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Uusi Oulu voi ottaa
oppia e-Virosta
Uuden Oulun 2013 myötä Oulun
Tietotekniikka (0TT) on työstänyt tietoteknisten järjestelmien
yhteensovittamista jo vuoden
ajan. Haasteita työn tekemises
sä on ollut valtavasti. Suurin ja
vaativin on ollut sosiaali- ja ter
veyshuollon potilastietojärjes
telmien yhteensovittaminen eri
° toimijoiden kesken.
OTT:n henkilöstö on tehnyt
ansiokasta työtä uuden Oulun
tietoteknisten järjestelmien toi
eteen, ja työ jatkuu
vu
1
edelleen.
Meilla OTT:n johtokunnan ja
¶ senillä on ollut värikäs ja antoisa
neljävuotiskausi. Olemme pe
rehtyneet OTT:n toimintaan tie
totekniikkapalvelujen tuottajana
‘Oulun kaupungin eri hallintokun
nille. Olemme myös tutustuneet
Viron tietotekniikan toimintaan
ja tietoteknisiin ratkaisuihin.
““Jif6 ‘iirfeiIlä Suoms
sa herättänyt mielenkiinnon
tietotekniikkaa
siihen,
voidaan hyödyntää kokonaisval
taisesti sähköisissä palveluissa.
Virossa on luotu sähköinen hen
kilökortti, jota käytetään kaikis
sa kansalaispalveluissa, kuten
esimerkiksi it-asioinnissa, säh
‘ köisessä allekirjoituksessa ja ää
nestämisessä internetin kautta.
Myös meillä suomalaisilla on
° ID-kortti, ja sen hyödyntäminen
tulevaisuudessa olisi toivotta
vaa. Rahaa tietoteknisten järjes
telmien kehittämiseen on käy
tetty valtavasti, mutta tulokset
eivät ole olleet vaikuttavia.
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Viron tietotekniikkajärjestel
mää on lähdetty rakentamaan
puhtaalta pöydältä. Sinne on
syntynyt päätie eli X-road,johon
liitetään kaikki tietokannat sekä
järjestelmät.
Tämä X-road mahdollistaa myös

kasvun siten, että sen varaan
pystytään rakentamaan hyviä
sähköisiä palveluja aina kun tar
ve vaatii. X-road on selkäranka
e-Virossa, joka linkittää yhteen
eri tietokannat sekä julkisella et
tä yksityisellä sektorilla.
Uusi Oulu tuo tietoteknisiä
haasteita jatkossakin. Kanta-oh
jelmisto (e-arkistointi, e-resepti)
on käytössä jo osittain julkisella
sektorilla, ja yksityisen sektorin
pitäisi ottaa se käyttöön 2014.
Voimme ottaa oppia Viron
hyvistä käytännöistä ja raken
taa myös uuden Oulun käyttöön
tietotekniikan Oulu-road, johon
liitetään hajautettuja ja monen
eri tietotekniikan palvelun tuot
tajan sähköisiä palveluja, joita
onjo olemassa.
tarvitaan
Tulevaisuudessa
yhä enemmän yhteistyötä ja
vuorovaikutusta eri toimijoiden
kesken, jotta saamme meille kai
kille toimivat sähköiset palvelut.
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