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Suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämiseksi on hyväksytty periaatteet (Suomen hallitus 
1995), joiden mukaan tietoverkkojen tulee tarjota luotettava ja helppokäyttöinen ympäristö 
palveluiden tuottamiselle ja käytölle. Terveydenhuoltosektori on viime aikoina aloittanut 
tietoverkkojen hyödyntämisen omassa toiminnassaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on 
meneillään suuret muutokset koskien tietotekniikan laajamittaista käyttöönottoa. 
Palveluj&jestelmä, palvelujen tuotantotavat, työn sisällöt, palvelutuottajien väliset suhteet 
sekä kansalaisen aseman palvelujen käyttäjänä tulee uudistamaan nopeasti. Myös 
terveydenhuollon toimintojen seurantaan ja arviointiin luodaan reaaliaikaista tietoa tuottavia 
menettelytapoja. Ongelmina terveydenhuollon sektorilla tällä hetkellä ovat mm. 
tietojajestelmien yhteensopimattomuus, henkilöstön toimintatavan muutokseen liittyvä 
koulutuksen ja palautejärjestelmien puutteellisuus sekä saumattomien palveluketjujen 
puuttuminen. 

Tässä esityksessä tarkastellaan www-pohjaista tietokoneohjelmaa, jonka avulla voidaan 
arvioida palvelujärjestelmässä toimivien asiantuntijoiden ja asiakkaidedpotilaiden 
toimintatapaa, koulutustarpeita ja palvelujen laatua. Tietokoneohjelman esitestaus on 
toteutettu huhtikuussa 200 1. Perinteisesti terveydenhuollossa potiladasiakkaan asema on 
ollut passiivinen ja alisteinen. Tällöin myöskin asiakkaan omat voimavarat ja hanen 
lähtökohtiinsa perustuva palveluhoito on jäänyt toteutumatta. Terveydenhuollon palvelut 
ovat olleet asiantuntijalähtöisiä. 

Potilas/asiakaslähtöinen työskentelytapa on haaste terveydenhuollossa työskenteleville 
asiantuntijoille ja palveluja tarvitseville asiakkaille/potilaille. Potilaslähtöisessä 
työskentelytavassa lähtökohtana on asiakaslpotilas, hanen todellisuuteensa liittyvät 
mahdollisuudet ja rajoitukset. Palvelujen ja hoidon tavoitteena on yksilöllinen selviytyminen, 
joka perustuu asiakkadpotilaan yksilöllisiin voimavaroihin. Voidakseen toimia 
palvelujärjestelmässä ja omassa hoidossaan vastuullisena osallistujana potilas tarvitsee 
ammatillista tukea, jonka avulla hän voi tulla tietoiseksi omista mahdollisuuksistaan, 
analysoida niitä ja löytää voimavaroja sairauden sekä siitä seuraavien rajoitusten ja muutosten 
kanssa selviytymiseen. Terveydenhuollon asiantuntijalta vaaditaan asiakas/potilaslähtöisessä 
työskentelyssä kykyä luoda yhteistoiminnallinen yhteistyösuhde, joka perustuu 
luottamukseen, yksilöllisyyteen ja toistensa kunnioittamiseen. Yhteinen ja jaettu tietoisuus, 
dialogi ja yhteinen päätöksenteko ovat keskeisiä samoin molemminpuolinen sitoutuminen 
yhteistyöhön. 

Www-muodossa olevan arviointiohjelman avulla asiantuntija ja asiakaslpotilas saavat 
palautteen omasta toimintatavastaan. Palautteen pohjalta he voivat kumpikin erikseen ja 
yhdessä arvioida muutostarpeita omassa toiminnassaan, jotta esimerkiksi asetetut 
hoitotavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelman avulla on mahdollista kerätä tietoa yksilö-, 
yksikkö ja koko organisaation tasolla henkilökunnan ja asiakkaidedpotilaiden 
toimintatavoista. Tiedon avulla voidaan arvioida esimerkiksi koulutustarpeita, arvioida 
koulutuksen tulosta ja palvelujen laadussa tapahtunutta muutosta. 



Ohjelmiston tekniset ominaisuudet: 
Ohjelmisto on kehitetty ASP-teknologialla käyttäen hyväksi VB-scriptia ja HTML:aa. Näin 
ollen se toimii kaikissa tietokoneissa, joissa on internetyhteys ja selain. Www-tietokantana on 
esimerkiksi SQL-server. 

Ohjelmiston tietosuojakysymykset on ratkaistu seuraavasti: 
Käyttäjää ei identifioida henkilökohtaisesti lainkaan. Tunnistettuja ovat ainoastaan 
organisaatio ja osasto. 
Ohjelmaan kirjaudutaan kayttajatunnuksella. Käyttäjätunnukset ovat yhteiset esimerkiksi 
osastotasolla. 
Lomakkeisiin vastaaja voi lukea ja tulostaa oman tulosteensa työskentelyn lopussa. 
Tulostamisen jälkeen vastauslomakkeesta saatu yhteenveto saadaan selville ainoastaan, 
jos tiedetään aiemmin tulostetun raportin numerotunnus. 
Eri organisaatioiden tietokannat ovat erillään. 
Www-palvelin on palomuurin takana, jolloin ohjelma voi päästä suorittamaan vain 
sallituista IP-osoitteista. 




