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XXVII Terveydenhuollon ATK-päivät 4.6.2001 Kajaani 

Ulkoistus tai liikelaitostuminen tietotekniikkapalvelujen järjestämisen strategisena 
ratkaisuna 

Strategian muodostaminen/muodostuminen 

Strategian muodostusprosessi voi tietotekniikapalvelujen järjestämisenkin osalta pohjautua mm. 
seuraaviin tapoihin: 

Johdon tai sen luottaman tahon visio tavoiteltavasta vaikuttavuudesta "perusbusinekseen", 
jota joko testataan tai osoitetaan oikeaksi täytäntöönpanovaihtoehtoja arvioitaessa 
Vahva näkemys siitä, että tietty täytäntöönpanotapa suurella varmuudella tuottaa 
tavoiteltavan vaikuttavuuden 
Tehdään välttämättömyydestä hyve, ns. ajolähtö. Tilanne on syystä tai toisesta päässyt 
muodostumaan sellaiseksi, että mahdollisten vaihtoehtojen valikoima on supistunut hyvin 
pieneksi - 

Julkisen terveydenhuollon johtamis- ja organisaatiokulttuureihin on voimakkaasti vaikuttanut sen 
de facto monopoliasema perustoiminnan markkinoiden ja näiden tuottamisen ydinprosessien 
tarvitseman ammattitaidon ja asiantuntijaresurssien suhteen. Sektorin osuus tietotekniikka- 
markkinoiden käyttäjänä on kuitenkin hyvin pieni ja samoin vaikutusvalta ko. alan käytäntöihin ja 
palvelujen ja resurssien hankinnan ja ylläpidon pelisääntöihin. Tämän "poikkeavan" tilanteen 
tunnustaminen ja sellaisten "perinnekulttuuriin" kuulumattomienkin linjausten tekeminen, että 
tilanteen kanssa voidaan elää ja sitä hyödyntää, on oleellinen osa po. strategian muodostus- 
prosessia. 

Terveydenhuollon tuotannollisen toiminnan riippuvuus koko ajan monimutkaistuvien (ja erityisesti 
monimutkaistuvassa ja muuttuvassa teknisessä ympäristössä toimivien) tietoteknisten 
ratkaisujen käytettävyydestä kasvaa vaistamatta kovaa vauhtia kaikissa sektorin yksiköissä. 
Tietotekniikkapalvelujen järjestämistavan tulee olla sellainen, että se vastaa tästä johtuvia 
jokapäiväisiä (ja -öisiä) tarpeita palveluaikojen, palvelujen sisällön ja ongelma- ja tukitilanteiden 
hoitamisen suhteen. Jos palveluorganisaatio on liian ohut, uuden teknologian käyttöönotto 
jossain oleellisessa toimintaprosessissa johtaa vaistamatta palvelujen uudelleen järjestelyyn 
"ajolähtöperiaatteella". - 
Terveydenhuollon kehittäminen edellyttää lähes poikkeuksetta uusien tietoteknisten ratkaisujen 
käyttöönottoa ja silloin kun kyse on uusista asioista, niiden kehittämistä. Tämä näkyy esim. siten, 
että toiminnallistenlorganisointihankkeiden symboleina yhä yleisemmin käytetään ko. hankkeiden 
yhteydessä käyttöönotettavien tietojärjestelmien nimiä. Kehittämispalvelujen järjestämisen osalta 
toimialan erityispiirteitä ovat mm.: 

"osaava asiakkuus" ja "järjestelmän (toiminnallinen) omistajuus" on toimialalla sisäistetty 
varsin heikosti ja vaihtelevasti 
visiotason odotukset "alustavasti ajateltujen" kehityshankkeiden vaikutuksista eivät usein ole 
suhteessa konkreettisen toiminnallisen määrittelykykyyn, hallinnollisiin tai rahoitus- 
mahdollisuuksiin 
kokonaisprosessi asiakkaanlpotilaanlkansalaisen kannalta ei oikeasti ole minkään toimijan 
hallinnassa tai vastuulla 
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Tietoteknisten kehittämispalvelujen järjestämisen vaatimukset ja merkitys riippuu olennaisesti 
siitä, missä maarin organisaation perustoiminnan kehittäminen voi perustua muualla jo tehtyjen 
sovellus- ja integraatioratkaisujen käyttöön. 

