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ESIPUHE 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistys ry, STTY (Finnish Social and Health Infor-
matics Association, FinnSHIA), on järjestänyt vuodesta 1998 Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto-
tekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät (SoTeTiTe). Nyt järjestyksessä kymmenennet tutki-
muspäivät järjestetään Turussa heti Terveydenhuollon atk-päivien jälkeen yhteistyössä Turun yli-
opiston kanssa. Edelliset kolme tutkimuspäivää on järjestetty Tampereella (2004), Helsingissä 
(2005) ja Mikkelissä (2006). 
 
Tutkimuspäivien tarkoituksena on nostaa esiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tie-
donhallinnan tutkimusta ja edistää yleisesti alan osaamiskeskittymien yhteistyötä ja työnjakoa. Li-
säksi päivät tarjoavat erityisesti alan jatko-opintoja aloittaville ja suorittaville tilaisuuden saada pa-
lautetta varttuneilta tutkijoilta tutkimuksestaan ja luoda kontakteja muiden paikkakuntien tutkijoi-
hin. Tutkimuspäivät ovat olleet eri tieteiden ja osaamisalueiden välinen kohtauspaikka, jossa esi-
merkiksi terveystieteiden, tietojenkäsittelytieteen ja yhteiskuntatieteiden tutkijat ovat kohdanneet. 
Tutkimuspäivien yhteiskunnallinen relevanssi on ollut myös ilmeinen, koska esitetyillä tutkimuksil-
la on ollut monia käytännön sovellutuksia ja yhteyksiä kansallisiin hankkeisiin kuten Kansalliseen 
terveyshankkeeseen sekä kansalliseen sosiaalialan tietoteknologiahank-keeseen. 
 
Tämän vuoden tutkimuspäiville hyväksyttiin yhteensä 23 esitystä, jotka on koottu käsillä olevaan 
julkaisuun. Kokonaisuudessaan ne antavat monipuolisen ja ajankohtaisen kuvan käynnissä olevasta 
tutkimuksesta. Esillä olevia aiheita ovat muun muassa sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon 
työtoiminnan ja työvälineiden kuten tietojärjestelmien yhtäaikainen kehittäminen, terveydenhuollon 
tietojen standardointikysymykset kuten biosignaalit, lääkitystiedon hallinta, hoitotyön rakenteinen 
kirjaaminen ja HL7 yhdistyksen aktiviteetit, kansalaisten ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden 
näkökulma kehitettäessä ja käyttöönotettaessa tietojärjestelmiä sekä tiedon tarpeiden, integroinnin, 
käytettävyyden, kliinisen ja hallinnollisen päätöksenteon tuen osalta. Tutkimuspaperit on koottu tä-
hän julkaisuun aakkosjärjestyksessä ensimmäisen tekijän sukunimen mukaan. 
 
Tutkimuspaperien arviointiin osallistuivat allekirjoittaneen lisäksi Anneli Ensio, Jari Forsström, Ka-
ri Harno, Hannele Hyppönen, Päivi Hämäläinen, Kristiina Häyrinen, Eija Karsten, Helli Kitinoja, 
Jorma Komulainen, Mikko Korpela, Sirpa Kuusisto-Niemi, Johanna Lammintakanen, Janne Lehen-
kari, Anja Mursu, Juha Mykkänen, Kari Mäkelä, Pirkko Nykänen, Sari Rissanen, Pekka Ruotsalai-
nen, Helena Taskinen ja Ilkka Winblad, joille kaikille kiitos panostuksesta päivien ohjelmaan.  Kris-
tiina Häyrinen on vastannut tämän julkaisun taitosta. 
 
Järjestelytoimikunnan puolesta 
 
Kuopiossa 02.05.2007 
 
Kaija Saranto, puheenjohtaja 
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Abstract 
The purpose of this work is to study the effect of short and long term alterations of ballistocardio-
graphy (BCG) in the sitting position by using EMFi (Electromechanical Film) sensors. The ECG, BCG 
and carotid pulse (CP) signal from the neck near the carotid artery was recorded from 3 persons in 
the sitting position and the duration of the signal components according to the R spike of the ECG 
and amplitudes of the signals were studied. The spectral components of the recordings at different 
times from the same person were also studied. 
The time domain properties of CP and BCG signals at different times (time interval of 1 year and a 
couple of days) remained quite stable for the same person. Also when the signals were estimated 
visually in spectral domain, no major differences were found between the same measured person. 
Although, the influence of the blood pressure level in the BCG signal needs further study. 
 
