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SoTe johtajan kehitysaskeleet

1. Kaiva trendit raporteista

2. Ennakoi palvelutarve

3. Päätä

4. Muuta päätökset mitattaviksi tehtäviksi

5. Analysoi
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Jos tämä on niin helppoa niin miksi se 
on niin vaikeaa?
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10 myyttiä terveydenhuollon 
järjestelmistä

1. Tietojärjestelmä ratkaisee johtamisen ongelmasi 
2. Palveluiden ulkoistaminen poistaa ostajan vastuusi
3. Ohjelmistotoimittaja saa rahastaa omistamillasi 

tiedoilla 
4. Et voi ennakoida tulevaa nykyisillä järjestelmilläsi
5. IT-osastosi hidastaa uusien ratkaisujen käyttöönottoa 
6. Palvelinten on pakko puksuttaa omassa konesalissasi
7. Et voi vaikuttaa päätöksiisi, koska järjestelmä ei 

taivu tahtoosi
8. Johtamisen ongelmasi korjaantuvat, kun päivität 

tietojärjestelmäsi
9. Tarpeesi ovat ainutlaatuisia, et hyödy muiden 

kokemuksista
10. Johtamisjärjestelmä on vain yksi kehityskohde 

muiden joukossa
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1. Tieto ei jalostu itsestään 
päätöksiksi

• Tietojärjestelmiä on paljon, niistä jalostettua tietoa 
vähän

• Tietoa tallennettu tonneittain, analyysit yhä alkeellisia
• Tietojärjestelmät eivät tarjoa apua suunnitteluun tai 

palvelutarpeen ennakointiin
• Tietojärjestelmistä on vähän hyötyä asiakkaille
• Tietojärjestelmät eivät tue tilaaja-tuottajamallin 

johtamisen vaatimuksia
• Raportit tuijottavat menneisyyteen, 

eikä edes nykytilanteesta ei saa tietoa
Päätöksen muuttuvat toiminnaksi 
johtamismallin avulla

Johtamismalli:
organisoituminen+vastuut
+päätöksenteko+mittaaminen
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2. Tilaaja-tuottajamalli ei ole 
johtamisjärjestelmä

• Tuottajat eivät tee oikeita asioita ajatuksen voimalla
• Johtamisjärjestelmä ja palvelujen ulkoistaminen ovat 

kaksi eri asiaa, jotka sotkeutuvat organisaatiossasi 
toisiinsa

• Tilaaja-tuottajamallin pelisääntösi puuttuvat
• Häntä heiluttaa koiraa, kun tuottajat ohjaavat 

yhteistyötänne
• Huonot sopimukset sitovat kätesi vuosiksi kerrallaan
• Tilaaja-tuottajamallin sopimukset kuvaavat eilispäivää, 

eivät tämänhetkistä saati tulevaa tarvettasi

Johtamisjärjestelmä on enemmän 
kuin tilaaja-tuottajamalli
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3. Ohjelmistotoimittaja ei omista 
tietojasi

• Suljettu ohjelmisto = tuskallisten ongelmien tunnusmerkki

• Ohjelmistotoimittajat juoksuttavat sinua tahtonsa mukaan, jos et 
omista tietojasi ja kilpailuta hankkeita tahtosi mukaan

• Johtamisjärjestelmään kuuluu dokumentoitu tietomalli

• Et osaa luopua massiivisesta investoinnista tai 
järjestelmäsopimuksesta, vaikka se tahkoaisi tuntuvaakin tappiota

• Open Source ei ole ratkaisu johtamisen ongelmiin

Avoimen järjestelmät, avoin tieto
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4. Tehokas johtaja ennakoi

• Tosiaikaisuus on toteutumaton raportoinnin tavoitteesi

• Haluaisit kehittää johtamista palvelevan tietotehtaan, joka listaa 
kehitystarpeet tärkeysjärjestyksessä

• Tehokas johtaminen  ja suunnittelu edellyttävät ennakointia, johon et 
tällä hetkellä pysty

• Hitaat ja heikot putoavat armotta, pelkäät kuuluvasi joukkoon

• Tieto on valtaa, jota sinulta puuttuu

Voit jalostaa nykyisistäkin tiedoistasi
viisautta, kun järjestät tiedot oikein



© CERION OY
© 2010 Cerion Solutions Oy

5. Järjestelmähankkeet eivät ole 
liiketoimintaasi

• Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat liiketoimintaasi, tietojärjestelmät 
eivät

