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OMNI360 –järjestelmän koekäyttö
Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän kunnista Hyvinkää, Järvenpää sekä
Mäntsälä-Pornainen käyttävät GCI:n toimittamaa Pegasos –potilastietojärjestelmää. CGI:llä on käynnissä OMNI360-hanke, joka tulee korvaamaan nyt
olemassa olevat Pegasos-, Uranus-, ja ProConsona –järjestelmät. Tällä hetkellä
hanke on vaiheessa, jossa CGI etsii OMNI360 –järjestelmälle organisaatioita
koekäyttäjiksi.
Järvenpään sosiaali- ja terveyspalvelut ovat vuosien 2017 ja 2018 aikana
osallistuneet OMNI360-järjestelmän käyttäjätestauksiin. Nyt järjestelmän
koekäytössä lähtisi mukaan kaikki kolme kuntayhtymän Pegasos –organisaatiota.
Järjestelmän koekäytössä organisaatioiden nykyisiin testiympäristöihin asennetaan
OMNI360 –versio, jota koekäyttöön valittu joukko ammattilaisia pääsee sekä
ohjatusti valittujen potilastapausten mukaisesti, että itsenäisesti käyttämään ja
kommentoimaan. CGI on mukana koekäytössä havainnoimalla ammattilaisten
työtä sekä dokumentoi ja analysoi koekäytössä esiin tulleet havainnot ja kehityskohteet. Koekäytön arvioitu alkamisajankohta olisi maalis-huhtikuu 2019 ja
koekäyttö päättyisi 30.6.2019. Koekäytöstä ei synny järjestelmäntoimittajan
suunnalta kuluja organisaatiolle.
OMNI360 –järjestelmän koekäytöllä organisaatiot pääsevät muodostamaan oman
kokemuksensa järjestelmän hyödyistä eri ammattiryhmille sekä testaamaan sen
sopivuutta sosiaali-ja terveydenhuollon palveluiden järjestelmänä kuntayhtymässä.
Koekäyttöorganisaatioilla on myös mahdollisuus vaikuttaa OMNI360-järjestelmään
tehtävästä kehitystyöstä sekä toiminnallisuuksien viimeistelyyn. Keski-Uudenmaan
sote kuntayhtymälle ei ole käytössä yhteistä potilastietojärjestelmää vaan
organisaatiot jatkavat nykyisten potilastietojärjestelmien käyttöä. Koska päätöksiä
tai valmisteluita yhteisen potilastietojärjestelmän käyttöönotosta ei vielä ole, on
kuntayhtymän edun mukaista tutkia myös uusia, markkinoille tulevia potilastietojärjestelmiä.

Päätös

Päätän, että Mäntsälän / Mustijoen sosiaali- ja terveyspalvelut osallistuu CGI:n
OMNI360 –järjestelmän koekäyttöön vuonna 2019 antamalla henkilökunnan
työpanoksen järjestelmän testaamiseen. Koekäytön arvioitu alkamisajankohta on
maalis-huhtikuu 2019 päättyen 30.6.2019. Koekäytöstä ei synny järjestelmän
toimittajan suunnalta muita kustannuksia testaamiseen käytetyn henkilökunnan
työpanoksen lisäksi.

Päätös perustuu

Hallintosääntö 3 luku 3 §

Jakelu

tepasa/päälliköt, K-U sote kirjaamo, Pegasos- ja ProConsona tuki,
kehittämispäällikkö, kunnanjohtaja, sosiaali- ja terveyslautakunta

Päätöksentekijä

Satu Komulainen
vs. sosiaali- ja terveysjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite:
Mäntsälän sosiaali- ja terveyslautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä,
puh. (019) 264 5000 (vaihde), fax. (019) 264 5212
sähköposti: palvelupiste@mantsala.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja tekijän on allekirjoitettava
se. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi: 2.1.2019
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi (Kuntalaki 139 §)
sähköpostilla, pvm./ tiedoksiantaja: 2.1.2019
postitse, pvm./ tiedoksiantaja:
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