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Tutkimuksen taustaa



Lääkitystiedon hallinta
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Tekesin Finnwell –ohjelmasta rahoitettu 
Lääkitystiedon hallinta projekti 2006-2008

• Tarkoituksena tuottaa lääkitystietoon liittyviä
tutkimustuloksia eri alan toimijoiden käyttöön
•Neljä yliopistoparnteria (Turun kauppakorkeakoulu, 
Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto)
•Lisäksi teollisuuspartnereita (Apteekkariliitto, Fujitsu, 
TeliaSonera, Itella, Turku Science park)
•Yhtenä osatehtävänä oli selvittää terveydenhuollon 
ammattilaisten näkökulmia lääkitystiedon hallintaan

•Osa tutkija Eeva Heiron väitöskirjaprojektia
•Kansallisten tutkimusten lisäksi haluttiin kansainvälistä
näkökulmaa vertailun ja uusien toimintatapojen selvittämiseksi
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Tutkimuksen tarkoitus

•Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella, mitkä
ovat lähtövaatimuksena tehokkaaseen 
organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon. 
•Tutkimuskysymykset ovat:
1.Mitkä ovat perusedellytykset onnistuneelle tiedon 
vaihdolle?
2.Mitkä asiat helpottavat organisaatioiden välistä
tiedon vaihtoa?
3.Miten organisaatioiden välinen tiedonvaihto eroaa 
Suomessa ja Yhdysvalloissa?



Katsaus kirjallisuuteen

Health information exchange (HIE)
• Vapaasti käännettynä ’terveystietojen 

organisaatioiden välinen siirtäminen’
• Potilaan terveyden hoitoon liittyvien tietojen 

sähköiseen liikuttamiseen terveydenhuoltoalan eri 
organisaatioiden välillä. 

• Tietoa voidaan siirtää alueen, kunnan tai muiden 
alueellisten kokonaisuuksien, joiden ei tarvitse olla 
virallisessa yhteydessä toisiinsa, sisällä. 
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Aineistonkeruu



Aineistonkeruu Suomessa

•Perusterveydenhuollon haastattelut
• 10 semistrukturoitua haastettelua
• 5 lääkäriä ja 5 sairaanhoitajaa eri yksiköistä Turun 

alueelta

•Kansallisen sähköisen arkiston asiantuntijoiden 
haastattelut

•5 semistrukturoitua haastattelua (myös sähköpostitse)
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Aineistonkeruu Yhdysvalloissa

• Apuraha Liikesivistysrahastolta
• Professori Ranjan Kini, Indiana University 

Northwest ja Vice President, Managed Care 
Services Martin D’Cruz, TSE doctoral student

• Aineistoa kerättiin lääkäreiden, sairaanhoitajien, 
sairaalanjohtajien ja IT asiantuntijoiden 
keskuudessa mm. seuraavissa organisaatioissa
• Chicago: University of Illinois Medical Center, University of 

Chicago, Owl MD
• Merrillville: Methodist Hospitals, Hammond Clinic
• Indianapolis: St. Vincent Hospital, Regenstrief Institute, 

Indiana Health information Exchange etc.
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Tuloksia ja ajatuksia
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Perusedellytykset

1. Poliittinen sitoutuminen
• Suomi: hyvin voimakas poliittinen sitoutuminen

– Kela vastuussa eRespetistä ja eArkistosta

• Yhdysvallat: hyvin heikkoa

2. IT-infrastruktuuri
• Suomi: erinomainen, elektroniset potilasjärjestelmät 

käytössä kaikkialla
• Yhdysvallat: paljon pieniä 2-3 lääkärin klinikoita, IT:tä ei 

nähdä tarpeellisena 

3. Henkilökunnan IT-taidot
• Suomi: ei koettu ongelmaksi
• Yhdysvallat: paljon koulutusta tarvitaan



Helpottavia tekijöitä

1. Tietojärjestelmien yhteensopivuus
• Suomi: tällä hetkellä hajanaista. Kanta-ratkaisut 

helpottavat tilannetta. Neuvotteluvoima ei paras 
mahdollinen.

• Yhdysvallat: myöhemmässä aallossa tietojärjestelmien 
implementoinnissa. Kokemukset muista maista ovat 
auttaneet yhteensopivien järjestelmien luomisesa. 
Neuvotteluvoima suurempi.

2. Kokemukset tietojenvaihdosta
• Suomi: kokemuksia aluetietojärjestelmistä
• Yhdysvallat: hajanaisia kokeiluja mm. California, Indiana, 

and Massachusetts. Kokemuksia myös epäonnistuneista 
projekteista. 
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Maakohtaista vertailua

•Terveydenhuoltosektorin rakenne
•Taloudelliset eroavaisuudet

• mm. ei haluta jakaa tietoja, jotten toinen toimija ”varasta”
potilasta (USA)

•Lainsäädännölliset erot
•Suostumukset (Suomi), HIPAA (USA)

•Kulttuurisia eroja
•”jos potilas ei halua jakaa tietojaan, emme hoida häntä”
(USA)

12



Johtopäätöksiä

• Tiedonsiirtoon osallistuvia osapuolia voivat 
motivoida omien tavoitteiden, esimerkiksi 
taloudellisten säästöjen, aikaansaaminen. 

• Käyttäjät voidaan myös määrätä siirtämään tietoa 
organisaatioiden välillä.

• Molemmissa tapauksissa on kuitenkin keskeistä, 
että käyttäjät itse kokevat hyötyvänsä
tiedonsiirrosta työssään.

• Lainsäädäntö vaikeuttaa usein prosessien 
”järkevöittämistä”
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Kiitos!


