
Kirjoitan tätä kolumnia HIMSS-koko-
uksessa Amerikan yhdysvalloissa. 
Kokous keskittyy terveydenhuollon 

tietojärjestelmiin. Olen käynyt näissä 
kokouksissa muutamien vuosien välein 
kohta pari kymmentä vuotta ja on ollut 
mielenkiintoista ja opettavaista katsoa, 
mihin suuntaan tietojärjestelmäkehitys 
kulkee.

USA:n terveydenhuoltoa leimaa suori-
teperusteinen laskutus. Niinpä varsinkin 
aiemmin potilastietojärjestelmien tärkeä 
osa oli, että toimenpiteet ja tekeminen 
tuli kirjattua laskutuksen oikeellisuuden 
varmistamiseksi. Potilastietojärjestel-
mähankkeita perusteltiin esimerkiksi 
sillä, että laskutuksen tarkentuminen 
lisäsi sairaalan tuloja parilla prosentilla.  
Samanaikaisesti Suomessa korostettiin 
suomalaisten järjestelmien kehityksessä 
tietojen yhtäaikaista näkymistä kaikkialla 
sairaalassa.

Amerikkalaiset ovat korostaneet työn-
kulun hallintaa, workflowta, sillä työn su-
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juvuutta, oikean hoitopolun etenemisen 
tukea, on pidetty koko sairaalan etuna. 
Nyt on Amerikassakin menty eteenpäin: 
uutena tavoitteena on sama kuin oli jo 
aiemmin Suomessa, tiedon näkyminen 
kaikilla samanaikaisesti 
ja järjestelmien keskus-
telu toisten kanssa, eli 
interoperability. Näillä 
keinoin jenkkitoimijat 
ovat hypänneet edellä-
kävijöiksi ja onnistuneet 
aloittamaan Euroopan ja Suomen valloi-
tuksen, sillä työnkulun sujuvuus, mitä he 
ovat monta vuotta harjoitelleet, on kilpai-
luetu myös Suomessa. Varsinkin, koska 
se ei ole ollut omissa potilastietojärjestel-
missämme kovinkaan korkealla tavoit-
teissa. Potilastietojärjestelmien tulee olla 
lääkäreille ja hoitajille helppokäyttöisiä ja 
sujuvoittaa työntekoa, ja se on Amerikas-
sa ymmärretty ainakin puheissa.

Uusimpana kehityskohteena paikallises-
sa kehitystyössä on datan hyötykäyttö. 
Population based management ja big 
data ovat päivän sanat. Kun potilastieto-
järjestelmien kantoihin alkaa kertyä satoja 
miljoonia tietoalkioita, voidaan niitä 
käyttää monin tavoin hyväksi. Googlen 
esimerkkien mukaista kyvykkyyttä tiedon 
etsimiseen ja louhimiseen haaveillaan 
potilastietojärjestelmien kylkeen.

Big data -ajattelu ohjaa kehitystä. Potilaan 
hoidon tuloksia voidaan verrata muihin. 
Myös hoidon osasten toteutumista voi-
daan verrata: esimerkiksi onko pyydetty 
oikeat, hoitosuositusten mukaiset labora-

toriokokeet. Potilasjoukki-
oiden terveystilaa voidaan 
arvioida kokonaisuutena 
ja kehittää toimenpiteitä 
vastaamaan kohorttien 
tarpeita. Uusimpana tulee 
rekisteridatan hyötykäyttö 

tutkimuksen näkökulmasta. Tätä on toki 
tehty tähänkin asti, mutta koneoppimisen 
ja tekoälyn keinoin hoidon vaikuttavuutta 
voidaan tarkastella kliinisten lääketutki-
musten ulkopuolella taaksepäin menevän 
potilastietoaineiston analyysillä. 

Seuraava askel tulee olemaan hoitoja ja 
toimenpiteitä suositteleva potilastieto-
järjestelmä sekä lääkäreille, mutta myös 
potilaalle. Lääkärin työssä kohtaamisen 
arvo kasvaa, kun tietämisen osalta tieto-
tekniikka valtaa roolia.

Lääkärin työssä kohtaamisen 
arvo kasvaa, kun tietämisen 
osalta tietotekniikka valtaa 
roolia.
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