• Raskas ylläpito syö liikaa resurssejasi muusta työstä

• Järjestelmien rajoitukset ohjaavat liiketoiminnallisia päätöksiäsi

• Ad hoc –kyselytkin vaativat massiivisia projekteja

• Saat tuloksia IT-osaltoltasi aivan liian hitaasti

• Käyttöönotot laahaavat, järjestelmäsi on koko ajan askeleen 
jäljessä

Osta järjestelmähankkeesi
palveluna
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6. Ostat järjestelmät tehokkaammin 
palveluina

• Et tiedä, miten ostaisit nykyiset tietojärjestelmäsi palveluna

• Hukkaat aikaa, kun rakennat jokaisen järjestelmän itse alusta

• Kiinteähintainen palvelu pienentäisi ostamisen riskiäsi

• Haluaisit tietää täsmällisemmin, mitä ostat

• Et halua maksaa toisen sairaanhoitopiirin kehittämästä 
ominaisuudesta uudelleen

• Et saa riittävää synergiaa yhteistyöstä muiden 
terveydenhuollon organisaatioiden kanssa

Helppokäyttöisyys ja tilaajavetoinen
palvelusopimus



© CERION OY
© 2010 Cerion Solutions Oy

7. Strategia ohjaa palvelutuotantoa

• Oma palvelustrategiasi pitäisi määrätä tuotantotapa, nyt 
palveluntarjoajalla liian suuri rooli

• Tarvitset laadunvalvontaorganisaation, joka puristaisi 
tietojärjestelmäpalveluista haluamasi tulokset

• Kustannuksesi karkaavat käsistä, kun et toteuta valitsemaasi strategiaa

• Järjestelmien käytettävyys on luokaton, koska järjestelmät eivät tue 
asiakaspalvelusi käyttötilanteita

Muuta strategia tehtäviksi
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8. Syöksykierre ei pysähdy ilman 
johtamismallia

• Tarvitset johtamismallin, joka purkaa ongelmat helpommin 
ratkaistaviksi kokonaisuuksiksi

• Et pysty nykyisellään ennakoimaan tulevia haasteita (demografiset 
muutokset, huoltosuhteen kehitys, medikalisaatio)

• Terveydenhuollon kustannukset ovat riistäytyneet käsistä, ilman 
priorisointia ja johtamismallia syöksykierteesi vain syvenee

Tarvitset johtamismallia
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9. Lisäät tehoasi ulkoisilla 
rekisteriyhteyksillä

• Haluaisit myydä ja ostaa osaamista ja tietoja nykyistä enemmän

• Tarvitset tekniset tiedonsiirtoyhteydet valtakunnallisiin rekistereihin 
sekä suurimpien tilaajien ja tuottajien järjestelmiin

• Uskot, että parhaat käytännöt ja valmiit rajapinnat lisäävät 
tehokkuuttasi ja säästävät eurojasi

Valmiudet tietojen siirtämiseen monista
valtakunnallisista rekistereistä
ovat jo valmiina
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10. Johtamisjärjestelmä on avain 
tuloksiin

• Tiedät, että tarvitset johtamisjärjestelmän innovaatioiden 
(esimerkiksi palvelusetelit) hallintaan

• Haluaisit kehittää päätöksentekomallin, joka on ennakoitava ja 
läpinäkyvä

• Et haluaisi aloittaa järjestelmähankkeita tyhjältä pöydältä, vaan 
haluat jalostaa aiempia kokemuksiasi käytännöiksi

• Haluat parempaa palautetta ja etsit keinoja, joilla sitoutat 
sidosryhmäsi tavoitteiteisiisi

• Haluat pilkkoa päätökset 
pienempiriskisiin kokonaisuuksiin

Tarvitset johtamismallia
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Kiitos!

Laura Laiho
Puh. 040 9000 495
laura.laiho@cerion.fi

Hae Sosiaali- ja terveysalan 10 johtamismyyttiä –opas
näyttelyosastoltamme tai osoitteesta www.soteohjaamo.fi

Lue lisää aiheesta myytinmurtaja-blogistamme
www.myytinmurtaja.fi
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