
UNA@AKUSTI-
areena:
sosiaalihuolto
17.9.2019

UNA@AKUSTI-
areena:
sosiaalihuolto

Workshop-
tilaisuus
sosiaalihuollon
tiedonhallintaan
liittyen

§ Workshopin tarkoituksena on lisätä eri osapuolten välistä
ymmärrystä liittyen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiseen.
Tilaisuus kokoaa ajankohtaista kansallista kehittämistä ja
paikallistason kokemuksia yhteen. Workshop –osiossa mm.
pohditaan, mitä etuja alueellisesti yhtenäisellä
asiakasjärjestelmällä saataisiin sosiaalihuollon toiminnassa.

§ Tilaisuus on suunnattu erityisesti sosiaalihuollon ammattilaisille,
järjestelmien pääkäyttäjille, sosiaalihuollon alueellisille kehittäjille
sekä sosiaalialan osaamiskeskuksille sekä terveydenhuollon
ammattilaisille ikäihmisten hoivan osalta.

§ Tilaisuuteen voi osallistua sekä paikan päällä Kuntatalolla
Helsingissä, että verkossa. Tilaisuus taltioidaan, ja workshop
järjestetään siten, että myös etäosallistujat voivat tuoda
näkemyksensä esiin työpajassa.
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Ohjelma
9.00 Aamukahvia tarjolla

10.00 Tilaisuuden avaus:
§ AKUSTI Jani Jussila
§ UNA Oy Petri Pekkala

10.20 Sosiaalihuollon ajankohtainen lainsäädännön valmistelu, tilannekuva: STM Anna
Kärkkäinen

10.50 Sosiaalihuollon Kanta-asioiden eteneminen ja käyttöönotot: THL Jaakko Penttinen ja
Jaana Taina

11.30 lounas

12.30 Erillisten sosiaalihuollon toimintamallien ongelmia järjestelmäkehittämisen
näkökulmasta: Kokemuksia Kanta-Hämeestä ja Pirkanmaalta; Pikassos Matti Karvonen

13.00 Kokemuksia sosiaalihuollon toimintamallien yhtenäistämisestä:
§ Päijät-Häme: Sanna Hämäläinen
§ Eksote: Minna Kälviä

14.00 Työpaja: Mitä alueellinen sosiaalihuollon järjestelmä mahdollistaisi? Nopeat voitot ja
pidemmän aikavälin kehittämisen kautta tulevat muutokset

Tilaisuus päättyy noin klo 15.30 mennessä
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Mikä AKUSTI?
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§ Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon
tietohallintoyhteistyöfoorumi vuodesta 2014
§ Toiminnan rahoittavat: kunnat, sairaanhoitopiirit ja STM
§ Toimintaa operoi sihteeristö, joka hallinnollisesti toimii Kuntaliiton

sosiaali- ja terveysyksikössä
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Ketkä toiminnan rahoittavat ja ketkä ovat
toiminnassa mukana?
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AKUSTI
Alueiden ja kuntien sosiaali- ja

terveydenhuollon
tietohallintoyhteistyöfoorumi Suomen

Kuntaliitto ry

YO-
Sairaanhoitopiirit

Sosiaali- ja
terveysministeriö

Kunnat ja
kuntayhtymät
Helsinki, Espoo, Jyväskylä,
Oulu, Turku, Vaasa, Pori,
sote-kuntayhtymät ja
sairaanhoitopiirit

PPSHP, PSSHP,
PSHP, HUS, VSHP

Nykyiset rahoittajaorganisaatiot
IT -in house yhtiöt
2M-IT, Apotti, Kuntien Tiera,
UNA oy, ISTEKKI

KELA

THL

Maakuntavalmistelu-
organisaatiot Mukana toiminnassa
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Miten AKUSTI toimii ja mitkä ovat toiminnan
tavoitteet?

§ AKUSTI ottaa verkostojensa avulla
ketterästi kopin haastavista kysymyksistä

§ Toteuttaa/teettää tarpeellisia selvitystöitä
ja työkaluja tavoitteiden tueksi

§ Verkostotyö

§ Tukea maakunta- ja sote-uudistusta

§ Turvata jo tehdyn ICT-kehittämistyön
tulosten hyödyntämistä uusiutuvissa
rakenteissa

§ Konteksti: sosiaali- ja terveydenhuollon
ICT
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Tilaa uutiskirjeet!
AKUSTI
http://url.ukkola.fi/akustiuutiset

UNA oy
http://eepurl.com/gnrcuz


