
Tietojohtamisen tulevaisuus 
terveydenhuollossa 22.9.2016  
Technopolis Innopoli, Espoo 

Tietojohtamisen	  murros	  
terveydenhuollossa	  
vaikuttaa	  laajalti	  
–	  Millaisia	  ovat	  terveyden	  
seurannan	  ja	  vaikuttavuuden	  keinot	  
ja	  mittarit?	  	  	  

Terveydenhuollossa	  on	  käynnissä	  merkittävä	  
murroskausi,	  joka	  vaikuttaa	  näkyvästi	  myös	  
lääketeollisuuden	  toimintaan	  ja	  
organisaatiorakenteisiin.	  Sote-‐alueille	  
jalkautuvat	  läpinäkyvät	  mittarit	  esimerkiksi	  
sairauksien	  tavoitearvojen	  laskemiseseen	  
muuttavat	  myös	  lääkkeiden	  käyttöä,	  
lääkäreiden	  roolia	  ja	  lääkealan	  toimintatapoja.	  	  

Miten	  tulevaisuuden	  tavoitteisiin	  päästään	  ja	  
miten	  tavoitteita	  mitataan?	  

Tietojärjestelmät	  muuttuvat	  ja	  uutta	  data-‐
analytiikkaa	  hyödynnetään.	  	  
Potilastietojärjestelmä	  tutkii	  jatkossa	  potilasta	  
ja	  tekee	  tautiennusteita	  tietojen	  perusteella.	  	  

Miten	  tieto	  muuttaa	  johtamista?	  
Entä	  hoidon	  vaikuttavuuden	  tutkiminen?	  	  
Millaisia	  mittareita	  käytetään	  terveydenhuollon	  
mittaamiseen?	  

Päivän	  asiantuntijat:	  
Kimmo	  Haahkola,	  Johtava	  asiantuntija,	  Sitra	  
Antti	  Tuomi-‐Nikula,	  tietovarantojen	  
erikoissuunnittelijana,	  THL 
Päivi	  Metsäniemi,	  kehittämisylilääkäri	  ja	  
vastaanottotoiminnan	  palvelujohtaja,	  Terveystalo	  
Katja	  Klemola,	  Projektipäällikkö,	  strategiset	  
tukipalvelut,	  Eksote	  
Mika	  Teikari,	  toimitusjohtaja,	  Success	  Clinic	  

Ilmoittaudu	  viimeistään	  15.9.2016	  mennessä	  
osoitteeseen	  info@doctrina.Mi. Ilmoita myös 
laskutustiedot. 
Seminaarin hinta: 440 eur + alv 24 %. 
Lisätiedot:	  Riitta	  Rautakoura,	  Doctrina	  Viestintä	  
puh.	  040	  754	  1673.	  
Vastuullinen	  järjestäjä:	  Doctrina	  Viestintä	  

Yhteistyössä:  

Doctrina
Tervetuloa	  kuuntelemaan	  
ajankohtaista	  keskustelua	  ja	  
puheenvuoroja	  koko	  
terveydenhuoltoa	  ja	  lääkealaa	  
koskettavasta	  aiheesta!	  

mailto:info@doctrina.fi
mailto:info@doctrina.fi


Ohjelma torstaina 22.9.2016: 
Paikka: Technopolis, Innopoli 2, Tekniikantie 14, 02150 Espoo 
Tila: Edison 1 

Klo	  12.30	  –	  13.15	  	  
Kattavan	  hyvinvointitiedon	  merkitys	  koko	  sote-‐ekosysteemin	  kehittämisessa	  ja	  toiminnassa	  
Esimerkkinä	  Isaacus	  –	  hyvinvoinnin	  palveluoperaattori	  –hanke	  
Kimmo	  Haahkola,	  Johtava	  asiantuntija,	  HM,	  MKT,	  eMBA,	  Sitra. 
Monipuolista	  kokemusta	  sekä	  julkisista	  että	  yksityisistä	  	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuoltoalan	  toimijoista,	  
erityisesti	  sairaanhoitopiirien	  tiedolla	  johtamisesta,	  yhtiöitttämisistä	  ja	  muusta	  kehittämistoiminnasta	  
sekä	  sosiaali-‐	  ja	  terveydenhuoltoalan	  yritysten	  hallitustyöskentelystä.	  
Tällä	  hetkellä	  pääasiallisena	  työtehtävänä	  STM:n	  ja	  Sitran	  	  Isaacus-‐	  hyvinvoinnin	  palveluoperaattori	  –	  
hankkeen	  	  vetäminen.	  Koulutustaustana	  on	  hallintototieteiden	  maisteri	  sekä	  eMBA	  Sosiaali-‐	  ja	  
terveydenhuollon	  johtamisesta.	  

