
VALTUUSTOALOITE 

Tietotekniikan hyödyntäminen Vaasan kaupungissa. 

Tietotekniikkaa hyödyntämällä voidaan aikaansaada parempia ja tehokkaampia palveluja kuntalaisille. Samalla on 
mahdollista saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä toiminnassa. 

Luettelen seuraavassa neljä (4) eri kohdetta, joissa tietoteknisin ratkaisuin saavutetaan kustannussäästöjä ja 
parannetaan kuntalaisten palveluita: 

1. Otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön järjestelmä, jonka avulla vaasalainen voi ottaa yhteyttä 
terveyskeskukseen sähköisesti. Tämä sopii tilanteisiin, joissa ei vaadita pikaista hoitoa. Järjestelmä 
monipuolistaa ja helpottaa kuntalaisen yhteydenottoa terveyskeskukseen.  

Vastaavat järjestelmät ovat jo käytössä esim. Seinäjoella ja Kokkolassa ja kokemukset ovat hyvin myönteisiä. 
Vasteajaksi on sovittu useimmissa tapauksissa 3 vrk kysymyksen saapumisesta terveyskeskukseen. 
Kotkassa on vastaava järjestelmä myös käytössä ja kysymyksiin vastaa Medi-Info. Kokkolassa sähköiseen 
kyselyyn vastaa terveyskeskuksen verkkohoitaja. Kaikki kysymyksen ja vastaukset kirjataan potilaskantaan. 

Kokkolan ja Seinäjoen järjestelmään voi tutustua Internet-osoitteessa www.verkkohoitaja.fi  

Verkkohoitaja.fi-järjestelmästä on Kokkolassa käytössä myös ruotsinkielinen palvelu. 

2. Otetaan käyttöön mahdollisimman nopeasti ja yhteistyössä Vaasan keskussairaalan kanssa sellainen 
järjestelmä, jota käyttäen kaikki potilasta koskevat tiedot (myös röntgenkuvat) siirtyvät tarvittaessa 
Vaasan terveyskeskuksesta Vaasan keskussairaalan ja takaisin sähköisinä tiedostoina. 

Nykyisessä käytännössä, jossa tietoja ei merkittävässä määrin voida siirtää sähköisenä em. paikkojen välillä, 
aiheutuu potilaalle turhia kokeita ja käyntikertoja sekä tarpeettomia kustannuksia yhteiskunnalle. 

3. Siirrytään v. 2007 alusta käytäntöön, jossa valtuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet ja myöhemmin 
myös lautakuntien jäsenet saavat kokousmateriaalit sähköisinä tiedostoina. Paperiversiot esityslistasta 
toimitettaisiin vain niille, jotka sitä erikseen pyytävät. Kokoukset pidetään myös sähköisinä kokouksina 
kannettavan tietokoneen avulla. 

Nykyisin valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja osalle lautakuntien jäsenistä toimitetaan esityslistat 
henkilöautojakeluna, usein jopa ilta-aikaan. Tällainen kokousmateriaalin tekeminen ja jakaminen on hyvin 
kallista. Usein papereiden tiedot ovat puutteellisia tai osasta kopioista on vaikea saada selvää. 

Paperittoman esityslistan etuja ovat sen edullisuus ja reaaliaikaisuus sekä se, että voidaan hyödyntää entistä 
tehokkaammin erilaisia liitetietoja, esim. tilastoja, kaavoja ja karttoja tms. 

4. Otetaan viimeistään v. 2008, jolloin Vaasassa on asuntomessut, käyttöön järjestelmä, jota käyttäen 
rakennusluvan voi hakea sähköisesti. 

Nykyisen paperikäytännön ongelmana on mm. että asiakas joutuu toimittamaan esim. asemakaavan 
paperiversiona rakennusvalvontavirastoon, vaikka se on jo kaupungin organisaatiossa olemassa sähköisenä 
versiona. Samoin useimmat asiakkaiden rakennuspiirustukset ja siihen liittyvät dokumentit ovat jo hakijalla 
itsellään valmiina sähköisessä muodossa. 

Sähköisessä rakennuslupa-järjestelmässä lausunnot ja luvat voidaan myös jakaa nopeasti ja taloudellisesti.  

Käytäntöä koskevan sähköisen rakennuslupa selvitystyön voi tehdä Vaasa yksin, mutta kyseisessä asiassa 
on helppo tehdä yhteistyötä naapurikuntien tai jopa valtakunnan tasolla. 

5. Mahdollisuuksia tietotekniikan hyödyntämiseen on monessa muussakin kohteessa ja esitän, että 
perustetaan tarvittaessa toimikunta selvittämään myös muita kuntalaisten sähköisiä palveluita ja 
sopimaan niiden käyttöönotosta aikatauluineen. 
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