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AKUSTI-foorumi on alueiden ja kuntien, Kuntaliiton sekä kansallisten 
toimijoiden yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon 

muutoksia tukeva verkosto. 

AKUSTIn toiminta on avointa, ja kehitysprojektien tulokset ovat 
laajasti käyttöönotettavissa ja selvitysten tulokset hyödynnettävissä.  
Toteutettavista yhteistyökohteista ja käynnistettävistä projekteista 
sovitaan AKUSTIn johtoryhmässä. Valmistelevaa työtä tekee sekä 

Kuntaliitossa työskentelevä sihteeristö, että AKUSTIn työvaliokunta.

Tähän luetteloon on koottu päättyneiden projektien 
aikaansaannokset ja tukimateriaalit, jotka löytyvät linkin takaa 

ladattavaksi sivuiltamme  www.kuntaliitto.fi/akusti.

Lisätietoja:

akusti@kuntaliitto.fi

Projektin 
nro

Projekti Julkaisu/ linkki

5/2019 (DIGIPAM-projekti) TULOSSA tammikuussa 2020

4/2019 SOTE ICT palvelutuotantoskenaariot LOPPURAPORTTI

Arviointilomake päätöksentuen tueksi

RACI-matriisi vastuualueiden määrittelyyn

3/2019 Asiakas- ja potilastietojärjestelmä-
kentän tilannekuva ja riskianalyysi

LOPPURAPORTTI, Diaesitys

2/2019 Asiakas- ja toimintalähtöisen digi-
kehittämisen toimintamalli -selvitys

LOPPURAPORTTI

Diaesitys

1/2019 Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
tehtäväverkon toimeenpanon pilotoin-
ti ja täydentävä ohjeistus

Tuen ja ylläpidon suunnittelu 
(tuen hallintamalli)

Sote-ICT-käyttöönottoprojektien viestinnän 
suunnitteluopas

Sote-ICT-käyttöönottoprojektien viestinnän tulos-
kortti ja viestintäloki

Sote-ICT-viestinnän suunnittelu, diaesitys

Projektin tilanneraportoinnin liikennevalo-
järjestelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien 
käyttöönottokoulutukset - opas koulutuksen suun-
nitteluun

ICT-projektin riippuvuusmatriisi (APTJ)

Toimivaltakartta päätöksenteon vastuutahoista ja 
tarvittavista päätöksistä

Ohjeistus: Toiminnan kuvauksien hyödyntäminen 
asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotos-
sa

APTJ tehtäväkortit 2.0
ATPJ-järjestelmien siirron ja konsolidoinnin tehtä-
väkortit

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Loppuraportti_kuntaliitto_soteICTpalvelutuotantoskenaariot_17092019_FINAL%20%285%29.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SOTE%20ICT-skenaariot%202019%20-%20kysymyslomake%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksenteon%20tueksi.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/sote_ict-skenaariot_RACI_v1.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/APTJ-tilannekuva_04-2019-julkaisu_0.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Digikehitt%C3%A4misen%20toimintamalliehdotus.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Digikehitt%C3%A4minen_esitys_0.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tukipalvelut_julkaistava.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Viestinta_julkaisu.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Viestinta_julkaisu.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Viestinn%C3%A4n%20tuloskortti%20ja%20muutosloki.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Viestinn%C3%A4n%20tuloskortti%20ja%20muutosloki.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Viestinn%C3%A4n_diat.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kopio%20Liite%20asiaan%205%20a%20Tilanneraportti_Liikennevalot.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kopio%20Liite%20asiaan%205%20a%20Tilanneraportti_Liikennevalot.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SIIKA-aptj-koulutusopas2019.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SIIKA-aptj-koulutusopas2019.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SIIKA-aptj-koulutusopas2019.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Projektin%20riippuvuusmatriisi.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/toimivaltakartta_270219_1.0.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/toimivaltakartta_270219_1.0.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SIIKA-toiminnan%20kuvaukset%20%28liitteet%20mukana%29.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SIIKA-toiminnan%20kuvaukset%20%28liitteet%20mukana%29.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SIIKA-toiminnan%20kuvaukset%20%28liitteet%20mukana%29.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/APTJ-teht%C3%A4v%C3%A4t%20FINAL_SIIKA_1.2_05032019.pptx
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Projektin 
nro

