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Sisältö

• Uusi rooli Keski-Suomen digijohtana

• Keski-Suomen ”Iso-kuva”

• Sairaala Novan valmistuminen ja käyttöönotto

• Digiohjelma Keski-Suomessa

• Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen 

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinta

• Vaikuttavan terveydenhuollon / tulostenhankintamallin 
kehittäminen
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Digitalisaatio ja isot kehittämishankkeet 

21.1.2020

Etunimi Sukunimi

Sairaala NOVA

NOVA toiminnan ohjausjärjestelmä (ERP)
NOVA Asiakas- ja potilastietojärjestelmä

2020 2021 2022 2023

Kokonaisarkkitehtuuri (nykytila, tavoitetila, 

kehittämispolku) – riskienhallinta - hankehallinta

2019

Isot

kehittämis

hankkeet

”yhteen-

toimivuus-

liima"

digiohjelma

Kansalaisten odotukset digitoiminnallisuuksille

Kansallinen kehittäminen

Omaolo

digikärjet

Terveyskylä

Kanta, Omakanta

”kokeilu-

kulttuurin”

nykytila

Tekoäly
Genomikeskus

Kokonaislääkitys
Toivo – tiedolla johtaminen

Yhteistyö / rahoitus / hankkeet

Etävastaanotto 

Toimintakriittinen tietojärjestelmäinfra (nykyinen)

Digihoitopolut

Tulevaisuuden sote-keskus, Digitalisaation tuki

Uusien järjestelmien

tuotanto & ylläpitokulut

2024
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Keski-Suomi: Suomen 2. kustannustehokkain erikoissairaanhoito, PTH avohoitoon käytettävä € yksi suurimmista



21.1.2020 Jari Porrasmaa



21.1.2020 Jari Porrasmaa
Sovittu taso: 10 milj v 2024
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• Kapasiteettiohjattu sairaala

• Tavoitteet:

• Vastaanottohuoneiden käyttöaste 80%

• Vuodepaikkojen käyttöaste ~ 90%

• paikat ”erikoisalattomia”

• Vastaanottohuoneiden lisäksi back office ja 
hiljaista tilaa 

• 23% vähemmän neliöitä

• Kaikki toiminta muuttaa uuteen sairaalaan 
(melkein…)



Digiohjelman sisältökorit

21.1.2020

Jari Porrasmaa

Sähköinen asiointi

• Etävastaanotto- ja 

konsultaatio  toiminta 

(ETKOT)

• Ajanvaraus

• Digihoitopolut

• Terveyskylä

• Buddyhealthcare

• Sähköinen hoidon tarpeen 

arviointi (päivystys)

• Itseilmoittautumisratkaisut

• Muut sähköisen kontaktoinnin

rajapinnat

• Oire- ja palveluarviot, 

suunnitelmat, 

hyvinvointitarkastus ja –

valmennus (Omaolo)

• Sähköisten palveluiden 

”luukku” – OmaNova, OmaKS

Tiedolla johtaminen

• Tietojohtamisen rakenteet, 

välineet ja toimintamallit

• Laaturekisterit toiminnan 

kehittämisessä

• Paljon palveluita käyttävien 

asiakkaiden palvelukirjon 

analysointi ja interventiot

• Terveyshyötyanalyysi (care

gap)

• ”Population health

management”

• Palveluverkko analyysi

• Prosessi louhinta ja simulointi

• ERP tiedolla johtaminen? 

Sote-henkilöstön prosessien 

digitalisointi

• Kutsukirjeiden digitalisointi

• Paljon palveluita käyttävien 

tunnistaminen ja 

asiakassuunnitelma 

• Ohjelmistorobottien avulla 

rutiinien poistamien 

(palveluseteli, X, Y ja Z)

• Tekoäly sotessa

• Säärihaavan seuranta

• Sosiaalihuollon 

tilannekuva

• ….

