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Mitä kuuluu Keski-Suomen MediKesille? 
 
Keski-Suomen terveydenhuollon verkkopalvelu MediKes otettiin käyttöön 14.9.1999. MediKes oli 
ensimmäinen julkisen terveydenhuollon verkkoyhteisö. MediKes on käytössä kaikissa sekä 
perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon yksiköissä Keski-Suomen maakunnassa. 
Yhteisöverkko muodostaa palveluportin, joka mahdollistaa jatkossakin uusien palvelujen 
joustavan liittämisen verkkoon.  
 

 
 
MediKes-etusivu 28.4.2003 
 
 
MediKes Nyt! 
 
MediKes-palveluportti sisältää seuraavat palvelut: 

♦ Uutiset, tapahtumat, koulutukset ja keskusteluryhmät muodostavat etusivun 
tiedotuskanavan, josta yhdellä silmäyksellä näkee ajankohtaiset asiat. 

♦ Maakunnan ja valtakunnalliset terveydenhuollon yhteystiedot, maakunnan 
sosiaalitoimen sekä potilasjärjestöjen yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta. 

♦ Linkit-sovellukseen on kerätty terveydenhuollon sekä hoito- ja lääketieteen 
tietämyslinkkejä ryhmiteltyinä. Tällä hetkellä linkkejä on 32 linkkiryhmässä 595 kpl ja 
ne karttuvat kaikenaikaa, sillä jokainen MediKes-käyttäjä voi itse lisätä kiinnostavia 
linkkejä kaikkien hyödynnettäväksi. 

♦ Palaute-toiminnon avulla käyttäjät voivat antaa ruusuja, risuja sekä vinkkejä ja näin 
osallistua MediKes-palvelujen kehittämiseen. 

♦ Kirpputori on keskisuomalaisen terveydenhuollon väen ”maakunnan markkinat”.   
♦ Alueelliset tiedot –sivustosta löytyvät sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen 

pöytäkirjat, alueellisten työryhmien muistiot, alueellisten projektien tuotokset. Myös 
sairaanhoitopiirin hinnastot sekä MediKesin sovellusten käyttöoppaat löytyvät täältä 



♦ Hoito-ohjeet – sivulta löytyy sairaanhoitopiirin alueellinen hoito- ja potilasohje-
tietokanta sekä linkit Duodecimin Terveysporttiin sekä myös erilliset linkit 
Terveysportin tietokantoihin: LCD, Käypä hoito ja Pharmaca Fennica. 

♦ Tilastot ja raportit –sivulle on sijoitettu linkit sekä sairaanhoitopiirin tuottamiin että 
valtakunnallisiin raportteihin ja tietokantoihin. Sairaanhoitopiirin tuotoksia ovat  
sopimusohjausraportit, Ecomed-potilaskohtainen raportointi ja jono- ja 
hoitoonpääsyaikaraportit. Valtakunnallisia tilastolähteitä ovat Stakesin, Kuntaliiton, 
Tilastokeskuksen sekä Oskenetin tilastot ja raportit.  

♦ MediKesin potilassovelluksia ovat: Konsu- konsultaatio-, lähete- ja 
epikriisijärjestelmä sekä ProWellnessin alueellinen diabeteksen hoidon laatujärjestelmä.  

♦ Sairaanhoitopiirin tutkimustoiminnan sivustot, jonka sisältöinä mm. 
sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan sivut, sairaanhoitopiirin tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan sivut sekä tulossa olevat sairaanhoitopiirin videoneuvotteluna 
tarjoaman koulutuspalvelujen kalenterit. 

♦ Uusimpana palveluna ovat päivystyskalenterit, joita ovat keskitetyn 
terveyskeskusten yöpäivystyksen sekä keskussairaalan erikoisalapäivystyksen 
kalenterit. Päivystävät lääkärit pystyvät varaamaan kalentereista päivystysvuoronsa ja 
kaikki muut MediKes-käyttäjät näkevät kuka milloinkin päivystää.  

