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Kajaani 4.6.2001 

Kansliapäällikkö Erkki Virtanen 
Talouselämä- lehdessä (18/2001): 

Mikä tahansa yritys menisi parissa 
&ukaudessa konkurssiin, jos yrittäisi 

selvitä samanlaisilla työkulun järjestelyillä 
kuin sairaalat ja terveyskeskukset. Niissä 
iludelleen Sirjoitettavien lappuste-n-määrä 

on aivan loputon. Tuntuu siltä, ettei 
sairaaloissa ole ikinä kuultu 

informaatioteknisista ratkaisuista. 

Koordinaatio/ohjaus 

Normiohjaus 
resurssiohjaus 
informaatiohjaus 

Tulosten vaatiminen 
selitysten jatkuva hyväksyminen 
rahoittaja mukana projekteissa 



Hoitoketjun projektit Pohjois- 
Karjalassa 

Lähtökohdat 

Mitä koordinoidaan ja mikä on 
koordinaation luonne? 
Kuinka aktiivisesti suhtaudutaan 
tulevaisuuteen? 

- Missä on terveydenhuollon strateginen 
liikkumavara? 

Koordinaation luonne 
Tulevaisuuteen ajautuminen ja 
sopeutuminen 

Passiivinen kohtalonusko 
Strateginen liikkumavara koetaan vahaisena 
Menneisyyden trendit jatkuvat 

Koordinaatio on luonteeltaan 
matkimista, samankaltaistamista, 
tasapäistämistä, jarruttamista, 
hyväksyy selityksiä ja on aina 
myöhässä. 



Koordinaation luonne 

Tulevaisuuden tekeminen 
Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa omin 
innovatiivisin toimenpitein 
Tunnistetaan, hyödynnetaan ja 
laajennetaan kaikki strateginen 
liikkumavara 

Koordinaatio on luonteeltaan riskejä, 
kokeiluja, innovaatioita, vaatii 
tuloksia, hyväksyy epäonnistumisia 

Strateginen 
liikkumavara 

Sairaanhoitopiiri voi vaikuttaa omaan 
strategiseen liikkumavaraan ja sen 
kehittymiseen 
Liikkumavaran hyödyntaminen ja sen 
laajentaminen on pitkanaikavalin 
elinvoimaisuuden ja toimintakyvyn 
varmistamista 
Strategisen liikkumavaran hyödyntaminen ja 
laajentaminen edellyttavat taitoa ja kykya 
mäaritella mihin pyritaan, mita vaihtoehtoja 
on olemassa, millaisia uhkia ja 
mahdollisuuksia niihin liittyy ja milla 
perusteilla erilaiset valinnat tehdäan. 

Missa on strateginen 
liikkumavara 

Omistajan (=kunta) odotukset 
Verotulo. valtionosuudet 

AsiakkaaVpotilaat tarpeiden tyydyttaminen 
LainsBadantO, ohjaus 
Yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus 
Palveluiden kysynta 

Toimintamallit 
Informaatioteknologian alueelliset ja yksiköiden 
sisaiset sovellutukset 

Henkilöstö 
Palkitseminen, työssa jaksaminen ja uusiutuminen 



Viestinnän 
koordinaatio=viestintast 

rategia 

Viestintä ei ole tiedottamista 
Asioista kerrottava tavallisille 
kansalaisille heidän arkisissa 
yhteyksissä terveydenhuoltoon 
Lääkärien ja hoitajien roolia 
järjestelmien hyödyntäjinä ja käyttäjinä 
saatava enemmän esille 

Koordinaatio 

Innovointi ei ole koko juttu mutta se on 
iso juttu 
Innovointi osaamisalueena 

innovointitaidot 
Innovointia palveleva tietotekniikka 
Innovoinnin mittarit 
Johtamisprosessit 

Innovoinnin koordinaatio 

. Uudistaminen on Entisen jatkuminen on 
suuri riski viela suurempi riski . Strategia on helppo, Strategia On helppo vain 
toteutus on hankalaa Jos QYQY matkimaan 

. Yhteinen linjaus on - Monipuolisuus On avain 
aina hyve innovointiin . Tietotekniikka luo - Uudet toimintamallit 
kilpailuedun luovat kilpailuedun . Erojen minimointi . Mahdollisuuksien 

rnaksimointi 



Rakentaako 
koordinaatio patoja 

ennen puron 
syntymistä? 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin 
strategia on dynaaminen ja 
jatkuvasti jalostuva ja kiteytyvä 
koko organisaation kattava 
ajatteluprosessi, jossa valitun 
toimintalinjan tulee antaa ajan 
myötä muotoutua ja muuttua 
erilaisten kokeilujen, onnistumisien 
ja epaonnistumisien kautta 
kertyneen oppimisen tuloksena. 

Tasa painotettu 
mittaristo 
Johto on määritellyt vision ja strategiat sekä 

niihin liittyvät kriittiset menestystekijät. 
basapainotetun mittariston avulla ne 
käännetään mitattaviksi tavoitteiksi. 

Luotettaviin rn-en kehitetaan 
- henkilöstön kannustamis- ja -" 

palkitsemisjärjestelmä. 
Mittaristo ei ota kantaa siihen onko strategia 

hyva vai huono 




