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Sähköinen potilastietojärjestelmä:  
tietää, muttei kerro?

Tinja Lääveri

Erityisesti päivystysalueella sähköisiin potilastietojärjestelmiin kohdis-
tuu vaatimus, että monesta tietovirrasta pitää saada päätöksentekoa ja 
hoitoa helpottava tiivistelmä kohtuullisella vaivalla. Tiedon pitäisi olla 
helposti siirrettävissä hoitoketjussa päivystysalueelta eteenpäin. Järjes-
telmiin kaivataan myös turvallisuutta lisääviä tarkistus- ja lääkitysvirhei-
den estotoimintoja. 

Sähköinen sairauskertomus  
paperisen tilalle 

Suomalainen julkinen terveydenhuolto sähköis-
tyi jo puolisen vuosikymmentä sitten 1. Ei ole enää 
hedelmällistä yrittää vaientaa sähköisten potilas-
kertomusten kritisointia vetoamalla paperimaail-
man hankaluuksiin. Kiihtyneen keskustelun taus-
talla olevia syitä pitää uskaltaa hakea muualtakin 
kuin leimaamalla vastentahtoiset käyttäjät muu-
tosvastarintaisiksi. Epäonnistuneen sovelluksen 
jälkipyykkiä pestään vähintään paikallismediata-
solla, ja työprosessien hidastuman ja häiriön kom-
pensointiin kuluvia rahoja ei ole kukaan laskenut. 
Hoidon laadusta nyt puhumattakaan. Toisaalta on-
nistuneen sähköisen terveydenhuollon käyttöön-
oton jäljiltä ei jonkin ajan päästä kaivatakaan pa-
peria. Kuka edes haluaa muistaa, miten laborato-
riotuloksia kopioitiin käsin kaavakkeisiin, ja miten 
röntgenkuvapussi oli aina kadoksissa, ja kuvia kat-
seltiin välillä ikkunaa vasten? Pohdiskelen seuraa-
vassa tietojärjestelmäpalveluiden mahdollisuuksia 
päivystyspoliklinikan ja potilaskertomusjärjestel-
mien kannalta. 

Päivystyspotilaan hoitoon sopivan sähköisen 
sovelluksen kehittäminen on ollut haasteellista. 
Tämä näkyy myös viime vuonna julkaistussa lää-
käreiden mielipiteitä potilaskertomusjärjestelmis-
tä selvittäneessä tutkimuksessa 2, jossa päivystyk-
sen ja ensihoidon lääkäreiden arviot olivat muita 
kriittisempiä. Yksi keskeisimmistä ongelmista on, 

miten haavanompelut ja flunssasairauslomat pys-
tytään paitsi hoitamaan myös kirjaamaan riittävän 
nopeasti. Toisaalta pitäisi myös pystyä hoitamaan 
verisuonikatastrofipotilasta ennen päivystysleik-
kausta ja havaitsemaan infektiopotilaan tilan ole-
van kehittymässä kohti septistä sokkia. Tämä aset-
taa vaatimuksen varsin niukan ja toisaalta runsaan 
ja yksityiskohtaisen kirjaamisen mahdollistami-
sesta samassa tietojärjestelmässä, mutta myös yk-
sikön kirjaamistapojen kriittiselle arvioinnille. Jos 
jokainen pikkuvarpaan murtuma hoidetaan sa-
malla kirjaamisintensiteetillä kuin puhjennut aort-
ta, siinä kärsii jommankumman ääripään toimin-
nan tehokkuus ja laatu. 

