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Johdanto
Sosiaali- ja terveydenhuolto on suurien muutoksien edessä Suomessa. Palvelurakenteita uudistetaan mittavassa sote-uudistuksessa, jolla on merkittäviä vaikutuksia myös toimialueen tietojärjestelmäkenttään. Asiakkaan valinnanvapauden
kasvaessa ja järjestämisen keskittyessä sote-alueen tasolle tuottajien välisen
tiedon liikkuvuuden merkitys korostuu. Varsinaisen asiakas- ja potilastiedon lisäksi
toiminnan ohjaukseen liittyvien tietojen tulisi kulkea sujuvasti organisaatioiden
välillä. Monet nykyisistä Suomessa käytetyistä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä
ovat tulleet teknisen elinkaarensa päähän. Lisäksi asiakaslähtöisyyden ja tiedolla
johtamisen vaatimukset aiheuttavat tarpeita asiakas- ja potilastietojärjestelmien
kehittämiselle.
Tässä Deloitten kesällä 2014 toteuttamassa selvityksessä kartoitettiin sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien nykytilaa ja organisaatioiden tulevaisuudensuunnitelmia Suomessa. Selvitys toteutettiin verkkokyselyn ja
haastatteluiden avulla. Kysely lähetettiin kuntien ja sairaanhoitopiirien toiminnan
ja tietohallinnon johtohenkilöille. Selvityksessä hyödynnettiin myös THL:n*, Kuntaliiton** ja Suomen Lääkärilehden*** tekemiä aihepiiriä koskevia selvityksiä sekä
Deloitten omia tietolähteitä.
Kysely lähetettiin 163 henkilölle ja siihen vastasi 32 henkilöä. Tämän lisäksi haastateltiin seitsemää tietohallinnon ja toiminnan johtajaa. Kyselyyn vastaajista 41 %
edusti ydintoimintaa, 47 % tietohallintoa ja 12 % hallintoa ja yleisjohtoa. Vastaajien joukossa on kahdeksan suuren kaupungin ja yhdentoista sairaanhoitopiirin
edustajia. Yksityisen terveydenhuollon puolelta mukana on kahden organisaation
vastaukset. Toimialueena kyselyn vastauksissa painottui erikoissairaanhoito, johon
liittyi noin puolet vastauksista.
Selvityksen tavoitteena on kuvata Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon ydinjärjestelmien eli asiakas- ja potilastietojärjestelmien nykytilaa ja ennen kaikkea tulevaisuutta järjestelmiä käyttävien organisaatioiden johdon näkökulmasta.
Tulevaisuuden haasteita innolla odottaen
Lauri Salmivalli
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämispalveluiden johtaja
Deloitte

* Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2011, THL; Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011, THL
** Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 2014, Kuntaliitto (VAKAVA)
*** Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu 2010, Suomen Lääkärilehti 50-52/2010
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Tiivistelmä
Suomi on ollut yksi edelläkävijämaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönotossa.
Monet näistä tietojärjestelmistä ovat nyt elinkaarensa loppupäässä. Lisäksi tuleva sote-uudistus asettaa
paineita alueellisen yhteistyön lisäämiselle tietojärjestelmien käytön ja kehittämisen osalta.
Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmien markkinat ovat erittäin keskittyneet. Tieto Oyj:n ja CGI:n tuottamat järjestelmät ovat
käytössä yli 80 %:lla julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista. Nykyjärjestelmien tärkeimmiksi
ominaisuuksiksi koettiin tiedon luotettavuus, helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus. Tärkeydestä huolimatta
vastaajat kokivat helppokäyttöisyyden ja toimintavarmuuden toteutuvan varsin heikosti nykyjärjestelmissä.
Erityisen huonosti nykyjärjestelmissä toteutuivat päätöksenteon tuki, jatkokehittämisen helppous, taloudellisuus sekä tietojen siirrettävyys järjestelmien välillä.
Nykyjärjestelmien kokonaisarvosanaksi (asteikolla
4–10) kyselyyn osallistuneet antoivat keskiarvon 6,7
ja järjestelmätoimittajan palvelukyvylle 6,6. Useat nykyjärjestelmistä ovat elinkaareensa loppupäässä, joten
tyytymättömyys järjestelmien toimintaan selittynee
osittain vanhentuneella teknologialla. Myös toimittajan palvelukyvylle annettuun arvosanaan heijastunee
osittain tyytymättömyys nykyjärjestelmiin, mutta heikko
arvosana kertonee lisäksi muista asiakkaiden ja toimittajien välisistä yhteistyöongelmista.
Vajaa puolet vastaajista suunnitteli kokonaan uuden ydinjärjestelmän hankintaa. Selvityksen mukaan
tärkeimmät syyt uuden järjestelmän hankkimiseen ovat
muuttuneet toiminnan tarpeet ja vanhentunut teknologia. Tärkeimmiksi tavoitteiksi järjestelmähankinnalle vastaajat nimesivät käyttäjätyytyväisyyden parantamisen,
tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen lisäämisen
sekä uusien toimintatapojen mahdollistamisen. Vain
harvat vastaajat kokivat kustannussäästöt tärkeäksi tavoitteeksi. Julkisen sektorin vastaajista 83 % suunnitteli
hankkivansa järjestelmän joka kattaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon.

