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Satakunnan järjestelmätilanne

Kahdeksan eri organisaatiota,
joissa jokaisessa erilliset tietokantansa:

Effica
Satakunnan sairaanhoitopiiri
Porin perusturva
Rauman kaupunki, sosiaali- ja terveysvirasto
Pohjois-Satakunnan th ky (PoSa)
Euran terveyskeskus

Pegasos
Keski-Satakunnan th ky
Säkylän kunta
Huittisten terveyskeskus

Efficoiden yhdistäminen 

yhdeksi kannaksi on 

aloitettu

Terveydenhuolto 

ja sosiaalitoimi 

eri kannoissa



Satakunnan yhteisen 
potilastietojärjestelmän hyödyt :

2. Ammattilainen

Potilaan tiedot heti näkyvissä, ei tarvitse hakea eri 
järjestelmistä (monta klikkausta)

Samoja tutkimuksia ei tarvitse ottaa uudestaan varmuuden 
vuoksi: laboratorio, kuvantaminen

Yhteiset toimintatavat Satakunnassa

Käytäntöjen vertailtavuus paranee

Raportointi ja yhteisen tiedon hyödynnettävyys 

Laskutus ja maksukattoseuranta automaattista 

Takaa lääkärin ja hoitajan oikeusturvan

3. Kustannukset

Tietojärjestelmän ylläpito helpottuu ja on merkittävästi 
halvempaa

Työajan ym kustannusten säästö, kun tietoa ei tarvitse 
erikseen hakea

1. Potilas

Potilaan hoito nopeutuu

Potilasturvallisuus

Potilaan tiedot käytössä ja reaaliajassa

- hoitotiedot ja hoitohistoria

- riskitiedot

- lääkitystiedot

- tehdyt tutkimukset

- diagnoosit

- suostumukset ja kiellot

Potilaan ei tarvitse muistella ja kertoa samoja 
asioita moneen kertaan

Maksukattoseuranta helpottuu



Maakunta tarvitsee jatkossakin oman 
operatiivisen tietojärjestelmän

ei ole tarkoitettu

• Operatiiviseen toimintaan:
• Ajanvaraukset
• Tekstiviestimuistutukset
• Määräykset
• Sanelujen hallinta
• Riskitiedot
• Jatkohoidon hallinta

• Muu tuotannon ohjaus

• Raportointi omiin tarpeisiin

• Tutkimus ja toiminnan kehittäminen

on tarkoitettu 

tietojen arkistointiin ja 

tiedon välitykseen 

muille maakunnille

muille sote-toimijoille

potilaille

Todennäköinen skenaario: maakunnan järjestelmille rakennetaan jatkossa rajapinta, 

jolla tietoa voidaan välittää organisaatioiden kesken, maakuntien järjestelmistä ei luovuta. 

Kansallinen potilastiedon arkisto: 



Potilas ensin

Kuuleminen ja 
kuunteleminen

Kerralla kuntoon

Asioinnin helppous

Sujuvat prosessit
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Tulevaisuuden 
tarpeita

• Esitiedot voidaan täyttää kotona

• Tieto kirjautuu suoraan potilasjärjestelmään

• Ei vie hoitohenkilökunnan aikaa

• Sähköpostikeskustelu potilaan ja 
hoitohenkilön välillä ei ole mahdollinen

• Tarve esimerkiksi omien mittaustulosten 
kirjaamiselle ja ohjeistuksen saamiselle

Sähköinen asiointi

Esitiedot

Turvallinen yhteys esim hoitajaan
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Tulevaisuuden 
tarpeita

• Kuvayhteys

• Näköyhteys potilaaseen

• Potilaan kunto 

• Kuvayhteys myös hoitohenkilöön

• Voi korvata käynnin

• Myös lääkäri – lääkäri

• Lääkäri – hoitaja ja potilas

• Myös tutkimusvälineitä voidaan 
yhdistää

Etähoito

Etäkonsultointi

Etävastaanotto
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Tulevaisuuden 
tarpeita

• Robotit

• Kuljetus

• Rutiinityöt

• Korvaa tiettyjä henkilöresursseja

• Keskustelee

• Avustaa

• Soittorobotit

• Vastausrobotit

• Taustalla tapahtuva robotiikka 
tietojärjestelmissä

Robotiikka
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Maakunnan 
järjestelmät

• Potilasjärjestelmän kilpailutus ja 
käyttöönotto vie useita vuosia. 

• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on 
aloittanut kilpailutuksen. Tähän 
osallistumalla voitetaan aikaa arviolta kaksi 
vuotta kilpailutuksen valmistelussa. Lisäksi 
aikaa säästyy käyttöönotossa, kun se tehdään 
yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa. 

• Sairaanhoitopiiri on tällä hetkellä ainoa 
mahdollinen organisaatio, joka tätä hankintaa 
juridisesti voi hoitaa

• Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
hankkiminen on ensisijaisesti toiminnan 
kehittämisprojekti, jossa tavoitteena on 
maakunnan soteprosessien toiminnallinen 
yhtenäistäminen.

Tulevassa maakunnassa tarvitaan yhteinen 
asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jossa 
yhdistyy sekä sosiaali- että terveyspuoli

samassa käyttöliittymässä. Uudenlainen 
toiminta ja uudet, koko maakunnan laajuiset 
hoitoprosessit vaativat järjestelmältä paljon.

Moderni potilastietojärjestelmä tukee 
hoitoprosessien toiminnallista kehitystä 
ja lisää potilasturvallisuutta. 

Tulevaisuudessa on tärkeää,

että järjestelmään pystytään integroimaan 
mahdollisimman paljon digitaalisia 
ratkaisuja sekä hoitotyön 
ammattilaisille, että potilaille.



Järjestelmä-uudistusten tilanne Suomessa

• UNA 

• keskittyy ensi vaiheessa tukemaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteisten asiakastietojen 
hallintaa ja uudistuvien sote-palveluiden
palvelukoordinaatio- ja 
järjestämistoimintoja

• Varsinainen potilasjärjestelmä tarvitaan tämän 
lisäksi

• Kehitetään lähinnä yliopistosairaaloiden
tarpeeseen

• Viive useita vuosia

Maakunnan pitää kilpailuttaa 
asiakas- ja potilasjärjestelmänsä joka 
tapauksessa

Hus on sen jo tehnyt

KSSHP kilpailuttaa

kilpailutukseen halukkaita 
sairaanhoitopiirejä voidaan 
ottaa mukaan (?)
Pääpaino 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon 
tarpeissa

Yliopistosairaalat odottavat UNAa



KSSHP 
kilpailutus

Sitoutuneet:

KSSHP

ESSOTE

Päätöksen tehnyt:

VSHP

Kiinnostuneet:

SATSHP 

LSHP



Kustannukset

Keski-Suomen alueella on arvioitu, 

että kokonaiskustannukset seuraavalle 

10 vuodelle olisivat n. 75-100M€,

järjestelmän osuus on noin 20 % 

80 % on toiminnan kehittämistä

Vuosikustannus

7 – 10 M€

Kilpailutukseen osallistuminen:

Nykykustannukset

SATSHP 4,5 M€

tulevaisuudessa enemmän

Pori ja muut

arviolta 2 M€

Sosiaalitoimi

arviolta 1 M€

Lisäksi tulee kustannukset toiminnan kehittämisestä

enemmän kuin uuden järjestelmän

mahdollistamana



Maailma 
muuttuu

Mitä seuraavaksi?

nelikopterit

IOT

Kehityksessä pitää pysyä 

mukana
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Kiitos!


