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Jukka Hornborg

DI, konetekniikka

+10 v kokemusta ohjelmistopalvelualalta

• Tietoliikenne ja mobiiliteknologiat

• Teollinen internet ja IoT

• Terveydenhuollon digitalisaatio

• Palvelujen tuotteistus

jukka.hornborg@cinia.fi / 040 592 9596
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Yhteyspalvelut

Kansainväliset
yhteyspalvelut

Ohjelmistopalvelut Pilvipalvelut

Asiakaskohtaiset
verkkopalvelut

Ratkaisupalvelut

Omistajat: Suomen valtio
(LVM), Ilmarinen, OP

240 työntekijää38 M€
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Terveydenhuollon 
tietojärjestelmien nykytila



Terveydenhuollon perinteiset tietojärjestelmät

Icons designed by Freepik

Asiakas/potilas

- Mahdollisesti kerää 

terveystietoa omiin 

laitteisiinsa, mutta se ei välity 

ammattilaisille.

Ammattilaiset

- Keräävät hoitotietoa eri 

järjestelmiin, mutta se ei välity 

asiakkaille tai järjestelmien 

välillä.

Hallinto

- Yhdistelee ja siirtää tietoa 

manuaalisesti järjestelmien 

välillä.

'http:/www.freepik.com/free-vector/internet-monochrome-icons-set_799240.htm


Terveydenhuollon järjestelmät ammattilaisille
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Kuva © Saara Metso / TAYS



18.5.20188

Terveydenhuollon 
tietojärjestelmät 
tulevaisuudessa



Terveydenhuollon tietojärjestelmät – tahtotila?

OmaKanta

Kanta

Asiakas/potilas

- Omat tiedot yhdessä paikassa 

ja asiakkaan haluamilta osin 

synkronissa

ammattilaisjärjestelminen

kanssa

Ammattilaiset

- Tiedot eri järjestelmien välillä 

synkronissa ja myös pääsy 

asiakkaiden omiin tietoihin.

Hallinto

- Eri järjestelmien tieto helposti 

käytössä päätöksenteon 

tueksi.

Muut edut

- Eri hoitotapojen ja –yksiköiden 

vertailtavuus

- Luotettavaa tietoa 

tutkimuskäyttöön

Icons designed by Freepik

'http:/www.freepik.com/free-vector/internet-monochrome-icons-set_799240.htm


Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys

Muutos kohti tahtotilaa käynnissä. Useita kansallisia 

hankkeita, jotka tähtäävät tähän

• ODA, Virtuaalisairaala: Asiakkaiden palvelut ja tiedon 

siirto asiakkaiden ja ammattilaisten välillä

• UNA: Ammattilaisjärjestelmien yhdistäminen toisiinsa 

ja Kantaan.

Kansalliset hankkeet ja kokonaisarkkitehtuurin 

muutokset etenevät hitaasti.

Nopeita parannuksia toimintaan saatavilla myös 

yksiköiden omilla hankkeilla kunhan yhteensopivuus 

kansallisen järjestelmän kanssa huomioidaan.

Icons designed by Freepik

'http:/www.freepik.com/free-vector/internet-monochrome-icons-set_799240.htm


Tuottavuutta tietojärjestelmillä?
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Lähde: hs.fi

https://www.hs.fi/aihe/potilastietojarjestelmat/


20.5.201812

Räätälöidyt järjestelmät ja 
palvelumuotoilu



Räätälöinnillä hoitotyötä tukevia järjestelmiä

Asiakastarpeet määritellään yhdessä käyttäjien kanssa 

palvelumuotoilun keinoin ja niitä tarkennetaan kehityksen 

aikana

• Hoitoprosessia tukeva ja kehittävä lopputulos

Järjestelmien kehityksessä hyödynnetään valmiita 

komponentteja ja toimialaosaamista, mutta toiminnallisuus 

räätälöidään jokaisen asiakkaan omaan tarpeeseen sopivaksi.

• Investointien oikea kohdistus

Asiakkaalla oikeudet järjestelmän jatkokehitykseen

• Ei ”toimittajalukkoa”

“Ajattele suuresti, aloita pienesti”

“Ratkaise yksi ongelma kerrallaan”

“Testaa aikaisin, testaa usein”

“Sano EI toimittajalukolle”

“Ei piilokustannuksia”



Design Thinking
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Kuva: DXD

https://medium.com/digital-experience-design/how-to-apply-a-design-thinking-hcd-ux-or-any-creative-process-from-scratch-b8786efbf812
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Palvelumuotoilu 
käytännössä

Case TAYS



Lähtötilanne 2015

• TAYS Endokrinologian poliklinikalla 

tyypillinen tilanne: Lääkärin tarvitsema tieto 

piilossa eri järjestelmissä.

• Hoitohenkilökunta halusi järjestelmän, joka 

visualisoi hoidettavan sairauden kannalta 

olennaisen tiedon yhteen näkymään.

• Lääkärit, hoitajat ja sihteerit aloittivat 

yhteiskehittämisen Cinian

ohjelmistoinsinöörien kanssa. 
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Useita työkaluja käytössä, ei keskitettyä näkymää tietoon.



Haaveenamme oli 

toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaisi 

jalkauttamaan hoitosuositukset ja 

hoitoketjut. Järjestelmän pitäisi auttaa 

lääkäriä pääsemään suositusten 

mukaiseen diagnostiikkaan ja hoidon 

valintaan sekä tehostaa ammattiryhmien 

välistä työnjakoa

Saara Metso – Endokrinologian osastonylilääkäri, TAYS



Toiminnanohjausjärjestelmän 

kehittämisen päätavoitteet olivat: Saada 

hoidon laadun seurantaan tarvittava tieto 

kerättyä lääkärin 30 minuutin 

vastaanoton aikana, sekä vapauttaa 

vastaanotolla aikaa tiedon kokoamisesta 

ongelman ratkaisuun ja potilaan kanssa 

keskusteluun.



Järjestelmän kehittämisessä pyrittiin 

tehostamaan tiedonkulkua eri 

ammattiryhmien välillä, koska 

endokrinologisten sairauksien hoito 

vaatii useiden eri ammattiryhmien välistä 

yhteistyötä. Siksi samalla uudistettiin 

yksikön toimintatapoja ja karsittiin turhia 

työvaiheita.



Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 

ratkaisu aivolisäkepotilaiden seurantaan. 

Rajattu toiminnallisuus mahdollisti 

tehokkaan pilotoinnin ja henkilöstön 

opettamisen.



Pilottiversiota koekäytettiin 2kk, minkä 

jälkeen käyttäjiltä kerättiin palautteet 

tuotantoon viemisen pohjaksi.



Käyttöönotto ja jatkokehitys

• Käyttöönotto tapahtui maaliskuussa 2016. 

• Koska asiakas omistaa järjestelmän, 

lisenssikuluja ei ole. Näin säästyvä raha on 

käytetty vuosittaisiin jatkokehitysprojekteihin, 

joissa hyödynnetty samoja menetelmiä.

• Järjestelmä laajentunut tähän mennessä

• Lisämunuaiset, kilpirauhanen, 

lisäkilpirauhanen, diabetes

• Yhteydet mm. kardiologisten potilaiden 

hoitoon.

• Useita toimintaa tehostavia toiminnallisuuksia

• Seuraavaksi työn alla sähköinen asiointi
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Automaattisesti luoto sairaskertomusteksti Kantaan.



Tervetuloa keskustelemaan lisää osastolle B13!