Em. tarpeiden lisäksi palvelujen mahdolliset järjestämisvaihtoehdot riippuvat historian tuloksena 
syntyneestä palvelutilanteesta ao. organisaatiossa, johtamis- ja delegointikulttuurista ja erityisesti 
pienempien toimijoiden osalta myös terveydenhuollon ulkopuolisista paikallisista pyrkimyksistä. 

Tietotekniikkapalvelujen kaupallinen tarjonta vaihtelee huomattavasti eri puolilla Suomea. 
Merkittävä osa palveluista on luonteeltaan sellaisia, että niiden tuottaminen suurissa 
kokonaisuuksissa on huomattavan kustannustehokasta pieniin yksikköihin verrattuna. Tosin 
perustietotekniikan osalta kustannustehokkuuskäyrien risteyspiste näyttäisi tällä hetkellä olevan 
suuria sairaanhoitopiirejä pienempien yksiköiden kohdalla. Tietoliikennekustannukset ja -riskit 
voivat joissain tapauksissa merkittävästi vaikuttaa ko. break-even-point'in asettumiseen. 

On huomattava, että terveydenhuollon tietotekniikkapalveluista merkittävä osa hankitaan joka 
tapauksessa ulkopuolisilta toimittajilta alihankintaperiaatteella. Termillä ulkoistus tarkoitan 
laajojen palvelukokonaisuuksien ulkoistamista. Tällöin mm. vuosivolyymit useimmissa isoissa 
terveydenhuollon yksiköissä ovat sen verran suuria, että niiden kilpailutusta säädellään 
lainsäädännössä varsin tiukasti. 

Ulkoistamiskokemuksia 

Tietotekniikkapalvelujen ulkoistamisen tavoitteista ja niiden toteumisesta on Suomessakin 
olemassa varsin paljon kokemusta. Niiden systemaattinen esille saaminen on jossain maarin 
hankalaa, koska sekä sopimukset, palvelutasomääritykset että seurantatiedot on yleensä 
määritelty luottamuksellisiksi. Seuraavassa parista seminaarista koottu yhteenveto, joka koskee 
suurehkoja organisaatioita: 

+ seuraavissa tavoitteissa on keskimäärin onnistuttu: 
+ keskittyminen liiketoiminnan ydinasioihin 
+ tietohallinnon palvelujen laajentaminen ja mitattavan tason paraneminen 
+ tietohallinnon palvelujen riskien vähentäminen 
+ tietojärjestelmien käytettävyys 
+ teknologian tehokkaampi käyttö 

- seuraavissa tavoitteissa ei ole onnistuttu: 
- liiketoimintakustannusten lasku 
- tietohallinnon kokonaiskustannusten lasku 
- liiketoimintaprosessien kehittämisedellytysten paraneminen 
- loppukäyttäjien tyytyväisyys 
- asiakaspalvelun paraneminen 

Yksi selvä kokemus on se, että palvelutasosopimusten tekemiseen, ylläpitoon ja seurantaan 
tarvittava asiakkaan työmäärä ja tarvittava osaamistaso on aliarvioitu systemaattisesti. Yli 
75%:ssa ulkoistamisprosessi tai palvelujen uudelleen kilpailutus oli aloitettu tilanteessa, jossa 
johto oli vakavasti tyytymätön palvelujen tilaan. 

Case: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on vv. 1998 - 2001 selvitetty kaikkien merkittävimpien 
tukipalvelujen alueen palvelujen tuotannon järjestämisvaihtoehdot. Selvittämisen 
perusedellytykset ovat olleet kohtuullisen hyvät, koska erityisesti KYS:IIä tulos- ja 
laatujohtamiskulttuurin seurauksena sisäistenkin palvelujen tuotteistus sekä palvelu- ja 
prosessikuvaukset olivat kohtuullisella tasolla. Moni tulosyksikkö oli jo viime vuosisadan puolella 
mieltänyt tärkeäksi sen, että heidän tuotteistuksensa on mahdollisimman yhteensopivia 
kaupallisten toimittajien kanssa. 



Selvitys on pääpiirteissään edennyt tulosyksikkö kerrallaan siten, että laaja toimintoalue 
kerrallaan on sitovalla kilpailutuksella kartoitettu kaupallinen tarjonta, sen soveltuvuus tavoitteeksi 
asetettuihin loppuasiakas-toimittajaprosesseihin jaltai arvioitu esille tulleet mahdollisuudet näiden 
prosessien muutoksille. Oman yksikön kilpailukyvyn ja kehittämismahdollisuuksien arvioinnin 
jälkeen on tehty päätökset ko. toiminnan tulevaisuuden järjestämistavasta. 

