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Selvityksen tavoitteet ja lopputulos

Yliopistosairaalat ja Sitra selvittivät

• Ovatko kansainväliset järjestelmätoimittajat 
kiinnostuneita tuomaan 
potilastietojärjestelmänsä Suomeen?

• Onko olemassa potilastietojärjestelmiä, 
jotka kattavat sekä perusterveydenhuollon 
että erikoissairaanhoidon toiminnalliset 
tarpeet?

• Mitkä potilastietojärjestelmät täyttäisivät 
suomalaiset toiminnalliset ja tekniset 
vaatimukset?

• Minkä verran yksi, yhtenäinen 
potilastietojärjestelmä maksaisi koko 
Suomelle?

• Mitä asioita mahdollisen uuden 
potilastietojärjestelmän käyttöönotossa 
tulisi huomioida?

Selvityksen mukaan

• Suomen markkinasta kiinnostuneita toimittajia 
löytyy

• Perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon 
tarpeisiin löytyy sopivia tuotteita

• Cerner ja Epic täyttävät parhaiten yhtenäiselle 
potilastietojärjestelmälle määritellyt kriteerit

• Uuden potilastietojärjestelmäinvestoinnin suuruus 
on n. 1,2-1,8 miljardia euroa (sisältäen 
terveydenhuollon toimijoiden sisäiset kustannukset) 

• Selvityksen mukaan olisi hyvä arvioida yhtenäisen 
potilastietojärjestelmän hyötyjä sekä nykyisten, 
käytössä olevien potilastietojärjestelmien 
kokonaiskustannuksia

• Mahdollisen uuden potilastietojärjestelmän hankinta 
vaatii vahvan omistajan ja eri toimijoiden 
sitouttamisen
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Projektin organisaatio
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Projektin ohjausryhmässä oli edustajat viidestä sairaanhoitopiiristä sekä Sitrasta. Projektiryhmässä ja erikoisasiantuntijoina 
oli kolme lääkäriä Suomesta sekä useita kansainvälisten potilastietojärjestelmien asiantuntijoita Accenturelta.

Ohjausryhmä
Jari Renko, HUS

Yrjö Koivusalo, VSSHP
Pentti Sopanen , PSSHP
Kari Säkkinen, PPSHP

Timo Valli, PSHP 
Antti Kivelä  Sitra

Marko Rauhala, Accenture
Teemu Nymander, Accenture

Projektiryhmä 
Tinja Lääveri, HUS
Riitta  Luhtala, HUS

Noora von Fieandt, HUS
Yrjö Koivusalo, VSSHP

Arto Virtanen, Nurmijärven terveyskeskus (alk. 15.11.2010)
Sanna Repo, Accenture
Pauli Kartano, Accenture

Erikoisasiantuntijat
Heikki Onnela, Lohjan terveyskeskus, Accenturen alihankkija (alk. 27.10.2010)

Teemu Nymander, Accenture
Vesa Silfver, Accenture

Julia Venesmaa, Accenture
Lydon Neumann, Accenture
Jeffrey Hawley, Accenture
Gustaf Hallgren, Accenture
Simon England, Accenture

Javier Mur, Accenture

Mikko Rotonen, HUS, projektipäällikkö
Ulla Kuukka, Accenture,  projektipäällikkö



Projektin lähestymistapa
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• Vahvista 
järjestelmävalinnan 
etenemistapa

• Vahvista 
sidosryhmät

• Vahvista 
lopputuotteet

• Suunnittele 
toimittajien 
kontaktointi

Projektin hallinta

• Muodosta 
esikarsintakriteerit

• Analysoi nykytilanne 
(arkkitehtuuri, ongelmat)

• Muodosta 
arviointikriteerien 
kategoriat

• Kehitä esikarsintakriteerit
• Kehitä varsinaiset 

arviointikriteerit 
• Priorisoi arviointikriteerit
• Käännä arviointikriteerit

• Ota yhteyttä 
toimittajiin

• Tarkastele toimittajat 
vasten 
esikarsintakriteerejä

• Valitse toimittajat 
jatkotarkasteluun

• Ota yhteyttä 
toimittajiin ja  käy läpi 
kriteerit  toimittajien 
kanssa

• Arvioi 
toimittajat/tuotteet 
kriteerejä vasten
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Suunnittelu Laajuuden 
määritys