Tämä kertoo vahvasta sote-uudistusta tukevasta
suuntauksesta myös tietojärjestelmien kehittämisessä.
Lähes puolet kyselyyn vastanneista totesi, että asiakasja potilastietojärjestelmiä tulisi tulevaisuudessa kehittää
alueellisella tasolla. Osa vastaajista koki kansallisesti
yhteisen ydinjärjestelmän järkeväksi tulevaisuuden
tavoitteeksi. Organisaatiokohtaiset järjestelmät saivat
puolestaan vain vähän kannatusta.
Järjestelmähankkeen suurimmiksi riskeiksi koettiin
suunniteltujen hyötyjen toteutumattomuus, muutoksen
läpiviennin epäonnistuminen sekä kustannusten ylittyminen. Toimittajaloukkuun joutuminen nähtiin myös
merkittäväksi riskiksi. Nämä näkemykset heijastanevat
nykytilassa usein toteutuneita ongelmia esimerkiksi sähköisen asioinnin käyttöönoton, suljettujen rajapintojen
sekä kehitystyön hitauden ja kalleuden suhteen.
Reilu puolet vastaajista totesi pitäytyvänsä lähivuosina nykyjärjestelmässä tai aihepiirin suunnitelmien
puuttuvan toistaiseksi. Mielenkiintoista on, että vain
kolmasosa koki nykyisen järjestelmän täyttävän tarpeet
hyvin. Vastaajat kuitenkin kokivat järjestelmäuudistuksen kustannukset, riskit ja vaihtoehtojen puutteen liian
korkeina suhteessa odotettuihin hyötyihin. Nykytilassa
pitäytymisen syissä tuotiin esille nykyisen järjestelmän
tuoreus sekä olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen.
Vastauksissa nostettiin vahvasti esille sote-uudistus sekä
siihen liittyvä alueellinen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio.
Tulevina vuosina onkin odotettavissa merkittäviä uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin,
kun sote-uudistuksen linjaukset valmistuvat. Asiakas- ja
potilasjärjestelmän uusiminen on sekä kustannuksiltaan että vaikuttavuudeltaan niin merkittävä projekti,
että sen läpivientiin kannattaa hyödyntää asiakas- ja
potilastietojärjestelmien uudistushankkeiden parhaita
käytäntöjä. Johdon näkökulmasta korostuvat etenkin
hanke-, muutos- ja hyötyjen johtamisen työkalut.

5

Keskittyneet markkinat ja mittava kehityspotentiaali –

ponnahduslauta tulevaisuuteen
Nykytilan kartoituksessa keskityttiin nykyisten ydinjärjestelmien tärkeimpiin ominaisuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmät on
pääosin otettu käyttöön vuosien 2000–2010 aikana.
Vastaajilla on käytössään myös muutama 1990-luvulla
sekä vuoden 2010 jälkeen käyttöönotettu järjestelmä.

Erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmien
markkinaosuus väestöpeittoon pohjautuen

THL:n vuonna 2011 tekemien selvitysten* mukaan
sähköinen potilaskertomus oli kyseisenä vuonna käytössä
kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä, kyselyyn osallistuneissa terveyskeskuksissa sekä yksityisissä lääkäripalveluyrityksissä. Sosiaalihuollossa valtaosa kunnista käyttää
asiakastietojärjestelmää vähintään osassa sosiaalipalveluita. Sosiaalihuollossa järjestelmäkenttä on hajanaisempi ja
järjestelmien käyttö vaihtelee laajasti eri sosiaalipalvelujen
välillä.
Erikoissairaanhoidossa potilaskertomusjärjestelmien
tuotemerkeistä käyttäjäorganisaatioiden määrällä laskettuna yleisin oli Effica, joka oli käytössä yhdessätoista
sairaanhoitopiirissä. ESKO:a ja Uranus-tuoteperhettä
käytti kumpaakin neljä sairaanhoitopiiriä. Mediatria käytti
yksi sairaanhoitopiiri. Perusterveydenhuollossa yleisin
potilastietojärjestelmän tuotemerkki oli Effica (51,8 %
terveyskeskuksista). Seuraavaksi yleisimmät olivat Pegasos
(30,5 %), Mediatri (14,2 %), Graafinen Finstar (2,1 %) ja
Abilita (1,4 %). Osalla sairaanhoitopiireistä on käytössä
yhteinen alueellinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestelmä.

Perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien
markkinaosuus terveyskeskuksittain

THL:n tutkimukseen vastanneilla yksityisillä terveydenhuollon yrityksillä oli käytössä yhdeksän eri potilaskertomustuotemerkkiä, joista yleisimmät ovat DynamicHealth,
Softmedic ja Doctorex. Sosiaalihuollossa yleisimpiä
ohjelmistoja ovat sosiaalitoimeen tarkoitetut Effica (34 %)
ja Pro Consona (53 %).

* Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sosiaalihuollossa vuonna 2011, THL; Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011, THL

6

”Nykyiset järjestelmät Suomessa on kehitetty
pääsääntöisesti potilashallinnon lähtökohdista.”
Tietohallintojohtaja, Sairaanhoitopiiri

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon ydintietojärjestelmien markkinat ovat erittäin
keskittyneet. Tieto Oyj:n Effica ja CGI:n Uranus-tuoteperhe, Pegasos, Graafinen Finstar ja Pro Consona
kattavat valtaosan toimijoista. Erikoissairaanhoidossa
näiden kahden toimittajan tuotteiden peitto on THL:n
tutkimuksen* mukaan 15/20 sairaanhoitopiiriä kattaen 83 % Suomen väestöstä. Perusterveydenhuollossa
85 % terveyskeskuksista käytti näiden toimittajien
tietojärjestelmiä. Sosiaalihuollossa Tiedon Effican ja
CGI:n Pro Consonan peitto oli 87 % kyselyyn vastanneista organisaatioista. Kahden toimittajan muodostama varsin määräävä markkina-asema on luonut
Suomen asiakas- ja potilastietojärjestelmäkenttään
oman erityispiirteensä.

CGI:n ja Tiedon yhdistetyt markkinaosuudet asiakas- ja potilastietojärjestelmissä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa

* Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011, THL
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”Järjestelmät eivät ole nykyisellään toimintaa ohjaavia,
vaan papereita muutettuna sähköiseen muotoon.”
Tietohallintojohtaja, Sairaanhoitopiiri

Suomi on ollut yksi edelläkävijämaista sosiaalija terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönotossa, mikä on johtanut siihen että monet
tietojärjestelmät ovat nykyisin elinkaarensa loppupäässä. Lisäksi tuleva sote-uudistus asettaa paineita
alueellisen yhteistyön lisäämiselle myös tietojärjestelmien käytön ja kehittämisen osalta.
Kuten Suomen Lääkärilehden* 2010 julkaisemassa
nykyisiä potilastietojärjestelmiä käsittelevässä loppukäyttäjätutkimuksessa todettiin, nykyiset järjestelmät
eivät tue lääkärin työtä toivotulla tavalla. Etenkin

niiden käytettävyydessä, toimintavarmuudessa ja tietojen siirtymisessä oli lääkäreiden mukaan toivomisen
varaa. Muun muassa näistä syistä johtuen useat alan
toimijat ovat tulevina vuosina uudistamassa nykyisiä
järjestelmiään.
Selvityksen seuraavissa osioissa käsitellään tulevaisuuden suuntaviivoja tarkastellen nykyisten järjestelmien kehityskohteita ja selvitykseen osallistuneiden
organisaatioiden tulevaisuutta. Uudistukseen liittyvät
keskeisimmät muutosajurit on esitetty alla olevassa
kuvassa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen liittyvät keskeisimmät muutosajurit

* Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu 2010, Suomen Lääkärilehti 50-52/2010
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Nykyjärjestelmien tärkeimmät ominaisuudet,
niiden toteutuminen ja kehityskohteet
Deloitten selvityksen mukaan nykyjärjestelmien tärkeimmiksi ominaisuuksiksi koettiin tiedon luotettavuus, helppokäyttöisyys ja toimintavarmuus. Tärkeydestä huolimatta vastaajat kokivat helppokäyttöisyyden ja toimintavarmuuden toteutuvan varsin
heikosti nykyjärjestelmissä. Erityisen huonosti nykyjärjestelmissä toteutuivat päätöksenteon tuki, jatkokehittämisen helppous, taloudellisuus sekä tietojen
siirrettävyys järjestelmien välillä.
Alla olevassa kuviossa on vertailtu järjestelmäominaisuuksien tärkeyttä vastaajille sekä ominaisuuksien
toteutumista nykyjärjestelmässä tällä hetkellä. Mitä
suurempi ero pylväiden välillä on, sitä selkeämpi kuilu
on ominaisuuden tärkeyden ja sen toteutumisen
välillä.

Kyselyn vastaukset vahvistavat aikaisempien selvitysten tuloksia ja julkisuudessa esiin nostettuja puutteita
järjestelmissä. Erityisesti huono käytettävyys sekä
integraatioiden ja jatkokehittämisen vaikeus ovat
usein mainittuja kehityskohteita. Käyttäjien odotusten
huono toteutuminen alleviivaa tarvetta nykyisten
järjestelmien kehittämiselle ja uudistamiselle.
Käytettävyyden ja integroitavuuden lisäksi vastaajat
nostivat esiin järjestelmien tärkeimpinä kehityskohteina niiden nopeuden ja toimintavarmuuden.
Toiminnan ja johtamisen näkökulmasta taas tärkeinä
kehityskohteina nähtiin päätöksenteon tuki, raportointi, sekä kyky ohjata toimintaa ja tukea johtamista.
Myös e-Arkistoon liittymiseen vaadittavat kehityskohteet nousivat esille terveydenhuollon vastauksissa.

