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KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN 
KUNTAINLIITTO 
atk-toimisto/EEH/eeh/LVUORIl 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
atk- toiminta ja sen periaatteet 

1. Yleista 

Tietotekniikan kayttöönotossa ja kehittamisesssa tu- 
lee lahtea kuntainliiton perustehtavasta, joka on ja- 
senkuntien vaestön sairaanhoito. Tallöin sairaanhoi- 
dolla tarkoitetaan potilaan sairauteen liittyv%i tut- 
kimista, hoitoa, laakinnallista kuntoutusta, terveys- 
neuvontaa ja ennaltaehkaisya. 

Em perustehtavien lisaksi kuntainliitto jarjestaa 
sairaanhoitopalveluksia mybs kuntainliiton alueen 
terveyskeskuksille ja sosiaalihuollon yksiköille huo- 
lehtien hoidon porrastuksen toteuttamisesta paallek- 
kaisten toimintojen valttamiseksi. 

Jotta kuntainliitto voisi huolehtia näistä tehtavis- 
täan tehokkaasti ja tuloksellisesti on tieto nahtava 
yhtenä tarkeana voimavarana, jolla voidaan parantaa 
seka kaytannön potilaspalvelua etta johtamista sen 
kaikilla tasoilla. Vasta kun molempien alueiden tie- 
tojenkäsittely on kunnossa, voidaan onnistua sairaa- 
lan reaaliprosessien hallinnassa. 

2. Atk- toiminta Keski-Suomen keskussairaalassa 

Keskussairaalassa atk:n hyvaksikayttö käynnistyi v. 
1976, jolloin ensimmSisent4 atk- sovelluksena otettiin 
kayttöön ulkopuolisen palvelukeskuksen (vtkk) kehit- 
tamä palkanlaskentajärjestelmä. Ta113 hetkella kes- 
kussairaalalla on palvelukeskuksen kanssa kayttösopi- 
mus, joka kattaa kaikkiaan 18 erillistä sovellusta. 
Taman lisaksi on käytössä itse tehtyjä tai muilta 
sairaaloilta/yhteisöilta hankittuja sovelluksia. So- 
vellusten kayttö tapahtuu osaksi palvelukeskuksen 
laitteistoilla ja osaksi sairaalan omilla laitteis- 
toilla. 

Suurin osa kaytössa olevista atk- jarjestelmista on 
sairaaloiden yhdessa teettämiä yleiskayttöisia, sai- 
raalakohtaisesti sovellettavissa olevia systeemeita. 
Valtakunnan tasolla tama yhteistyö on organisoitu nk 
sairaalasovellusten johtoryhmän (SSJR) valitykseila. 

Keskussairaalan atk- toiminnan tehostamiseksi hankit- 
tiin sairaalaan oma pientietokonelaitteisto (VAX-11/ 
750) v. 1982. Laitteistokapasiteettia kasvatettiin 
hankkimalla toinen vastaavanlainen laitteisto v. 
1985. VAX-laitteistoilla on otettu kayttöön yleis- 
kayttöisia nayttöpaatetyöskentelyyn perustuvia sovel- 
luksia. NayttUpPatteita ko sovelluksiin on kytketty 
90 kpl, kirjoitinpaatteita 5 6  kpl ja mikrotietokonei- 
ta 3 kpl. 

Keskussairaalan hallinto-osastoon kuuluvassa atk- 
toimistossa työskentelee 8 henkilöa. Vakinaista atic- 
henkilökuntaa ei sairaanhoitopiirin muilla laitoksil- 



Keskussairaalan atk- kustannukset ovat vuositasolla n 
1 % sairaalan k~yttötalousmenoista. Vuoden 1986 atk- 
menot olivat 3.5 Mmk. Kuluvan vuoden atk-budjetti on 
4.1 Mmk. 