 
MediKes toimii suljetussa verkkoympäristössä, se on ns. extranet-verkko. Lisäksi 
potilassovellukset (Konsu ja Diabetesjärjestelmä) on suojattu toimikorttipohjaisella SecGo 
Crypto IP –tietoturvaohjelmistolla, jonka avulla ko. sovellusten käyttäjät tunnistetaan sekä 
tietoliikenne salataan vahvalla salauksella. MediKesiä käytetään tutulla Internet-
selainohjelmalla, joita ovat esim. Internet Explorer ja Netscape Navigator. MediKes-käyttäjät 
rekisteröidään eli MediKesiin vaaditaan käyttäjätunnus. Huhtikuussa 2003 MediKes-
käyttäjätunnuksia oli 4986 kpl, näistä sairaanhoitopiirin käyttäjiä on 3251, alueen 
terveyskeskusten käyttäjiä on 1733 sekä muita (Länsi-Suomen Lääninhallituksen Keski-Suomen 
yksikkö) 2. Toukokuussa käyttäjiksi ovat tulossa Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja 
Terveydenhuollon opettajat, joita on n. 130. Maaliskuussa 2003 MediKesissä oli yhteensä 26609 
kävijää. Päivittäin MediKesissä käy keskimäärin runsaat 1200 kävijää ja keskimääräinen 
vierailuaika on 11:47 minuuttia. 
 

 
 
Päivittäiset kävijämäärät maaliskuussa 2003 
 
 
MediKes Uutta 
 
Ykköskehityskohteena tällä hetkellä ovat hoito-ohje –tietokannan sekä Konsun tehokäyttöön 
saattaminen. Hoito-ohje –tietokannan vilkkaan alkukehityksen jälkeen sekä ohjeiden 
lukumäärän että tietokannan hakujen määrän kasvu on hidastunut. Hoito- ja potilasohjeita on 
seuraavasti: Hoito-ohjeita ammattilaisille 328 kpl, potilasohjeita 224 kpl ja tiedotteita, 
palvelukuvauksia, osastoesitteitä jne. yleisiä dokumentteja 48 kpl, yhteensä 600 kpl. Käytön 
tehostamiseen sekä hoito-ohjeiden tuottamisen että niiden käyttämisen muodossa pyritään 
pääkäyttäjäverkoston luomisella vuoden 2003 aikana. Sairaanhoitopiirin kaikille erikoisaloille 



sekä jokaiseen terveyskeskukseen koulutetaan pääkäyttäjät, jotka pystyvät opastamaan sekä 
hoito-ohjeiden tuottajia että käyttäjiä paikallisesti.  
 
Merkittävänä uutuutena hoito-ohjeisiin on tulossa Sairaanhoitopiirin laboratorio-ohjekirjan 
saaminen MediKesiin kesällä 2003. Multilab II:n laboratorio-ohjekirja on tällöin kaikkien 
MediKes-käyttäjien käytössä Web-liittymän avulla. 
 
Konsua on käytetty erittäin vähän. Syynä on ollut ohjelman vaatiman tekniikan outous ja uutuus 
sekä se, että Konsu on toiminut erillisjärjestelmänä vailla liittymiä perusterveydenhuollon 
järjestelmiin. Konsusta on ollut liittymät sairaanhoitopiirin Musti-järjestelmään, joten esim. 
lähetteet ovat siirtyneet Musti-järjestelmään ilman eri kirjausta. Liittymiä alettiin vakavasti 
suunnitella keväällä 2001.  Ensimmäisenä liittymänä syksyllä 2002 on valmistunut Konsu-Effica 
-liittymä. Liittymä on toteutettu XML-sanomatekniikalla. Liittymä pitää sisällään lähetteen sekä 
lähetteeseen liittyvän hoitopalautteen. Liittymää on testattu ja pilotoitu Palokan 
terveyskeskuksen kanssa ja tuotantokäyttö alkaa kesäkuussa 2003. Muut alueen 
terveyskeskukset tulevat liittymän käyttäjiksi syksyllä-talvella 2003. Konsussa on myös 
tapahtumassa merkittävää ohjelmistokehitystä ja seuraava ohjelmaversio valmistuu kesällä 
2003. Uudessa versiossa tekniikkaa on uudistettu radikaalisti. Myös toimintalogiikka ja käyttö 
yksinkertaistuvat muuttuen sähköpostinomaiseksi. Uuden Konsun sekä perusterveydenhuollon 
järjestelmäintegraatioiden myötä siirrytään sairaanhoitopiirissä lähettämään kaikki 
hoitopalautteet alueen terveyskeskuksiin Konsun kautta talven 2003-2004 aikana.  
 
