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◦ Marevan?

◦ Hoitotahto?

◦ Veri?

◦ Poikkeava hoitoon vaikuttava taipumus?

Tajuton potilas tuodaan 
sairaalaan, henkilötiedot ok



Kuka
Nykyinen byrokraatti, aikaisemmin 
”fanaattinen” kliinikko

Tietohallintoylilääkäri

EN OLE ”rahamies”, mutta yrittänyt aina 
rahaa ymmärtää



Kuka
Nykyinen byrokraatti, aikaisemmin 
”fanaattinen” kliinikko

Tietohallintoylilääkäri

EN OLE ”rahamies”, mutta yrittänyt aina 
rahaa ymmärtää



Kuka
Nykyinen byrokraatti, aikaisemmin 
”fanaattinen” kliinikko

Tietohallintoylilääkäri

EN OLE ”rahamies”, mutta yrittänyt aina 
rahaa ymmärtää
•Budjettitasoista tietoa ei siis ole tarjolla, joskin 

sitä raapaistaan



Yhteinen Effica
Taustaa

Jokaisella kunnalla oma potilastietokanta
◦ Tietokannat eivät toimi yhteen

Sairaanhoitopiirillä on oma tietokantansa
◦ Ei toimi yhteen kuntien tietokantojen kanssa

Potilaat ovat yhteisiä esh:n ja pth:n kesken = Kaikki esh:n potilaat käyvät hoidon 
aikana, sitä ennen tai sen jälkeen perusterveydenhuollossa

= lääkärin on aktiivisesti etsittävä tietoa

- vaatii motiivin/epäilyn useissa tapauksissa

Yhteinen kanta tuo yhteiset tiedot esille

- kuten omassa kannassa tälläkin hetkellä, 

jatkossa välillä shp – kunnat - (toiset kunnat)



Todettakoon varmuuden vuoksi, 
vielä kerran
Alue-KATSELU-Effica ei ole sama asia kuin Yhteinen Effica

KanTa-arkisto ei korvaa toiminnallisesti yhteistä kantaa. Ei 
nyt eikä lähivuosina

Kansallinen palveluväylä ei mielestäni korvaa yhteistä 
rekisteriä, 
• se väylä kyllä mahdollistaa tiedonkulun jatkossa paremmin, mutta ei 

ilman ”user interfacea” eli sitä paikallista käyttöliittymää eli meidän 
tapauksessa Efficaa/Lifecarea

• Ei Tule toimimaan lähivuosina, jos silloinkaan
• Palvelutietoväylä on käsitykseni mukaan ensisijaisesti potilaan väylä 

asioida ammattilaisen kanssa, mutta kattaa paljon muutakin kuin 
terveydenhuollon

• Jos ajatellaan Satasotea, se on sanahelinää, jos ei ole työkaluja 
toteuttaa tätä yhteistä kokonaisuutta







Yhteinen Effica EI OLE vain tekninen prosessi

Yhteinen Effica on YHTEISTEN prosessien hiomista 

Hallinnollista yhdistämistä ei olla tekemässä.



Kliinikkona olisin huolissani, 
kypsä, vihainen… miksi ei…
kaikki kirjattu tieto olisi yhdessä paikkaa ja/tai samassa ohjelmassa ilman 
aluekatseluviritelmiä tai kanta.fi viritelmiä => ei vaadi erillistä tiedon 
hakemista

otetut labrat näkyisi samassa paikkaa, samoin rtg, siellä missä potilaan 
tietokin

tiedot ole samassa kannassa ja rekisterissä, jolloin kaikki rekisterin sisällä 
kirjattu tieto on käytettävissä = potilas ei voi kieltää näkymistä ristiin 
(tulevaisuudessa)
• yhteinen kanta on yksi tekninen askel siihen, että tämä rekisteri on ylipäänsä 

mahdollista rakentaa

Lääkelistat ole yhteisiä kannan/rekisterin sisällä, näkyy heti mitä muualla 
on kirjoitettu. Potilaalla kun pitäisi olla vain yksi lääkitys.

tieto näy ajantasaisena kaikille osapuolille heti

henkilöstö kirjaa samalla lailla => myös henkilöstön liikkuvuus helpottuu



eli
Hyötyjä potilasturvallisuuteen tuskin kukaan 
kehtaa kiistää. 

Lisäksi: Pompottelu vähenee. Päällekkäiset
tutkimukset vähenee. Tiedonhaku helpottuu ja 
menee vähemmän aikaa. Ylipäänsä tiedämme 
paremmin, mitä mitä ne toiset kliinikot tekee 
pth:ssa-esh:ssa.