2.1 Tietojenkasittelyn kehittamissuunnitelma 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntainliiton atk- 
toiminnan kehittaminen perustuu kuntainliiton laati- 
maan tietojenkasittelyn kehittamissuunnitelmaan vuo- 
sille 1985-89. Suunnitelma noudattaa kunnallishallin- 
non atk- neuvottelukunnan (KATKO) suositusta. Suunni- 
telman laatimisesta vastasi keskusssairaalan atk- 
johtoryhma. Liittohallitus kasitteli suunnitelman ko- - 
kouksessaan 21.9.1984 ja hyvaksyi sen sairaanhoito- 
piirin atk- toiminnan perustaksi. Suunnitelma painot- 
tui voimakkaasti keskussairaalan atk- toiminnan ke- 
hittamiseen. Alueen tietojenkasittelyn osalta suunni- 
telma kasitteli lahinna periaattteita, joita olisi 
noudatettava sairaanhoitopiiriss2. Suunnitelmassa ko- 
rostetaan yhteistyön merkitysta niin laitos-, piiri- 
kuin myös valtakunnan tasolla. 

Tietotekniikan kehittyminen ja yhteiskunnassa tapah- 
tuvat muutokset vaikuttavat myös terveydenhuollon 
tietojenkasittelyn kehittämiseen. Oleellisia tekijöi- 
ta ovat mm 

1 atk- laitteet suhteessa niiden suoritusky- 
kyyn halpenevat 

2 etaisyys tulee menettamaan merkitystään tie- 
donsiirtoverkkojen yleistyessä 

3 tietojen hallittavuus paranee tehokkaiden - 
tietokantaohjelmistojen ansiosta 

4 henkilötyökustannukset kasvavat ja tätä 
kautta "raätalöityjen" ohjelmistojen kustan- 
nukset kohoavat 

Kohdat 1 - 3 luovat edellytykset hajautetun tietojen- 
käsittelyn toteuttamiselle. Tällä tarkoitetaan sitä, 
etta tietojenkkisittelykapasiteettia hajautetaan eri 
työpisteisiin kulloinkin tarvittava maara. Sairaan- 
hoitopiirin alueella tällaisia hierarkiatasoja ovat 

- henkildkohtainen tiet-käsittely (mikro/paate) 
- erikoisalakohtainen II (minitietokone) 
- laitostason I* (pientietokone) 
- sair.hoitopiirin II (suurtietokone) 

Nama eri hierarkiatasojen kayttamat laitteistot on 
liitettavissa yhteiseksi tietokoneverkoksi kunhan pi- 
detaan huoli siitä, etta kaytettavat laitteistot ja 
ohjelmistot ovat keskenaan yhteensopivia. Edelleen on 
mahdollista kytkea em laitteistot valtakunnan tason 
rekistereihin (tilastotietokannat, Laakintöhallituk- 
sen rekisterit). 



Henkilökustannusten jatkuva kohoaminen tulee johta- 
maan siihen, etta atk- jarjestelmien rakentamisessa 
kannattaa keskittaa niukat atk-resurssit koko valta- 
kunnan tasolla. Merkittavat uudet atk- sovellukset 
valmistetaan yhteistyöprojekteina. MyUs sairaanhoito- 
piirissa yhteistyön merkitys korostuu pyrittaessa ta- 
loudellisuuteen. Taman vuoksi eraana tietojenkasitte- 
lyn kehittamisperiaatteena sairaanhoitopiiriss9 onkin 

"Keskussairaalan teettamat tai itse tekemat 
ohjelmistot ovat myUs sairaanhoitopiirin 
muiden laitosten kaytettavissa- Sairaanhoi- 
topiirissa pyritaan mahdollisimman yhtsnai- 
seen laitteisto- ja ohjelmistokantaan" 

K-S shp:n kuntainliiton liittohallitus nimesi 1983 
atk- johtoryhman, jonka tehtavana on tietojenkasitte- 
lyn kehittäminen ja koordinointi kuntainliitossa. 
Atk- hankkeiden toteutuksesta vastaa keskussairaalan 
atk- toimisto. Tietojenkasittelyn kehittamissuunni- 
telmassa korostetaan kayttajien osallistumisen tar- 
keytta suunniteltaessa uusien atk- jarjestelmien 
kayttöönottoa. Atk- johtoryhman alaisuudessa toimii 
sovellusaluekohtaisia työryhmia, joiden tehtavanki on 
jarjestelmien kehittaminen, koulutuksen suunnittelu 
jarjestelmiin seka jarjestelmiin liittyvä tiedottami- 
sen hoitaminen. 

