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Joel Shalowitz toimii professorina Kellogg School of Managementissa Northwesternin yliopistossa 

Yhdysvalloissa. 

Shalowitz keskittyi puheenvuorossaan sellaisiin amerikkalaisten kohtaamiin ICT-näkökulmiin, joiden hän 

arveli vastaavan niitä, joita täällä Suomessa kohtaamme. 
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Shalowitzin mukaan me käytämme teknologiaa, kuten ICT:ä, usein keräämään dataa ja vain joskus 

muuttamaan datan informaatioksi (information). Me voisimme jatkaa tästä vielä muuttamalla informaation 

tietämykseksi (knowledge). Edelleen datasta lähtevän informaation ja tiedon muuttaminen ymmärrykseksi 

(wisdom) on mahdollista, jos käytämme ICT:ä älykkäästi ja jos järjestelmät siihen pystyvät. Tämän 

ymmärryksen tulee hänen mielestään olla kaikkien ICT-järjestelmien perimmäinen tavoite. 
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Mikä on ICT:n merkitys terveydenhuollossa? Yhdysvalloissa kaikki lähtee liiketoiminnasta: tarvitaan 

liiketoiminnan tietojärjestelmiä, jotta voidaan koota riittävä rahoitus muuhun toimintaan. Näiden 

liiketoimintajärjestelmien rinnalle Yhdysvalloissa rakennetaan kliiniset sovellukset, kuten 

potilastietojärjestelmät, jotka ovat kytköksissä liiketoimintajärjestelmiin. Ja kun nämä on tehty, 

rakennetaan niiden rinnalle päätöksentekotukijärjestelmiä. Nämä auttavat tekemään paitsi oikeita kliinisiä 

ratkaisuja, myös oikeita liiketoiminnallisia ratkaisuja. Sitten tietojärjestelmien tulee verkottaa toisiinsa 

palvelujen tuottajat ja maksajat eli tarvitaan alueen sisäistä informaation vaihtoa. Ja viimeisenä tulevat ne 

tekniset ratkaisut, joiden avulla organisaatiot kykenevät toimimaan vakuutusyhtiöinä ja kantamaan 

terveydenhuollon taloudelliset riskit. Näitä kaikkia toimintoja tarvitaan, jotta tietojärjestelmä olisi 

Yhdysvalloissa “suuri järjestelmä”. 
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Tässä Llunchin artikkelissa on listattu asioita, jotka ovat terveydenhuollon organisaatioissa 

tietojärjestelmien esteinä. Shalowitz keskittyi kirjoittajien mielestä ja omasta mielestään tärkeimpään: 

työprosessien ja toimintatapojen muutokseen. 
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Tärkein menestyksen haaste on nähdä, miten organisaatio toimii, mitä siellä tehdään väärin ja korjata 

virheelliset toiminnat. Jos ICT vain lisätään toimintaan mukaan, tehdään edelleen samat virheet kuin 

ennenkin - mutta vain aiempaa nopeammin. 
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McKinseyn artikkelissa todettiin, että jos todella halutaan kehittää toimintaa, kannattaa aloittaa toiminnan 

kehittämisestä, ei ICT:stä. Nimittäin pelkän ICT:n käyttöönotto lisää tuottavuutta vain hyvin vähän, 

johtamisen muuttaminen 8 % ja muuttamalla johtamista ja hyödyntämällä ICT:ä saadaan synergioiden 

kautta 20 % parannus tuottavuuteen. 
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Se, mitä tulee tehdä, on 

• ensin miettiä, miten organisaation prosessit toimivat nyt (“as is”), 

• sitten miettiä, miten prosessien tulisi toimia tällä hetkellä käytettävissä olevilla resursseilla (“should 

be”), ja 

• lopuksi miettiä, miten asiat voisi tehdä, jos olisi käytettävissä enemmän resursseja (“could be”). 

Vasta tässä vaiheessa tulee ICT mietintään mukaan. 

Siis virtaviivaista toiminta ja varmista, että se on tehokasta, ja vasta sitten ota ICT käyttöön, niin vältyt 

ongelmilta. 
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Yhdysvaltalaisissa sairaaloissa on tutkittu tietojärjestelmien vaikutusta sairaaloiden toiminnan laatuun ja 

todettu, että pelkkä tietojärjestelmien käyttöönotto ilman toiminnan kehittämistä on vaikuttanut vain 

vähän sairaaloiden toiminnan laatuun. Miksi? Koska sairaalat eivät ole suunnitelleet taustalla olevia 

prosesseja uudelleen. 
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Toinen Yhdysvalloissa havaittu ongelma on se, että ottamalla ICT käyttöön voidaan aiheuttaa uusia 

ongelmia. Näin kävi Pennsylvanian yliopistosairaalassa: tietojärjestelmät paransivat joitakin prosesseja, 

mutta aiheuttivat ongelmia muualla. 

