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2M-IT Oy
2M-IT Oy on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen
yhtiö. Integroimme kumppaniyritystemme kehittämiä terveysteknologian innovaatioita asiakkaidemme
potilastietojärjestelmiin ja tuomme markkinoiden parhaat ratkaisut alan käyttöön. Tavoitteenamme on tuottaa
mahdollisimman käyttäjäystävällisiä, turvallisia ja taloudellisia palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon
muuttuviin tarpeisiin. Näin olemme tekemässä arvokasta työtä asiakkaidemme kanssa, jotka pyrkivät kohti
samaa tavoitetta: yhteistä hyvinvointia.
Kestävien sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palvelujen rakentaminen vaatii kokemusta, ymmärrystä ja
näkemystä. Tarjoamme osaamista kolmella osa-alueella:
Tietotekniikkapalvelut: mm. tuki- ja kapasiteettipalvelut, tietoturvan hallinta
Ratkaisupalvelut: mm. asiantuntijapalvelut, tuotekehitys ja sote-integraation hallinta
Sovelluspalvelut: mm. sovellustuki sekä järjestelmä-, testaus-, ja integraatiopalvelut
Innovatiiviset ja ketterät ICT-ratkaisumme helpottavat sote-ammattilaisten jokapäiväistä työtä 14 maakunnan
ja 15 sairaanhoitopiirin alueella.
www.2m-it.fi

2M-It Oy:n työskentelyjakson kuvaus
Millenium Docs

Aihe
Uuden sukupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutus- ja
käynnistysvaiheen määrittelyjen viimeistely ja katselmointikierroksen
avustavat tehtävät sekä mahdollinen toteutusvaiheen suunnittelu
Uuden sukupolven asiakas- ja potilastietojärjestelmissä pystytään ohjaamaan sotepalvelujen asiakasprosesseja tehokkaammin. Kuitenkin myös tulevaisuudessa
tarvitaan loppukäyttäjille suunnattuja sovelluspalveluita. Tulevat sovelluksen
hallintapalvelut mahdollistavat asiakaskohtaiset räätälöinnit aiempia järjestelmiä
helpommin. Tulevaisuuden ratkaisut tulee kehittää siten, että asiantuntijoiden
toimesta kyetään tukemaan asiakkaiden muutoksia helposti ja
kustannustehokkaasti. Uudessa järjestelmäkokonaisuudessa on olemassa
kansalaista osallistavia ominaisuuksia, jotta kansalainen voi osallistua itse
palveluprosessiinsa. Sovelluspalveluiden osalta tukipalvelua on toimitettava myös
kansalaisille nykyisen ammattilaispalveluiden lisäksi. Järjestelmän perusperiaatteita
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ovat avoimet rajapinnat, jotta mahdollistetaan jatkossa tarvittavat
kehittämiskokonaisuudet asiakastarvekohtaisesti.
2M-It Oy on vahvasti mukana omistajiensa tukena uuden sukupolven asiakas- ja
potilastietojärjestelmien muutoksessa. Kokonaisuus on käynnistymässä hankinnan
valmisteluvaiheella ja vuoden 2019 aikana on tavoitteena siirtyä
neuvottelumenettelyn toteutusvaiheeseen. Yhtiö tarjoaa mahdollisuutta osallistua
koulutukseen liittyvällä työskentelyjaksolla määrittelyvaiheen viimeistelyyn sekä
katselmointikierrosten avustavien tehtävien hoitamiseen ja toteutusvaiheen
valmisteluun.

Kesto

3 kk

Toivottu ajankohta

touko-heinäkuu 2019, ajankohdasta voidaan neuvotella ja sopia erikseen

Hakijalta odotamme

Projekti- ja hanketoiminnan osaamista sekä sote- ja/tai ict-alan tuntemusta

Palkka

2800 euroa/kk

Työaika

36,75 h/vko, työaikaliukuma käytettävissä

Työpaikan osoite

Joukahaisenkatu 9 B, 20520 Turku

Lisätietoja tehtävästä

Johanna Andersson, päällikkö, APTJ-ohjelma
johanna.andersson@2m-it.fi, +358 44 223 1509