2.2 Tietojarjestelmat 

Tietojarjestelmat laitoksittain ja sovellusalueittain 
on esitetty liitteessä 1. Tietojarjestelmat on nimet- 
ty ja ryhmitelty reaalisen sovellusalueensa mukaan. 
Lisäksi on esitetty ne laitteistot, joilla kukin lai- 
tos suorittaa talla hetkella tietojenkasittelytehtä- 
viaan. 

Potilashallinta 

Keskussairaalassa otettiin kayttöön 1985-86 paäte- 
kayttainen ATLAS- potilassiirtojen hallintajarjestel- 
mä (POTI). Jokilaakson aluesairaalassa ko järjestelmä 
otetaan kayttöön lokakuussa 1987. Järjestelmä sisal- 
täa potilaan sisaankirjaukseen, sisaisiin siirtoihin 
ja uloskirjaukseen liittyvat hallinnolliset tietc~jen- 
kasittelytehtavat. Hallinnollisten potilastietojen 
lisäksi järjestelmään rekisteröidaan laakintöhalli- 
tuksen poistoilmoitustiedot, jotka siirretaan kerrsn 
vuodessa piirin h o i d o n p a a t t & i m i s r e k i s t e r i i n .  Hallin- 
nollisiin tarpeisiin tarkoitetut potilastilastot 
tuotetaan POTI- jarjestelmasta. Jarjestelman suurin- 
pana ongelmana on sen tekninen rajoittuneisuus lisä- 
tietojen keruuta varten (esim toimenpiteiden rajaton 
keruumahdollisuus, erikoisalakohtaisten potilastieto- 
jen keruu jne). 



Jokilaakson aluesairaalan laboratorio on hankkinut 
mikrotietokoneella toimivan laboratoriojärjestelmän, 
joka palvelee laboratorion sisaista toimintaa. Pyyn- 
töjen/vastausten valitysliikennetta ko jarjestelmassa 
ei ole. Keskussairaalan laboratorion ja Kinkomaan la- 
boratorion valinen pyynt8jen/vastausten valinen vies- 
tinta seka laboratoriotutkimusten rekisteröinti on 
toteutettu keskussairaalan kehittamalla ohjelmistol- 
la. Lisaksi keskussairaalan laboratorio on kayttanyt 
tilapaisresurssein kehitettya alueellista laaduntark- 
kailuohjelmistoa. Jarjestelman ongelmana on sen epa- 
luotettavuus. Laboratorion tietojenkasittelyn kehit- 
telyssa tuleekin pyrkia valtakunnallisten jarjestel- 
mien hyödyntamiseen oman tuotekehittelyn asemasta. 

Koko piirin kattava hoidonpaattamisjarjestelma on ol- 
lut käytössa vuodesta 1977 lahtien. Jarjestelma ka- 
sittaa laakintahallituksen edellyttamat poistoilmoi- 
tustiedot. HoidonpaSttamisrekisteri on ollut ainut 
tietolahde, jota voidaan hyödyntaä piirin potilastie- 
tojen analysoinnissa niin lääketieteellisiin kuin 
myös hallinnollisiin tarkoituksiin. Rekisterin hyö- 
dynnettavyyden suurin ongelma on tehokkaiden ja riit- 
tavan kayttajalaheisten ohjelmistojen puute. Nykyisin 
tietojen saantiin kuluu kohtuuttoman paljon aikaa ja 
voimavaroja (lahinna henkilötyöta). Toinen ongelma on 
ollut tietojen epaluotettavuus, joka johtuu pääosin 
inhimillisista tekijöista: puutteellisesti/huolimat- 
tomasti täytetyistä lomakkeista, tiedon sisällön epa- 
tarkasta maarittelystä, kommunikointivaikeuksista 
tiedon tarvitsijan ja tiedon tuottajan väli112 ts yh- 
teisten nakemyksien puutteesta jne... 

Kuntoutuspotilaiden lahetteiden rekisteröinti hoide- - 
taan keskussairaalan kehittamälla kuntoutusjarjestel- 
malla. Jiirjestelmän puutteena on sen irrallisuus 
potilashallinnon järjestelmasta. 