Eli toimintaprosesseja on kehitettävä, muutoin parhaimmillaankin ICT:n käyttöönotto ei paranna asioita, 

mutta pahimmillaan se luo uusia. Shalowitz toivoi, että kun meillä on jo käytössä “keinoäly”, niin ehkä 

kohta saadaan käyttöön “keinomaalaisjärkikin”. 
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Muutamia Yhdysvalloille ja Suomelle yhteisiä asioita. Nämä ovat päätöksiä, joita tehdään, kun ICT tuodaan 

organisaatioon. 

• Kaupallinen järjestelmä vai erityisesti organisaatiolle kehitetty järjestelmä? Avoin vai suljettu 

järjestelmä? Esimerkiksi Epic on suljettu järjestelmä, jota on vaikea integroida muihin järjestelmiin 

ja koordinoida niiden kanssa 

• Mistä aloitetaan? Alkavatko kaikki käyttää uutta järjestelmää yhtäaikaisesti vai aloitetaanko 

vaiheittain? Eri organisaatiot ovat käyttäneet molempia tapoja ja niillä on omat hyvät ja huonot 

puolensa. 

• Onko organisaatio valmis muutokseen? 

• Kuka hallitsee tietoa? Erittäin tärkeä ja kiistelty kysymys. 

• Missä tieto on? Pilvipalvelussa vai kovalevyllä? 

• Mitä tämä maksaa ja kuka sen maksaa? Ei ole olemassa erityisen hyvää ICT:n kustannus-hyöty-

laskentamallia ja nekin menetelmät, jotka ovat ok, eivät anna kovin hyvää tulosta 

• Käytettävyys: pystyvätkö lääkärit käyttämään järjestelmää, pystyvätkö muut ruohonjuuritason 

työntekijät käyttämään sitä – ja suostuvatko? 
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• Kuinka yhteisöjen laajuiset tietoverkot organisoidaan? Kuinka järjestelmät keskustelevat keskenään 

alueen sisällä ja alueen ulkopuolelle? Tämä on Yhdysvalloissa suuri kysymys, johon ei vielä ole 

löydetty hyvää ratkaisua 

• Asiakasjärjestelmät: miten ne kommunikoivat terveydenhuollon potilastietojärjestelmien kanssa? 

Microsoftilla oli tällainen palvelu, mutta nyt he ovat vetäytyneet markkinoilta. Yhdysvalloissa tilalle 

on kuitenkin tullut muita yrityksiä, joiden tietosäilöihin ihmiset voivat tallentaa omia 

terveystietojaan. 

• Luottamuksellisuus, yksityisyydensuoja ja turvallisuus. Valtava asia. 
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Yksi suurimmista kustannuseristä Yhdysvalloissa on ICD-10-tautiluokituksen käyttöönotto. Se on tarkoitus 

ottaa käyttöön lokakuussa 2014 ja sen käyttöönoton arvellaan maksavan sairausvakuutuksen omaaville 2-3 

miljardia dollaria. 
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Shalowitz halusi kiinnittää huomiota siihen, miten Kanadassa toimitaan. Maa on järjestänyt 

terveydenhuollon tietoasiat mielenkiintoisella tavalla. 
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Kanadalaisilla on selkeät ohjelmat, joissa on määritelty kustannukset ja tavoitteet. 
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Kanadalaiset päivittävät vuosittain suunnitelmansa ja arvioivat prosentuaalisesti, kuinka hyvin tavoitteet 

ovat toteutuneet. Shalowitzin mukaan tämä on erittäin hyvä tapa toimia, erittäin hyvin organisoitu. 
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Miten kansalaiset suhtautuvat terveydenhuollon tietojärjestelmiin? Yhdysvalloissa ollaan erittäin 

huolissaan yksityisyyden suojasta. 
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Yhdysvalloissa on yksilöllinen tunniste kaikelle terveydenhuollossa – lukuun ottamatta  potilaita, joita 

varten järjestelmät on tehty. Ja syynä tähän on yksityisyyden suoja: amerikkalaiset ovat peloissaan siitä, 

että joku voi käyttää heidän yksityisiä tietojaan väärin. 
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Vaikka amerikkalaiset rakastavatkin teknologiaa ja uskovat sen parantavan hoidon laatua ja vähentävän 

kustannuksia, sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien amerikkalaisten joukossa pelko tietojen 

väärinkäytöstä nousi Harris Interactiven tutkimuksen seuranta-aikana 83 %:sta 85 %:iin. Syyskuun 2009 

jälkeen tietomurrot ovat koskettaneet 21 miljoonaa amerikkalaista. 
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Amerikkalaiset eivät ole yksin tämän ongelman kanssa. Myös muissa maissa, kuten esimerkiksi Australiassa, 

pelätään yksityisyyden suojan murtumista. 
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Sitten muutama satunnainen ongelma. 
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Shalowitz varoitti tutkimuksista, joiden mukaan ihmiset haluavat toimia “online”. Esimerkiksi tämän 

