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Jyväskylän paviljonki 

Sähköisten palveluiden käyttöönotto 

ja tuottavuuden parantaminen 

käytännössä



Agenda

• Tavoitteet sähköisillä palveluilla

• Sähköiset palvelut käytännössä

– Asklepios Future Hospital

• Mikä oli projektin tavoite

• Miten projekti toteutettiin

• Mitä hyötyä ratkaisu toi

– Muita käytännön toteutuksia

• Kokonaisarkkitehtuuri ja sähköisen asioinnin 

alusta



Terveys- ja 

hyvinvointipalvelujen 

parantaminen

IT-investointien

optimoiminen

Organisaation tuottavuuden 

parantaminen

Asiakkaat kertovat meille:

Terveydenhuoltopalvelujen transformaatio



Asklepios pähkinän kuoressa

• 36,000 työntekijää

• 20,000 vuodepaikkaa

• 2,300M € vuositulot

• 92 instituutiota

• 13,000 tietokonetta

• 1,000 palvelinta

• 25,000 IT-käyttäjää



Asklepios Future Hospital tavoitteet

• Hoidon laadun parantaminen

– Tiedon hallinta

– Portaali-palvelut

– Yhtenäinen viestintä

• Relevantin tiedon löytyminen

– Tuloskortit

– Tiedon saatavuus

• Infrastruktuurin harmonisoiminen

– Käyttöliittymät

– ”OneIT”

– Sovellukset



Ratkaisusta saadut hyödyt
Toiminto Alkutilanne Tulos Tehokkuuden 

parantaminen

Asiakkaan hyödyt

IT ympäristön 

harmonisoiminen

Heterogeeniset järjestelmät

Keskittämätön struktuuri ja 

tietovarastot

Heterogeeniset työasemat

Yhdenmukainen, moderni 

työasema- ja 

palvelinalusta

Ammattimaiset ja 

kustannustehokkaat IT

operaatiot

36.7 % pienemmät 

työasema kustannukset 

per vuosi

Kustannussäästöt 

mahdollistavat uusien IT 

palvelujen rakentamisen ja 

päivittäisen 

terveydenhuollon 

tehostamisen, sekä uudet 

ammattilaisen 

laitehankinnat.

Investointi IT infrastruktuuri 

prosesseihin ja teknologioihin

Ei keskitetty IT hallinta

Kallis, manuaalinen ja ei 

keskitetty ylläpito

Ei keskitettyä 

kommunikaatiopalvelua,

eikä tiedosto- ja 

tulostuspalveluita.

Korkeampi kypsyysaste IT 

operaatioissa

Huomattavat parannukset 

erikoisesti tietoturva, 

standardointi,  auditointi ja 

muutosten hallinnassa

Keskitason yläpuolella 

oleva IT kypsyysaste

Yli 50% parannus 

alkutilanteeseen

Suorien kulujen 

pieneneminen 

Epäsuorien kulujen 

pieneneminen (alhaalla olo 

aikojen väheneminen ja 

muut parannukset)

Pisteiden ja järjestelmien 

digitaalinen linkitys

Rajapintojen puuttuminen 

terveydenhuollon 

järjestelmistä esim. 

radiologia ja patologia.

Nopeammat päivittäiset 

terveydenhuollon 

operaatiot yhdistettynä 

parantuneeseen 

palvelutasoon

Saman työn tekemisen 

poistuminen (1 arkisto, 1 

lomake)

Nopeampi tiedon saatavuus 

– laboratoriotieto on 

saatavilla 75% 

nopeammin ja 

röntgentulokset 89% 

nopeammin.

18% päivittäisen saman 

työn tekemisen 

poistuminen

Paremmat mahdollisuudet 

työskennellä potilaiden 

kanssa ja laajentaa 

saatavilla olevia 

terveydenhuollon palveluja

Teknologia tukemaan 

innovatiivisia 

sairaalajärjestelmiä

Vanhat IT mahdollisuudet

Vähän mobiililaitteita

Ei etäyhteyttä potilastietoon

Mobiililaitteiden

hyödyntäminen

WLAN-verkon

rakentaminen

Pääsy relevanttiin tietoon 

nopeasti mistä vain 

(esimerkiksi potilastieto)