Projekti Julkaisu

5/2018 Tietojärjestelmäkonsolidointien 
hankintaoikeudelliset reunaehdot - 
selvitys ja algoritmit -projekti 

OHJE 1.02

Materiaalin hyödyntäminen esityksenä

Liite 2 Sopimuksen muuttaminen

Liite 3.1 Analyysityökalu, Suorahankinta, 
vain yksi toimittaja, versio 1.0

Liite 3.2 Analyysityökalu, Suorahankinta, 
äärimmäinen kiire, versio 1.0

Liite 3.3 Analyysityökalu, Suorahankinta, 
lisätilaus, versio 1.0

Lisäliite 6 Analyysityökalu, Valtiontuen selvitys

Lisäliite 6.1  Valtiontukialgoritmiin, KAAVIO 
Valtiontuesta

Lisäliite Kaikki algoritmit - analyysityökalut

4/2018 Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
yhdistämisen kustannus- ja hyöty-
analyysi

Sote-järjestelmäkonsolidaation kustannus-hyö-
tyarvioinnin pohja, ohjeistukset ja referenssi-
laskelmat, LOPPURAPORTTI

3/2018 Sote- ja maakuntauudistuksen 
yhteydessä toteutettavat tietojär-
jestelmämuutokset

Lait ja lakiesitykset sekä maakunta- ja toimitta-
jahaastattelut, keskeiset nostot

2/2018 Sote- ja hyvinvointipalveluiden 
asiakkuudenhallinta

Sote- ja hyvinvointipalveluiden asiakkuuden-
hallinta, LOPPURAPORTTI

Projektin 
nro

Projekti Julkaisu

1/2018 Maakuntien ICT-muutokset ja muu-
tosten tukitoimenpiteet -projekti

LOPPURAPORTTI 

APTJ-tehtäväkortit 1.0
Asiakas- ja potilastietojärjestelmien siirron ja 
konsolidoinnin tehtäväkortit

TAHE-tehtäväkortit 1.0
Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien 
siirron ja konsolidoinnin tehtäväkortit

APTJ-tehtävät excel-muodossa 1.0

TAHE-tehtävät excel-muodossa 1.0

TEHTÄVÄVERKOT JA -KARTAT
Molempien osa-alueiden tehtäväverkot ja teh-
täväkartat pptx-muodossa

1/2017 Maakuntien ICT-muutosskenaa-
rioprojekti 
 

LOPPURAPORTTI versio 1.0 

Maakuntien ICT-muutosskenaariot, KUVAKO-
KOELMA

Skenaariovaihtoehdot ja 
valintakriteerit -pohja

ICT-muutosskenaariot 
Lähtötilanteen selvityspohja

5/2016 VirtuaaliSote - 
Digitaaliset Sote-palvelut 
kansallisesti

Digitaalisten sote-palveluiden kansallisesti 
yhteinen julkaisu 

4/2016 Sote-ICT -menot kunnissa ja kun-
tayhtymissä 2015-2016

LOPPURAPORTTI

3/2016 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjes-
telmien hyödynnettävyys erikois-
sairaanhoidossa ja Sote-kuntayhty-
missä

