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– Taloudellisuus ja tehokkuus 

– Terveydenhuollon laatumittaristo 

– Hoitotakuun täyttyminen 

• Parhaimmillaan mittarit kertovat toiminnan kehittymisestä ja 

tukevat päätöksentekoa  

 

• Tietohallinnon mittareilla kehitetään terveydenhuollon 

tarvitsemien ICT-palveluiden toimintavarmuutta:  

– Mahdolliset palvelukatkokset ja niiden vaikutukset 

– Palvelupoikkeamien tunnistaminen ja ongelmien aiheuttaja 

– Toimittajien johtaminen 

• Terveydenhuollon johtamisessa 

hyödynnetään erilaisia mittareita 

Mittaristo ja laatukriteerit 
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Potilastietojärjestelmän toimivuus 

• Terveydenhuollon vaatimukset toimivat lähtökohtana 
tietojärjestelmien laatuvaatimuksille 

• Tietojärjestelmien laatu rakentuu monien eri toimittajien ICT-
palveluista, joille määritellään keskeiset laatumääreet 

• Mitattaville laatumääreiden valvonnassa huomioidaan 
– Mittaustavat, menetelmät ja tulkinnat 

– Raja-arvot ja niistä aiheutuvat seuraamukset 

– Mittausten seuranta / palvelutasonhallinta 

• Monitoimittajaympäristössä ICT-palveluiden laatua 
seurataan päästä-päähän –mittauksilla 

• Mittaukset on ulotetaan riittävän syvälle, jotta tunnistetaan 
”root cause” – ongelman todellinen aiheuttaja 
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Toimintaympäristö 
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Onko sinulla kokonaisnäkemys potilastietojärjestelmäsi 
toimivuudesta, kehityksestä ja trendeistä?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onko kaikille toimittajille asetettu yhtenäiset ja riittävän 
tarkat laatuvaatimukset? 
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Palvelukartta 

- Liiketoimintayksiköiden tunnistus 

- Liiketoimintayksikön/prosessin tai 

toiminteen kriittisyyskeroin 

- Tietojärjestelmien listaus 

- Kriittisin tietojärjestelmä 

 

- Mistä mittaamisella saadaan  

suurimmat hyödyt 

 

Vaihe 2 Vaihe 3 Vaihe 4 
Aseta 

yhteiset 

tavoitteet! 

Terveydenhuollon tavoitteet tietohallinnolle 
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• Potilastietojärjestelmän palvelutasot ja toimimattomuuden 

vaikutukset asettavat tietohallinnolle kovimmat haasteet. 

• Potilastietojärjestelmän toimimattomuus voi aiheuttaa 

taloudellisten kustannusten lisäksi potilasturvallisuuden 

vaarantumisen. 

 

• Tietohallinnon on tuotettava terveydenhuollon eri yksiköille 

kustannustehokkaat ratkaisumallit, joissa halutut palvelutasot 

saadaan toteutettua. 

• Tietohallinnon pitää kyetä näyttämään terveydenhuollon yksiköille 

mitattavaa arvoa. 

Terveydenhuollon tavoitteet tietohallinnolle 
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Järjestelmäkartta 

- Mistä palvelu muodostuu 

- Eri toimittajien vastuurajapinnat 

- Sidosryhmät 

- SLA tasot 

- Mitä valvotaan 

- Miten valvotaan 

- Hälytysrajat 

 

Vaihe 1 Vaihe 3 Vaihe 4 
Ymmärrä mistä 

laatu riippuu! 

Näkyvyyttä potilastietojärjestelmälle 
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Valvonta 

- Käyttötapaukset 

- Kapasiteetti 

- Prosessit 

- Palvelimet 

- Infra 

- Toimittajat 

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 4 

Laatupoikkeama 
Korjaustoimenpide 

Toimimattomuuden kustannukset 

Tuotannon

kasvattaminen

15 %

Tuotannon

kasvattaminen

30 %

Suunniteltu

Tuotannon

kasvattaminen

20 %

Kapasiteetin hallinta 

Pääse kiinni 

asian ytimeen! 

Tietoa toiminnasta 
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Ratkaisut ongelmatilanteisiin, faktat 

jatkokehitykseen 
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• Toimittajien johtaminen 

• Palvelun parantaminen 

• SLA valvonta 

• Tulevien tarpeiden ennakointi 

• Kapasiteetin hallinta 

• Ongelmatilanteiden hallinta 

• Faktoja vaatimuksiin 

jatkokehitykselle/-investoinneille: 

– kuormitushistoria  

– käyttökatkot 

– käyttömäärät 

 

Paranna palvelua 

hallitusti! 

SLM 
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Potilastietojärjestelmän laatua 

mitataan ja parannetaan 

• Tunnet tietojärjestelmien vaatimukset ja 
toimivuuden vaikutukset terveydenhuollolle 

• Tiedät kehitys- ja korjaustoimenpiteiden 
vaikutuksen 

• Tiedät, että toimintavarmuus on turvattu 
• Tehostat toimintaanne 
• Voit seurata laadun kehittymistä 
• Johdat toimittajia 
• Voit ennakoida toimintaa 
• Ohjaat investointeja 
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Valvonnan avulla tehokkuutta, ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä 
ICT-palveluille  
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Yhteystiedot: 

info@qentinel.com 

 

Qentinel Oy 

Tekniikantie 14, 02150 Espoo 

www.qentinel.com 

LET THERE BE QUALITY 
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