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SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS  - MITÄ TAPAHTUU DIGITALISAATIOLLE, 
TIETOHALLINNOLLE JA ICTLLE? LYNC-keskustelu 
 
Pekkarinen Tuomo [10:25]:  
määritelkää digitalisaatio 
Vainio Karri [10:29]:  
http://vm.fi/digitalisaatio : "Digitalisaatio on sekä toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisoin-
tia että palveluiden sähköistämistä. Kyse on isosta oivalluksesta, miten omaa toimintaa voidaan muuttaa jopa 
radikaalisti toisenlaiseksi tietotekniikan avulla." 
Pekkarinen Tuomo [10:30]:  
hienoa :) 
Krank Sami [10:30]:  
esim. uber taksit. Kohta joku keksii uber lääkärit ;) 
Pekkarinen Tuomo [10:33]:  
erittäin hyvä idea, vuodeosasto kotiin, appsilla uber lääkäri paikalle ... 
Ihalainen Harri Rovaniemi [10:35]:  
Nyt Suomella on hyvä näytön paikka uuden digiyhteiskunnan rakentamisessa. Isot linjat vaikuttaa asialliselta.  
Erityisesti tietohallinto on laitettu uudistusveturiksi jälleen kerran.  
Kuinka moni tietohallintojohtaja on johtoryhmässä kunnissa, kuinka vaikutus johtamiseen näkyy. Tätä kannattaa 
varmaan pohtia, eli muutoskykyä. 
Romo Seija [10:38]:  
Totta puhut! 
Kaipainen Antti [10:40]:  
Kaipaisin kuitenkin tietoa edelleen mittareista varsinkin jos ne ovat valtakunnallisesti sovellettavia. Se konkreti-
soi asioita ja luo myös pohjaa suunnittelulle. 
Porrasmaa Jari (STM) [10:42]:  
sote mittareiden määrittelyä varten on omatyöryhmä (elikkä siitä tulee  tietoa myöhemmässä vaiheessa) 
vaimensin kaksi osallistujaa kun kuului rahinaa...  
Forss Mikael [11:38]:  
Näissä puheenvuoroissa tulee selvästi ilmi miten olennainen tietohallinnon ja sote-palveluprosessin välinen suh-
de on. Täytyy huolehtia siitä, ettei tietohallinto jää irralliseksi ja siten abstraktiksi, jolloin sitä on tois vaikea myös 
johtaa. 
Forss Mikael [11:43]:  
Veijon kommentti on erittäin tärkeä: suurimmat säästöt eivät synny ICT:stä pelkästään (vaikka niissäkin on  tällä 
hetkellä merkittäviä päällekkäisyyksiä) vaan ne syntyvät nimenomaan palveluprosessien rationalisoinnista ja hy-
västä johtamisesta! 
Pekkarinen Tuomo [11:45]:  
siirtymäajalle väliaikainen lainsäädäntö, jolla helpotettaisiin uusien alueellisten, sote-ratkaisua tukevien, toimin-
tamallien syntymistä (poistetaan rekisterinpitäjyys yms. haasteet) 
--> mahdollistetaan sote ict:n syntyminen evoluutiopohjaisesti 
Forss Mikael [13:31]:  
Voisiko saada kommentteja siitä miten kansallinen ohjaus (tietohallinto- arkkitehtuuri ym.) tulisi järjestää. Se on 
eri asia kuin palvelujen tuottaminen! 
Taipale Antti-Olli [13:32]:  
Älkää unohtako digitaalista turvallisuutta! 
Taipale Antti-Olli [13:35]:  
Oleellista olisi koko ajan kysyä, "Miten"? Mitä-akseli kyllä näkyy hoituvan :) 
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