Järjestelmäominaisuuksien tärkeys verrattuna ominaisuuksien toteutumiseen
nykyjärjestelmässä tällä hetkellä (arvosanat asteikolla 1–5)
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”Vanhanaikainen monoliittinen kokonaisuus,
joka on ollut elinkaarensa päässä jo vuosia.”
Palvelualuejohtaja, Kaupunki

Nykytilanteen kokonaisarvio
Nykyjärjestelmien kokonaisarvosanaksi (asteikolla
4–10) kyselyyn osallistuneet antoivat keskiarvona 6,7
ja järjestelmätoimittajan palvelukyvylle 6,6. Useat
nykyjärjestelmistä ovat elinkaareensa loppupäässä,
joten tyytymättömyys järjestelmien toimintaan selittynee osittain vanhentuneella teknologialla. Nykyiset
järjestelmät ovat pitkälti kirjaamisalustoja, joista puuttuu toiminnan ohjaamiseen ja tiedolla johtamiseen
tarvittavat ominaisuudet. Myös toimittajan palvelukyvylle annettuun arvosanaan heijastunee osittain tyytymättömyys nykyjärjestelmiin, mutta heikko arvosana
kertonee kuitenkin muista asiakkaiden ja toimittajien
välisistä yhteistyöongelmista.
Minkä arvosanan annatte organisaationne nykyiselle järjestelmälle ja sen toimittajan palvelukyvylle (asteikolla 4–10)?

Vastauksista nousi erityisesti esille toimittajien saneleva asenne jatkokehittämiseen ja versiopäivityksiin
liittyen. Markkinassa on tyypillistä, että sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijat ovat toimittajaloukussa eli
tilanteessa, jossa jatkokehitys on pakko tilata tietyltä
toimittajalta, jota ei voida vaihtaa. Toimittajan ja järjestelmän vaihtamisen kustannukset ovat niin suuret,
että vaihtamista ei koeta realistiseksi vaihtoehdoksi
tyytymättömyydestä huolimatta. Tämän tilanteen
välttäminen tulevaisuudessa on yksi tärkeimmistä järjestelmäuudistushankkeissa huomioitavista asioista.
Yhteistyön parantamista toimijoiden välillä vaaditaan
sekä nykyisten järjestelmien jatkokehittämiseen että
kokonaan uusien järjestelmien hankintaan. Yhtenä
etenemismallina yhteistyön kehittämiseen on entistä
tiiviimpi toimittajayhteistyö. Yhteistyötä voidaan
kehittää esimerkiksi toimittajahallinnan käytäntöjen
sekä kansallisten käyttäjäfoorumien avulla.
Pääosa vastaajista ilmoitti ydinjärjestelmien ylläpidon
ja jatkokehittämisen yhdistettyjen vuotuisten (sisäisten ja ulkoisten) kustannusten olevan 2–4 miljoonan
euron kokoluokassa. Yhtenä merkittävänä kulueränä mainittiin KanTa-arkistoon liittymiseen kuuluvat
kustannukset, jotka ovat esimerkiksi keskikokoisessa
sairaanhoitopiirissä yli miljoona euroa. Tämän lisäksi
tulevat Kelalle maksettavat korvaukset arkiston
käytöstä sekä epäsuorat kulut kuten käyttäjien
koulutukset. Nykyjärjestelmien muuttaminen Kantayhteensopivaksi vaatii siis merkittäviä investointeja
terveydenhuollon toimijoilta.
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Järjestelmäuudistuksia ja jatkuvaa kehitystä –

organisaatioiden
tulevaisuuden tavoitteet
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien
tavoitetilaan liittyen johdolta kysyttiin suunnitelmia
ydinjärjestelmien kehittämisestä. Vajaa puolet vastaajista (41 %) totesi suunnitelmissa olevan kokonaan
uuden ydinjärjestelmän hankkiminen. Yhtä suuri osa
vastaajista (41 %) suunnitteli etenevänsä kehittämällä
nykyistä järjestelmää ja lopulla vastaajista (18 %) ei
ollut erityisiä suunnitelmia.

Tulevaisuuden suunnitelmat asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämiseen liittyen

Uuden järjestelmän hankinta
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Vajaa puolet vastaajista suunnitteli kokonaan uuden
ydinjärjestelmän hankintaa. Kaikki näin vastanneet
ovat arvionsa mukaan aloittamassa uuden järjestelmän hankintaa viimeistään vuonna 2018 ja odotettu
käyttöönotto sijoittuu vuodesta 2015 eteenpäin
painottuen vuosiin 2017–2018.

Vastaajien mukaan tärkeimmät syyt uuden järjestelmän hankkimiseen ovat muuttuneet toiminnan
tarpeet ja vanhentunut teknologia. Vastauksissa
nostettiin vahvasti esille myös sote-uudistus sekä
siihen liittyvä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon integraatio.

Milloin olette aloittamassa uuden
järjestelmän hankintaa?

Milloin uuden järjestelmän käyttöönotto on tarkoitus aloittaa?