Toiminnan tilastointia varten keskussairaalassa ja 
Jokilaakson aluesairaalassa on käytössa kummankin it- 
senaisesti kehittamat röntgentutkimusten rekisteröin- 
tijarjestelmat. Mielentervystoimistojen toimintaa 
palveleva MIETO- tilastointi on ollut kaytössa vuo- 
desta 1978 lähtien- 

Keskussairaalassa on ollut kaytössa lapsen terveys- 
tutkimus jarjestelma vuodesta 1976 lahtien. Laakintö- 
hallitus edellyttaa 1.1.1987 alkaen, että jokaisesta 
syntyneesta lapsesta on tehtävä syntymailmoitus. 
Laadittava syntymailmoitus ja uusi kehitetty synny- 
tyskertomuslomakkeisto edellyttavat lapsen terveys- 
tutkimusjarjestelman taydellista uusimista. 



Talous- ja omaisuushallinta 

Tuotantotalouden hallinnasta seka yleis- etta eri 
omaisuuslajien jarjestelmat ovat suurimmaksi osaksi 
viela 1970- luvulla kehitettyja eraajojarjestelmia. 
Tosin parhaillaan on menossa voimakas kehitysvaihe 
naiden tietojarjestelmien uusimiseksi vastaamaan 
usein esille tuotuja odotuksia: tiedon ajantasaisuus 
ja virheettamyys, johdon tietotarpeet jne. 

Keskussairaala, Jokilaakson aluesairaala ja Juurlkks- 
niemen sairaala kayttavat yhteisia jarjestelmia. 

Kangasvuoren sairaala kayttaa Jyvaskylan kaupungin 
atk- jfirjestelmia yleishallinnossa. Kayttissa on ta- 
lousarvion seuranta. 

Sisa-Suomen sairaala kayttga kirjanpidossa ja talou- 
sarvion laadinnassa Nixdorf- jarjestelmaa. 

Talous- ja materiaalihallinnon alueella (kuin myös 
muidenkin) suurimmat ongelmat vanhoissa jarjestelmis- 
sa ovat siina etta 

jarjestelmat eivat vastaa todellisuutta. 
Jarjestelmat ovat toisistaan irrallisia kun 
niiden sensijaan pitaisi pystya kommunikoi- 
maan keskenaan 
tiedot eivat ole yhdenmukaisia 
jarjestelmat ovat osin teknisesti erilaiset 
eri laitoksissa. 

Työvoiman kaytön hallinta 

L 

Palkanlaskennan osalta tilanne piirissä on vastaava 
kuin taloushallinnon sovelluksissa: keskussairaala, 
Jokilaakson aluesairaala ja Juurikkaniemen sairaala 
käyttävat samaa jarjestelmaa (SAPLA), kun taas Kan- 
gasvuoren sairaala kayttaa kaupungin kanssa ns KUPLA- 
järjestelmaa ja Sisa-Suomen sairaala kayttaa Nixdorf- 
jarjestelmaa. 

Keskussairaalassa on ollut kaytössa vuodesta 1984 
lähtien paatekayttöinen henkilötietojarjestelma (HE- 
TI). Jokolaakson aluesairaala on ottanut ko jarjes- 
telman kaytttiönsa kevaalla 1987. 

Kangasvuoren sairaala kayttaa kaupungin henkilörekis- 
terijarjestelmaa. 



Palvelujen tuotannon/saannin hallinta 

Palvelujen tuotannon/saannin hallinnalla tarkoitetaan 
lahinna johdon suunnittelu- ja toteutumatietojen hal- 
lintaan liittyvia jarjestelmia. Tallaista yhtenaista 
johdon tietojarjestelmaa ei ole ollut toistaiseksi 
kaytettavissa. Toimintakertomuksen ja kuntainliitto- 
suunnitelman tekemista varten seka vastuualueiden 
oman toiminnan seurantaa varten tuotetaan erillisia 
raportteja kaytössa olevista jarjestelmista. Tietojen 
yhdistely eri voimavarojen kaytön osalta seka pidem- 
mSn aikavalin seuranta ovat olleet kaytannössa mah- 
dottomia. Yleisesti voidaankin todeta, etta nykyiset 
rekisterit kylla sisaltavat paljon tietoa mutta sen 
hyödyntaminen on vahaista johtuen eri jarjestelmien 
sisaltamien tietomuotojen epayhtenaisyydesta. Taman 
ongelman ratkaisutapaan on viitattu johdannossa; on 
luotava seka tietojen vastaavuus reaaliprosessien 
kanssa etta eri jarjestelmien tietomuotojen identti- 
SYYS- 

