
Kun Sitra otti terveydenhuollon 
tuottavuuden ohjelmaansa 2005, 
älähtivät terveydenhuollon toimi-

jat. Tilanne näytti siltä, kuin sosiaali- ja 
terveysministeriön ja kuntaliiton lisäksi 
maahan olisi tullut kolmas mahti, joka 
haastoi terveydenhuoltojärjestelmää ja 
sen toimijoita. Hieman kauemmin, kym-
menen vuotta on kulunut siitä, kun Tek-
nillisen korkeakoulun tuotantotalouden 
laitokselle perustettiin HEMA-instituutti. 
HEMA tulee sanoista Healthcare Engin-
eering, Management and Architecture. 
HEMAn tarkoitus on yhdistää palvelutut-
kimus ja tuotantotalous terveydenhuol-
lon maailmassa. HEMAn perusti profes-
sori Paul Lillrank, joka osaltaan herätti 
samanlaista hämmennystä kuin Sitra 
muutama vuosi myöhemmin.

Mistä hämmennys tai ärtymys kum-
pusi? Terveydenhuollon ammattilaiset 
eivät olleet tottuneet siihen, että heitä 
arvioitiin järjestelmän ulkopuolelta ja 
vieläpä melko kriittisesti. Tehokkuudes-
ta, palvelun laadusta ja kustannuksista 
riitti kommentoitavaa. Aiheesta. Vuosien 
saatossa sekä Sitra että HEMA-instituutti 
ovatkin ottaneet paikkansa innovaatioi-
den etsijöinä.

Terveydenhuollossa on toki valtaisa 
määrä lääketieteellisiä innovaatioita. 
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Terveydenhuollon innovaatiotarve?

Lääketieteellisen toiminnan lisäksi on 
kuitenkin kriittistä, miten palvelujen 
tuottaminen sujuu. Suurin muutos 
itse päivittäiseen terveydenhuollon 
toimintaan on tullut tietotekniikan 
ansiosta. Laboratoriojärjestelmät ovat 
olleet käytössä jo 1970-luvulta lähtien. 
Sähköiset potilastietojärjestelmät ovat 
levinneet kaikkeen terveydenhuoltoon, 
kuten myös digitaaliset röntgenkuvat. 
Monet sairaaloiden, terveyskeskusten ja 
lääkäriasemien perusjärjestelmät ovat 
sähköisiä. Silti suuri osa järjestelmistä 
on pysähtynyt paikalleen. Suomen run-
saasta 20 miljoonasta lääkärikäynnistä 
varataan internetin kautta vain murto-
osa, vaikka sairaanhoitajan tekemä ajan-
varaus maksaa työkuluina useita euroja 
ja internetajanvaraus muutamia senttejä. 
Säästö olisi melkoinen, jos aikojen vaih-
taminen ja varaus siirrettäisiin potilaalle 
itselleen.

Sähköinen maailma on siirtämässä 
valtaa ja vastuuta hoidosta potilaalle. 
Erilaisia terveystilejä on Suomessa jo 
useita. Niissä on toistaiseksi laboratorio-
tuloksia sekä diagnoosi- ja käyntitietoja. 
Vähitellen terveystileihin tulee kroonis-
ten sairauksien hoitoa tukevia ominai-
suuksia, jolloin potilas muuttuu ainakin 
osin oman sairautensa koordinaattoriksi.

Innovaatiotoiminta on vaikeaa. Kotiin 
vietävät mittalaitteet eivät ole vielä 
lyöneet itseään läpi. Palvelun tuottami-
sen uudet mallit, terveyskioskit saati 
videolääkärit eivät ole saaneet merkittä-
vää sijaa. Innovaatioiden matka voi olla 
pitkä.

Innovaatioita kuitenkin tarvitaan 
jatkossakin, jopa aiempaa enemmän. 

Huoltosuhteen muutos haastaa Suomen 
talouden ja terveyttä pitäisi pystyä tuot-
tamaan halvemmalla ja enemmän. Tämä 
haastaa myös meidät lääkärit. Sitran ja 
HEMAn kaltaiset toimijat ovat tervetul-
leita, muuten emme muutu tarpeeksi 
nopeasti ympäristön vaateisiin nähden.

Kuntien investointiohjelmissa on 
satoja miljoonia sairaaloiden rakentami-
seen. Samoin satojen miljoonien arvoi-
nen potilastietojärjestelmien uusiminen 
on suunnitteilla pääkaupunkiseudulla. 
On tervetullutta, että painetta tervey-
denhuollon kehittämiseen tulee myös 
profession ulkopuolelta. Lääkärit keskit-
tyvät ymmärrettävästi omien erikoisalo-
jensa teknologioihin, mutta on kriittisen 
tärkeää, että myös arkisia tapoja tuottaa 
terveyspalveluita kehitetään. Lääkäri 
mieltää hoitoon sen merkittävimmän 
osan eli lääkärin ja potilaan kohtaami-
sen, diagnostiikan ja hoitotoimenpiteet. 
Terveyspalvelujen tuottamiseen kuuluu 
kuitenkin paljon muutakin: esimerkiksi 
ajanvaraus, ilmoittautuminen, odot-
taminen, jatkokohtaamisten järjeste-
ly, potilaan informoiminen ja tiedon 
jakaminen, potilasvirtojen ohjaus, 
potilaiden segmentointi sairauksien ja 
tarpeiden mukaisiin palveluprosesseihin, 
työn automatisointi ja rutiinitehtävien 
ohjaaminen potilaalle sekä kotiin viety 
diagnostiikka.

Kaikki edellä mainittu vaatii inno-
vaatioita. Useat tarvittavat innovaatiot 
ovat jo käytössä muilla toimialoilla 
kuin terveydenhuollossa. On hyvä, että 
terveydenhuollosta ovat kiinnostuneet 
muutkin kuin terveydenhuollon ammat-
tihenkilöt.
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