Arviointi-
kriteeristöjen

kehitys

Toimittajien 
esikarsinta

Toimittajien ja 
järjestelmien
analysointi

Loppu-
raportin 
kirjoitus

• Määrittele 
tarkasteluun otettava 
laajuus (prosessit, 
toiminnallisuudet) 

• Tunnista ne 
nykyjärjestelmät, 
joihin tällä  vaikutusta

• Raportin ja 
yhteenvedon 
valmistelu

• Jatkotoiminta-
ehdotuksen 
valmistelu

• Seuraavien 
tehtävien 
tunnistus

• Välituote: 
Tarkasteltava 
laajuus

• Välituote: 
Esikarsintakriteerit

• Välituote: 
Varsinaiset 
arviointikriteeristöt

• Välituote: 
Jatkotarkasteluun  
valitut toimittajat

• Välituote: 
Toimittajien arvio

• Lopputuote: Raportti 
kartoituksesta, Johdon 
yhteenveto, 
Jatkotoimintaehdotus, 
Seuraavat askeleet

• Välituote: 
Esittelymateriaali 
toimittajille

Esiselvitys toteutettiin Accenturen tietojärjestelmän valinta menetelmistöllä, ja siinä erityisesti esivalintavaiheeseen 
keskittyen.



Järjestelmien toiminnallisen ja teknisen kypsyyden arviointiin 
käytettiin Gartnerin tutkimuksia
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Tutkimuksessa käytettiin Gartnerin tutkimustuloksia markkinoilla olevien potilastietojärjestelmien toiminnallisesta ja 
teknisestä kypsyysvertailusta. Gartnerin kypsyysmalli arvioi johtavien potilastietojärjestelmätoimittajien kypsyyttä 
viisiportaisella asteikoilla. Johtavat järjestelmät täyttävät suurelta osin maturiteettitason 4 (The colleaque) kriteerit. Gartnerin
aineisto on käytettävissä niillä organisaatioilla, joilla on asiantuntijasopimus Gartnerin kanssa. 
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Suomen terveydenhuollon tarpeita kuvaava 
toiminnallisuuskartta

Accenture EMR placemat* 
potilastietojärjestelmille

Projektiryhmä

Prosessiarkkitehtuuri

Projektissa räätälöitiin toiminnallisuuskartta Suomen tarpeisiin

Toiminnallisuuskartta kuvaa Suomen terveydenhuollon potilastietojärjestelmän toiminnallisuustarpeita. Se muodostettiin 
projektissa mallinnetun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon prosessiarkkitehtuurin sekä Accenturen 
potilastietojärjestelmissä käytetyn toiminnallisuuskartan (placemat) pohjalta.



13 toimittajasta 3 valikoitui toiminnalliseen jatkotarkasteluun
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• Toimittajan koko, taloudellinen asema, johto, 
tutkimus ja kehitys sekä tuotteen elinkaari

• Toimittajan sitoutuminen 
potilastietojärjestelmätoimittajaksi  

• Toimittajan uskottavuus, toimittajan 
toimituskyky, maantieteelliset erot ja 
toimintatavalliset sekä kieli- ja kulttuurierot, 
lokalisointi, tuotekehitys, sitoutuminen 
Suomeen

• Toiminnallisuuskartan toiminnallisuudet sekä 
niihin liittyvät mahdolliset tarkentavat kriteerit

• Ei toiminnalliset (tekniset) kriteerit kuten 
järjestelmän skaalautuvuus, suorituskyky, 
erityiset ympäristövaatimukset, 
arkkitehtuurivaatimukset (standardit) sekä 
integraatiovaatimukset 

• Järjestelmän toiminnallinen ja tekninen 
kypsyys (perustuen Gartnerin tekemiin 
järjestelmäarviointeihin)

• Ohjelmistokulut, toteutuskustannukset, muut
hankkeen kustannukset (koulutus, 
konversio, ja migraatio, testaus, ympäristöt)

1. Visio

2. Riskien
välttäminen

3. Toiminnallinen
ja tekninen

4. 
Toiminnalline
n ja tekninen

kypsyys

5. Kustannukset

Esiselvityksessä tarkasteltiin järjestelmätoimittajia ja heidän tuotteitaan viidessä eri kategoriassa olevien kriteereiden avulla. 
Toimittajat arvioitiin näitä kriteereitä vasten ja 3 toimittajaa valikoitui jatkotarkasteluun  

• Ohjausryhmän  5.11.2010 päätöksellä tarkempaan 
tarkasteluun otettiin Cerner, Epic ja GE, sillä ko. 
järjestelmätoimittajat ja heidän tuotteensa täyttivät 
esikarsintakriteerit. 

