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Sisältö

Juuria hanke

Terveydenhuoltosektori muutoksen kourissa

Mitä tarvitaan ja mitä pitäisi tehdä
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Juuria hanke

Juuria eli teknologiatuettujen saumattomien palvelujen 
käyttöönotto- ja juurrutushanke käynnistyi vuonna 2001 
sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuspaketin 
rahoituksella. 

Juuria-hanke edistää sosiaali- ja terveysministeriön 
tietoteknologiahankkeiden tulosten hyödyntämistä. 

Keskeinen osa tätä tehtävää on saumattomien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä sähköisen aluetietojärjestelmän 
käyttöönotto- ja juurruttamissuunnitelman toteuttaminen.



26.5.2003 4

Terveydenhuoltosektori muutosten 
kourissa

Julkisen sektorin ja raja-aita on kaatumassa
– Ostopalvelut
– Työterveys toteuttaa jo ison osan perinteisestä

terveyskeskustoiminnasta
– erikoissairaanhoitoa haetan suoraan yksityissektorilta
– Ei jakseta odottaa – maksetaan itse
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Terveydenhuoltosektori muutosten 
kourissa

Julkinen sektori hankkii osan 
terveydenhuoltopalveluista ”avoimilta” markkinoilta

– Kunnat ostavat erikoislääkäripalveluja yksityiseltä
sektorilta 

– Sairaanhoitopiirit ostavat leikkauksia 
yksityissairaaloilta sekä julkisen ja yksityissektorin 
yhteisesti omistamilta sairaaloilta

– Kunnat ostavat kuntoutuspalveluita yksityisiltä
palvelulaitoksilta tai säätiöiltä

– ulkoisissa ostoissa kilpailutuspakko
– Kuntien ja kuntayhtymien liikelaitokset toteuttavat 

mm. röntgen- ja laboratoriopalveluita
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Terveydenhuoltosektori muutosten 
kourissa

Terveydenhuoltoon uusia rahoitusmuotoja
• työterveyshuoltoa täydentävät vakuutustuotteet
• yksityiset sairauskuluvakuutukset

Lakisääteisissä vakuutuksissa ns. laastariveron 
poistuminen ja palveluiden osto todellisilla 
kustannuksilla
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Mehiläinen näkemys optimaalisesta 
työnjaosta Suomessa 2002    2010 

2002 2010

julkisesti, tuotettu, verorahoitettu

yksityisesti tuotettu, mutta 
palveluseteleillä, Kela-korvauksilla tai 
ostolähetteillä rahoitettu osuus

yksityisesti tuotettu ja rahoitettu
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Mitä tarvitaan? 

Tiedon kulun nopeuttamista ja eri osapuolten välisen 
kommunikoinnin laadun nostamista.
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Mitä tarvitaan? 

Jos sähköinen lähete korvaa paperilähetteen niin mitä
etuja se tuo?
– Paperilähete kestää nykyprosessilla siirtyä liki 

kaksi viikkoa. (Lyhennettävissä päivään)
– Sähköinen lähete tarvittaessa välittömästi 

vastaanottajan saatavilla
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Mitä tarvitaan? 

Ratkaiseeko sähköinen lähete ongelmat?
– Mitä lääkäri tekee kun paperilähetteessä ei ole tarpeeksi 

tietoja
• Soittaa ja kysyy lähettävältä lääkäriltä jos saa kiinni
• Teettää lisätutkimuksia (jotka usein on jo aiemmin tehty)
• Kutsuu potilaan omia tutkimuksiaan varten vastaanotolle

– Mitä lääkäri tekee kun sähköisessä lähetteessä ei ole 
tarpeeksi tietoja

• Soittaa ja kysyy lähettävältä lääkäriltä jos saa kiinni
• Teettää lisätutkimuksia (jotka usein on jo aiemmin tehty)
• Kutsuu potilaan omia tutkimuksiaan varten vastaanotolle
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Mitä tarvitaan? 

Väitetään, että yli puolet lähetteistä on tietosisällöltään 
vaillinaisia.

