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Terveydenhuollossa kuten muussakin palvelutoiminnassa 
tieto on eräs tärkeimmistä voimavaroista. Ilman riit- 
tävää tietoa ja tiedon joustavaa välitystä terveyden- 
huolto ei kykene vastaamaan niihin odotuksiin, joita 
sille asetetaan. Tietotekniikan korkea taso ja nopea 
kehitys toisaalta kuitenkin antavat mahdollisuudet 
terveydenhuollon sekä palvelutoiminnan että hallinnon 
jatkuvaan kehittämiseen. 

Keskeinen terveydenhuollolle asetettu vaatimus on 
toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantami- 
nen. Tähän liittyy oleellisella tavalla sekä hallin- 
nolliset että toiminnalliset uudistukset. Erikois- 
sairaanhoidossa ollaan näihin tavoitteisiin pyrkimäs- 
sä sairaanhoitopiirejä muodostamalla. Maassamme toi- 
mii viisi sairaanhoitopiirin kuntainliittoa, joista 
yksi on Keski-Suomessa. Vaikka Keski-Suomen sairaan- 
hoitopiiri on vanhin, ei se kuitenkaan toiminnalli- 
sesti täytä niitä vaateita, joita sairaanhoitopiiril- 
le on syytä asettaa. Keski-Suomessa toimii edelleen 
neljä erikoissairaanhoidon kuntainliittoa ja yksi 
kunnan ylläpitämä erikoissairaala, jotka tosin on 
tarkoitus tämän kevään aikana fuusioida yhdeksi koko 
lääniä palvelevaksi kuntainliitoksi. 

Erikoissairaanhoidon kuntainliittohallinnon yhdista- 
misen keskeisenä tavoitteena on saattaa koko erikois- 
sairaanhoidon järjestäminen yhden päätöksentekijän 
vastuulle. Näin toivotaan voitavan nostaa terveyden- 
huollon palvelutasoa ja alueellista omavaraisuutta, 
turvata erikoissairaanhoidon kokonaisvaltainen kehit- 
täminen, lisätä joustavuutta palvelujen tuotannossa 
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sekä lisata kuntien tosiasiallisia mahdollisuuksia 
ohjata erikoissairaanhoidon toimintaa. Eli uskotaan 
voitavan lisata resurssien tarkoituksenmukaista käyt- 
töä seka ohjausta ja ennenkaikkea kehittää nykyista 
joustavammin toimiva erikoissairaanhoitolaitos. Sai- 
raanhoitopiirien muodostaminen antaakin mahdollisuu- 
den nykyista selkeämpaän alue- ja vaestövastuuseen ja 
samalla toivottavasti myös nykyista tuloksellisempaan 
yhteistyöhön hoidon porrastuksessa sekä perustervey- 
denhuollon että sosiaalitoimen kanssa. 

Sairaanhoitopiirien kokoaminen on ensi vaiheessa 
kuntainliittohallinnon järjestämistä. Pitkällä aika- 
välillä uudistuksen vaikutukset tulevat näkymään kui- 
tenkin nykyistä tuloksellisimpina hoitopalveluina. J 

Tämän tavoitteen toteutuminen ei kuitenkaan ole mah- 
dollista ellei sisallölliseen kehittamistyöhön ole 
olemassa valmiuksia mm. riittävää tietotekniikkaa. 
Sekä luottamushenkilöillä että toiminnan suunnitte- 
lusta ja ohjaamisesta vastaavilla johtavilla viran- 
haltijoilla tulee olla tietoa siita, millainen oman 
piirin väestön terveydentila on, millaisia muutoksia 
ja erityispiirteitä terveydentilassa on havaittavissa 
sekä miten eri tekijät, ennenkaikkea olemassa olevat 
terveydenhuoltopalvelut, vaikuttavat terveydentilaan. 
Tämän ulkoisen tehokkuuden seurannan lisäksi tulee 
olla myös tietoa toiminnan sisäisestä tehokkuudesta 
eli siita, millä tavalla hoitojärjestelmä toimii, 
mitkä ovat sen ongelmakohdat ja heikot alueet ja mil- 
laisia seurausvaikutuksia eri vaihtoehtojen ja toi- 
mintalinjojen valinnalla on esim. taloudellisesti. 

Sairaanhoitopiirihallinnon kokoaminen merkitsee uutta 
haastetta tietojenkäsittelylle. Piirien muodostaminen - 
edellyttää alueellisten tiedonvälitys-, tilastointi- 
ja seurantajärjestelmien seka esim. taloushallinnon, 
henkilöstöhallinnon ja huollon piirikohtaisten jär- 
jestelmien kehittämistä. Samalla, kun hallinnon yh- 
distäminen on haaste ATK-toiminnalle se on myös ter- 
vetullut uudistus, koska näin mahdollistuu koko piiriä 
kattavien tosiaikaisten tietojärjestelmien rakentami- 
nen sekä potilashallinnon että taloushallinnon osal- 
ta. 

Sairaanhoitopiirien muodostuessa tullaan keskeiset 
koordinaatio- ja toiminnanohjaustehtävät keskittämään 
sairaanhoitopiirin ylimmalle johdolle. Organisaatioi- 
den koon kasvaessa tulee kuitenkin samanaikaisesti 
yhä v~lttamattömämmäksi toiminta- ja tulosvastuun ha- 
jauttaminen alimmalle pätevalle tasolle. 