Verrattuna paperimaailmaan sähköinen po-
tilaskertomus tarjoaa täysin ylivoimaisena etu-
na tiedon saatavuuden lääkärin (tai kenen tahan-
sa ammattilaisen) sijainnista riippumatta. Missä 
vaiheessa tämä saatavuusetu voittaa nykyisin vie-
lä kaukana erinomaisista, tai monien mielestä edes 
siedettävistä 3, oleviin sähköisiin potilaskertomus-
järjestelmiin liittyvät haitat ja työnkulun hidas-
teet? Missä vaiheessa lääkitystiedon kankeaksi-
kin kutsuttu naputtelu ja luukkuihin kurkkiminen 
ovat pienempi vaiva kuin päivystäjän juokseminen 
huoneesta toiseen arvioitaessa tutkimusta odot-
tavien päivystyspotilaiden tilaa? Kysymyksen rat-
kaisu ei ole helppoa nykyisin käytettävissä olevil-
la järjestelmillä. Erillisjärjestelmän käyttö päivys-
tyksessä katkaisee tiedonsiirron vuodeosastojen 
potilaskertomusjärjestelmään, eli kaiken joutuu 
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kirjaamaan uudelleen. Vuodeosastojen käyttöön 
suunniteltu järjestelmä ei välttämättä nykyisel-
lään tue huonokuntoisten eikä myöskään avoter-
veydenhuollon tasoisten potilaiden hoitoa. Perus-
terveydenhuoltoon suunniteltu järjestelmä ei taas 
selviä valvontaa vaativien potilaiden seurannasta. 
Lääkärin kannalta käyttökelpoiset yhteenvetonä-
kymät (eli kuumekurvat) ovat vasta tänä vuonna 
ilmaantumassa vuodeosastojen potilaskertomus-
ohjelmistoihin. 

Paperimaailmassa tiedot pitää lähettää potilaan 
mukana tai faksata, mutta epätäydelliseenkin säh-
köiseen potilaskertomusjärjestelmään kirjatut tie-
dot ovat käytettävissä seuraavassa hoitopaikassa jo 
ennen potilaan saapumista! Lisäksi kannattaa poh-
tia, onko tärkeämpää että ensihoidon tiedot löyty-
vät samasta järjestelmästä päivystyspoliklinikan 
kanssa, jolloin tiedonkulkuun tulee jonkinastei-
nen muuri päivystyksen ja vuodeosastojen välillä, 
vai että päivystyksen tieto kirjautuu samaan järjes-
telmään kuin jatkohoidosta vastaavissa yksiköissä, 
jolloin tietojärjestelmä vaihtuu päivystyspoliklini-
kalle tullessa. ”Kaiken kattavaa” järjestelmää kun 
meillä ei taida olla tällä hetkellä käytettävissä.

Informaation hallinnan ja kokonais-
käsityksen muodostamisen tukeminen

Lennonjohtotaulumainen näkymä päivystyksen 
potilaisiin lienee onneksi todellisuutta sähköisis-
sä potilaskertomusjärjestelmissämme jo lähiaikoi-
na (toki vuosikymmenen kansainvälisen ensiesiin-
tymisen jälkeen). Samaan näkymään kertyvä tieto 
esim. potilaiden triage-luokasta, laboratorio- ja ra-
diologisista tutkimuksista, konsultaatioista ja hoi-
don tilasta (onko lääkäri tutkinut potilaan tms.) 
helpottanee päivystyksessä työskentelevien työ-
tä oli kyseessä sitten lääkäri, hoitaja tai hallintoih-
minen. Vihdoin saamme kotimaisiin potilaskerto-
musohjelmistoihin ominaisuuden, jossa potilastie-
tojärjestelmä toimii kuin tietokone: Se kerää tietoa 
eri paikoista ja esittää ne kompaktissa ja käyttäjä-
kohtaisesti räätälöitävässä muodossa. Ohjelmis-
to muuttuu tiedonkätkijästä tiedon käsittelijäksi ja 
esittelijäksi.

Sähköisten tietojärjestelmien tuoma apu päivys-
tyksen potilasvirtojen aiheuttamiin erilaisiin hen-
kilöstön sijoittelutarpeisiin lienee osoitettu varsin 
vakuuttavasti 4. Myös aikaleimojen tarkastelu aut-
taa löytämään ns. pullonkauloja toimintaprosessi-
en suunnittelussa, kun halutaan sujuvoittaa päivys-
tyksen toimintaa. Osasta ohjelmistoja saa ulos hy-
vinkin monipuolisia raportteja, mutta valitettavan 

usein ne on erikseen tilattava, eivätkä näy reaali-
aikaisina kenen tahansa työpöydällä, Näin toimin-
nan mittarit esiintyvät vain hallintoihmisille eivät-
kä jokapäiväisinä kaikkien ammattilaisten työka-
luina.