MediKes-yhteisöverkko on mahdollistanut myös siihen kuuluvien organisaatioiden intranet-
palvelut. Ratkaisussa sisältötuotanto on tehty yhtenäisillä, helppokäyttöisillä työkaluilla 
samanaikaisesti sekä intranet- että ekstranet-verkkoihin. Sairaanhoitopiirin sekä Saarijärven-
Karstulan seudun terveydenhuollon ky:n intranetit ovat alusta saakka olleet MediKes-
yhteisöverkossa mukana. Muutaman muun terveyskeskuksen kanssa on käyty keskusteluja 
myös intranet-palvelujen käynnistämisestä. Samalla on myös katsottu tulevaisuuteen ja parasta 
aikaa etsitään ratkaisuja, jolla myös internet-palvelut saataisiin mukaan yhtenevän 
sisältötuotannon piiriin. Tällöin em. verkkopalvelujen ylläpitäjät ja sisällöntuottajat voivat 
tuottaa sisältöjä helposti samanaikaisesti kaikille kolmelle julkaisutasolle.  
 
 
Lisää alueellista tietojärjestelmäyhteistyötä  
 
Terveyskeskusten keskitetty yöpäivystys alkoi Keski-Suomen keskussairaalassa marraskuussa 
2002. Keskitetyssä yöpäivystyksessä on mukana 12 terveyskeskusta maakunnan kaikkiaan 14 
terveyskeskuksesta. Yöpäivystyksen kolmelle työasemalle on rakennettu suojatut yhteydet sekä 
Efficaa käyttäviin terveyskeskuksiin (Jyväskylän kaupunki, Palokka, Korpilahti-Muurame, Laukaa 
ja Joutsan seutu) että Mediatria käyttävään Ääneseudun terveyskeskukseen. Päivystävällä 
henkilökunnalla on täten yhteys potilaan oman terveysaseman terveyskertomukseen. 
Keskisuomalaisista terveyskeskusten yöpäivystyksessä kävijöistä n. 95 % on em. 
terveyskeskuksista. Jatkossa yhteydet rakennetaan yhteydet myös Pegasosta käyttäviin 
terveyskeskuksiin, joita ovat loput kuusi keskitettyyn yöpäivystykseen osallistuvista 
terveyskeskuksista. 
 
Laboratorioliittymien osalta tilanne on se, että kaikkiin alueen terveyskeskuksiin on vähintään 
OVT-liitymät. Sairaanhoitopiirin Multilab II:n ja Effican välille rakennettua HL7-pohjaista 
sanomaliittymää käyttävät Jyväskylän kaupunki ja Palokka. Jämsän seudun terveyskeskus tulee 
mukaan toukokuussa 2003 ja Laukaa syksyllä 2003.  
 
Maakunnallinen kuva-arkisto ottaa tänä vuonna ensiaskeleitaan. Sairaanhoitopiirissä kuva-
arkisto -hankintapäätös tehtiin loppuvuodesta 2002. Mittavat laitteistoasennukset valmistuivat 
huhtikuussa 2003. Integrointi sairaanhoitopiirin RIS-järjestelmään sekä olemassa olevan 
digitaalisen kuva-aineiston siirto valmistuu toukokuussa, jolloin sairaanhoitopiirissä päästään 
täysimittaisen RIS/PACS-käyttöön. Rinnalla on koko ajan valmisteltu myös alueen 
terveyskeskusten kuva-aineistojen siirtoa kuva-arkistoon. Terveyskeskukset käyttävät 
sairaanhoitopiirin arkistoa pitkäaikaisarkistonaan. Ensimmäiset terveyskeskukset tulevat 
mukaan syksyllä 2003. 