Päätösvallan delegoiminen merkitsee vastuualueille 
mahdollisuutta tehdä ratkaisut niissä talous- ym. 
asioissa, jotka liittyvät työn välittömään toteutuk- 
seen. Päätösvallan lisäksi vastuualueilla on luonnol- 
lisesti myös vastuu tehdyistä ratkaisuista. Taman 
tavoitejohtamisen keskeisen periaatteen käytännön so- 
vellutusten aika on myös julkisessa terveydenhuollos- 
sa väistämättä edessä. Toiminta- ja tulosvastuun ha- 
jauttaminen merkitsee luottamista siihen päätöksente- 
kovalmiuteen, jota asiantuntijaorganisaatiossa eri 
tasolla on. 

Tavoitejohtamisen soveltaminen käytäntöön merkitsee 
päätöksentekoon liittyvien järjestelmien ja paatök- 
sentekoa tukevien tietojarjestelmien kehittämistä. 
Raamibudjetoinnin toteuttaminen on eräs keino siirtää 
tosiasiallista valtaa vastuualuetasolle. Taman suun- 
taista kehittämistyötä tehdään mm. Helsingin yliopis- 
tollisessa keskussairaalassa, mutta vastaavaa aloit- 
teellisuutta tarvittaisiin myös muissa sairaaloissa. 
Sairaalaliiton aktiivinen mukanaolo asian koordinoi- 
jana ja erilaisten erityiskysymysten, kuten valtiono- 
suuslainsäädäntöön liittyvien ongelmien, selvittäjänä 
tuntuisi varsin mielekkäältä. 

Erikoissairaanhoidon kehittämistavoitteet asettavat 
varsin paljon uusia vaateita sairaaloiden ATK-asian- 
tuntijoille. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä sitä, 
että tietotuotannon kehittämisestä vastaavat henkilöt 
joutuvat esim. tietojarjestelmien suunnittelun yhtey- 
dessä ratkaisemaan myös toiminnan sisallöllisiä kysy- 
myksiä. Strategiset ratkaisut ja linjaukset ovat joh- 
don tehtäviä. Sen jälkeen, kun sairaalan tai vastuua- 
lueen johto on vastannut kysymyksiin - mitä, missä, 
milloin - on ATK-ammattilaisten tehtävänä kertoa se, 
miten asia käytännössä voidaan toteuttaa. ATK-järjes- 
telmien toimivuus ja käyttökelpoisuus ovat viimekä- 
dessä johdon vastuulla. 

Terveydenhuollon ATK-päivillä on perinteisen tavan 
mukaan ollut mahdollisuus tutustua jonkin keskussai- 
raalapiirin ATK-toimintaan. Tänä vuonna tutustumis- 
kohteena ovat keskisuomalaiset terveydenhuollon so- 
vellutukset sekä keskussairaalan, aluesairaalan että 
Jyväskylän kaupungin terveydenhuollon osalta. Neuvot- 
telupäivien toisena kokoavana teemana ovat ajankoh- 
taiset aiheet, joista tana vuonna esitellään mm. ter- 
veydenhuollon tietotekniikan kehittymistä 1990-luvul- 
la ja uutta henkilörekisterilakia ja sen vaikutusta 
terveydenhuoltoon seka tietotekniikan vaikutusta yh- 
teiskuntaan ja työntekijöihin. Näiden lisäksi on 
useita muita mielenkiintoisia keskusteluteemoja. Neu- 
vottelupaiviin sisältyy myös mahdollisuus tutustua 
tietotekniikan näyttelyyn. 



Arvoisat terveydenhuollon ATK-päivien osanottajat. 
Toivotan Teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi Kes- 
ki-Suomeen ja Jyväskylään viettämään vuosittaista 
neuvottelutilaisuutta. Näillä päivillä tulee esiin 
runsaasti ajankohtaista tietoa terveydenhuollon ATK- 
alan kehityksestä. Tämän lisäksi päivien aikana on 
mahdollisuus epäviralliseen keskusteluun ja ajatusten 
vaihtoon. Usein vapaamuotoinen pohdiskelu antaakin 
pontta uusille luoville ajatuksille, jotka ryydittä- 
vät arkista työtämme. Tietotekniikan kehityksessä ei 
varmaankaan ole puutetta visioista. Enemmänkin tar- 
vetta on luovista, mutta samalla käytännön 1äheisistU 
toteutuksista, joita voimme soveltaa tämän päivän 
sairaalamaailmaan. 
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Jyväskylän kaupunki täyttää tänä vuonna 150 vuotta. 
Uskon, että Jyväskylä kokouspaikkana ja tutustumis- 
kohteena tarjoaa teille hyvin paljon. Eräs mielen- 
kiintoinen kohde neuvottelupäivien osanottajille on 
varmaankin täällä parhaillaan pidettävän kansainvä- 
lisen tietotekniikan kongressin erikoismessut. 

Tervetuloa terveydenhuollon ATK-päiville. Viihtyisää 
yhdessäoloa Keski-Suomessa. 


