja kiinteistöhuollon järjestelmät
• Asiakas- ja ostolaskutus sekä tukien maksatukset
• Työryhmätyöskentely käynnissä asian edistämiseksi
• Vaikutusten arviointi tietojärjestelmiin ja toimintaan meneillään
• Tarvittavat koulutukset loppuvuodesta

Yleiset hallinnon järjestelmät
• Toimistosovellukset: Hyvinvointialueelle tulee käyttöön uusi Teams, Sharepoint (ml. intranet)
ja muut O365 -palvelut. Pääsääntöisesti tiedot eivät siirry nykyisistä järjestelmistä, vaan
siirroista annetaan ohjeistus ja osoitetaan tarvittavat työtilat syksyn aikana.
• Talous- ja HR -järjestelmät: Hyvinvointialueen tarpeisiin laajennetaan toiminnan
käynnistyessä sairaanhoitopiirin henkilöstöhallinnon (pääjärjestelminä Prima, Titania/Numeron
(PELA), HRM, Populus, Sympa/eTaika (PELA)) ja taloushallinnon (pääjärjestelminä Fina,
OMNI360 Raha, Basware P2P, FPM, Asla, M-Atlas, Medi (PELA)) järjestelmät.
• Työaikakirjaus toteutetaan jatkossa mobiilileimauksena.
• Yleiset tukipalvelut: Asian-, sopimus- ja päätöstenhallinta, sähköiset allekirjoitukset yms.
laajennetaan sairaanhoitopiirin järjestelmistä.
• Kuntien tai kuntayhtymien (pl. VSSHP) nykyisiä toimialariippumattomia järjestelmiä ei näin
ollen jää käyttöön.

Alustava aikataulu muutoksista
Elokuu
Hyvinvointialueen käyttäjätunnukset jakoon
Uudet tietokoneet, näytöt, puhelimet jakoon
Uudet päätelaitteet käyttöön
Puhelimiin uudet SIM-kortit (muut kuin Elisan
liittymät. Numerot pääosin säilyvät)
Hyvinvointialueen intra aukeaa
Hyvinvointialueen yhteiset sovellukset käyttöön
Koulutukset
Hyvinvointialueen käyttäjätuki (2M-IT)

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu Joulukuu 2023

Mistä saan lisätietoa?
• Väliaikainen verkkosivusto
Vshyvinvointialue.fi
(osio Henkilöstölle)
• Tutustu myös saman
sivuston materiaalipankkiin
(sivun alalaidasta)