• Seuraavat toimittajat ovat ilmaisseet, etteivät ole 
tarjoamassa järjestelmiään Suomen markkinoille tai 
eivät muuten sovellu Suomen tarpeisiin:

• Eclipsys
• iSoft
• MediTech
• Telus

• Seuraavat toimittajien tuotteet profiloituvat enemmän 
sairaalakäyttöön kuin perusterveydenhuoltoon:

• Agfa Healthcare
• InterSystems
• McKesson
• Siemens

• Seuraavat toimittajat ovat kokoluokaltaan ja 
referensseiltään pieniä vastaamaan kansallisen 
potilastietojärjestelmän toteutuksesta: 

• Alert Healthcare 
• Cambio



Toiminnallisuuskartta - GE
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Suomea varten räätälöityä toiminnallisuuskarttaa vasten arvioitiin muut kriteerit täyttäneet järjestelmät. Tässä vaiheessa 
mukana oli kolme järjestelmää: Epic, Cerner ja GE. Ohessa GE:n toiminnallisuuskartta.



Toiminnallisuuskartta - Cerner
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Tässä Cernerin toiminnallisuuskartta, missä näkyy erona GE:n integroidumpi kokonaisuus. Cerner kattaa toiminnallisuudet 
pääosin.



Toiminnallisuuskartta - Epic
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Tässä Epicin toiminnallisuuskartta. Epic on toiminnalliselta tueltaan laajin, kattaen lähes kaikki alueet ja niistä noin puolet 
hyvin.



Cernerin ja Epicin järjestelmät ovat laajoja ja kattavat hyvin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeet. Cerner ja 
Epic ovat ratkaisuiltaan potilastietojärjestelmien kehityksen kärkipäätä. 

GEllä toiminnallinen kattavuus on heikompi potilastietojärjestelmällä, mutta GEn ratkaisua voidaan laajentaa GEn muiden 
tuotteiden avulla. Tuotteiden integraatioissa on Gartnerin selvityksen mukaan ollut haasteita.

Suun terveydenhuoltoa ei löytynyt mistään tarkastellusta kolmesta tuotteesta. Epicillä toiminnallisuus on suunnitteilla. Mikäli 
selvityksiä jatketaan, kunkin tuotteen osalta olisi tarkasteltava, mihin tuotteeseen voidaan parhaiten integroitua suun 
terveydenhuollon toiminnallisuuksia varten.
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Cerner Epic GE

Vahvuudet

•Kattaa suurimman osan 
toiminnallisuustarpeista. Cernerin
tuote on erittäin vahva laboratorio-
ja kuvantamistoiminnallisuuksissa.

•Tässä selvityksessä saatujen 
tulosten mukaan Epicin tuote on 
erittäin vahva toiminnallisesti sekä 
erikoissairaanhoidon että 
perusterveydenhuollon osalta

•GEllä paljon 
potilastietojärjestelmää tukevia 
tuotteita

Heikkoudet

•Suomen alustavat kriteerit 
täyttäviä toiminnallisia 
kokonaisuuksia on vähemmän 
kuin Epicillä, vaikka 
toiminnallisuudet jossain 
muodossa löytyvätkin.

•Järjestelmän ylläpidettävyydessä
ilman Cernerin tukea vaikeuksia

•Lääkkeiden yhteisvaikutuksen 
tunnistus ja lääkityksen vähimmäis-
ja enimmäistarkistus puuttuvat 
tuotteesta. Toiminnot voidaan hoitaa 
kolmannen osapuolen tuotteella

•Tällä hetkellä Epicillä on pieni 
asiakaskunta Euroopassa mutta ovat
hyvin kiinnostuneita laajenemaan 
muualle ja esimerkiksi keskustelevat 
esim. Ruotsin kanssa.

•Toiminnallisesti erityisesti 
perusterveydenhuollon puolella ei 
niin kattava kuin Epic ja Cerner.

•Gartnetrin selvityksen mukaan 
GE:n omien erillisjärjestelmien ja 
EMR-järjestelmän integraatioissa
on ollut haasteita.