• Puhelinliikenteen hallintaan 

liittyvät ratkaisut

• Puheentunnistuksen 

käyttöönotto

KOHTEET YLITTÄÄ KORIRAJAT: ESIM. AJANVARAUS



Digiohjelman tuottavuus ja vaiheistus
• Asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyvän hankintaprosessin 

vaikutus
• VTV:n yhteydessä sekä käynnistyvän suunnitteluvaiheen aikana tarkempi 

sidonta hankittavan järjestelmäkokonaisuuden kyvykkyyksiin ja aikatauluun

• Perustason edustus lisätty ohjausryhmään, sisällön täsmentäminen 
tarpeisiin ja kansallisten ohjelmien tavoitteisiin

• Kustannushyötyanalyysiä tehty ja vertailtu muihin vastaaviin 
digiohjelmiin sekä kansallisten hankkeiden 
kustannushyötyanalyyseihin 

• Tavoitetaso 2024 vuosittaiselle tuottavuushyödylle 10 milj. / EUR

• Suurin hyötypotentiaali:
• Digitaaliset hoitopolut

• Paljon palveluita käyttävien kokonaisuus (ammattilaisten työkalut ja tiedolla johtamisen 
työkalut)
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Toiminnanohjausjärjestelmän kehitys

• Kapasiteettiohjatun sairaalan suunnittelun (design manual) tueksi 
rakennettava tietojärjestelmä

• Hallinnoidaan mm.:
• Henkilöt - osaaminen ja läsnäolo

• Laitteet

• Tilat

• Instrumentit ja tarvikkeet

• Ammattilaisen, potilaan ja tarvittavien resurssien oikea-aikainen kohtaaminen

• Pohjajärjestelmänä Microsoft Dynamics 365, fit-gap analyysissä hyvä 
vastaavuus tarpeisiin

• Määrittelyvaiheesta siirrytty toteutukseen

• 1. versio käyttöön ennen Novan käyttöönottoa ja tästä vaiheittainen 
toiminnallisuuksien lisääminen
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Asiakas- ja potilastietojärjestelmien 
kehitysnäkymät 

(Keski-)Suomessa
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Hankintayksikköosapuolet

Hankintaan sitoutuneet asiakasorganisaatiot

Hankintayksikkö

Jatkossa olevat toimittajat
Toimittaja

Cerner Ireland Limited

Epic Systems Corporation



Mitä valtakunnassa tapahtuu asiakas- ja 

potilastietojärjestelmissä??

600m

300m?

1400m?
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21.1.2020 Etunimi Sukunimi

Asiakas- ja potilasjärjestelmät 
asiakkaan palvelujen mahdollistajana

Kanta-palvelut

Pro Consona ja 
so-Effica

&
Effica, Mediatri, 

Pegasos ja Uranus

APTJ (Nova

OmaNova

Huomioita:

• Ulkokehän digiratkaisut ja vanha + 
uusi APTJ, yhteensopivuus, 
aikataulut ym

• HL7 FHIR globaalina standardina.

• Sähköisen asioinnin kansallisten ja 
alueellisten ratkaisujen 
yhteentoimivuus

• Avoimet rajapinnat ja 
alusta/datatalous ekosysteemin 
rakentamisessa?

• Omadatan rooli reilussa 
datataloussa? Omadata
hyvinvoinnissa?

• Suomen rooli terveysdatan 
avaamisessa ja sote AI ratkaisujen 
kehittämissä?

Muokattu Antti Jokelan alkuperäisestä

Oma

IHAN mydata
kauppa

pankki

matkustus

Hyvin-
vointi

AI 4 
Health

Yritys X

Appi Y

Kaari

Genomi

Tietoallas

Tietojohtamisen 
ratkaisut

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL_dG6_pfiAhWCpYsKHaWzBL0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCciYaOSETBxCQhDDiS-xAFw&psig=AOvVaw1vsBwW-7uiRePblDlJqrIH&ust=1557819079752546


Vaikuttava sote Keski-Suomessa
• Hankkeen tavoitteena on edistää vaikuttavuus- ja tulosperusteisten 

toimintamallien käyttöönottoa ja niihin liittyvää mittarointia. 

• Keskeisenä mahdollistavana tekijänä määritellään myös älykkäitä ja 
yksilöllisiä palveluita mahdollistavaa toiminta-alustaa ja 
ekosysteemimallia. 

• Teknologin hyödyntäminen esimerkiksi tekoälyyn, lisättyyn 
todellisuuteen, esineiden internetiin ja muihin murrosteknologioihin 
perustuvia teknologioita.

• Rahoittajat: Valtion kehittämisyhtiö Vake, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri, Jyväskylän kaupunki, Novartis Oy

• Hanketta toteuttamassa rahoittajien resurssien lisäksi alla olevat 
yritykset
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