Pääsy välittömästi 

arkistotietoon

Hoitolaadun parantuminen,

mukaan lukien parempi 

konsultaatio potilaille 

vuodepaikoilla



Ratkaisusta saadut hyödyt

Mittaus Muutos %

„Ylimääräinen“ aika (tehtävät jotka eivät suoraan liity

potilashoitoon) per päivä

- 18 %

Kesto laboratoriotulosten saamiseen - 75 %

Kesto röntgentulosten saamiseen - 89 %

Kesto potilastiedon yhdistämiseen tehohoidossa - 50 %

Kesto arkistotietojen saamiseen “Vähentyi 45 minuutista de 

facto nollaan“

Lähde: Lääkäreiden GH Barmbek haastattelut (Lokakuu 2006)



OneIT -konsepti

• Identiteetin hallinta

– Perinteisesti sovelluskohtaista

– Tavoitteena yksi palvelu

• Standardisointi

– Työasemien harmonisointi

– Palvelimien konsolidointi

• Turvallisuus

– Sääntö- ja vastuumalli

– Sääntö ja turvallisuus 

komponentit

Identiteetin hallinta

Sähköiset palvelut

Standardisoiminen

T
ur

va
lli

su
us



Tiedon hallinta

• Tiedon hallinta -palvelu

– 6000+ lääkäriä käyttää palvelua

– Osaaminen hakemistopalvelusta

– Julkistuksen jokaiselle ammattilaiselle

– Haku orientoitu, semanttinen haku’

– Mukana läpinäkyvä pikaviestintä ja läsnäolo

• Sovellusten jakaminen







Portaalipalvelut ja yhdistetty viestintä

Läsnäolotiedon 

läpinäkyvyys



Portaalipalvelut ja yhdistetty viestintä

Pääsy ammattilaisen kanssa 

kommunikointiin



Yhdistetty viestintä

Dr. Anfrager , Alphons [13:54]:

 Hallo Herr Kollege, ich starte gerade das PACS

PD Dr. Experte, Ekart [13:54]:

 OK

Dr. Anfrager , Alphons [13:55]:

 Hier ist die Serie…

Sovellusten jakaminen



Kuinka kauan projektit kestivät?

• Perusinfrastruktuuri harmonisoitu ja soveltuvalla 

valmiustasolla

• Tiedon hallinta –komponentti
– 6 kuukautta mukaan lukien sisältö, tietokannat, rajapinnat, toimintamalli, 

tietoturvamalli

• Yhdistetty viestintä 
– 2 kuukautta käyttöönottoon

• Voidaan luoda uusia palveluita nopeasti kansalaisille, 

ammattilaisille ja sidosryhmille



Lisätietoja Asklepios projektista

• http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?ca
sestudyid=4000000605

• http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?ca
sestudyid=201178

• http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?ca
sestudyid=4000001060

• http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?ca
sestudyid=201211

http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000000605
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000000605
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=201178
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=201178
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001060
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=4000001060
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=201211
http://www.microsoft.com/casestudies/casestudy.aspx?casestudyid=201211