Toimtstotyun hallinta 

Toimistotyölla tarkoitetaan tPss& muihin kuin em hal- 
lintotietoihin liittyvia tietotehtavië. Keskussairaa- 
lassa on kaytössa ns A T L A S -  toimistojërjestelma, joka 
pitaa sisallaan tekstinkasittelyn, taulukkolaskennan 
ja kortisto-ohjelmiston. Vuoden 1987 alusta on jar- 
jestelmaa laajennettu kasittamaan myös elektroninen 
posti. Ongelmana on ollut, ettei kysyntaa ole pystyt- 
ty taysin tyydyttamaan johtuen laiteresurssien puut- 
teesta (paatteet,linjat,keskusyksikkU) 

Jokilaakson aluesairaalassa on kaytössa TEKO- teks- 
tinkasittely ja KALK- taulukkolaskentaohje1mistot. 
Sisa-Suomessa on kaytössa XEROX- tekstinkasittelylai- 
te, 



3. Alueellisen atk- toiminnan periaatteet 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue kasittaa 32 kun- 
taa. Kuntainliittoja tai vastaavia alueella on 

- Keski-Suomen shp:n kl 
- Jokilaakson aluesairaalan kl 
- Juurikkaniemen sairaalan kl 
- Kangasvuoren sairaala 
- Sisa-Suomen sairaalan kl 
- 1 1  terveyskeskus kl:a 

Erikoissairaanhoidon hallinnon yhdistaminen viiden 
ensiksi mainitun laitoksen osalta on suunniteltu ta- 
pahtuvaksi vuoden 1988 alusta. 

Alueellisen tietojenkasittelyn kehittamista ja koor- 
dinointia varten keskussauraalan atk- johtoryhmia 
laajennettiin kutsumalla edustajat aluesairaalasta, 
psykiatrisista sairaaloista seka kahdesta terveyskes- 
kuksesta. 

Alueellinen tietojenkasittely on viela talla hetkellä 
vahtiista. Alueellisena atk- toimintana voidaan maini- 
ta mm 

- poistoilmoitusten rekisterainti ja tilastointi 
- mielenterveystoimistojen avohoitotilastointi 
- terveyskeskusten Teho- tilastointi 
- lapsen terveystutkimus 
- laboratorion 

- Teho- tilastointi 
- alueellinen laaduntarkkailu 

- koko piirin kattava runkosopimus atk- kayttUpalve- 
lujen osalta 

- lausunnot laitosten atk- hankkeista - vaestörekisteritietojen hankinta sairaanhoitopiirin 
kuntien ja kuntainliittojen kayttöan 

- alueellinen atk- koulutus 
Tietojenkasittelyn koulutuksella pyritaan edesautta- 
maan yhteisk3yttUisten atk- jarjestelmien kayttöanot- 
toa koko sairaanhoitopiirissa. Kuntainliittosuunni- 
telmassa 1987-1991 atk- palvelujen osalta todetaan mm 

"Henkilökunnan valmiuksia atk:n hyväksikäyt- 
tUön parannetaan jarjestamalla koulutusta. 
Piirin yhteisessa kaytössa olevien atk- so- 
vellusten osalta koulutus jarjestetiian 
alueellisena koulutuksenaw 

Alueellisen tietojenkasittelyn kehittaminen on t#lla 
hetkella voimakkaassa kaymisvaiheessa johtuen yhtasl- 
ta erikoissairaanhoidon kuntainliittohallinnon yhdis- 
tsmishankkeesta ja toisaalta vtkk:n kehittaman ATLAS- 
tuotantotaluteen liittyvien osajarjestelmien valmis- 
tumisesta. 



