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TOIMIALAN RAKENNEMUUTOS



Toimialan rakennemuutos

Terveyden-
huollon 

rakennemuutos

K
a

s
v
a

a

• Ihmisten elinajanodote

• Terveyspalvelujen kysyntä, hoivan tarve

• Toimenpidemäärät

• Avohoitokäyntien määrät

• Kustannukset

• (Yhä koulutetumman) väestön vaatimukset
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• Syntyvyys → huoltosuhde heikkenee

• Keskimääräiset hoitoajat

• Sairaansijojen määrät

• Resurssien määrä suhteessa 

palvelujen kysynnän kasvuun

Lakimuutokset??

Teknologian 
kehittyminen

Moni-
kulttuurisuus

Julkisen 
talouden 
haasteet



Muutoksista aiheutuvia vaatimuksia

• Muutos on jatkuvaa → tarve tietojärjestelmien joustavalle ja 
jatkuvalle kustannustehokkaalle kehitykselle.

• Vuodepaikoista avohoitoon ja toimenpiteisiin → toimintamallin iso 
muutos, heijastukset tietojärjestelmissä, teknologiatuki?

• Henkilöresurssien määrä ei kasva tarpeen määrän kasvun vauhdissa 
→ rutiinitöiden automatisointi mm. tietoteknologisin keinoin, ajan 
säästö varsinaiseen vaativaan työhön.

• Asiakkaat osaavat vaatia yhä enemmän → jatkuva 
kustannustehokkaan laadun kehittäminen, asiakaslähtöiset 
toimintamallit.

• Laki- ym. ympäristömuutokset → organisaatio- ja osa-aluerajojen 
madaltaminen tietojärjestelmissä.



Rakenteet muuttuvat, unohtuuko ydin?

Meneillään on jatkuva rakenteiden uudistus. Unohtuuko 
tietojärjestelmäkehityksessä?

• Ihmisen kohtaaminen, kuuleminen ja auttaminen

• Hoitotyön ammattilaisten laaja tietotaito ja jaksaminen

• Osaamisen ja voimavarojen saaminen tehokkaasti potilaiden 
hyväksi

• Terveydenhuollon sujuvuus, kokonaisuuden hahmottaminen

• Käytännön työn kehittäminen



TIETOJÄRJESTELMÄT



Tietojärjestelmät

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

Vaihe 4

Vaikutus 

yksittäisen 

henkilön/roolin 

työnkuvaan?Jokainen 

tietojärjestelmä 

perustuu 

olettamuksiin 

toimintamallista

Tieto, tietämys, 

osaaminen



Tietojärjestelmän on tuettava toimintaa

• Toiminnan kehittäminen avainasemassa tietojärjestelmäkehityksessä.

• (Tieto)teknologia tukee toimintaa ja mahdollistaa uusia toimintatapoja.

• Ihmisten työkuvien oltava mielekkäitä → henkilöstön viihtyminen, 
työtyytyväisyys.



Tuettavan työn osa-alueita

Lisäarvoa tuottava työ

Varmistava työ

Hallinnollinen työ

Suora hyöty potilaan tilanteen 

arvioimisessa ja parantamisessa.

Toimenpiteitä, joilla pyritän varmistamaan 

lisäarvoa tuottavan työn halutut tulokset ja 

niiden laatu.

Yhteistyön ja tiimityön mahdollistaminen.



Ajankäyttötavoite

Lisäarvoa tuottava työ

Varmistava työ

Hallinnollinen työ

• Rutiinien sopiminen ja tehostaminen

• Automatisointi mahdollisuuksien 

mukaan



Tietojärjestelmätuki?
esimerkkejä

Lisäarvoa tuottava työ

Varmistava työ

Hallinnollinen työ

• Tiedon saatavuus ja käyttökelpoisuus

• ”Parhaat käytännöt”

• Asiantuntijan päätöksenteon tuki

• Asiantuntijaverkostoituminen, konsultaatiot

• Tuki asiantuntijan ja potilaan kohtaamiselle, 

sähköinen asiointi

• Tietojen syötön järkevyystarkastelut

• Tarkastuslistat, lääketarkastukset

• Raportit: työn seuranta ja tapahtumien 

ennakointi.

• Työvuorosuunnittelu

• Ajanvaraus, laskutus

• Viestinnän tukeminen (esim. 

työvuorojen välillä – hoitotiedot)

• Henkilöstöasioiden hoitaminen



HAASTEITA JA RATKAISUJA?



