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PPääiviväätt
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PohjoisPohjois--Karjalan Karjalan 

Sairaanhoitopiirin Sairaanhoitopiirin johtajajohtaja



Kansalaisen odotukset muuttuvat Kansalaisen odotukset muuttuvat 

Kansalaisten ja kuntalaisten identiteetti ja Kansalaisten ja kuntalaisten identiteetti ja 
odotukset tietoyhteiskunnassa tulevat odotukset tietoyhteiskunnassa tulevat 
muuttumaanmuuttumaan

Tulevaisuudessa kuntalainen ei samaistu oman kunnan Tulevaisuudessa kuntalainen ei samaistu oman kunnan 
tuottamaan palveluun vaan voi hakea tai ttuottamaan palveluun vaan voi hakea tai tääydentydentääää sitsitää itselleen itselleen 
sopivalla tavallasopivalla tavalla

Informaatioteknologian hyvinvointisovellusten Informaatioteknologian hyvinvointisovellusten 
kkääyttyttöööönotto edellyttnotto edellyttääää perinteisten rakenteiden perinteisten rakenteiden 
muuttamistamuuttamista
Omista lOmista läähthtöökohdista lkohdista läähtevhtevää aktiivinen aktiivinen 
kehittkehittääminenminen



Strategian tarve lisStrategian tarve lisääääntyyntyy
Tulevaisuuteen ajautuminenTulevaisuuteen ajautuminen

Passiivinen kohtalonuskoPassiivinen kohtalonusko
Strateginen liikkumavara koetaan vStrateginen liikkumavara koetaan väähhääisenisenää

Tulevaisuuteen sopeutuminenTulevaisuuteen sopeutuminen
Jatkuvuuksien pakko ja menneisyyden trendit Jatkuvuuksien pakko ja menneisyyden trendit 
jatkuvatjatkuvat
Tunnistetaan strategian tarveTunnistetaan strategian tarve

Tulevaisuuden tekeminenTulevaisuuden tekeminen
Uuden toimintaympUuden toimintaympääristristöön huomioiminen ja sen n huomioiminen ja sen 
mukaisten uusien tavoitteiden asettelumukaisten uusien tavoitteiden asettelu
Tunnistetaan, hyTunnistetaan, hyöödynnetdynnetääään ja laajennetaan n ja laajennetaan 
kaikki strateginen liikkumavara ja luodaan kaikki strateginen liikkumavara ja luodaan 
uskottava malli joka viestii vakautta ja uskottava malli joka viestii vakautta ja 
turvallisuuttaturvallisuutta



PohjoisPohjois--Karjalan Karjalan mallimalli
PPääivystys; tilat valmistuu ivystys; tilat valmistuu 
Laboratorioliikelaitos; kLaboratorioliikelaitos; kääynnistynyt 1.1.2003ynnistynyt 1.1.2003
KiinteistKiinteistööliikelaitos; kliikelaitos; kääynnistynyt 1.1.2003ynnistynyt 1.1.2003
RRööntgeliikelaitosntgeliikelaitos; k; kääynnistyy 1.1.2004ynnistyy 1.1.2004
ApuvApuväälineliikelaitos; klineliikelaitos; kääynnistyy 1.1.2004ynnistyy 1.1.2004
Alueellinen lAlueellinen lääääkehuolto; 9 terveyskeskustakehuolto; 9 terveyskeskusta
SSäähkhkööinen arkistointi; hanke kinen arkistointi; hanke kääynnissynnissää
Sairaanhoitopiiri/Erityishuoltopiiri; Sairaanhoitopiiri/Erityishuoltopiiri; 

Selvitys alkaa tSelvitys alkaa täännää kevkeväääännää



POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEVERKON 
KÄYTTÄJÄMÄÄRÄT 2002

16931951168330

YHTEENSÄSIHTEERITHOITAJATLÄÄKÄRITSAIRAALAT

80491557149YHTEENSÄ

325243Honkalampi

213143Heinävesi

119610211Kitee

5511377Lieksa

440368Pyhäselkä

559379Juuka

5854013Ilomantsi

374307Liperi

4792513Kontiolahti

361205Kiihtelysvaara

401327Tohmajärvi

2951212Eno

4310249Nurmes

405305Outokumpu

148179437Joensuu

YHTEENSÄSIHTEERITHOITAJATLÄÄKÄRITTERVEYSKESKUS



Sähköisten dokumenttien määrä tekijöittäin
2002. 

570 56321318 138115 169373 9267 11156 006

YhteensäMuutHoit/SihtHoitajatLääk/SihtLääk/HoitLääkärit



Lääkärikierrolla kaikki tarpeelliset
tiedot saadaan näytölle. Reseptit, 
sairauslomatodistukset, 
lääkärintodistukset jne. voidaan
lähettää myös sähköisessä muodossa.  