 
Sairaanhoitopiirissä on huhtikuussa 2003 käynnistetty hanke, joka tähtää sähköisen 
potilaskertomuksen ja uuden potilastietojärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon vuoteen 
2007 mennessä. Keskeisenä vaatimuksena järjestelmävalinnassa on potilastietojen alueellinen 
yhteiskäyttö ja välitys perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietojärjestelmien välillä. 
Hankkeessa ensimmäisenä vaiheena on käynnistynyt hankintaprojekti, jonka tehtävänä on 
analysoida markkinoiden järjestelmätarjonta, tutustua Suomessa käynnissä oleviin aihealueen 
sivuaviin järjestelmäkäyttöönottoihin sekä valmistella hankintaesitys tarjouskierroksineen. 
Hankintaprojekti päättyy kesäkuussa 2004. Järjestelmien käyttöönottoprojektit käynnistyvät 
syksyllä 2004. 
 
 
 



MediKes Nyt!

Eija Häyrinen, atk-pääsuunnittelija
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MEDIKES -IDEOLOGIA:

Just in time learning
• Tieto on nopeasti käytettävissä

juuri sillä hetkellä kun sitä
tarvitaan
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MEDIKES - PROJEKTI

• Koko maakunta mukana
–1.9.1998 - 30.4.2000
–1,9 mmk, josta 1,25 mmk EU
–69 hlöä, 1100 htp
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MediKes Omaksi

• Koulutusprojekti 1.3.01 - 31.5.02
• ESR+STM 405.000 mk, SHP 200.000 mk
• Työmäärät: 719 hlöä, 7187 htpv

– Tiedotustilaisuudet 46
– Henkilöstön tietoverkkokoulutus 130, 1141 

hlöä
– Sisältötuotantokoulutus 42, 235 hlöä
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Rekisteröityjä käyttäjiä
• Sairaanhoitopiiri

– 3251 käyttäjää

• Kaikki 14 terveyskeskusta
– 1733 käyttäjää

• Muita: 2 käyttäjää
• Yhteensä 4986 ( 22.4.2002)
• Tulossa JAMK:n opettajat 

n. 130
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Päivittäinen käyttö, 
maaliskuu 2003
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Visits Visits 29 609
Average per Day 955
Average Visit Length 0:11:47

Visitors Unique Visitors 1 210
Visitors Who Visited Once 122
Visitors Who Visited More Than Once 1 088

Käyttötilasto, maaliskuu 2003
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Hoito-ohjetietokanta 28.4.2003

Guidelines for Health Care Professionals 328
Guidelines for Patients 224
General Information Documents 48
Total Amount of Documents 600
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Hoito-ohjeiden haltuunotto

• Pääkäyttäjäverkosto vuoden 2003 aikana
– shp:n erikoisalat ja terveyskeskukset
– hoito-ohjeiden tuottaminen
– käytön opastus

• Käyttökoulutusta jatketaan
• Terveysportti-koulutusta
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Konsu tehokäyttöön
• Konsu-Effica liittymän käyttöönotto
• Liittymät muihin pth:n järjestelmiin
• Konsu K4:n käyttöönotto 

– kaikki erikoisalat
– kaikki terveyskeskukset

• Kaikki epikriisit alueen terveyskeskuksiin 
Konsun kautta
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Yhteistyössä on voimaa!
• Terveyskeskusten yöpäivystys

–12/14 terveyskeskusta mukana
–kävijöistä 95 %:n 

kertomustiedot käytettävissä
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Yhteistyössä on voimaa!

• Multilab-Effica
–Jyväskylä, Palokka, Jämsä
–muut perässä

• HL7 liittymä MLII – Pegasos ?
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Yhteistyössä on voimaa!

• Kuva-arkisto PACS
–shp toukokuussa 2003
–ensimmäiset terveyskeskukset 

syksyllä 2003
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Yhteistyössä on voimaa!
• Potilaskertomus ja uusi 

potilashallinto 2007
–tietojen alueellinen yhteiskäyttö
–hankintaprojekti 2003-2004
–Käyttöönottoprojektit 2004-2007
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