Tiedämme, missä potilas on käynyt ja mihin on 
menossa (ajanvaraukset)



Mitä muuta hyötyä on 
yhteisestä kannasta
Se on myös yhteinen tapa toimia ja kirjata
• Perusterveydenhuoltojen välillä
• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä

Se on yhteinen tapa kehittää palveluja

Raportointi on yhteinen, kuten myös vertailtavuus (alueellisesti, 
yksilöllisesti…)

Mahdollistaa (todellisen) tiedolla johtamisen

Ylläpito helpottuu/halventuu, puhumattakaan katkoksista

Liittymiset kansalliseen arkistoon vain kertaalleen

Ei olemassa eri versioita eri organisaatioissa



Case aluekatselu

Effica-sairaanhoitopiirejä on 11

10:een sairaanhoitopiiriin Tieto on jo tehnyt 
yhteisen Effican
Me olemme se yhdestoista
Mikä on Tiedon motivaatio kehittää 

alueKATSELU-Efficaa enää Lifecaressa?
Tietosuoja-asetus pakottaa meidät katkaisemaan 

nykyisen aluekatselun Pegasos-käyttäjille
Kanta.fi ei ole likimainkaan sama 

käytettävyydeltään tai tietomäärältään



Perusteluita/Miksi yhdistäminen on 
järkevää tehdä nyt

1. Aluekatselun toimivuus Lifecaressa epävarma
• Yhdistäminen pitää tehdä ensin

2. Äitiyshuollon neuvolaosio ei käytettävissä
• Yhdistäminen pitää tehdä ensin

3. Tietokantojen yhdistämistä ei ole tehty Lifecaressa
• Yhdistäminen pitää tehdä ensin

4. Yhdistämisen kustannukset ovat pienemmät Efficassa
kuin Lifecaressa

• Yhdistäminen pitää tehdä ensin

5. Aluekatselu Pegasoksesta Efficaan on tietosuoja-
asetuksen vastainen



Tavoite tulevaisuudessa/Leena

 Jotta pääsemme tulevaisuuden järjestelmään, 
on ensin tehtävä kantojen yhdistäminen

 Yhdistetty kanta on helpompi siirtää uuteen 
järjestelmään

 Nykyjärjestelmän elinkaari on kuitenkin viisi 
vuotta tai yli, vaikka uuden järjestelmän 
hankinta aloitettaisiin heti



Kanta-Hämeen tutkimus

 Tehtiin 2016 kesällä

 Sekä erikoissairaanhoidon että
perusterveydenhuollon
henkilöstölle

 Kanta-Häme pienempi kuin
Satakunta



Erilliskantojen vastausten 
tuloksia



Yhteisen tietojärjestelmän hyödyt
- johtaja, omistaja ja veronmaksaja

 Yhteiset toimintatavat 
eri organisaatiossa 

 Käytännön vertailtavuus 
paranee

 Ylläpito helpottuu ja on 
halvempaa

 Toiminnan ja 
laskutustietojen 
seuranta automaattista

 Taloudelliset 
säästöt

 Ammattilaisen 
ajan säästöt

 Potilasturvalli-
suus paranee

 Potilaan hoito 
nopeutuu



Toteutus
Projektisuunnitelmasta leike:
Satakunnan yhteisen Lifecare-järjestelmän 
lähtökohtana ovat toiminnan alueellinen ja 
asiakaslähtöinen kehittäminen, taloudelliset säästöt 
sekä valmistautuminen tulevaan kansalliseen sote-
ratkaisuun. 

Projektin tarkoituksena on yhdistää Satakunnan 
Efficat yhdeksi kokonaisuudeksi moniorganisaatio-
mallin mukaisesti. 



Tarkoitus

Käyttää shp:n Efficaa ”pohjana”

◦Tarvittavat tiedot siirretään muista 
kannoista

◦ Jo hankittuja ohjelmistoja tai palikoita 
tarkoitus laajentaa kaikkien käyttöön



Keskeiset osallistujat
Sairaanhoitopiiri, Rauma, Eura, Posa, Medbit ja Tieto

Aikataulu:
◦ Kick off 13.9.2017
◦ Testiympäristön rakentaminen, joka valmistuu 12/2017 

mennessä
◦ Kouluympäristö rakennettu maaliskuu 2018
◦ Pää- ja vastuukäyttäjien koulutus maaliskuu 2018
◦ Loppukäyttäjäkoulutus (4 vkoa) huhtikuun loppuun mennessä
◦ Käyttöönotto tuotantoon 8.5. - 9.5.2018



Josta jatkamme Lifecareen

Testaus kesä 2018

Koulukanta elokuu 2018

Loppukäyttäjien koulutus syyskuun 2018 
loppuun mennessä

Käyttöönotto 10/2018



Hinta

Shp:n osuus 622 195 e / 

10 370 e per kk / 

60 kk:n hintaan