Klo	  13.15	  –	  13.45	  Kahvi-‐	  ja	  välipalatauko	  

Klo	  13.45	  –	  14.30	  	  
THL:n	  tietovarannot	  ja	  mahdollisuudet	  niiden	  tehokkaampaan	  hyödyntämiseen.	  
Antti	  Tuomi-‐Nikula,	  YTM,	  THL.	  Toimii	  tietovarantojen	  erikoissuunnittelijana	  Terveyden	  ja	  hyvinvoinnin	  
laitoksella	  vastuualueenaan	  tiedon	  parempi	  näkyvyys,	  hyödynnettävyys	  ja	  käyttöaste	  sekä	  erityisesti	  
avoin	  data.	  Lisäksi	  hänellä	  on	  pitkä	  kokemus	  kansanterveysalan	  kansainvälisistä	  projekteista	  
indikaattorien	  	  

Klo	  14.30	  –	  15.15	   
Miten	  lääkäri	  johtaa	  työnsä	  vaikuttavuutta	  eli	  asiakkaiden	  terveyttä	  tiedon	  avulla?	  Käytännön	  
esimerkkejä	  Terveystalon	  työkaluista.	  
Päivi Metsäniemi, kehittämisylilääkäri ja vastaanottotoiminnan palvelujohtaja, Terveystalo. 
Helsinkiläinen	  lääkäri,	  jonka	  ammatillinen	  intohimo	  on	  terveydenhuollon	  prosessien	  ja	  vaikuttavuuden	  
parantaminen	  sekä	  terveydenhuollon	  digitalisaatio.	  Lääkäriseura	  Duodecimin	  hallituksen	  jäsen	  ja	  
Suomen	  telelääketieteen	  ja	  eHealth	  –seuran	  hallituksen	  jäsen.	  Tehnyt	  Terveystalosssa	  kuutisen	  vuotta	  
kehittämisylilääkärin	  työtä.	  Pitää	  työterveyslääkärin	  vastaanottoa	  Terveystalo	  Pasilassa.	  

Klo	  15.15	  –	  15.05	  Juomatauko	  

Klo	  15.05	  –	  15.50	  	  
Vaikuttavuuden	  arviointi	  alueellisesti	  integroiduissa	  sote-‐palveluissa,	  käytännön	  esimerkkejä	  
Eksotesta.	  
Katja Klemola, Projektipäällikkö,	  TkT,	  strategiset	  tukipalvelut,	  Etelä-‐Karjalan	  sosiaali-‐	  ja	  terveyspiiri.	  	  	  
Työskentelee	  Eksoten	  kehittämisyksikössä	  vastuualueena	  tietojohtaminen	  ja	  raportoinnin	  kehittäminen.	  
Väitöskirja	  tekniikan	  alalta,	  aiheena	  "Tuottavuuden,	  vaikuttavuuden	  ja	  kustannusvaikuttavuuden	  
arviointi	  alueellisesti	  integroiduissa	  sosiaali-‐	  ja	  terveyspalveluissa	  -‐	  palvelujen	  käyttöön	  perustuva	  malli	  
ja	  esimerkkejä".	  Toiminut	  projektipäällikkönä	  useissa	  tietojohtamiseen	  liittyvissä	  hankkeissa	  Eksoten	  
puolelta,	  viimeisimpänä	  Sitran	  palvelupaketti-‐hankkeessa.	  Mukana	  myös	  useissa	  kansallisissa	  
työryhmissä,	  kuten	  VM	  kuntatieto-‐ohjelmassa	  ja	  STM	  kustannus-‐vaikuttavuus	  työryhmässä. 

Klo	  15.50	  –	  16.20	  
Arkivaikuttavuuden	  mittaamisen	  nykyhetki	  ja	  tulevaisuuden	  mahdollisuudet.	  
Mika	  Teikari,	  toimitusjohtaja,	  Success	  Clinic	  Oy	  
Perustanut	  10	  vuotta	  sitten	  Success	  Clinicin,	  joka	  on	  nyt	  Suomen	  johtava	  lääkealan	  
markkinatutkimustoimisto	  ja	  yksi	  Suomen	  nopeimmin	  kasvavista	  markkinatutkimuskonserneista.	  
Viimeiset	  vuodet	  Success	  Clinic	  on	  ollut	  vahvasti	  mukana	  kaupallistamassa	  terveydenhuollon	  rekistereitä	  
Suomessa	  ja	  Pohjoismaissa.	  Käynnissä	  on	  myös	  TEKES-‐hanke	  terveydenhuollon	  rekistereiden	  
hyödyntämisestä.	  Mika	  Teikari	  on	  myös	  mukana	  potilastiedon	  sekundaarisen	  käytön	  lainvalmistelun	  
työryhmässä.	  

Vastuullinen	  järjestäjä:	  Doctrina	  Viestintä	  
Peruuttamatta	  jätetyistä	  tai	  10.9.	  jälkeen	  perutuista	  ilmoittautumisista	  veloitetaan	  täysi	  hinta.


