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ICT-muutoksen alatyöryhmä
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja
asiakkaiden palvelujen turvaaminen muutoksessa mahdollisimman vähin häiriöin vaatii kehittämistä, toimenpiteitä ja uusia ratkaisuja myös tukipalveluissa. Muutoksessa on varmistettava johtamista, hallintoa,
taloutta ja palveluja tukevien tukipalvelujen sekä välineiden toimivuus ja jatkuvuus.
Tietohallinnon, tiedonhallinnan, tiedolla johtamisen ja ICT:n osalta tarvitaan toimenpiteitä samanaikaisesti
kansallisesti, alueiden ja kansallisten toimijoiden välillä ja alueilla. Muutoksen toteuttaminen hallitusti, vaiheittain ja priorisoiden tehdään yhteistyössä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistaminen, hyvinvointialueen perustaminen, edellyttää muun muassa toimivaa kansallista ja alueellista tietopohjaa, tietojohtamisen välineitä, tietojärjestelmäratkaisuja, tiedonhallinnan käytäntöjä, infraa ja toimivaa tietohallintoa.
ICT valmistelun turvaamiseksi perustetaan alatyöryhmä. Työryhmän rooli on ensisijaisesti kokoava kokonaiskuvan rakentaminen ja alueellisen valmistelun ja toimeenpanon tukeminen. Työryhmän työ kytkeytyy
tiiviisti sitä ohjaavan alueellisen valmistelun jaoston muiden alatyöryhmien työhön. Uudistusta viedään
eteenpäin toiminnan muutos edellä, jota ICT osaltaan tukee. ICT valmistelun tarpeet sekä niiden ajallisuus
nousevat muiden työryhmien työstä, joita kokoava ICT-muutoksen alatyöryhmä kokoaa ja täydentää.
Tavoite
ICT-muutoksen alatyöryhmän tavoitteena on toimia ICT valmistelua kokoavana ja valmistelua tukevana
ryhmänä. Tavoitteena on tukea ja osaltaan varmistaa jatkuvuutta sekä turvallista siirtymistä hyvinvointialueeseen.
Kokoavan alatyöryhmän ensivaiheen päätavoitteena on päivittää ja tarkentaa alueellisen valmistelun tiekarttaa ja tunnistaa ICT valmisteluun liittyviä kriittisiä kysymyksiä, joita uudistuksen kansallisen ja alueellisen valmistelun eri vaiheissa tulisi huomioida tai vaativat ratkaisuja.
Työryhmän tavoitteena on tuottaa tietoa valmisteluun ja mahdollistaa tiedon ja käytäntöjen jakaminen.
Työllä on tiivis kytkös alueelliseen valmisteluun ja aikanaan uudistuksen toimeenpanoa.
Toimikausi
1.3.2021 – 31.3.2023
Tehtävät
• Koota yhteen, täydentää ja kuvata muiden valmistelutyöryhmien tuottamaa ICT valmistelua
• Huolehtia sote-uudistuksen tiedolla johtamisen, tietohallinnon, tiedonhallinnan ja ICT:n valmistelun yhteys valmistelun tiekarttaan
• Tunnistaa ja kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen sekä toimialariippumattoman
ICT:n yhteiset sekä toisaalta erilliset ratkaisut
• Tunnistaa kansallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kohteita
• Tunnistaa kriittiset valmistelun ja toimeenpanon vaiheet
• Tukea muodostuvan hyvinvointialueen toimeenpanoa ja toimintaa
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Työskentelytapa
Työryhmälle nimetään puheenjohtaja johtaja Minna Saario, STM, joka kokoaan työhön verkoston. Verkoston jäsenissä huomioitava ainakin alueelliset ja kansalliset toimijat, kuten ministeriöt, DigiFinland, THL ja
Kuntaliitto. Työn valmisteluun ja sitä tukemaan muodostetaan sihteeristö.
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