3.1 Kuntainliittohalinnon yhdistaminen 

Erikoissairaanhoidon kuntainliittohallinnon yhdista- 
mista varten liittohallitus perusti 10.12.86 kuntain- 
liittohallintotoimikunnan. Kaytannön asioiden valmis- 
tamista varten toimikunta perusti seitseman työryh- 
maa, joiden tehtavana oli selvittaa omalta olueeltaan 
ne toimenpiteet, joihin on ryhdyttava, jotta yhdisty- 
nyt kuntainliitto voisi aloittaa toimintansa 1.1.1988 
alkaen. 

Tietotekniikkatyaryhmfi on tarkastellut yhdistamishan- 
ketta tietojarjestelmien kannalta. Tyaryhma jatti vki- 
liraporttinsa 3.4.1987. Raportti koostuu tietojarjes- 
telmien nykytilanteen analyysista, tavoitteiden aset- 
tamisesta ja tietohallinnon kehittamisstrategian maa- - 
rittelysta. Tavoitteeksi asetettiin laitosten perus- 
toimintoja tukevan kokonaistietojarjestelman toteut- 
taminen siten, etta piirissa on yhtenaiset jarjestel- 
mat kaytussa 1.1.1990 alkaen. 

3.2 Tietohallinnon kehittamisstrategia sairaanhoitopiirissä 

Tassa esitetty suunnitelma perustuu tietojenkiisitte- 
lyn kehittamissuunnitelmassa 1985-89 esitettyihin 
suuntaviivoihin. Erikoissairaanhoidon kuntainliitto- 
hallinnon yhdistaminen ei periaatetasolla vaikuta 
aiemmin esitettyihin suunnitelmiin. Kuntainliitto- 
hallinnon yhdistyminen tosin edesauttaa näiden suun- 
nitelmien toteutumista. Tietojenkasittelyn kehitta- 
misessa on johtoajatuksena ollut etta ne jarjestelmat 
joita keskussairaala on ollut kehittamassa valtakun- 
nallisissa projekteissa ovat koko piirin kaytettavis- - sa. Tavoitteena onkin ollut, etta piirissa kaikki 
laitokset kayttavat samoja jarjestelmiä täysin yh- 
teensopivin laitteistoin tietoliikenneverkon valityk- 
sella paikallisesti (omat tiedot) tai keskitetysti 
(yhteiset tiedot) riippuen tietokohteesta. 

3.2.1 Tavoitteet 

Tietohallinnon tavoitteiden tulee tukea kuntainlii- 
ton tavoitteita. Toisin sanoen tietojen hallinnan 
kuin myös kaikkien muidenkin hallinnollisten ja avus- 
tavien yksiköiden toiminnan on viime kädessä tuettava 
kuntainliiton varsinaista tehtavaa joka on jasenkun- 
tien vaestön sairaanhoito. Taman näkökohdan mukaan 
voidaan atk- toimiston toiminta-ajatuksena pitää 

erikoissairaanhoidon laitosten reaaliproses- 
sien laadun ja tehokkuuden parantaminen tie- 
tohallinnon avulla ja sita kautta kokonais- 
valtaisen sairaanhoitopalvelujen tuotantoka- 
sityksen seka itse terveyden edistäminen. 



Tietohallinnon tavoitteet taman toiminta-ajatuksen 
mukaan eri toimintojen osalta ovat 

Potilasprosessi 

Potilaan siirto-, tutkimus- ja hoitoproses- 
sien laadun ja tehokkuuden parantaminen. 

Tuotantotalouden prosessi 

Resurssien osto-, jakelu-, hoitoon kkiyttami- 
sen seka palvelujen maksuprosessien laadun 
ja tehokkuuden parantaminen. 

ToimistotyBn prosessi 

Toimistoissa itsenaisesti syntyvien muiden 
kuin en reaaliprosesseihin liittyvien sano- 
mien kasittelyprosessien laadun ja tehokkuu- 
den parantaminen. 

Palvelujen tuotannon/saannin hallintaprosessi 

Johdon eri reaaliprosesseihin liittyvien yh- 
teenvetosanomien kasittelyprosessin laadun 
ja tehokkuuden parantaminen. 

3.2.2 Tietohallinnon organisointi sairaanhoitopiirissa 

Terveydenhuollon valtakunnallisen tietojarjestelmien 
kehittamis- ja yllapito-organisaation (SSJR) lakkaut- 
tamisen seurauksena kyseinen tehtava siirtyi keskus- 
sairaaloille oman piirinsa osalta vuoden 1987 alusta. 
Taman mukaan keskussairaalan tulee huolehtia tieto- 
hallinnon koordinoinnista piirissaan. 