LOPPURAPORTTI

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TIKO-laki%20ohje_1.02.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TIKOLAKI-materiaalin%20hyodyntaminen.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%202%20Sopimuksen%20muuttaminen.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%203.1%20%20Analyysity%C3%B6kalu%20suorahankinta%20vain%20yksi%20toimittaja.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%203.1%20%20Analyysity%C3%B6kalu%20suorahankinta%20vain%20yksi%20toimittaja.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%203.2%20%20Analyysity%C3%B6kalu%20suorahankinta%20%C3%A4%C3%A4rimm%C3%A4inen%20kiire.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%203.2%20%20Analyysity%C3%B6kalu%20suorahankinta%20%C3%A4%C3%A4rimm%C3%A4inen%20kiire.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%203.3%20%20Analyysity%C3%B6kalu%20suorankinta%20lis%C3%A4tilaus.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%203.3%20%20Analyysity%C3%B6kalu%20suorankinta%20lis%C3%A4tilaus.docx
http://Liite 1 Valtiontukialgoritmiin (TIKOLAKI-työpaketin lisäliite 5), KAAVIO Valtiontuesta 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/LIS%C3%84LIITE%206%20Valtiontukialgoritmi.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%206.1_Kaavio%20valtiontuesta.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%206.1_Kaavio%20valtiontuesta.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/LIS%C3%84LIITE%20Kaikki%20algoritmit.docx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/KUHA%20Sote-J%C3%A4rjestelm%C3%A4konsolidointien%20kustannus-hy%C3%B6ty-arviointipohja_Loppuraportti_p%C3%A4ivitetty_0.pdf 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/KUHA%20Sote-J%C3%A4rjestelm%C3%A4konsolidointien%20kustannus-hy%C3%B6ty-arviointipohja_Loppuraportti_p%C3%A4ivitetty_0.pdf 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/KUHA%20Sote-J%C3%A4rjestelm%C3%A4konsolidointien%20kustannus-hy%C3%B6ty-arviointipohja_Loppuraportti_p%C3%A4ivitetty_0.pdf 
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-%20ja%20maakuntauudistuksen%20yhteydess%C3%A4%20toteutettettavat%20tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4muutokset.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote-%20ja%20maakuntauudistuksen%20yhteydess%C3%A4%20toteutettettavat%20tietoj%C3%A4rjestelm%C3%A4muutokset.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite2_loppuraportti%20Sote-%20ja%20hyvinvointipalveluiden%20asiakkuudenhallinta.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite2_loppuraportti%20Sote-%20ja%20hyvinvointipalveluiden%20asiakkuudenhallinta.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Loppuraportti%20ICT%20muutosskenaariot19062017_1.0.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/APTJ-teht%C3%A4v%C3%A4t%20FINAL_SIIKA_1.2_05032019.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TAHE-teht%C3%A4v%C3%A4t%20FINAL.1.1.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/APTJ-teht%C3%A4v%C3%A4t%20FINAL_Lavonen_20180927.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/TAHE-teht%C3%A4v%C3%A4t%20FINAL.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Teht%C3%A4v%C3%A4kartat%20ja%20teht%C3%A4v%C3%A4verkot%201.0.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Loppuraportti%20ICT%20muutosskenaariot19062017_1.0.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuvien%20kokoelma%20loppuraportti_muokattava_FINAL_19062017.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuvien%20kokoelma%20loppuraportti_muokattava_FINAL_19062017.pptx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%202%20Skenaariovaihtoehdot%20ja%20valintakriteerit.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%202%20Skenaariovaihtoehdot%20ja%20valintakriteerit.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%201%20l%C3%A4ht%C3%B6tilanteen%20selvityspohja.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite%201%20l%C3%A4ht%C3%B6tilanteen%20selvityspohja.xlsx
https://www.kuntaliitto.fi/file/6462/download?token=yb6HrEZY
https://www.kuntaliitto.fi/file/6462/download?token=yb6HrEZY
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Sote%20ICT%20kustannuslaskentaraportti_300816.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Akusti_palveluseteli_ja_ostopalvelujarjestelmaselvitys_raportti_26082016_Julk.pdf
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Projektin 
nro

Projekti Julkaisu

2/2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon 
 tietojärjestelmäkokonaisuuden 
 uudistamisen yhteistyön neuvottelu-
projekti

UNA-hanke, Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
järjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely

1/2016 Hyvinvointitietojärjestelmäkokonai-
suuden uudistamisen valmistelupro-
jekti

LOPPURAPORTTI

Kotona asumista tukevat teknologiat,
ESISELVITYS

2/2015 AKUSTI-tietoliikenneselvitys LOPPURAPORTTI

1/2015 Kuntaomisteisten IT-yhtiöiden rooli ja 
asema osana sosiaali- ja terveyden-
huollon muuttuvia rakenteita

LOPPURAPORTTI

1/2014 Esiselvitys kansallisen palveluväylän 
käyttöönotosta sosiaali- ja terveyden-
huollossa

ESISELVITYS

Tekninen ohje palveluväyliliitäntöjen valmiste-
lun tueksi

MUISTIINPANOJA:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/HANKO.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/file/6465/download?token=KGK1SF7c
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/AKUSTI-Tietoliikenneselvitys-20151209.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Kuntaomisteisten%20IT-yhti%C3%B6iden%20skenaariotarkastelu_AKUSTI-ohry_raporttiaineisto.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Palveluv%C3%A4yl%C3%A4_SOTE%20-esiselvitys%20loppudokumentti.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/palveluv%C3%A4yl%C3%A4_tekninen_ohje.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/palveluv%C3%A4yl%C3%A4_tekninen_ohje.pdf
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