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TERVEYDENHUOLLON ATK-PÄIVÄT, LAHTI



■ Johdon neuvonantaja, Pihlajalinna-konserni ad 8/2016

■ Toimitusjohtaja 2009 - 16 Koskiklinikka, Tampere

■ Puheenjohtaja/varapuheenjohtaja Lääkäripalveluyritykset ry 2010-2015 

■ Suomen Yrittäjät, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen

■ Suomen Yrittäjät, Sote-työryhmän pj

■ Yrittäjäomistaja, Meteno Oy (koulutus ja konsultointi)

■ Palvelutuotannon kehittämisen valmisteluryhmän (STM) jäsen 2016-19

■ > 20 vuotta erilaisissa terveydenhuollon ylimmän johdon tehtävissä

■ ”Tietojärjestelmäuskovainen”

Kari Varkila, LKT, erikoislääkäri, MBA



”I don't want a hospital to operate like an Apple store.

I want someone to give a damn”

Michele Chaffee, CEO Älska



VALINNANVAPAUS ON 
SOTE-UUDISTUKSEN 

KESKEINEN VOIMA
Sote-järjestelmän on oltava vaikuttava ja hyödyllinen kansalaisen, 

järjestäjä/maksajan ja tuottajan näkökulmasta



1. Laaja ja vahva valinnanvapaus osana uudistusta

2. Kaikki mukaan tuottajiksi samoilla ehdoilla

3. Asiakasmäärään perustuva perusrahoitus kannustaa 
palveluntuottajia asiakaslähtöiseen toimintaan

4. Laajemmassa perustasossa kehitetty palvelusetelimalli

5. Ensisijaisen palveluntuottajan valinta määräajoin

6. Palveluohjaaja portinvartijana

7. Lisää digitaalisia palveluita ja jaettua tietoa

8. Työterveyshuolto ennallaan

Lähde: Yrittäjien malli sote- ja maakuntauudistukseen, 2016, www.yrittäjät.fi/kunta

Valinnanvapaus uudistaa sote-palvelut



Valinnanvapauden pitää toteuttaa sote-uudistuksen tavoitteita:

1. kansalaiset pääsevät nopeammin hoitoon

2. palveluja ohjaa asiakaslähtöisyys

3. palveluketjut ovat sujuvia

4. palvelujen laatu ja vaikuttavuus paranee

5. palvelut tuotetaan kustannustehokkaammin

Lähde: http://alueuudistus.fi/soteuudistus/tavoitteet

Enemmän terveyttä samalla rahalla



Tietojärjestelmäodotuksia

Sote tieto-
järjestelmä

Järjestäjä

Tuottaja

Asiakas

Th-ammatti-
lainen

- Auttaako ICT arvioimaan soten vaikuttavuutta?

- Osaanko valita mieleiseni tuottajan? Auttaako ICT minua paranemaan?

- Parantaako ICT 
kilpailukykyäni?

- Sujuvoittaako 
ICT työtäni?



Asiakas haluaa sosiaali- ja 
terveydenhuollolta luotettavan ja 
ymmärrettävän kasvollisen avun 
– pienissä tarpeissa laitekin voi 
auttaa vaikkapa kotisohvalta käsin



■ Asiakas on oikeassa myös terveydenhuollossa, mutta vain harvat vielä näin uskovat

■ Asiakkaalle onnistunut hoito on aina kaikkein tärkeintä, mutta näkemykset eroavat siitä, 
mitä tähän tarvitaan

■ Asiakas haluaa, että ICT auttaa
– Palvelutuottajan valinnassa ja helpossa hoitoon pääsyssä

– Palvelutuottajan asiakkaalle ymmärrettävän laadun arvioinnissa (hoitotulokset ja 
kohtelu/ymmärrettävyys)

– Hoitoketjussa kulkemisessa

– Tietojen ja ohjeiden varmistamisessa jälkikäteen (eri tuottajat)

– Ennakkotietojen/mittaustulosten syöttämisessä

■ Vanha rouva todellisessa elämässä: ”Tohtori, haluaisitteko sieltä koneen takaa 
kenties nähdä minkä näköinen minä olen?”

Asiakkaan odotukset ovat triviaaleja, mutta 
vaikeita vastata



Lääkäri haluaa auttaa ihmistä –
yhteiskunta valvokoon omaa etuaan



■ Tiedot järjestelmästä ja järjestelmään niin, että on enemmän aikaa asiakkaalle

■ Tiedot tilanteen mukaan – yksi toimintamalli ei sovi kaikkiin asiakaskäynteihin

■ Järjestelmän käyttö mahdolliseksi sijainnista riippumatta

■ Joustavuutta ja vaihtoehtoja (sic! e-resepti vs paperi)

■ Tulevaisuudessa tarvitaan hoitotilannetta ja asiakkaan kanssa toimimista 
tehostavia ja luotettavia ominaisuuksia (luotettavat vs suuntaa antavat 
mittaukset, visualisointi, kattava ja mukautuva potilasohjeisto)

■ Järjestelmän on tuettava helppoa hoitoketjussa ohjaamista (palveluseteli, 
lähetteet jne)

Terveydenhuollon ammattilaisen odotukset



Tuottaja haluaa kilpailla ja sen 
pitää pystyä kilpailemaan



■ Tuottaja on julkis- tai yksityisomisteinen yritys tai kolmannelta sektorilta

■ Tuottaja kilpailee asiakkaista ja vastaa laadusta ja liiketoiminnan kannattavuudesta

■ Kaikkia infrakustannuksia, myös ICT:tä on tarkasteltava erittäin kriittisesti

■ ICT-kustannukset eivät saa olla este pienyrittäjien osallistumiselle

■ Potilastiedon keruu ja tarkastelu voivat olla alueellisia/kansallisia ratkaisuja
– Tuottajayksikköä suurempi tietokanta on luotettavin

■ Innovatiiviset asiakasta palvelevat ratkaisut tehtävä mahdollisiksi

■ Järjestelmän on tuettava prosesseja ja tuotannonohjausta

■

Palvelutuottajan odotukset kohdistuvat 
kilpailukykyyn



Järjestäjän odotus:
Vain tuotantotaloudellinen ohjaus 
pelastaa terveydenhuollon!



■ Maakunta on järjestäjä

■ Järjestäjä määrittelee mitä tuotetaan verorahoitteisesti, maksaa tuottajille ja 
valvoo tuottajia

■ Järjestäjä vastaa palvelulupauksen vaikuttavasta toteutumisesta. Tämä 
onnistuu vain ICT:n avulla

■ Kelan nykyjärjestelmien varaan voitaneen rakentaa tarvittava kapitaatio- ja 
palvelusetelimaksujen toteutus ja yksilötasolle ulottuva seuranta  

Järjestäjän odotukset kohdistuvat 
vaikuttavuuteen



Järjestäjän, tuottajan ja asiakkaan 
yhteinen etu on, että tieto on 
tarkasteltavissa järkevinä 
kokonaisuuksina erilaisista 
näkökulmista ja erilaiset tarpeet 
huomioiden



■ Me, jotka suunnittelemme, kehitämme ja katsomme asioita hoidon 
ulkopuolelta, humallumme suuruudesta, säädöksistä ja ohjeista sekä 
universaaleista unelmista

■ Potilas/asiakas saa tarvitsemansa avun aina yksilönä. Usein paras apu tulee 
läheltä ja pienistä puitteista.

Paremman maailman paradigma


