
Pandemian aiheuttama disruptio ja 
digitalisaatio - mitä opimme?

Jouko Alinen
laatupäällikkö

Laadunhallinta luo toiminnalle ja

sen johtamiselle selkärangan



Laatutilanne sote-sektorilla 

Julkinen sektorin sote-laadunhallinnassa on jäljessä yksityiseen  
sektoriin verrattuna → julkisen sektorin laatutyö alkanut 

voimakkaammin v. 2015 jälkeen sh-piireissä ja sote-peruspalveluissa

Julkisen toiminnan sote -prosesseja on kuvattu vaihtelevasti ja 

laadunhallintamalleja sekä standardeja vähän käytössä

Kansalliset ohjeistukset liittyvät enemmänkin potilaan hoitoon 

(käypähoitosuositukset, yhteiset hoito-ohjeet)
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EFQM –Excellence malli
(European Foundation for

Quality Management)

• Toiminnallinen laatu 

• Tekninen laatu

• Julkisuuskuva

29.02.20163

Varautumisen ja kehittämisen viitekehyksiä



12.10.2020 Jouko Alinen4

Disruptio vauhditti myös digipyörien vaihtoa

Kuva: flickr



Mitkä asiat vauhdittuivat kansalaisen näkökulmasta

Digitaalinen itsearviointi: OMAOLO, oirearviot

• Arvioit yksittäistä oiretta tai terveysongelmaa. Vastausten 

perusteella saat toimintasuosituksen ja hoito-ohjeet

Asiakkaaksi/ potilaaksi hakeutumisprosessi nopeutui ja monipuolistui

• Päivystysapu 116117; sairaanhoitopiirien järjestämä sosiaali- ja 

terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelu

Näytteenotto –ajanvarauskäytännöt

Koronavilkku mobiilisovellus
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Mitkä asiat vauhdittuivat kansalaisen näkökulmasta

Etä…

• Etätuki mm. mielenterveyskuntoutujille, vammaisille henkilöille ja 

ikääntyneille tuen tarvitsijoille 
• Lääkeannostelu ja –muistutukset, arjen aktiviteetit

• Etälääkärikontaktit lisääntyivät; ääni ja kuva usein riittävät

• Etätyö, -koulu ja –opiskelukäytännöt (huom. tietosuoja ja tietoturva 

uusissa etäolosuhteissa)

• Etätyökalut: tiimi- ja yhteisöyhteistyö henkilöiden ja asiasisältöjen 

kesken

• Sote-palvelujen kulttuurimuutos: ammattilaisen vastaanotto 
etänä → asiantuntijuuden saatavuus, kun spesialisti on muualla
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Mitkä asiat vauhdittuivat kansalaisen näkökulmasta

Digihoitopolut tietoturvallisessa ympäristössä (vahva 

tunnistautuminen)

• Sisältää potilasohjeita, harjoituksia, omaseurantaa, oirearvioita ja 

kyselyitä

• Oltava lähete tai hoitosuhde terveydenhuollon yksikköön, jossa 

digihoitopolku on käytössä, kirjaudutaan Omapolulle 
(henk.kohtaiset terveystiedot ja hoito-ohjeet)

Alueelliset hoito- ja palveluketjut sekä hoitopolut
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Mitkä asiat vauhdittuivat kansalaisen näkökulmasta

Laatujärjestelmien ja laadunhallintamallien käyttöönotto

• Toiminnan tehostuminen, palvelujen ja hoidon tasalaatuisuus, 
alueellisten erojen kaventuminen, tiedolla johtamisen 

lisääntyminen

• Alueellisten tietojärjestelmien käyttöönotto terveydenhuollossa, 

sosiaalihuollon tietojärjestelmät enemmän hajallaan

• Sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistävän tietojärjestelmä Apotti 

alkaen v. 2013
• käyttöönotto meneillään Uudellamaalla
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Mitä sitten opimme?

Jatkossa lisää

• Proaktiivisuutta; luodaan visiot ja skenaariot tulevista kansallisista 

ja globaaleista ilmiöistä
• Satakunnassa tuhkarokon leviämisuhka käynnisti torjuntaprosessit 2010 -luvulla, joista 

oli hyötyä koronapandemian hallinnassa.

• Toimintamallien/ prosessien määrittely em. tapahtumiin liittyen

• Riskien ennakointia toimintamallien suunnitteluun, hankintoihin ja 

muutosten kestoon sekä vaikutuksiin 
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Toiminta
Tuki-

toiminnot 

Paranta-

minen

Suunnittelu Suoritus-

kyvyn 

arviointiJohtajuus

Suun-

nittele Toteuta

Toimi
Arvioi

Toiminta-

ympäristö 

Asiakas-

vaatimukset

Asiakkaan tarpeet

Olennaisten 

sidosryhmien 

tarpeet ja 

odotukset

Sidosryhmäanalyysit

Asiakastyytyväisyys

Tuotteet ja palvelut

Laadunhallintajär-

jestelmän tulokset

Resurssit,

Laaatupolitiikka,

Laatutavoitteet

Strategia

Strategiakartta

Mittaa prosesseja,

tuotteita ja palveluja

BSC, raportoinnit,

johdon katselmukset, 

riskit ja mahdollisuudet

Toiminnan jatkuva 

parantaminen

Ehkäisevät 

toimenpiteet

Riskit ja 

mahdollisuudet

Resurssit (osaamin. 

laitteet)

Asiakasraadit

Kokemusasian-

tuntijat

Prosessit

Ohjeet, käypähoitosuosit.

menettelyohjeet,

säännöt,

lait, asetukset

Johdon työskentely

Johdon katselmus

Sitoutuminen, 

roolit, vastuut 

ja valtuudet

Prosessit, viestintä, 

resurssit, doku-

mentointi, osaminen

Seuranta ja mittaus: 

asiakaskyselyt ja -

palautteet

Auditoinnit

Lähde soveltaen: ISO 9001:2015 

standardi

ISO 9001:2015 prosessimainen 
PDCA -malli toiminnan 
ennakoinnissa ja parantamisessa

Visio
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../Standardi/Toimintaympäristö.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=XUBeW_NFggM
file://sklserver2/home$/joa/MAAKUNTAUUDISTUS/Standardi/Sidosryhmät.pptx
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Kiitos!

Lisätietoja: 

Jouko Alinen, 
laatupäällikkö

Puh. 050 473 5432

jouko.alinen@satasairaal

a.fi

Kuva: creative commons

mailto:jouko.alinen@satakunta.fi