Accenturen tutkimuksen mukaan suurin osa ihmisistä haluaa hoitaa terveyttään koskevia asioitaan online. 

Mutta tämä tutkimus perustui online otantaan. 
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Yhdysvalloissa on ollut sähköinen resepti käytössä jo vuosia. Sähköisen reseptin käyttämisen edistämiseen 

käytettiin alussa bonuksia, nyt sanktioita. Esimerkiksi jos lääkäri ei käytä sähköistä reseptiä kirjoittaessaan 

senioreille lääkkeitä, Medicare-ohjelmaan liittyvistä tuloistasi leikataan 2 %.  
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On syitä siihen, miksi tarvitaan pätevä järjestelmä sähköiseen reseptin kirjoitukseen. Näitä ovat simerkiksi 

lääkäreiden huono käsiala (British Medical Journal 1904) tai virheellisen annostelun välttäminen.  
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Yhdysvalloissa on listattu niitä tehtäviä, joihin sähköisten reseptijärjestelmien tulee pystyä. Yksi niistä on 

lääkelistan tekeminen. 
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Näin amerikkalainen sähköinen resepti toimii. Lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen. Se menee 

selvitysyhtiö SureScripts:iin. Se taas puolestaan on yhteydessä lääkehallintoyhtiöihin ja selvittää, onko 

potilaalla lääkityksen kattavaa vakuutusta. Jos on, tieto siitä ja esimerkiksi potilaan lääkityshistoriasta tulee 

lääkärille. Tämän jälkeen lääkäri kirjoittaa lopullisen lääkemääräyksen, joka lähtee joko apteekkiin tai 

kirjoitettavaksi postitilausyksikköön. Yhdysvalloissa tässä järjestelmässä on se ainutlaatuinen piirre, että 

siinä on vain yksi selvitysyhtiö – yleensä hoitotoimissa on mukana useita selvitysyhtiöitä. 
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Yksi tärkeä asia on toiminnan liiketoimintasuunnitelma.  Sähköisessä lääkemääräyksessä lääketeollisuus ja 

apteekit maksavat siirtomaksun jokaisesta heille tulevasta lääkemääräyksestä. Lääkärit eivät tällä hetkellä 

maksa siirtomaksuja, mutta heille tulee kuluja laitteistoista, ohjelmista ja tietoliikenneyhteyksistä. Jos 

siirtomaksut poistetaan, järjestelmä kaatuu. 

Syy siihen, miksi Yhdysvalloissa ei ole vielä kunnolla toimivia terveydenhuollon eri toimijoita yhdistäviä 

tietoverkkoja, on se, että järjestelmälle ei ole ollut eikä ole tulemassa liiketoimintasuunnitelmaa. 
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Liittovaltion hallituksen entisen IT-johtajan David Blumenthalin (2010) mukaan amerikkalaisten IT-

järjestelmillä on neljä ongelmaa: 

• riittämätön rahoitus (edelleenkin ongelma) 

• vaillinaiset logistiset järjestelmät (erityisesti lääkäreiden kysymykset, esim. “minkä järjestelmän 

ottaisin”, “kuinka käytän järjestelmää”) 

• puutteellinen terveyspalvelujen tiedon vaihdon infrastruktuuri (kehitteillä, mutta 

liiketoimintasuunnitelma puuttuu) 

• kansalaiset saatava luottamaan tietosuojaan 

Nämä ovat Shalowitzin mukaan edelleen keskeisiä ongelmia ja saattavat kaataa minkä tahansa 

järjestelmän. Tietojärjestelmien kehittäminen on edelleen Yhdysvalloissa kesken.  
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Shalowitz nosti puheensa pääkohdiksi seuraavat asiat: 

- tietojärjestelmät ovat osa organisaatioiden kehittämisen kokonaisstrategiaa 

- dataa pitää pystyä keräämään: tarkkaile, mistä syöttet prosesseihin tulevat ja mikä on 

organisaatiosi ja maasi toimintakulttuuri 

- älä aliarvioi kansalaisten tarvetta yksityisyyden suojaan 

Kiitos!  

 