Yhteenveto jatkotarkastelussa mukana olleista toimittajista



Johtavien toimittajien vuotuisten tuotekehityspanosten merkitys
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Selvityksen mukaan maailman johtavat potilastietojärjestelmätoimittajat Epic ja Cerner ovat viime vuosina käyttäneet 
vuositasolla 200-250 miljoonaa US dollaria sisäiseen, asiakkaasta riippumattomaan tuotekehitykseen. 

Arvioitu kehitysaika yhden järjestelmän toiminnallisen kypsyystason kasvattamiseen Gartnerin mallissa on noin 4 vuotta. 
Vastaavasti kahden tai kolmen kypsyystason hyppy vaatisi 8-12 vuoden kehitysajan. Vastaavasti HIMSS asteikolla 
maailman kaikki johtavat (tason 7) sairaalat käyttävät johtavia potilastietojärjestelmiä.

Olisi tärkeää ymmärtää, kuinka paljon aikaa ja rahaa Suomessa kuluisi nykyjärjestelmien osalta päästä samaan tasoon 
maailmanluokan potilastietojärjestelmien toiminnallisen kypsyystason kanssa. 



Investointiarvio esimerkkitapausten pohjalta kolmelle pääskenaariolle
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Accenturen toteutuneisiin potilastietojärjestelmä-
investointeihin perustuvan arvion mukaan 
potilastietojärjestelmän maanlaajuiset 
investointikustannukset olisivat 1,2-1,8 miljardia euroa 8 
vuoden aikana.

Toimittajien omat arviot olivat 1-1.5 miljardia euroa eli 
hieman alemmat. Accenturen arvioissa 
muutoksenhallintaan liittyvät kustannukset on arvioitu 
hieman suuremmiksi.

Arviossa noin 40 % kustannuksista on sisäistä työtä, eli 
toteutukseen liittyvää työtä kuten datan harmonisointi, 
koulutusta jne. 

Kustannuskomponentteina ovat lisenssit (noin 15 % 
kustannuksista), laitteistot, sisäiset ja ulkoiset 
työkustannukset, koulutuskustannukset (ei 
osallistumista), ylläpito jne.

Työssä ei arvioitu tarkasti nykyjärjestelmien kansallisia 
kokonaiskustannuksia (hankinta ja ylläpito) tai 
mahdolliset uuden yhtenäisen järjestelmän hyötyjä.

Sisäiset 
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Johtopäätökset ja suositukset

• Suomen markkinasta kiinnostuneita toimittajia 
löytyy

• Perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon 
tarpeisiin löytyy sopivia tuotteita

• Cerner ja Epic täyttävät parhaiten yhtenäiselle 
potilastietojärjestelmälle määritellyt kriteerit. 

• Uuden potilastietojärjestelmäinvestoinnin suuruus 
on n. 1,2-1,8 miljardia euroa (sisältäen 
terveydenhuollon toimijoiden sisäiset kustannukset) 

• Työssä ei arvioitu yhtenäisen 
potilastietojärjestelmän hyötyjä eikä nykyisten, 
käytössä olevien potilastietojärjestelmien 
kokonaiskustannuksia

• Mahdollisen uuden potilastietojärjestelmän hankinta 
vaatii vahvan omistajan ja eri toimijoiden 
sitouttamisen

• Mikäli uuden potilastietojärjestelmän ja sen 
mahdollisen hankinnan kanssa halutaan edetä, projekti 
suosittaa, että 
– tarkempaa tutkimusta ja kumppanuuden 

rakentamista jatkettaisiin ainakin Cernerin ja Epicin
kanssa.

– projektissa laadittu alustava valintakriteeristö tulisi 
täsmentää ja kriteerejä täsmennettäessä tulisi 
käyttää laajaa asiantuntijajoukkoja, sekä 
erikoissairaanhoidosta että 
perusterveydenhuollosta. 

– mahdolliselle hankkeelle nimetään omistaja, joka 
vastaa hankkeen viestinnästä, hankkeen budjetista 
ja toteuttamisaikataulusta.

– toteutuskokemuksia suositellaan haettavaksi 
ulkomailta. 

– investoinnin kustannukset sekä yhtenäisestä 
järjestelmästä saatavat hyödyt tulisi arvioida 
tarkemmin .

– olisi hyvä selvittää myös nykyisten 
potilastietojärjestelmien kokonaiskustannukset 
(kehitys ja ylläpito) ja kypsyystasot luotettavan 
vertailun pohjaksi. 
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Ohessa tiivistelmä johtopäätöksistä ja suosituksista jatkotoimenpiteiksi.
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