”Tulevaisuudessa tiedon liikkuvuus järjestelmien
välillä on ensisijaisen tärkeää.”
Tietohallintojohtaja, Kaupunki

Tärkeimmiksi tavoitteiksi järjestelmähankinnalle vastaajat nimesivät käyttäjätyytyväisyyden
parantamisen, tiedon hyödyntämisen ja tiedolla
johtamisen lisäämisen sekä uusien toimintatapojen
mahdollistamisen. Vain harvat vastaajat kokivat kustannussäästöt tärkeäksi tavoitteeksi, vaikka uuteen
toimintaa paremmin ohjaavaan järjestelmään siirtyminen avaa paljon uusia mahdollisuuksia toimintamallien kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen.
Mielenkiintoista on myös se, että toiminnan laadun
tai asiakaslähtöisyyden parantaminen sijoittuivat
tavoitteiden tärkeysjärjestyksessä loppupäähän. Palveluiden tuottaminen laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti
on sote-uudistuksen tärkein tavoite. Lisäksi uudet järjestelmät tukevat nykyisiä paremmin asiakaslähtöistä
toimintaa (esim. asiakasportaalit) ja laadun kehittämistä (esim. päätöksenteon tuki). Käyttäjätyytyväisyys
toimii siis keskeisenä uudistuksen ajurina. Havainto
on yhtenevä Lääkäriliiton tutkimuksessa* tehtyjen
nykyjärjestelmän huonoa käytettävyyttä koskevien
havaintojen kanssa. Tyytymättömät loppukäyttäjät
ovat siis selvästi organisaatioiden johdon tiedossa.

Järjestelmähankinnan oletetuista ylätason hyödyistä
keskeisimmiksi nostettiin tyytyväisemmät asiakkaat,
laadukkaampi hoito ja toiminnan tehostuminen.
Suurin osa (62 %) ei osannut arvioida tulevan
järjestelmäuudistuksen kustannuksia. Vastanneiden
kesken kustannusarviot vaihtelivat 0–2 miljoonasta
aina yli 150 miljoonaan euroon. Kustannusarvioiden
puuttumisen ja suuren vaihteluvälin selittänee se, että
kukaan vastanneista ei ollut vielä laatinut suunniteltuun hankkeeseen kustannushyötylaskelmaa.
Kustannushyötylaskelman laatiminen on keskeinen
vaihe hankintaan valmistautumisessa. Laskelman
avulla varmistetaan hankkeen realistinen budjetointi
sekä tunnistetaan hyötytekijät hankkeessa tehtävää
hyötyjen hallintaa varten. Etenkin hyötyjen hallinta jää
usein vastaavissa hankkeissa liian vähälle huomiolle,
vaikka se auttaisi merkittävistä yllä mainittujen hyötyjen ja tavoitteiden toteutumisen varmistamisessa.
Hankittavan järjestelmän toiminnallisuuksien osalta
keskeisiksi peruskäyttöä täydentäviksi ominaisuuksiksi
nähtiin mobiilikäytön tuki sekä sähköinen asiointi.

Mitkä ovat tärkeimpiä tavoitteita uudelle järjestelmälle?

* Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu 2010, Suomen Lääkärilehti 50-52/2010
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Pääosa kyselyyn vastanneista organisaatioista
on julkisen hankintalainsäädännön piirissä.
Vastaajista 39 % ei ollut vielä päättänyt käytettävää
hankintamenettelyä. Kolmasosa suunnitteli hankkivansa järjestelmän neuvottelumenettelyllä.
Järjestelmähankintaan suunniteltiin sovellettavaksi
myös uusia hankintamenettelyitä, jotka mahdollistaisivat joustavan yhteistyön markkinoiden toimijoiden
kanssa. Esimerkkinä mainittiin nykyisiä käytäntöjä
joustavampi menettely, jossa markkinoille kerrotaan
vain toiminnan tarpeet ja annetaan markkinoiden
toimijoiden ehdottaa ratkaisuja tarpeiden täyttämiseen. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta
on tyypillisesti monimutkainen hanke. Nykyisistä
hankintamuodoista neuvottelumenettely tai kilpailullinen neuvottelumenettely on todennäköisimmin
tarkoituksenmukaisin tapa toimia.

Järjestelmähankkeen suurimmaksi riskiksi
nähtiin suunniteltujen hyötyjen toteutumattomuus, muutoksen läpiviennin epäonnistuminen sekä
kustannusten ylittyminen. Toimittajaloukkuun joutuminen koettiin myös isoksi riskiksi. Tämä heijastanee
nykytilassa usein toteutunutta ongelmaa esimerkiksi
suljettujen rajapintojen, kehitystyön hitauden ja
kalleuden suhteen. Kyselyn avoimissa kommenteissa
vastaajat nostivat riskeinä esiin myös poliittisen tahtotilan puutteen sekä aikataulujen pettämisen.