Keskussairaalan atk- johtoryhma ja alueellinen atk- 
johtoryhma yhdistetaan Keski-Suomen sairaanhoitopii- 
rin alueelliseksi tietohallinnon johtoryhmaksi (ATJR) 
jonka tehtavana on koordinoida tietotekniikan kehit- 
tamista sairaanhoitopiirissä. ATJR:n organisaatiomal- 
l i  on esitetty liitteessa 1. 

Kussakin laitoksessa toimii sovelluskohtaisia työryh- 
miä, jotka huolehtivat sovelluksen kayttöönoton, 
käytön ja koulutuksen koordinoinnista omassa laitok- 
sessaan. 



3.2.3 Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuuri 

Tietohallinnon kehittamisen ongelmat ovat johtuneet 
paaasiassa siitë, etta kehittamista ei ole kytketty 
riittavasti varsinaisen toiminnan analyysiin ja ke- 
hittamiseen. Jarjestelmia on tehty ratkomaan tiettyja 
yksittaisil alueita (esim kirjanpito, varastokirjan- 
pito, tilastointi jne) nakematts riittnvasti koko- 
naisprosesseja ja muita yhteisia piirteitë; toimin- 
nothan eivat ole irrallisia vaan toisistaan riippu- 
vaisia seka fyysisesti etta loogisesti. Tietojenka- 
sittely on vastaavasti nahtavë prosessina, jossa tie- 
tyt vaiheet seuraavat toisiaan. Esimerkiksi irtaimen 
omaisuuden tietojenkasittely alkaa hankintojen suun- 
nittelusta ja paatyy monien vaiheiden jtilkeen omai- - 
suuslaskentaan. Vastaavanlainen prosessi on nahtava 
myös muissa resurssilajeissa seka potilashallinnas- 
sa. 

Tietohallinto tulee jatkossa toteuttaa siten, etta se 
tukee tata todellista prosessia mahdollisimman hyvin. 
Toinen edettava suunta kehitystyössa on yhdistaa eri 
prosessit tai niiden vaiheet "pystysuunnassa" toi- 
siinsa, jolloin vaiheet saadaan synkronoitua paikal- 
lisesti. Tallöin puhutaan ns operatiivisten tietojar- 
jestelmien vastaavuudesta reaalimaailman kanssa. Kun 
viela samassa ajallispaikallisessa vaiheessa oleva 
tieto laitetaan yhdenmukaiseen ulkoiseen muotoon var- 
mistetaan johdon tietotuotannon onnistuminen etuka- 
teen. 

Yha selvemmin tiedosta on tullut yrityksille ja pal- 
veluorganisaatiolle strategisesti tarkea. Väestö ha- 
luaa, etta potilaspalvelua parannetaan. Julkisen ter- - 
veydenhuollon palvelujen on oltava kilpailukykyisiä 
yksityisten tuottamien vastaavien palvelujen kanssa. 
Tietohallinto nahdaankin yhtenä mahdollisuutena vas- 
tata tahan haasteeseen. Esimerkiksi pankit ja vakuu- 
tuslaitokset ovat muuttamassa tuote/palvelukeskeiset 
tietokannat asiakaskeskeisiksi. Terveydenhuollossa 
tamä tarkoittaa tuotantoa kuvaavien tiedostojen kor- 
vaamista potilaskeskeisilla tietokannoilla ts ter- 
veyskertomus/sairauskertomus tietokannalla. 

Tietohallinnon kehittaminen vaatii kokonaisohjausta, 
joka johtaa sairaanhoitotoimintaa parhaiten tukeviin 
ratkaisuihin, mahdollistaa teknologisen kehityksen 
ongelmattoman ja jatkuvan hyvaksikaytön, luo ja kan- 
nustaa kayttajien innovatiivisuutta ja uusien ratkai- 
sujen syntymista. Arkkitehtuuri - tietyt kokonaisra- 
kenteet, yleissuunnitelmat ja pelisaann6t - ovat oh- 
jauksessa avainasemassa. Arkkitehtuuri luo tietohal- 
linnolle puitteet ja pelisaannöt. 



