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• Satakunnan SOTE-palveluluiden 
järjestäjäorganisaatiot 

• SSHP, Kessote, Posa, Rauma, Pori, 
Säkylä, Huittinen, Eura.

• Pelastustoimi = Satakunnan 
pelastuslaitos

• SOTE-palvelualan käyttämät ICT-
palvelut vahvasti sidoksissa kuntien 
ICT-palveluihin

• Kuntayhtymät tuottavat/hankkivat 
ICT-palvelut itsenäisesti
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• Järjestelmiä arviolta 400-500kpl. 
• Osa vahvasti yhteiskäytössä kunnissa SOTE:n

sekä muiden palvelualojen kanssa.
• APTJ-järjestelmiä yhteensä 16kpl  (Terveys, 

Sosiaali, STH)

• Siirtyviä sopimuksia arviolta 500-600kpl

• Kuntayhtymien ja kuntien tärkeitä 
kumppaneita sidosyksiköt (2M-IT Oy, 
Kuntien Tiera Oy, Sarastia Oy)



ICT-muutoshanke
• Hanke käynnistetty 01/2022 (suunnittelu 8/2021)

• ICT-muutoksen kustannusarvio vuosille 2021-2025: 28 M€

• Hankkeelle myönnetty STM:n valtionavustusta  8,7 M€

• Hyvinvointialueelle tulossa lisärahoitusta VM:n 
lisätalousarviosta n. 7 M€ vuoden 2022 muutoksia varten

• Välttämättömän ICT-muutoksen rahoitusvaje STM:n
myöntämän ja lisätalousarviosta todennäköisesti saatavan 
rahoituksen jälkeen n. 13 M€



ICT-muutoshanke - organisaatio

• Hyvän projektimallin mukainen hanke/ohjelmaorganisaatio, 
joka ohjaa projekteja/aliprojekteja Hanke toteuttaa 
perustietotekniikkaan sekä järjestelmiin  liittyviä projekteja

• Hanke rahoittaa/tukee järjestelmien käyttöönottoja esim. 
talous, henkilöstöhallinto, materiaalihallinto jne.

• ICT-muutoshanke vastaa muutoksen toteuttamisesta 2022 –
2023. Vuoden 2022 aikana hyvinvointialueelle määritellään 
ICT-toimintamalli sekä tietohallinnon organisaatio jatkuvien 
palvelujen operointiin ja kehittämiseen



Organisointi 1.3.2022 alkaen
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ICT-
muutoshankkeen 
tavoitteet

• Vuonna 2023 yhteinen potilastietojärjestelmä

• Vuonna 2024 yhteinen asiakastietojärjestelmä

• Uusi yhteinen verkko/toimialue jossa ovat sekä palvelut että käyttäjät

• Mahdollisimman paljon toimistosovellusten käyttöä pilvipalveluympäristöstä + 
työasemaohjelmistot

• Keskitetty laitehallinta (työasemat + mobiililaitteet)

• Keskitetty käyttövaltuushallinta

• Kuntien ICT-palveluiden riippuvaisuuksien purkaminen



Projektit 2022 –
• ICT-toimintamalli – organisointi ja 

prosessit; sidosyksiköt
• Kokonaisarkkitehtuuri 
• ICT-sopimukset
• Liikkeenluovutukset 
• Infra 

• Käyttöpalvelut
• Laitteet
• tukipalvelut 
• Tietoliikenne
• AD/IDM

• Tahe ja  materiaalihallinnon liittymät
• Sovellusmuutokset (n. 300 

järjestelmää)
• Potilastietojärjestelmien 

yhtenäistäminen
• Asiakastietojärjestelmien 

yhtenäistäminen
• Digi-palvelujen yhtenäistäminen, 

intra/verkkopalvelut
• Rekisterinpitäjyys, muutokset

• Tietoturva ja –suoja
• Pelastustoimi





Muutoksen riskit
• Muutoksen tarvitsema rahoitus vielä riittämätön
• Organisaatioiden omien henkilöresurssien takaaminen työmäärään 

nähden haasteellista
• Palveluntuottajien resurssit
• Aikataulu – liian vähän aikaa ns. pirstalemaakuntien muutoksien 

läpiviemiseen
• Vuodenvaihteessa 2022-2023 toteutetaan hyvinvointialueen 

käynnistymisen kannalta vaadittavat tietojärjestelmämuutokset
• Edellyttää Satakunnan hyvinvointialueen organisaatiorakenteen ja 

kustannuspaikkarakenteen valmistumista 05/2022 mennessä
• Järjestelmämuutoksen valmistelu ja toteutus 05/2022 – 12/2022



Yhteystiedot 

Jukka Mäkilä jukka.makila@satakunta.fi Muutosjohtaja

Leena Ollonqvist leena.ollonqvist@satasairaala.fi ICT-jaoston puheenjohtaja

Kaisu Plaami kaisu.plaami@pori.fi Vastuuvalmistelija

Jari Purola jari.purola@satasairaala.fi Vastuuvalmistelija

Matti Franck matti.franck@satakunta.fi ICT-hankejohtaja
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