Julkisen sektorin vastaajista 83 % suunnitteli hankkivansa järjestelmän joka kattaa erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon. Tämä kertoo vahvasta sote-uudistusta tukevasta suuntauksesta
myös tietojärjestelmien kehittämisessä. Toimialueiden
integraatio sekä syventyvä alueellinen yhteistoiminta
asettaa tietojärjestelmätoimittajille paineita tuottaa
saumattoman yhteentoimivuuden toteuttavia ratkaisuja. Edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi myös
tarve työterveyshuollon sekä tukipalveluiden sisällyttämiselle samaan järjestelmään nostettiin esille.
Julkisen sektorin vastaajista 83 % tavoittelee eri
toimialueiden integraatiota.

Kuten aiemmin mainittiin, kustannusten hallinnan ja
hyötyjen toteutumisen varmistamisen keskeinen työkalu on hankkeen alussa tehtävä kustannushyötyanalyysi.
Analyysi toimii hankkeen aikana jatkuvasti päivittyvänä
dokumenttina, joka tarjoaa kehyksen kustannusten
ja hyötyjen hallintaan. Toimittajaloukun välttämisessä
avaintekijä on kattavien, avoimien ja dokumentoitujen
rajapintojen vaatiminen toimittajilta.

Mitkä ovat keskeisimmät riskit hankintaan liittyen?

14

Nykyisessä järjestelmässä pitäytyminen
ja sen jatkokehittäminen
Enemmistö vastaajista totesi pitäytyvänsä nykyjärjestelmässä tai aihepiirin suunnitelmien puuttuvan toistaiseksi. Alla oleva kuvio havainnollistaa keskeisimmät
syyt nykyisessä järjestelmässä pitäytymiseen.
Mielenkiintoista on, että vain neljäsosa koki nykyisen
järjestelmän täyttävän tarpeet hyvin. Vastaajat kuitenkin näkivät järjestelmäuudistuksen kustannukset, riskit ja vaihtoehtojen puutteen liian korkeina suhteessa
odotettuihin hyötyihin. Nykytilassa pitäytymisen
syissä tuotiin esille nykyisen järjestelmän tuoreus sekä
olemassa olevien ratkaisujen hyödyntäminen.

Vaikka enemmistö vastaajista pitäytyykin nykyisissä
järjestelmissään, ei se tarkoita tietojärjestelmäkehityksen pysähtymistä kyseisissä organisaatioissa.
Keskeisimmät nykyjärjestelmien kehityskohteet
liittyvät käytettävyyden, integroitavuuden sekä
jatkokehittämisen mahdollisuuksiin. Näiden kehityskohteiden toteuttamisen ratkaisevat menestystekijät
ovat nykyisen järjestelmän kehityskelpoisuus sekä
järjestelmätoimittajan halu ja kyky viedä järjestelmää
eteenpäin. Tämän selvityksen perusteella yllä mainittujen tekijöiden lähtötaso ei ole korkea.

”Ydinjärjestelmien uudistamisen reunaehdot
tarkentuvat sote-uudistuksen myötä.”
Tietohallintojohtaja, Kaupunki

Mitkä ovat keskeisimmät syyt pitäytyä nykyisessä ydinjärjestelmässä?
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Tulevaisuuden näkymät
Lähes puolet kyselyyn vastanneista totesi, että asiakasja potilastietojärjestelmiä tulisi tulevaisuudessa kehittää
alueellisella tasolla. Osa vastaajista koki kansallisesti
yhteisen ydinjärjestelmän järkeväksi tulevaisuuden
tavoitteeksi. Organisaatiokohtaiset järjestelmät saivat
puolestaan vain vähän kannatusta.
Vastauksia voi tulkita myös niin, että sote-tietojärjestelmäkokonaisuuden olisi hyvä koostua alueellisista sekä
kansallisista komponenteista. Osa sähköisistä palveluista kuten itsehoito- (esim. mielenterveystalo.fi) ja KanTapalvelut on hyvä tuottaa kansallisesti. Varsinainen
toiminnanohjausjärjestelmä on sen sijaan mielekästä
tuottaa alueellisesti esimerkiksi sote-alueen tasolla.
Keskeistä tässä kokonaisuudessa on yhtenäisen
kansallisen arkkitehtuurin luominen etenkin yhteisten
palveluiden ja integraatioarkkitehtuurin osalta. Tätä
tavoitetta edistää kansallinen palveluväylä, johon liittymistä suunnitteli 79 % organisaatioista.

Millä tasolla sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä tulisi ensisijaisesti kehittää tulevaisuudessa?