Lääkärikierto



ToiminnallisetToiminnalliset jaja taloudellisettaloudelliset
riskitriskit

InvestointienInvestointien kustannustehokkuuskustannustehokkuus
LaitteetLaitteet jaja verkotverkot
TietoliikenneTietoliikenne
OhjelmaOhjelma lisennssitlisennssit

TietoturvaTietoturva jaja oikeusturvariskitoikeusturvariskit
TuhansienTuhansien ihmistenihmisten kouluttaminenkouluttaminen
PalvelujPalvelujäärjestelmrjestelmäänn tuottavuudentuottavuuden
kohottaminenkohottaminen

TOIMINTAMALLIEN UUDISTAMINEN JA TOIMINTAMALLIEN UUDISTAMINEN JA 
UUDET ALUEELLISET MALLITUUDET ALUEELLISET MALLIT



KansallisenKansallisen terveysprojektinterveysprojektin
ssääääststöötavoitteettavoitteet

HankkeellaHankkeella 22--4% 4% ssääääststöö
kokonaiskustannuksissakokonaiskustannuksissa
KokonaissKokonaissääääststöönn arvioarvio 200 200 miljmilj. . €€ vuoteenvuoteen
2007 2007 mennessmennessää
LaboratorioLaboratorio jaja rrööntgenntgen alueellisillaalueellisilla
yksikyksikööillillää ssääääststöö 100 100 miljmilj. . €€
EduskuntaEduskunta edellyttedellyttääää ssääääststööjenjen saamistasaamista
lislisäärahoituksenrahoituksen saamiseksisaamiseksi



ROI(= Return of Investment)ROI(= Return of Investment)

MiksiMiksi perinteinenperinteinen ROI on ROI on ollutollut suurisuuri
pettymyspettymys terveydenhuollonterveydenhuollon IT:ssaIT:ssa??
MitkMitkää ovatovat hyhyöödytdyt kansalaisellekansalaiselle
veronmaksajanaveronmaksajana tai tai potilaanapotilaana??
MitkMitkää ovatovat hyhyöödytdyt henkilhenkilöökunnallekunnalle??
MitkMitkää ovatovat hyhyöödytdyt johtajillejohtajille jaja ppäääättttääjillejille??
MikMikää on on kehityspotentiaalikehityspotentiaali tulevaisuuteentulevaisuuteen??



Tuottavuus/VaikuttavuusTuottavuus/Vaikuttavuus
Informaatio ja kommunikaatioteknologia on Informaatio ja kommunikaatioteknologia on 
tietovaltaistuvan terveydenhuollon tuotannon ja tietovaltaistuvan terveydenhuollon tuotannon ja 
tuottavuuden perusta. tuottavuuden perusta. 
Niiden luomat mahdollisuudet eivNiiden luomat mahdollisuudet eiväät kuitenkaan t kuitenkaan 
muutu smuutu sääääststööiksi ja tuottavuushyiksi ja tuottavuushyöödyiksi dyiksi 
itsestitsestääään, vaan tarvitsevat tuekseen strategista n, vaan tarvitsevat tuekseen strategista 
johtamista ja organisatorisia ja sosiaalisia johtamista ja organisatorisia ja sosiaalisia 
innovaatioita.innovaatioita.
Terveydenhuollossa on satsattava sellaiseen Terveydenhuollossa on satsattava sellaiseen 
tuotavuuskasvuun, joka samalla edisttuotavuuskasvuun, joka samalla edistääää
henkilhenkilööststöön tyn työökykykykyää, , tytyööhyvinvointiahyvinvointia ja tja täättää
kautta edellytyksikautta edellytyksiää pysypysyää tytyööeleläämmäässssää. . 



PerinteinenPerinteinen mallimalli hajoaahajoaa

Sairaala

Terveyskeskus

Sähköinen kaupankäynti
Röntgen

Laboratorio
Lääkehuolto

Kansalainen Kiinteistöhuolto

Palvelut
Siivous
Ravinto
Laitehuolto

Markkinat

Julkisen sektorin
Universaalisuus periaate

Perinteinen
Potilas-lääkäri
suhde



Alueellinen malli

Terveyskeskus A

Sairaala

Sähköinen arkisto

Päivystys

Avoimet rajapinnat

Kansalaisten ja henkilökunnan tietoturva ja oikeusturva

Investointien kustannustehokkuus

Terveyskeskus B

Sähköinen allekirjoitus



MittaamiseenMittaamiseen perustuvaperustuva
starteginenstarteginen johtaminenjohtaminen

SairaaloidenSairaaloiden toimintaatoimintaa eiei pidpidää mitatamitata jaja
kuvatakuvata pelkpelkääststäääänn taloudentalouden indikaattoreillaindikaattoreilla

MihinMihin jouduttiinjouduttiin??
JohtamisenJohtamisen tuleetulee perustuaperustua monipuoliseenmonipuoliseen
mittaamiseenmittaamiseen jaja toiminnantoiminnan analysointiinanalysointiin

MillMillää perusteillaperusteilla ppäääättööksiksiää tehdtehdäääänn??
AsiatAsiat eiveiväätt ole ole perperääkkkkääisiisiää episodejaepisodeja vaanvaan
useitauseita samanaikaisiasamanaikaisia jaja erieri suunnillasuunnilla
vaikuttaviavaikuttavia muutoksiamuutoksia



Kansalaisen yhteydet terveydenhuoltoon

SÄHKÖINEN ASIOINTI
PKI- Infrastructure
Vahva salaus, tunnistaminen, allekirjoitus, 

turvalliset verkot. 
Arkiston käyttö
Palvelujen varaaminen
Maksaminen

Sähköinen
arkisto

Sairaala

Terveyskeskus

Kansalainen

Liikelaitos

Yksityislääkäri

Yleinen
terveystieto
Ohjeet
Lääkitys
Näyttöön perustuva

Äkillinen hoidontarve
Fyysinen liikkuminen

Hoitotietojen
sähköinen kirjaaminen



KiitosKiitos……....

KysymyksiKysymyksiää tai tai kommenttejakommentteja……