Räätälöinnistä yhteistyöhön

• Haaste: Tietojärjestelmien tulisi tukea käytännön toimintaa 
mahdollisimman tehokkaasti , mutta aina tämä ei toteudu. 
Omiin toimintamalleihin räätälöity järjestelmä on liian kallis, 
varsinkin jatkossa, kun omaa järjestelmää pitää päivittää 
muuttuvien vaatimusten mukaan. Myös toimittajien rajalliset 
resurssit tuovat haasteita.

• Ratkaisuja?

– Teknologiakehityksestä toiminnan kehittämiseen.

– Laaja yhteistyö toimintamallien kehittämisessä 
hyödyntäen teknologian mahdollisuuksia.

Räätälöity tuote Kaikilla sama tuote



Pitkistä projekteista nopeampiin askeliin

• Haaste: Muutokset tietojärjestelmiin vievät pahimmillaan 
vuosia ja sinä aikana vaatimukset muuttuvat.

• Ratkaisuja?
– Pitkien kehitysprojektien uudelleenarviointi määräajoin.

– Isojen kokonaisuuksien kehittämisestä kerrallaan ketterään 
vaiheittaiseen kehittämiseen, jota ohjataan strategisilla tavoitteilla. 

SuunnitteluMäärittely Toteutus Testaus Käyttöönotto
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Tietokatkoksista tiedon joustavaan 
jakamiseen

• Haaste: Tieto ei kulje helposti erilaisten rajapintojen yli. 
Haasteita on sekä organisaatioiden sisällä että niiden välillä, 
vaikka teknologia ei ole esteenä. Tietosuoja on aina 
huomioitava, mutta siinäkin on erilaisia vaihtoehtoja.

• Ratkaisuja?

– Tiedonkulun näkökulma, ei ainoastaan yksittäisten 
toimintojen näkökulma.

– Modulaarisuus ja standardirajapinnat.

– Yhteiset tietokannat, erilliset käyttöliittymät.

– Kansallinen tietovaranto ja suostumushallinta.



Eroon organisaatiorajapinnoista
tiedon tasolla

• Haaste: Kukaan ei tiedä millaisissa organisaatioissa jatkossa 
toimitaan. Nykyiset tietorakenteet ovat hyvin 
organisaatiokohtaisia eivätkä tue esimerkiksi organisaatiorajat 
ylittävien asiantuntijatiimien toimintaa.

• Ratkaisuja?

– Tiedonkulun näkökulma, ei yksittäisten organisaatioiden 
näkökulma → rajat ylittävät palvelukokonaisuudet

– Yhteiset tietokannat tai vähintään tietokantojen 
yhteensopivuus (yhdistäminen / jakaminen).

– Edellyttää yhtenäisiä kirjaamistapoja, jotta tietojen laatu 
varmistetaan.



Paperin korvaamisesta kehittämiseen

• Haaste: Tulee tunne, että viime aikoina 
tietojärjestelmäkehitys on ollut lähinnä paperiprosessien 
korvaamista sellaisenaan sähköisillä prosesseilla. Toiminnan 
todellinen kehittyminen?

• Ratkaisuja?

– ”Aitojen” tietotekniikalla tuettujen prosessi-
innovaatioiden etsiminen.

• ”Aito”: toiminnan kehittämistavoitteet + teknologian 
mahdollisuudet = uusi toimintamalli, ei kuorrutus

– Mielekkäiden (IT-tuettujen) työkokonaisuuksien 
löytäminen.

– Tavoitteena todellinen työn tehostaminen ja ajan 
saaminen enemmän lisäarvoa tuottavalle työlle.



YHTEENVETO



Yhteenveto

• Potilastietojärjestelmät ovat tärkeä tehokkaan toiminnan 
mahdollistaja, mutta vielä tärkeämpää on toimintamallien 
kehittäminen.

• Toiminta ei tehostu pelkästään paperien siirtämisellä 
sähköiseen muotoon. Mietittävä, miten teknologia saadaan 
oikeasti auttamaan toiminnan kehittämisessä.

• Miten jatkuvaa muutosta johdetaan siten, että saadaan usein 
positiivisia välituloksia ja todellista hyötyä?

• Kansallisella tasolla paljon tärkeitä hankkeita, mutta myös 
jatkuvasti muuttuvia ”reunaehtoja”.

• Tietojärjestelmäkehittäminen on meidän kaikkien asia!



KIITOS!


