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Large reforms for Finnish healthcare are coming
 This government
–
–
–
–

(re)organisation of healthcare, legislation 2014
strengthen primary care, unify health and social care
”broader shoulder for healthcare organizers”
into effect 1.1.2017

 Next government
– scrap multichannel funding for healthcare, create single
funding channel
– removes suboptimization, unhealthy competition within
system etc.

 ICT
– eServices for citizen (NOT patient/customer)  implement
the shift from provider (doctor/org.) centric paradigm to
citizen centric paradigm
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Recent ICT / eHealth developments in Finland
 Whole Finland is (soon) connected to national ICT
services, production use increases, Kanta EHR service
grows content wise (e.g. dental records, imaging)
 Create national service oriented architecture (120M)
– collaboration with Estonia

 Biobank legislation came into effect in 9/2013
– 5+1 large banks

 Renewal of EHR systems and other health/hospital/patient
acccess systems is moving forward
– Apotti (Helsinki region), others starting as well

 Ministry of Social affairs and Health is creating a new
strategy for information management and ICT
– ready by summer, create execution plans for the set actions during
fall

 National genome strategy is under preparation
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Vision: Wellbeing, health and service information is in good use, social and health
services are renewed to be citizen centric and cost effective
1. CITIZEN - ”YES I CAN!”

2. PROFESSIONAL ”CAPABLE USERS AND
SMART SYSTEMS”

3. SERVICE SYSTEM ,
SMARTER USE OF
DIMINISHING RESOURCES

• Luotettava hyvinvointitieto
auttaa kansalaista
elämänhallinnassa
• Palveluiden laatu- ja
saatavuustieto auttaa
kansalaista palvelujen
valinnassa
• Kansalainen voi hyödyntää ja
päättää itseään koskevien
tietojen käytöstä
lainsäädännön
määrittelemissä rajoissa
• Kansalaisella on mahdollisuus
tuottaa itse tietoa sähköisesti
omaan ja sote-ammattilaisten
käyttöön

• Sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisilla on
käytössään työtä tukevat
tietojärjestelmät sekä
riittävät ja toimintavarmat
tiedonsiirto-yhteydet

• Palvelujen saatavuutta ja
esteettömyyttä parannetaan
sähköisten ratkaisujen avulla
• Sosiaali- ja terveydenhuollon
tiedot ovat käytössä riippumatta
organisaatiorakenteiden,
palveluiden ja tietojärjestelmien
muutoksista
• Sähköisen tiedonhallinnan
ratkaisut lisäävät
palvelujärjestelmän
vaikuttavuutta ja
kustannustehokkuutta

- Reliable info
-Power to choose
and information to
support choices
-Ownership of data
- Capability to use
and create health
data

-systems to
support work
- usability
- overviews
- DSS

4. SOCIETY ”KNOW BEFORE
LEADING!”

-better accessibility • Tietoaineistot tukevat
reaaliaikaisesti
and availablity
yhteiskunnallista
päätöksentekoa sekä
through eServices
tutkimus-datajais in
- information
innovaatiotoimintaa
• realtime
Vaikuttavien, use
independent on
kustannustehokkaide
for
decisions,
n ja laadukkaiden
organization
toimintamallienand
ja niitä
research
structure
tukevien sähköisten
innovation
välineiden
levittämistä
- eHealth increases
ja vaikuttavuuden
arviointia ohjataan
effectiveness and
kansallisesti ja
reduces costs
alueellisesti

5.INFO STRUCTURE AND GUIDING OF ORGANIZATIONS
• monikanavaiset ja mobiilit
palvelut tavoitettavuuden ja
liikkuvuuden tukena
• luotettava ja koeteltu tietoturva
ja tietosuoja
• palvelu-, laatu- ja
saatavuustiedot avoimesti
saataville

Toimiva tuotanto:

• tietojen valtakunnallinen

• Luodaan kansallinen

-multichannel
yhtenäisyys- jaNational
tiedonkulku ICT services
infostruktuuri
• luotettavat ja riittävät
tietoliikenneyhteydet
• tietojärjestelmien
• modulaarinen
ja joustava
-mHealth
- regionalalueellinen
unification
and national
yhtenäisyys ja kansallinen
palveluarkkitehtuuri
• Kansalliset soteyhteistyö
-interoperability
specifications
tietovarannot kattavasti
• Yhteentoimivuus
käytössä
• innovatiiviset hankinnat
kansainvälisten
- HL7, IHE, Continua
-flexible
SOA
kehittämisessä, konsolidointi
ja
standardien kautta
laaja -hankintayhteistyö
• kehittämisen
-…
ecosytems for development
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