– Olennaisia tutkimustuloksia ei ole sisällytetty lähetteeseen
– Selvitystä muista sairauksista ei ole sisällytetty 

lähetteeseen
– Nykylääkitystä ei ole sisällytetty lähetteeseen

Monta kymmentä prosenttia lähetetyistä potilaista pystyttäisiin 
hoitamaan lähettävässä yksikössä konsultoitavan sairaalan 
erikoislääkärin avustuksella -> lähete muuttuu konsultaatioksi 
eikä potilaan tarvitse siirtyä paikasta toiseen.
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Mitä tarvitaan? 

Ratkaiseeko sähköinen lähete ongelmat?

Vastaus: Sähköinen lähete tarvitsee lisäksi 
vuorovaikutteisen konsultointi ja 
kommunikointijärjestelmän tuekseen.
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Mitä tarvitaan? 

Lähete terveyskeskuksesta sairaalaan ja palaute takaisin.
Onko ongelmat nyt ratkaistu?

Ei todellakaan - itse asiassa olemme ratkaisemassa miten potilaan 
hoitoprosessissa tieto mahdollisimman tehokkaasti kulkee 
prosessin mukana, myös interaktiivisesti.

Kuntoutus-
laitos

Keskus-
sairaala

Alue-
sairaala

Terveys-
keskus

Lääkäri-
asema
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Tiedon on liikuttava

Ohessa esimerkki:
Terveyskeskus -> 
Yksityisen lääkärikeskuksen erikoislääkäripalvelut -> 
Keskussairaala -> 
Yksityissairaala -> 
Terveyskeskus -> 
Kela -> 
Kuntoutuslaitos -> 
Terveyskeskus

Ja useimmissa tilanteissa kyseessä on vuorovaikutteinen 
kommunikoiva prosessi

Kuntoutus-
laitos

Keskus-
sairaala

Alue-
sairaala

Terveys-
keskus

Lääkäri-
keskus
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Mitä pitäisi tehdä?

Alueellinen vuorovaikutteinen lähete/palaute- ja konsultaatiojärjestelmä
Käyttäen nykyisiä tiedonsiirto yhteyksiä eri järjestelmien välillä

– TE:n, Novon ja MediciDatan laatima lähetepalaute formaatti
Kaikki osapuolet mukaan:

– Kunnat
– Sairaanhoitopiirit
– Yksityiset toimijat

• Lääkärikeskukset
• Kuntoutuslaitokset
• Yksityissairaalat
• Työterveys

– Kela
– Lääninhallitus
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Esimerkki toimivasta sähköisestä
lähete/palaute- ja 

konsultaatiojärjestelmästä

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri
HealthNet® / Doctorex Oy
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Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Terveys-
keskus

Kuntoutus-
laitos

Keskus-
sairaala

Alue-
sairaalaLääkäri-

keskus
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Kokemuksia Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiiristä

• Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä on ollut 
vuodesta 1999 käytössä sähköinen lähete/palaute-
ja konsultointijärjestelmä

• Järjestelmän piirissä on keskussairaalan lisäksi 15 
terveyskeskusta ja toiminta on juuri äskettäin 
laajennettu myös yksityiselle puolelle

• Järjestelmä on toiminnassa yhteensä 1 340 
työasemalla

• Lähetteiden/palautteiden määrä vuonna 2002 oli 
yhteensä 28 347
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Kokemuksia Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiiristä

• Huhtikuussa 2003 lähetteiden määrä ylitti 
kuukausitasolla 4 000 rajapyykin
– noin 40% kaikista alueen lähetteistä

• Järjestelmän ansiosta potilaat pääsevät nopeammin 
hoitoon

• Jokaista hoitojaksoa kohden säästyy 1-2 potilaan 
ylimääräistä lääkärikäyntiä

• Kustannukset ovat laskeneet päällekkäisten 
tutkimusten vähennyttyä
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Kokemuksia Pohjois-Karjalan 
sairaanhoitopiiristä

• Vuorovaikutteinen konsultointi on nostanut 
lääkäreiden motivaatiota työntekoon

• Järjestelmää käyttäneet lääkärit eivät suostu 
palaamaan aiempaan käytäntöön
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Lopuksi

• toimiva sähköinen lähete/palaute- ja konsultointi 
järjestelmä on osoittautunut tehokkaaksi ja 
toimivaksi työkaluksi

• vaikutuksena paitsi kustannusten säästö myös 
monipuolisempi yhteistyö perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon välillä ja parantunut 
lääkärityytyväisyys