Kuntaliiton VAKAVA-projektissa* arvioitiin asiakas- ja
potilastietojärjestelmien tavoitetilan arkkitehtuurin
vaihtoehtoja. Työryhmän arvioinnissa parhaaksi vaihtoehdoksi nähtiin niin kutsuttu hallittu monitoimittajamalli. Mallin lähtökohta on, että tulevaisuuden asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuus hankitaan
ja toteutetaan vaiheittain alueellisessa yhteistyössä ja
eri osien yhteentoimivuus varmistetaan kansallisesti
standardoiduilla rajapinnoilla sekä integraatiokokonaisuuksia hallitsevien integraattoreiden avulla.
Tavoitteeksi asetettiin kansallisten ja kansainvälisesti
tuettujen integraatiomallien ja avointen rajapintojen
toteutuminen. Näiden avulla voidaan hyödyntää eri
valmistajien osajärjestelmiä yhteentoimivasti ja varmistaa, ettei yksittäisten toimittajien asemasta muodostu
liian vahvaa.
Projektissa todettiin, että hallitun monitoimittajamallin
toteuttaminen vaatii nykyistä laajempaa yhteistyötä
eri osapuolten välillä sekä nykyistä voimakkaampaa
panostusta kansalliseen ja kansainväliseen rajapintojen
ja tiedonsiirtotapojen standardointityöhön. Tämän
toteuttamiseksi ehdotettiin valtakunnallista toimijaa,
joka yhteistyössä tilaajien, järjestelmätoimittajien ja
kansallisten viranomaisten kanssa toteuttaisi käytännön standardointityön ja siihen liittyvää testaus- ja
verifiointitoimintaa.

* Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 2014, Kuntaliitto (VAKAVA)
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Työkaluja asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamiseen
Asiakas- ja potilasjärjestelmän uusiminen on sekä
kustannuksiltaan että vaikuttavuudeltaan niin merkittävä projekti, että sen läpivientiin kannattaa hyödyntää laajojen ohjelmistoprojektien parhaita käytäntöjä
toimialan erityispiirteet huomioiden.
Deloitten kokemuksen mukaan onnistunut asiakasja potilastietojärjestelmän uudistaminen käynnistyy
laatimalla kehittämisstrategia, joka määrittelee
keskeiset tavoitteet, periaatteet ja aikataulun koko
hankkeen elinkaaren ajalle. Kehittämisstrategian tyypillisiä tavoitteita on varmistaa toiminnan tavoitteet
huomioivan järjestelmän hankkiminen sekä toimittajariippumattomuus, joka konkretisoituu esimerkiksi
avoimien rajapintojen ja modulaarisuuden vaatimuksina. Kehittämisstrategiassa otetaan kantaa myös
siihen, kuinka monitoimittajaympäristön hallinta
toteutetaan hankkeen eri vaiheissa. Kehittämisstrategian rinnalla kannattaa laatia kuvaus tavoitetilan
kokonaisarkkitehtuurista. Se kuvaa hankinnan tavoitteet rakenteellisessa muodossa kokonaisarkkitehtuurin eri ulottuvuuksien suhteen ja auttaa hankinnan
sisällön viestintää eri osapuolille.

Riippumatta valitusta hankintamenettelystä tai järjestelmän toteutustavasta kannattaa ennen hankinnan
käynnistämistä käydä teknistä vuoropuhelua potentiaalisten toimittajaehdokkaiden kanssa. Potentiaaliset
ehdokkaat tunnistetaan markkinakartoituksen avulla,
jolloin saatetaan tunnistaa myös uusia kyvykkäitä
toimijoita järjestelmän toteutukseen, tai uudenlaisia
toteutustapoja. Mikäli hankintaa tehdään julkisten organisaatioiden yhteenliittymänä, on tärkeää
huomioida julkiseen päätöksentekoon liittyvät viiveet
riittävänä pelivarana aikataulussa.
Viimeistään hankintavaiheen alussa on järkevää resursoida hankkeeseen täysipäiväisiä henkilöitä. Tyypillisesti nämä resurssit organisoidaan hanketoimistoon.
Hankintavaiheen tehtäväkokonaisuuksiin tarvittava
osaaminen tulee olla hanketoimiston käytössä. Tyypillisiä tämän vaiheen tehtäviä ovat hankintailmoituksen
laatiminen, tarjousten arviointi tai neuvottelujen vetäminen. Jos tarvittavaa osaamista ei löydy valmiina,
tulee sen saatavuus varmistaa joko rekrytoinnein tai
ulkopuolisen asiantuntijatuen avulla.

Kolmas hankintaprojektin alkuvaiheessa luotava,
koko järjestelmähankkeen elinkaaren kestävä, keskeinen työkalu on kustannushyötyanalyysi. Analyysin
avulla varmistetaan hankkeen realistinen budjetointi
sekä tunnistetaan hyötytekijät hankkeessa tehtävää
hyötyjen hallintaa varten. Analyysi toimii hankkeen
aikana jatkuvasti päivittyvänä dokumenttina, joka
tarjoaa kehyksen kustannusten ja hyötyjen hallintaan. Etenkin hyötyjen hallinta hankkeen aikana
jää usein liian vähälle huomiolle, vaikka se auttaisi
ratkaisevasti hyötyjen ja tavoitteiden toteutumisen
varmistamisessa.
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”Isoin huolenaihe on, miten toimittaja
ymmärtää alueellisen yhteistoiminnan
merkityksen tietojärjestelmän kehityksessä.”
Tietohallintojohtaja, Sairaanhoitopiiri