Miten sähköiset järjestelmät voisivat estää ns. 
tarpeettomia päivystyskäyntejä ja toisaalta roh-
kaista kiireellisen hoidon piiriin sitä tarvitsevat? 
Toki etenkin auttamalla tehostamaan päiväaikaista 
toimintaa niin, että päivystyksen käyttö ”ylivuoto-
paikkana” vähenee, mutta myös vaikuttamalla po-
tilaiden kokemaan tarpeeseen hakeutua päivystyk-
seen. Yhdysvalloissa kehitettiin yleisinformaatio-
ta ja hoito-ohjeita jakavien nettisivustojen lisäk-
si web-pohjainen ”itsetriagetyökalu” käytettäväk-
si ennen terveydenhuoltokontaktia syksyn 2009 
H1N1-epidemiassa 5, mutta tuloksia sen tehosta tai 
hyödyllisyydestä ei ole julkaistu. NHS taas on ke-
hittänyt kansalaisille ”CheckSymptoms”-itsediag-
nostiikkakoneen, jonka tarkoituksena on ohjata 
ennen kaikkea päivystyspotilaiden käyttäytymistä 
(http://www.nhsdirect.nhs.uk/CheckSymptoms). 
Tutkimusnäyttöä tämänkään toimivuudesta ei 
ole, mutta kysymykset ja hoito-ohjeet vaikuttavat 
asianmukaisilta ja käyttökelpoisilta. Ideaalimaail-
massa potilaan täyttämä anamnestinen tieto olisi 
ammattilaisten käytettävissä päivystykseen tullessa 
ja myös siirrettävissä (ammattilaisen niin halutes-
sa) suoraan potilaskertomukseen. Potilas voisi tie-
tysti kirjata etukäteen sisään myös kotilääkityksen-
sä, jos kyse ei ole hätätilanteesta. Ammattilaisten 
käyttöön suunniteltuja triageohjelmia on useita, ja 
niitä on ilmeisesti käytössä Suomessakin. Ainakin 
ruotsalaisen tutkimuksen mukaan puhelinneuvon-
taa antavat hoitajat käyttivät niitä enemmän ”hute-
ran muistinsa tukena”, auttamaan kysymään oikei-
ta kysymyksiä, kuin varsinaisesti tukemaan triage-
päätöksenteossa, koska he kokivat tietokoneen na-
puttelun häiritsevän kontaktia potilaan kanssa. 6

Organisaatio- ja turvallisuusnäkökulma 

Varsinkin päivystyspotilaan esitiedot ovat usein 
hajallaan eri organisaatioiden tietojärjestelmissä. 
”Onhan sitä ennenkin päivystetty ilman esitieto-
ja” ei ole mielestäni 2010-luvun alun terveyden-
huollolle hyväksyttävä vastaus puuttuvaan tai huo-
notasoiseen tiedonvaihtoon. ”Kirjasto, jossa kirjo-
jen selkämykset on mustattu”-tyyppinen viitetieto-
kantapohjainen aluetietojärjestelmä tai viidettois-
ta tunnukset eri tietojärjestelmiin eivät myöskään 
ole riittävän tehokkaita ratkaisuja tiedonkulkuun. 
Kansallinen Terveysarkisto (KanTA) ei tule näi-
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tä ongelmia ratkaisemaan ainakaan ennen vuosi-
kymmenen loppua, sillä alkuvaiheessa sinne siirtyy 
vain tekstipohjaista potilaskertomustietoa. Alueel-
lisen tiedonsiirron kehittäminen onkin käynnistet-
ty uudelleen vuosien lainsäädännön pakottaman 
hiljaiselon jälkeen.

Miten tietojärjestelmällä voidaan 
parantaa päivystyspotilaiden hoitoa? 

