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Atk-tehtavat sairaanhoitopiirissa 

Sairaanhoitopiirijarjestelman tavoitteita 

Mm.: 
- palvelujarjestelman optimointi 
- päällekkaisyyksien vahentaminen 
- tiedon ja taidon kulun parantaminen 
- mittakaavaefektien hyödyntaminen 

Toisaalta nakyva yleinen käsityskanta on: 

"suuri, keskitetty, hallittu = tehoton, jaykka, 
epäinhimillinen" 
"pieni = kaunis, lammin, vikkelä" 

SHP:n toteuttamistavat 

Äärilaidat: 

- "iso keskussairaala", vahva keskushallinto 
- löyha rakenne, itsenaiset johtokunnat 

Johtamisnakemysten lisaksi paikallispoliittiset 
vaikutukset tuovat hyvinkin yksityiskohtiin me- 
nevia lahtökohtia sairaanhoitopiirin toimintojen 
jarjestelyille. 

Valttamattömat atk-tehtavät 

Valttamattömien atk-tehtavien maara on jossain 
maarin suhteellinen kasite. Joka tapauksessa 
sairaanhoitopiirin kuntainliiton on pystyttava 
suorittamaan mm. seuraavat tehtavat, jotka 
käytännössä edellyttävät atk-tekniikan hyvaksi- 
käyttöä: 

- talousarvion valmistelu ja tilinpäätöksen teko 
- kuntainliittosuunnitelma ja kunnalliskertomus 
- nettotappiolaskutus ja valtionosuustilitykset 
- palkkojen laskenta ja maksatus 
Löyharakenteisessa piirissa myös em. toiminnot 
voivat olla hyvinkin hajautettuja (ja eri tavoin 
toteutettuja), keskushallinnon operoidessa hy- 
vinkin pitkälle summatuilla ja harvoilla tie- 
doilla. 

Tarkoituksenmukaiset atk-tehtävien järjestelytavat 

Organisointitavasta riippumatta sairaanhoitopiiri 
on yksi yhteisö, joten eri toimintojen jarjestä- 
mistapoja suunniteltaessa ja arvioitaessa on 



optimia haettava tältä pohjalta. Erityisesti tie- 
tojenkäsittelyn on tuettava valittua johtamisjar- 
jestelmää ja sen realistisia kehittymisnakymia. 

Suuruuden ekonomia toimii tietojenkasittelypalve- 
lujen tuottamisessa kohtuullisen hyvin varsinkin 
kayttöpalvelujen, laajojen jarjestelmien kehitta- 
misen ja yllapidon seka henkilötyön ammattitai- 
toisuuden osalta, erityisesti silloin, kun luo- 
tettavuus- ja jatkuvuusvaatimukset ovat merkittä- 
via. Perinteisillä palvelujen ohjautumismenetel- 
milla keskittamisetujen vastapainona ovat ky- 
synnan ja tarjonnan kohtaantumisongelmat. 

Periaatetasolla merkittävintä on se, etta sai- 
raanhoitopiirissa kaytannössa saadaan alkuun ke- 
hitys, jolla: 

- shp-hallinnon "lakisääteisten" tietojenkäsit- 
telytehtavien lahtötiedot saadaan yhteismitalli- 
sina aikaan 
- toimistoautomaation ja kommunikoinnin perusta- - 
son välineet saadaan kattavasti käyttöön 
- koko kuntainliiton tietojenkasittelyarkkiteh- 
tuuri yhteismitallistetaan siten, etta voidaan 
hyödyntaä sitä paaomaa ja osamista, jota kuntain- 
liitolla on: 

- sovellusten hyvaksikäytön osaamisessa 
- tietotekniikan osaamisessa 
- hankintatoimen ja teettamisen osaami- 
sessa ja kauppasuhteissa 

- valmiissa sovelluksissa 
Käytännön jarjestelyt ovat riippuvaisia shp-or- 
ganisaation toteuttamistavasta ja historialli- 
sista "rasitteista". Reaalitilanteessa piirin eri 
yksiköiden investoinnit on muutostilanteessa 
huomioitava. Koko ammattitietojenkasittelyhen- 
kilöstö on ylikuormitettu keskussairaalan tehta- 
villa. Yksinkertaisimpia tapauksia lukuunotta- 
matta pelkkä hankekonsultointikin vaatii siinä - 
määrin resursseja, että niiden irrottaminen kes- 
kussairaalan tehtavistä on usein vaikeaa. 

Sairaanhoitopiirin ja sen yksiköiden tietojenkä- 
sittelypalvelujen käytännön järjestäminen merkit- 
see joka tapauksessa kaytettävissa olevien hen- 
kilöresurssien käytön uusjakoa piirin yksiköiden 
kesken. Tämä voi tapahtua joko vahvan keskushal- 
linnon tietojenkäsittely-yksikön tai "maksukykyi- 
sen kysynnan" ohjaaman palveluyksikön avulla. 

Varsinainen ammatti-atk-henkilöstö on syyta joka 
tapauksessa sijoittaa keskitetysti, sen sijaan 
tarvitaan piirin eri yksiköissa yhdyshenkilöi- 
ta/-koordinaattoreita varahenkilöineen. Jos pii- 
rin eri yksiköissa on operoitavia laitteistoja, 
on tämä tietysti huomioitava henkilöjarjeste- 
lyissa. 