Jonkun palvelutuotannon ulkoistamista sinänsä ei ole määritelty strategiseksi tavoitteeksi, sen 
sijaan em. selvittäminen on. Seudullinen hankintatoimen ja logistiikan hanke (ns. HALO) 
muodostaa osittaisen poikkeuksen tästä periaatteesta. 

Yhtään em. selvityksistä ei ole jouduttu tekemään ns. ajolähtötilanteessa ja osassa niistä on 
päädytty ulkoistukseen, osassa oman toiminnan jaltai alueellisen yhteistyön kehittämiseen. 

Samanaikaisesti tiukemmin terveydenhuoltospesifisiä toimintoja on keskitetty sairaanhoitopiirin 
ao. yksiköiden hoidettaviksi (hoitotarvikehuolto, lääkehuolto, laboratoriopalvelut, 
päivystysjärjestelyt). 

Kuopion kaupungin atk-keskukselle oli v.-99 hyväksytty strategia, jonka mukaan kaupungin - perustietotekniikka ( ns. konesali- ja verkkopalvelut, käyttäjä-Imikrotuki ) ulkoistetaan. Pohjois- 
Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki päättivät toteuttaa perustietotekniikan 
kilpailutuksensa yhteistyössä hallinnollisesti erillisinä, mutta samanaikaisina ja soveltuvin osin 
yhdessä käsiteltävinä tarjouskierroksina, mm. yhteistä konsulttia apuna käyttäen. Tarjoajia 
pyydettiin huomiomaan mahdollisen yhteiseen toimittajaan päätymisen vaikutukset 
tarjouksissaan. Työlään ja yksityiskohtaisen tarjousprosessin jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus 
syyskuussa 2000 päätti, ettei kierroksen tulos shp:n osalta anna lisäkustannuksia vastaavaa 
lisäarvoa vaan että vastaavat edut on paremmin ja edullisemmin saavutettavissa omassa 
hallinnassa olevaa palvelutuotantoa kehittämällä ja tapauskohtaista ulkoituskäytäntöä jatkamalla. 

Sairaanhoitopiirin tietohallinto sai tehtäväkseeri valmistella ko. kehittämistä ja maaliskuussa 2001 
yhtymähallitus kehittämisseminaarissaan asetti tälle työlle konkreettiset tavoitteet. Kuopion 
kaupunki jatkoi omaa toimittajanvalintaprosessiaan huhtikuuhun 2001 saakka. 

Tietotekniikkapalvelujen jarjestamisselvityksen 

Esiselvitysvaiheessa (1 999) selvityksen tavoitteiksi tunnistettiin ja hyväksyttiin: 
- Osaamisen ja resurssien saatavuuden varmistaminen 

- - Henkilöriskien vähentäminen 
- Käyttäjä-asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien ja -vastuun kehittaminen 
- Palvelujen käytön hyöty-lkustannusohjautuvuuden kehittaminen 
- Tietotekniikka-alalle ja seudulliselle palvelutarjonnalle soveltuvan tuotantotavan ja sen 

ohjausperiaatteiden hakeminen ja alueellisen yhteistyön periaatteiden selkiinnyttäminen 
- Alue- ja elinkeinopoliittiset tavoitteet 

Shp:n hallinnassa olevan tietotekniikkapalvelujen kehittäminen 

Nykyinen palvelujen tuotantoyksikkö on muodostettu v. 1997 fuusioimalla KYS:n atk-osasto, 
lääketieteellisen tekniikan osasto ja tietopalveluyksikkö yhdeksi tulosyksiköksi, samalla 
tietohallinto eriytettiin hallintokeskuksen yksiköksi. Tulosyksikkö otti nimekseen Atk- ja 
lääketieteellisen tekniikan osasto ja siihen kuuluu tietojärjestelmät- ja tietotekniikkatukipalvelut 
(ent. käyttö-, verkko-, huolto- ja käyttäjätuki, ml. help desk) -yksiköiden lisäksi Iääkintälaite-, 
laboratoriolaite-, apuväline- ja kuulolaitehuolto sekä säteilytekniikan yksikkö. Yksikön 
kokonaisvahvuus on vajaa 60, budjetoitu liikevaihto 31,4 Mmk. 