Sähköistä päätöksenteon tukea ei ole tarkoitet-
tu tekemään diagnostiikkaa lääkärin puolesta tai 
pakottamaan tiettyyn toimintatapaan, vaan autta-
maan huomaamaan niin tahattomasti väärin kir-
jattuja lääkeannoksia ja vaarallisia lääkitys-diag-
noosi-laboratoriotulosyhdistelmiä kuin tukemaan 
jatkohoito-ohjeiden antamista. Tietojärjestelmien 
on mahdollista auttaa esim. tunnistamaan sepsik-
sen varhaisia merkkejä tai huonon ennusteen sy-
dänpotilaita. Tämän on kuitenkin tapahduttava in-
tegroidusti potilastietojärjestelmässä, sillä tiedon 
erikseen syöttäminen muihin tietokoneohjelmiin 
hidastaa työtä ja vähentää käyttäjämyöntyvyyt-
tä. Esimerkiksi tutkimuksessa 7, jossa pyrittiin vä-
hentämään turhia keuhkoveritulpan tietokoneto-
mografiatutkimuksia erillisen päätöksentukiohjel-
man avulla, ohjelmisto kyllä vähensi tutkimusten 
määrää ja lisäsi tutkimuksen osuvuutta silloin, kun 
tiedot viitsittiin naputella sisään ohjelmaan. Oh-
jelman käyttö kuitenkin jäi vähäiseksi. On myös 
sanottava: jos mieleen tulee syöttää potilastietoja 
vaikkapa erilliseen sepsiksen tunnistusohjelmaan, 
oikean diagnoosin missaamisen riski ei olisi enää 
ollut kovin suuri ilman ohjelmaakaan! Pahimmat 
virheet taitavat tapahtua huomaamatta! 

Paperimaailmassa päivystäessäni täytin osastol-
le tulevasta potilaasta ”rahtikirjan”. Siinä oli täytet-
täviä ja valittavia luukkuja, joihin kirjasin, saiko 
potilas liikkua, saiko antaa ruokaa ja mitä laborato-
riotutkimuksia otetaan aamulla. Sähkömaailmaan 
siirryttäessä tuo kuponki katosi. Yhdysvalloissa on 
tehty tutkimusta standardoitujen määräyspaket-
tien (Standardised order sets) hyödyistä, ja tulok-
set ovat varsin rohkaisevia. Ohjelmiston avulla on 
pystytty parantamaan esimerkiksi sepsispotilaan 
ennustetta 8. Ja tämä on tapahtunut maassa, jossa 
sähköinen potilaskertomusjärjestelmä on käytössä 
vain 11 % sairaaloista!

Sähköinen maailma saattaa tuoda mukanaan 
huomattavan määrän uusia, ennen kokemattomia 
ongelmia, ellei näihin etukäteen varauduta. Jos oh-
jelmisto ei auta estämään vaarallisia lääkeannok-
sia, niin vaikkapa annostuksen näppäilyvirheet tai 

väärän lääkkeen valinta listalta aiheuttavat uusia 
tilanteita, joissa potilasturvallisuuskin voi vaaran-
tua. Toimintakulttuuriin saattaa pesiytyä suoras-
taan hengenvaarallisia käytäntöjä, kuten kävi esim. 
yhdysvaltalaisessa lastensairaalassa, jossa lääkitys-
osion käyttöönoton jälkeen kuolleisuus kaksinker-
taistui 9. Tietojärjestelmän ongelmien sijasta tai ai-
nakin lisäksi taustalta löytyi mitä ilmeisimmin 
erittäin jäykäksi muotoutunut toimintakulttuu-
ri. Siinä potilas ei saanut mitään lääkkeitä ennen 
kuin lääkäri oli ne omakätisesti järjestelmään kir-
jannut, suullisia määräyksiä ei siis enää noudatet-
tu. Esimerkiksi vasoaktiivien tai mikrobilääkkei-
den aloittamiset myöhästyivät tästä syystä! Vastaa-
via ongelmia voi ilmetä Suomessakin, sillä on tuo-
tu esille että hoitajan tehtäviin ei kuuluisi lääkitys-
tietoja ”lääkärin sihteerinä”.

Paluuta paperiaikaan ei taida enää olla. Meillä 
on oikeus vaatia hyviä tietojärjestelmiä, mutta täy-
dellistä valmista ohjelmistoa ei ole olemassakaan, 
ei edes maailmalla. Kehittämistyöhön ja toiminta-
tapojen suunnitteluun tarvitaan mukaan lisää lää-
käreitä ja myös tähän allokoitua työaikaa, jos halu-
taan tietojärjestelmien tekevän sitä mitä pitääkin, 
eli parantavan väestön terveyttä vielä tehokkaam-
min ja turvallisemmin. 
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