Lontoon terveyshuolto luottaa vahvistusrokotuksiin käyttäen BI ratkaisua

Tarkempi tiedon hallinta

Immuniteettitaso nousi 5% 10 viikon aikana

Parempi yhteistyö ammatinharjoittajien kesken

Kansalaiset voivat ottaa yhteyttä lääkäriin www-pohjaisella 

videokonferenssiratkaisulla, turvallisesti pikaviestimellä tai puhelimella

Parempi hoitolaatu halvemmalla

Keskitetty potilastieto paremmilla diagnooseilla ja oikea aikaisella hoidolla

Terveystaltioalustan integraatio

Ratkaisut tuotannossa

Parempia palveluita kansalaisille

Kotihoidon parempi suunnittelu ja toteutus

Tehokkaampi työvuorosuunnittelu 15k henkilökunnalle ja 40k asiakkaalle

20% enemmän aikaa asiakkaiden kanssa olemiseen

Kustannusten pieneneminen 10-15%



Paikallishallinto parantaa palvelujen laatua ja säästää jopa 80%

Tehokkaammalla hoidolla säästetään 3,3M€

Kokouksiin kuluva aika pieneni puolella

Maksaa 80% vähemmän kuin muut vaihtoehdot

Sairaala parantaa sisäistä kommunikointia ja prosesseja uudella intranet-

ratkaisulla

Hajautettu tieto organisoitiin ja sisällön hallinta yhtenäistettiin

Parannettu tuottavuus

Parempi yhteishenki

Kasvatettu tietoturva

Ratkaisut tuotannossa

Organisaation tehokkuuden parantaminen

Jäsenpalvelu organisaatio paransi viestintää ja toi kustannussäästöjä

Jopa 45,000€ vuosittaista säästöä puhekonferenssipalveluilla

PBX-pohjaisten ratkaisuiden välttäminen

Yhtenäinen viestintä

Paremmat palvelut ja teknologian hyödyntäminen

http://www.theheartcenter.com/
http://www.westlothian.gov.uk/


HUS hoitaa yhteydenpitonsa kuntoon yhdistettyjen viestintäratkaisujen avulla

Matkustuksen väheneminen

Viestinnän tehostuminen

Järjestelmien määrän väheneminen ja yksinkertaistuminen

http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/hus09.mspx

Microsoft ja Tieto sähköistivät kuntalaisten asioinnin Sipoossa

Yhteydenotot kuntalaisilta yhden pisteen kautta

Proaktiivisempi toiminta

Käsittelyaikojen lyheneminen

http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/sipoon_kunta08.mspx

Ratkaisuja Suomessa

Organisaation tehokkuuden parantaminen

Sosiaaliportti helpottaa ammattilaisen tiedonsaantia

Tiedon nopeampi löytyminen

Työn tehostuminen

Korkea tietoturvan taso

http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/sosiaaliportti08.mspx

http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/hus09.mspx
http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/sipoon_kunta08.mspx
http://www.microsoft.com/finland/business/casestudies/sosiaaliportti08.mspx


Kommunikaatio

Operaation hallinta

Turvallisuus

Yhdistetty terveydenhoitopalvelukeskitin

Yhteistoimintapalvelut

Identiteetinhallintapalvelut

Yksityisyys- ja tietoturvapalvelut

Palveluiden julkaisu ja sijainti

Tietopalvelut

Kommunikointipalvelut

Järjestelmän hallintapalvelut

Käyttäjien prosessit

Tiedon rajapintakomponentit

Käyttö

Tietokannat

Toimintaprosessit
Käyttö

Käyttö

Toimintakomponentit

Integraatiopalvelut

Palvelurajapinnan komponentit

Visualisointi ja pääsy palveluihin

Jaetut palvelut

Office System
Office SharePoint

Microsoft Connected Health Framework

Muut sovellukset, Visual Studio, .NET Framework

BizTalk Server, .NET Framework

Office System,
Exchange,

Windows Server System
Office Communications Server

Office SharePoint Server
FAST

Operations Manager, 
System Center

SQL Server

Windows Mobile



Ratkaisut tuotannossa

• Ja paljon lisää:

– http://www.microsoft.com/casestudies

– http://www.microsoft.com/healthcare

– http://blogs.msdn.com/healthblog

– http://www.microsoft.com/casestudies

– http://www.mscui.net/PatientJourneyDemonstrator/

– http://www.citizenserviceplatform.com

– http://www.mscui.net

– http://www.nhs.uk/Pages/homepage.aspx

http://www.microsoft.com/casestudies
http://www.microsoft.com/healthcare
http://blogs.msdn.com/healthblog
http://www.microsoft.com/casestudies
http://www.mscui.net/PatientJourneyDemonstrator/
http://www.citizenserviceplatform.com/
http://www.mscui.net/
http://www.nhs.uk/Pages/homepage.aspx


Kiitos!

Kysymyksiä?



Tervetuloa Microsoftin ja Tandbergin

yhteiselle ständille #35 tutustumaan toiseen 

tuottavuutta parantavaan ja kustannussäästöjä 

tuovaan ratkaisuun: 

yhdistetyt viestintäratkaisut!

Joka toinen tunti arvotaan Microsoft Web kamera.



Lisätietoja:

Microsoft Oy

Keilaranta 7

http://www.microsoft.fi

http://www.microsoft.com/healthcare

http://www.microsoft.fi/
http://www.microsoft.com/healthcare