Em. kehittämistoimeksiannon ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että erityisesti 
sairaanhoitopiirille tärkeiden alueellisten palvelujen kehittaminen, maksukykyiseen kysyntään 
vastaaminen sekä henkilöriskien ja raamiohjauksen ongelmien hallinta olisi periaatteessa 
mahdollista nykyorganisaatiossakin, mutta se edellyttäisi shp:n muista yksiköistä poikkeavien 



sitovuus- ja toimintavaltuuksien käyttöä ja tällaista ratkaisua ei pidetty uskottavana. Osasyynä 
tähän käsitykseen on 90-luvun alussa toteutetusta sisäisen yrittäjyyden kokeilusta saadut 
kokemukset vain hallitustasolla päätettyjen valtavirrasta poikkeavien erityisjärjestelyjen 
kestävyydestä. 

Tietohallinto teki yhtymähallitukselle maaliskuun 2001 kehittämisseminaarissa esityksen sellaisen 
valmistelutyön käynnistämisestä, jonka tavoitteena on muuttaa atk- ja Iaaketieteellisen tekniikan 
osasto sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi 1.1.2002 alkaen. Esityksen mukaan liikelaitoksen 
toiminta-ajatuksena olisi tuottaa sairaanhoitopiirin ja sen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
sidosryhmien tarvitsemia tieto- ja Iaaketieteellisen tekniikan palveluja kustannustehokkaasti ja 
laadukkaasti. Tavoitteena on aikaansaada alueelle toimialaosaava palvelujen toimittaja, joka voi 
toimia tarvittaessa ohi organisaatiorajojen ja jonka palvelukonsepti on suunniteltu po. toimialan 
tarpeiden mukaisesti. Yhtymähallitus hyväksyi valmistelun käynnistämisen esitetyllä tavoitteella 
ja se etenee siten, että lopullisesti asia on tarkoitus olla valtuuston käsittelyssä v:n 2002 budjetin 
yhteydessa. 

Valmistelutyön yhteydessa varmistetaan liikelaitoksen liiketoimintasuunnitelma, laaditaan sen 
ohjesääntö, aloittavan taseen ja siirtymävaiheen periaatteet sekä sellainen ohjausmalli, jolla 
yleisesti ulkoistamiseen liittyvät uhat pyritään hallitsemaan, mm: 

Palveluveloitusten hallinta 
Palvelukonseptin ja tuotteistuksen tuottajalahtöisyys 
Tietohallinto- ja ostamistyön ja -kustannusten tarpeeton nousu 

Eräitä valmistelun tämän hetken näkymiä liikelaitostamisen liittyvistä asioista: 
Raamiohjaus siirtyy palvelujen tuottajalta sen asiakkaille, mahdollisesti syntyvä kysyntäriski 
kuuluu liikelaitoksen normaaliin toimintaympäristöön 
Liikelaitoksen monopoliasemasta shp:n palvelujen tuottajana vallitsee kaksi eri näkökantaa: 

Yleishallinto: yleensä kunnallisella liikelaitoksella monopoli 
Tietohallinto: jälkitarjousmahdollisuus riittää, käyttäjäratkaisujen mahdollinen perusteeton 
kirjavoituminen hallittavissa tieto- ja yleishallinnon keinoin 

Liikelaitoksen tulee säilyttää laatujärjestelmänsä sertifiointi ja laatujärjestelmän tulee olla 
shp:n yleisjohdon hyväksymä 
Ohjausperiaate: operatiiviset toimintavaltuudet liikelaitoksen menestysedellytyksistä lähtien, 
tuotantoprosessin kiinteä laatukontrolli ja ohjaus 
Perustietotekniikan investoinnit siirretään liikelaitoksen omaisuudeksi, sovellusinvestoinnit 
jäävät "perus-shp:nW omaisuudeksi, uusinnoissa ja uushankinnoissa sama periaate. 

Väärinkäsitysten välttämiseksi korostan, että atk- ja Iaaketieteellisen tekniikan osaston 
liikelaitostamisesta ei ole tehty päätöksiä, vaan edellä oleva on kuvaus meneillään olevasta 
valmisteluprosessista ja seuraus strategiasta, jonka mukaisesti selvitetään palvelujen 
tuottamisen vaihtoehdot. 




