
Kokonaisuuden hallinta 
Kanta-Hämeen tapaan



Sairaanhoitopiirin toimialue
n. 173 800 asukasta
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Tulosalueet
– Operatiivinen
– Konservatiivinen
– Psykiatria
– Sairaanhoidolliset palvelut
– Tukipalvelut

Yksiköt
– Hämeenlinnassa
– Riihimäellä



ERIKOISSAIRAANHOIDON RAPORTOINNIN 
HANKALUUKSIA

• Järjestelmiä ja tietoa paljon: Effica, KuntoApu, AdeEko…
• Tietojen yhdistäminen eri järjestelmistä
• Sidosryhmiä paljon
• Alan ja termien tuntemuksen erilaisuus: 

ammattilaiset - maallikot
• Järjestelmien hienouksien hallinnan hankaluus
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RAPORTOINNIN ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET

• Johdon sitoutuminen ja tuki
• Sisällön määrittely ja rajaus mietitty yhteisesti
• Osaava tietotekniikkatuki
• Ehdoton helppokäyttöisyys ja varmuus
• Tietojen virheettömyys ja tuoreus
• Jatkuva kehittäminen ja sopeuttaminen muuttuviin 

tietotarpeisiin
• Liittymät esim. excel- ym. ohjelmiin

5



KANTA-HÄMEEN TAVOITTEITA

• Tietojen yhdistäminen
• Vertailut ja muutostiedot valmiina raporteilla
• Ennusteet
• Vain oleelliset tiedot
• Helppokäyttöisyys
• Valmisraportit + omia poimintoja
• Reaaliaikaisuus
• Näkyvyys ulkopuolisille
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GENTIA – JOHTAMISEN TIETOJÄRJESTELMÄ

• Rakennettu 2000-luvun alkuvuosista
• TietoEnator
• Gentzu Oy (ylläpito)
• Johdon ja esimiesten yhteinen raportointijärjestelmä
• Kuntamaksujen ja toiminnan seurantajärjestelmä
• Noin 60 – 70 lisenssiä

– Shp:n johto/ esimiehet, terveyskeskukset
• Päivitys kuukausittain
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TOIMINNAN JA KUNTASEURANNAN DIMENSIOT
• Tulosalueet ja yksiköt hierarkkisesti
• Erikoisalat (päivystysklinikka omana)
• Maksaja: jäsenkunnat / muut 
• Toimipaikka: Hämeenlinna/ Riihimäki/ SHP yhteensä
• Tieto: kpl, hoitojakso, hoitopäivä, käynti, euro, tutkimus
• Tuote: drg, käynti, hoitopv
• Vuosi, kk
• Tilaaja
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VERSIO ON TÄRKEÄ

• Versio = 
– kauden tai kumulatiivinen toteutus
– edellisen vuoden vastaava toteutus
– sopimusseuranta: eurojen viimeisen kk:n toteutus 

= seurantakuukautta edeltävien 12 kk:n keskiarvo
– suunnite  tai talousarvio
– ennuste: 12 edellistä kk
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GENTIA – Kanta-Hämeen shp johdon raportointi
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KUNTASOPIMUSTEN SEURANTA
• Sopimusohjaus käytössä:

kuntien välinen jako 2½ vuoden toteutuksen perusteella
• Erikoisalakohtainen hinnasto 

– Yleissairauksien vo-hoito: drg-perusteinen
– Avohoito: käyntiperusteinen
– Psykiatrian vo-hoito: hoitopäiväperusteinen

• Laskutus 2 krt/ kk
• Kalliin hoidon tasaus 

Siirtoviivemaksut eli jatkohoidon odotus (eala98) 
• Kunnalta sopimuslaskutuksen lisäksi 

hoitopäiväperusteiset kustannukset.
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Jäsenkuntien sopimusten toteutuminen
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Hinnaston toteutuminen: avo- ja vuodeosastohoito
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Hinnastotuotteet, toteutus ja suunnite
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Lähetetiedot: käsittelyajat, hoitotakuuluokittelu, lähettäjätaho
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Jonot: osastohoidon ja päiväkirurgian jonot
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”OMA TOIMINTA” = avo- ja vo-hoidon suoritteet
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Avohoitokäynnit: päivystys-, ensi- ja uusintakäynnit
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Sairaanhoidolliset palvelut
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Lopuksi

• GENTIAsta puuttuvat 
mm. henkilöstöseuranta, budjetin seuranta

• Tietojen siirrot: shp tietotekniikkapalvelut

• Ylläpitotuki: Gentzu Oy
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Hyvää kesää!

http://www.dataflora.fi/tuote.asp?TuoteID=1397&TuoteryhmaID=129�
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