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen toteutusvaiheessa toiminnan näkökulmasta keskeinen jatkuva
prosessi on vaatimusten hallinta. Sen avulla varmistetaan, että toteutusprojektin tuottama järjestelmä
vastaa hankintavaiheessa asetettuja toiminnallisia
ja ei-toiminnallisia vaatimuksia. Vaatimuksia tehtäessä on järkevää hyödyntää toimittajien kokemusta
vastaavien prosessien ja ratkaisujen toteutuksesta
muualla maailmassa. Näin varmistetaan, että hankkeen myötä saadaan myös parhaita käytäntöjä oman
toiminnan kehittämiseen. Vaatimusten hallintaa
tarvitaan toteutustavasta (esim. ketterä kehitys tai
valmisohjelmisto) riippumatta, keskeistä on osallistaa
toiminnan sekä prosessien asiantuntijat mukaan tekemiseen. Ulkoisesti vaatimusten toteutuminen varmistetaan toimittajahallinnan käytäntöjen avulla. Myös
ylläpidon ja jatkokehityksen toimintamallin suunnittelu tulee aloittaa jo hankintavaiheessa, jotta voidaan
varmistaa että menestyksekkäästi hankittu järjestelmä
toimii myös käyttöönottoprojektin päätyttyä.

18

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän uusiminen
on laaja muutoshanke, joka mahdollistaa ja vaatii
uusia toimintatapoja sekä yksittäisiltä käyttäjiltä että
organisaatiolta. Tällaisen hankkeen onnistuminen
edellyttää hyvää muutosjohtamista. Tyypillisiä muutosjohtamisen tehtäviä ovat suunnittelu ja organisointi, sidosryhmien hallinta, koulutus ja osaamisen
siirtäminen, muutosvaikutusten ja tulosten hallinta,
muutos- ja hankeviestintä sekä henkilöstöriskien
hallinta. Muutosjohtaminen on hyötyjen johtamisen
ohella jatkuvaa tekemistä, joka kestää hankkeen alusta pitkälle käyttöönoton jälkeiseen aikaan. Muutosjohtamisen tulee olla organisaation johdon vahvassa
omistuksessa.

Johtopäätökset
Suomi on ollut edelläkävijä asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotossa. Tästä johtuen useimmat
käytössä olevat järjestelmät ovat nyt elinkaarensa
loppupäässä. Pääosin tästä syystä nykyisiin asiakas- ja
potilastietojärjestelmiin ja niiden toimittajiin ei olla
tyytyväisiä. Lähes puolet kyselyyn ja haastatteluihin
osallistuneista onkin uudistamassa ydinjärjestelmiään
tällä vuosikymmenellä.
Sote-uudistuksessakin korostuva asiakaslähtöisyys tulisi näkyä isossa roolissa tulevien järjestelmäuudistuksien tavoitteissa. On tärkeää, että kehitysprojekteissa
luodaan asiakasta, eli kansalaista, palvelevia toimintamalleja sekä toimintaa palvelevia järjestelmiä.
Järjestelmäuudistuksiin liittyvät suunnitelmat tukevat
kyselyn perusteella sote-uudistuksessa tavoiteltua
sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalvelujen integraatiota. Nämä suunnitelmat asettavat
vaatimuksia järjestelmille ja järjestelmätoimittajille,
koska nykyiset järjestelmät eivät pääosin kata kaikkia
toiminnallisia osa-alueita. Suomessa ovat vasta käynnistyneet ensimmäiset yllä mainitun toiminnallisen
laajuuden kattavat järjestelmähankkeet. Nähtäväksi
jää, kuinka hyvin järjestelmät pystyvät täyttämään
sosiaali- ja terveydenhuollon integraation asettamat
vaatimukset.

Tuleva sote-uudistus on selvästi hidastanut terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvää kehitystyötä. Tämä
kävi ilmi myös kyselyn vastauksista. Toimijat odottavat
sote-uudistukselta konkreettisia linjauksia kuinka palveluiden järjestäminen ja tuotanto uudistetaan, jotta
päätös asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisestä voidaan tehdä. Tulevina vuosina onkin odotettavissa merkittäviä uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin, kun sote-uudistuksen
linjaukset valmistuvat.
Sote-uudistuksen edetessä tulevaisuuden järjestelmäkenttä tulee todennäköisesti olemaan VAKAVAprojektissa* tunnistettu alueellisesti hallittu monitoimittajamalli. Sote-alueella tullee pitkällä tähtäimellä
olemaan yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä,
joka on integroitu kansallisiin palveluihin ja erityisjärjestelmiin standardoitujen rajapintojen kautta.
Tulevaisuuden asiakaspalvelun kehityksen kannalta
ratkaisevaa on, kuinka sujuvasti ydinjärjestelmään
pystytään integroimaan uusia innovatiivisia palveluita ja uusia toiminnallisia kokonaisuuksia. Näiden
asioiden toteutuminen tulee varmistaa heti tulevien
uudistushankkeiden alkumetreistä lähtien asiakas- ja
potilastietojärjestelmien uudistushankkeiden parhaita
käytäntöjä hyödyntämällä.

* Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri 2014, Kuntaliitto (VAKAVA)
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