4. Ajankohtaisia hankkeita 

4.1 Seuranta ja tutkimus 

Sairaanhoitopiirin kuntainliiton johtosaannössa maa- 
ritellaan kuntainliiton johtamisperiaatteet (lukd 4). 
Johtosaannussa todetaan seurannan ja tutkimuksen 
osalta mm seuraavaa 

2 2  # Kuntainliiton toimintaa on johdettava ta- 
voitteellisesti, tehokkaasti ja taloudelli- 
sesti jarjestelmallisen suunnittelun ja 
seurannan sekä toiminnan kehittämisen edel- 
lyttaman tutkimuksen ja henkilöstökoulutuk- 
sen avulla. 

Kuntainliiton johtoryhma asetti kevaalla 86 työryh- 
man, jonka tehtävana oli suunnitella kuntainliitolle 
uusi vuoden 1987 alussa kayttoönotettava johdon ra- 
portointijarjestelmä. Työryhma sai työnsä valmiiksi 
toukokuussa 86 paatyen esittamaän vastuualueiden joh- 
toryhmille toimitettavan johdon raportin kokoamista 
nykyisin kaytössä olevien erillisten raportointijar- 
jestelmien pohjalta. Uudessa keskitetyssa johdon ra- 
portissa erillisraporttien sisaltBa on muokattu sel- 
keämpaan ja luettavampaan muotoon. On-line toimintona 
tapahtuva johdon raportointi toteutetaan sen jalkeen 
kun ATLAS- tuotantotalouden osajarjestelmat ovat kay- 
tössä, jolloin myös piiritason raportointi on mahdol- 
lista. 

Alueen vaestön sairastavuutta ja laitosten kayttöa on 
pyritty selvittama2in erillistutkimuksilla. Keski-Suo- 
men vaestön käyttämia/tarvitsemia erikoislaakaripal- 
veluja on selvitetty piirin hoidonpaattamisrekisterin 
sisaltamien laaketieteellisten ja demokraafisten tie- 
tojen avulla. Selvityksissa on käytetty myös valta- 
kunnallisia rekistereja. Parhaillaan on menossa "ai- 
vohalvauksen koko kuvaw tutkimusprojekti. Tutkimus 
käsittaa Jyvaskylan, Palokan ja Vanhan Korpilahden 
ktk1:n kaikki yhden vuoden aikana sairastuneet aivo- 
halvauspotilaat. Tutkimuksessa selvitetaan kaikki po- 
tilaiden hoitoon ja laakitykseen liittyvat asiat, 
hoidon hinta, potilaiden asuntoasiat seka miten poti- 
laille on kaynyt sairaalasta paasyn jalkeen. Tutki- 
muksen tietolahteena ovat poistoilmoitusten lisaksi 
sairauskertomukset, kuolintodistukset, kyselylomak- 
keet seka verrokkiaineiston hankkimiseksi K-S:n shp:n 
väestörekisteri. Tutkimus valmistuu syksylla 1987. 



4.2 Jarjestelma ym hankkeita 

Parhaillaan on menossa potilashallintaan liittyvä 
hoidonvaraus- ja ajanvarausjarjestelman SAVA kayttöö- 
notto. 

Työvuorotaulukoiden suunnittelussa kokeillaan neljal- 
1a osastolla TYKO- ohjelmistoa. 

ATLAS- toimistojarjestelmaan kuuluvaa elektronista 
postijarjestelmaa sovelletaan lh- esityslistojen tie- 
donvalityksessa. 

Keskussairaalan sisaisen tietoliikenneverkon suunnit- 
telu on menossa. Verkon toteutus ja kolmannen tieto- 
koneen hankinta tulevat ajankohtaisekiksi v.  1988. - 
Samassa yhteydessa toteutetaan atk- konehuoneen siir- 
to kantasairaalan puolelle. 

Lahiajan merkittavin tietojarjestelmahanke on ATLAS- 
tuotantotalouden kayttoonotto. Teknista toteutusta 
varten vuokrataan tarvittavat tietojenkasittelylait- 
teistot ja luodaan yhteydet vtkk:n IBM-suurtietoko- 
neisiin koko piirin osalta. 






