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Digitaalisuus haastaa terveydenhuoltoa 
 
Digitalisaatiolle on tyypillistä kokeilukulttuuri, jossa otetaan käyttöön ja testataan erilaisia asioita nopeasti. 
Terveydenhuolto on tästä näkökulmasta hidas ja kankea. Jotta digitalisaatiota voitaisiin hyödyntää palveluiden 
uudistamisessa tehokkaasti, terveydenhuollon toimintakulttuuria olisi pystyttävä muuttamaan nopeamman 
kokeilukulttuurin suuntaan. 
 
Miten se voitaisiin tehdä? Onko muista Pohjoismaista löydettävissä hyviä tuloksia? Muun muassa näitä 
kysymyksiä pohditan 14. – 16.4. järjestettävässä kansallisessa telelääketieteen ja eHealth -konferenssissa. 
Tapahtuman otsikko on ”Digitalisaatio ja kokeilukulttuuri”. Konferenssin järjestää Suomen Telelääketieteen ja 
eHealth -seura (STeHS) yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. 
 
”Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana tänä vuonna. Suomi painottaa 
puheenjohtajakauden ohjelmassaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion säilyttämistä. Yksi kaudella priorisoitavista 
asioista on digitalisaatio”, STeHSin puheenjohtaja Arto Holopainen sanoo. 
 
”Terveydenhuolto nähdään alueena, jolla Pohjoismailla on edellytykset toimia digitalisaation edelläkävijänä. 
Haluamme yhteistyökumppaniemme kanssa käydä keskustelua terveydenhuollon digitalisaatiosta, nostaa esiin 
sen eteen Pohjoismaissa tehtyä työtä ja haastaa tapahtuman osallistujia keskustelemaan, mitä kaikkea voitaisiin 
tehdä”, STM:n kehittämispäällikkö Anne Kallio sanoo. 
 
Konferenssin ohjelmassa muun muassa tarkastellaan EU:n eHealth-strategiaa sekä esitellään pohjoismaisia 
tapausesimerkkejä digitaalisten palveluiden kehittämisestä. Millaisia asioita on konkreettisesti tehty ja mitä niistä 
voisi oppia? Mitä yritysmaailmassa on tehty ja mitä siellä on vireillä? 
 
WHO:n Euroopan aluetoimiston eHealth- ja innovaatioyksikön johtaja Clayton Hamilton esittelee WHO:n eHealth-
politiikkaa ja International Society for Telemedicine and eHealth -järjestön puheenjohtaja Andy Fischer eHealthin 
tulevaisuuden visioita. 
 
Kolmipäiväinen tapahtuma järjestetään laivaseminaarina Helsinki – Tukholma – Helsinki. Tukholmassa käydään 
tutustumassa Karoliinisen yliopistosairaalan uuteen Solna-rakennushankkeeseen. 
 
Toimituksille tiedoksi: 
Konferenssi on avoin tiedotusvälineiden edustajille. Kielet: suomi ja englanti. 
 
Mikäli haluatte mukaan risteilylle, majoitus- ja ruokailujärjestelyjen takia ottakaa yhteys puheenjohtaja Arto 
Holopaiseen, yhteystiedot alla. 
 
Teidän on myös mahdollista osallistua vain ensimmäisen päivän ohjelmaan 14.4. Se alkaa kello 13 ja laiva on 
laiturissa kello 17.30 saakka, jota ennen on mahdollista poistua laivasta 
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