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Nykyisten toimintamallien muuttamista terveydenhuollossa sähköisten järjestelmien avulla voidaan 
lähestyä erilaisista näkökulmista. Tällaisia näkökulmia ovat organisaation, tietojärjestelmän, 
käyttäjän ja potilaan näkökulmat. Kaikki nämä saavat ikään kuin sitovat reunaehdot siitä 
kansallisesta ajattelusta joka kehittyy ja muuntuu KANTA-palvelua rakennettaessa. Viime vuosien 
aikana on tästä lähtökohdasta edetty lainsäädännön, yhteisten määrittelyjen ja koko arkistohallinnan 
osalta paljon. Tämä tulee antamaan laajoja puitteita myös sisäiseen toiminnanohjaukseen.  
 
Kokemuksia kehittämistyöstä 
 
Yhtenäiset määrittelyt ja termit ovat lähtökohdiltaan osittain vieraita. Jatkossa vaadittava 
rakenteisen kirjaamisen taso on vielä osin kirjoituspöytäversio. Potilaan oikeudet, muuttuva 
tietosuoja ja suunniteltu tietojen näkyminen helposti yli organisaatiorajojen luovat lisää haastetta. 
Ihmisille niin tuttu tilanne, että vaikeinta ei ole oppia uutta, vaan poisoppia vanha, oli ja on 
realiteetti jatkossakin.  
 
Käytännön sairaalatyötä ei saa missään vaiheessa unohtaa. Kukin perusjärjestelmä on sillä tasolla 
kuin on ja se taso toimi tietenkin lähtökohtana kaikelle kehittämiselle. Toiminnanohjauksen 
kehittämistyö ei tee poikkeusta. Työtä tehdään monelle rintamalla. Proxitinkin kymmenissä 
sisäisissä määrittelykokouksissa on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut noin 150 - 200 eri 
henkilöä: kukin omassa asiantuntijan roolissaan. Tällainen sisäisesti lähtevä keskitetty määrittelytyö 
on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisukeskeiseksi työtavaksi.  
 
Perustoteutukset terveydenhuollon järjestelmiin ja tiedon vieminen KANTA-palveluun 
samanmuotoisena on kuitenkin keskeisin suuntaviiva. Oman lukunsa muodostavat hyvän 
käytettävyyden omaavat spesifiset erillisjärjestelmät ja niiden kytkökset käytettävään 
pääjärjestelmään ja sitä kautta kansalliseen arkistoon. Toiminnanohjausjärjestelmien piirteet 
helposti muistuttavat erillisjärjestelmiä. 
 
Vaatimus rakenteisen kirjaamisen tarkasta noudattamisesta on saanut aikaan joillakin 
terveydenhuollon sektoreilla todellisen kirjaamistapojen muutosvyöryn liikkeelle. Puuttuvien osien 
yksi keskeinen nimittäjä on ollut elävän sairaalaelämän vaikea sovittaminen käytettävyyteen. 
Varsinkin alussa kansallisissa määrittelyissä lähdettiin perinteisestä vastaanotto- tai 
vuodeosastohoitomenettelystä liikkeelle. Tulevissa hoitomalleissa potilaiden asioita hoidetaan yhä 
enemmän tilanteissa joissa henkilö itse ei ole paikalla. Potilaan saama hoitopalvelu on yhä 
enemmän pilkottu ja ketjutettu niin organisaation sisälle kuin sen ulkopuolellekin ja hoitopäätöksiä 
tehdään laajasti esimerkiksi konsultaatioperiaatteella. Hieno ajatus on kytkeä palvelutapahtumittain 
ja - kokonaisuuksittain samansisältöisiä hoitotapahtumia yhteen, mutta käytännössä tämän täytyisi 
hoitua taustalla mahdollisimman automaattisesti, eikä toisaalta saisi johtaa arvausleikkeihinkään. 
Näihinkin tietosisältöihin on hiottu toimivia ratkaisuja siten, että sairaalajärjestelmän käyttäjän työ 
ei vaikeutuisi kohtuuttomasti varsinkaan tiedonsyöttövaiheessa.  
 
 
Toteutus, vaiheistus ja tulevaisuus 
 



Koko kansallisen arkiston täydellinen toteuttaminen vaaditussa aikataulussa on osoittautumassa 
suureksi haasteeksi. EReseptikeskuksen rakentamisen vaikeudet ovat opettaneet sen, että arkiston 
pystyttäminen etenee kuitenkin hitaimman eikä nopeimman tahon etenemisvauhdin myötä. 
Tavoiteltu KANTA-arkiston korkea käytettävyystaso saavutetaan parhaiten vaiheistamisen kautta 
vaikka alkuvaiheessa puuttuukin muutamia toiminnallisuuksia. Organisaatioiden määrä sinällään jo 
vaiheistaa ja aikatauluttaa asian arkiston kannalta. Aikataulu riippuu myös siitä kuinka hyvin 
liittymisen arkkitehtuuriratkaisuissa alueilla onnistutaan. 
 
Lähtökohtaisesti arkisto on ensivaiheessa vain säilytyspaikka eikä sen toiminnallisuus ole kovin 
laajaa.  Ajatellaan, että ainakin alkuvaiheessa hoitoasiointi kulkee luonnollisten organisaatioiden 
välisenä toimintana kuten nyt ja jo paperiaikana tapahtui. Suora sähköinen asiointi 
perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja yliopistosairaalatoimintojen kesken on yhä 
kattavampaa.  Potilasta varten tuotetaan vielä paperidokumentteja. Arkiston kautta tapahtuvaan 
toiminnallisuuteen hieman kauempana varsinaisesta terveydenhuollosta tapahtuvien tahojen kuten 
kuntoutuslaitosten, vakuutusyhtiöiden tai erillisrekistereiden ylläpitäjien kanssa ei ole vielä 
toteutumassa, mutta on kylläkin näköpiirissä.  
 
Rahoitus 
 
Kunnille ainakin jää valtava rahoitusosuus tulevaisuuteen uusien järjestelmäversioiden 
hankkimisesta ja itse asioinnista arkistoon. Osittaisistakin toiminnanohjausjärjestelmistä haetaan 
tehokkuutta ja niiden avulla odotetaan saavutettavan todellisia hyötyjä.  Säästetäänkö esimerkiksi 
sillä, että ei tarvittaisi erillisiä alueellisia sähköisiä arkistoratkaisuja? PARAS- hankkeen myötä 
sitouduttiin vähintään 20.000 asukkaan väestöpohjaan perusterveydenhuollon järjestämisessä. Voi 
olla, että tuo väestöpohja on maksajana liian pieni tämänlaatuiseen laajaan uudistamiseen ja 
ylläpitoon. Pitääkö kuntien yksin ylipäätään kustantaa myös varsinainen peruskehittämistyö? 
Järjestelmäkehittämisten osalta puhutaan miljoonista euroista seuraavan viiden vuoden aikana. 
 
Organisaatioiden tulee itse huolehtia uusista versiopäivityksistä sille tasolle, että kehittämistyön 
tulokset ovat käytettävissä. Jos taloudellinen taantuma heijastuu kuntatalouteen kovin voimakkaana 
kahden - kolmen seuraavan vuoden aikana, voi olla että tietojärjestelmähankinnat jäävät muiden 
investointien kanssa kilpailussa alakynteen. 
 
 
 