 

Introduction 
 
Ballistocardiography (BCG) is a non-invasive method for cardiac and respiratory evaluation and it reflects 
closely the strength of myocardial contraction revealing the condition of the heart [1]. When the heart 
pumps blood from atrium via ventricles to the pulmonary arteries and ascending aorta, through the aortic 
arch to the peripheral circulation, recoil of opposite direction is applied to the body and its force and 
direction is changes according to the cardiac cycle. The BCG waveforms have been divided into three 
groups, labelled with letters; Pre-ejection (FGH), ejection (IJK) and the diastolic part of the heart cycle 
(LMN) [1]. The peak of the H coincides with the end of the tension phase and the onset of the rapid 
expulsion of the blood from the heart into the aorta [2]. The foot ward pointing I wave reflects the rapid 
acceleration of blood in the ascending aorta and pulmonary arteries around the aortic arch and into the 
carotid arteries. The J wave describes the acceleration of blood in the descending and abdominal aorta 
and deceleration of blood in the ascending aorta. I-J amplitude reflects the force of contraction of the left 
ventricle and I-J velocity reflects contractility [1]. 
 
The carotid pulse (CP) is a pressure signal recorded from the carotid artery when it passes near the 
surface of the body in the neck. It indicates the variations in arterial blood pressure and volume with each 
heart beat. As the recording place is located very near the heart, the CP signal resembles the morphology 
of the pressure signal at the root of aorta [3]. The CP rises abruptly with the ejection of blood from left 
ventricle to the ascending aorta reaching a peak called the percussion wave (P). The following secondary 
wave is called the tidal wave (T), caused by a reflected pulse returning from the upper body. Dicrotic notch 
(D) is caused by a closure of the aortic valve and this can be followed by a dicrotic wave (DW), which is 
due to reflected pulse from the lower body [3] (Fig. 1). The carotid pulse supplements the BCG data by 
giving the onset of the ejection phase and can give information about the coordination of the cardiac 
activity.  
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Figure 1. Signals recorded in the sitting position; suppressed respiration. Blood pressure 147/93, pulse 
67, Case 1. Signals from the bottom to top: PCG (heart sound), ECG, signal from the EMFi sensor on a 
chair and from the carotid artery recorded with EMFi sensor strip. The CP pulse wave, shape, amplitude 
and rhythm of pulsation help in the diagnosis of different cardiovascular diseases. 
 
 
In this paper a Mobile Physiological Signal Measurement Station [4] has been used as a device, which 
enables the recording of BCG and carotid pulse signals [5] with EMFi sensors. The main goal of this study 
is to present temporal and spectral differences in measured signals in the sitting position between different 
recording times.  
 
Methods 
 
The EMFi [6] sensor is basically a thin biaxially oriented plastic film coated with electrically conductive 
layers which are permanently polarized. Changes in the pressure acting on the film generate a charge on 
its electrically conductive surfaces and this charge can be measured as a current or a voltage signal. It 
can convert mechanical energy to electrical energy and vice versa. Thus the EMFi acts as a sensitive 
movement sensor suitable for BCG recordings.  
 
Signals from the EMFi sensors were recorded with the Mobile Physiological Signal Measurement Station 
[4] into a notebook computer with a data acquisition card (Daqcard 6036E) and the recordings were 
transcribed  to ASCII format. In the Mobile Physiological Signal Measurement Station an active 
Butterworth 8. degree low pass filter was used, where the cut-off frequency was 256 Hz. In the chair 
recordings the EMFi sensor (42 cm x 36 cm) was beneath the measured person. One EMFi sensor strip 
(15 cm x 2 cm) was attached to the neck near carotid artery. 
 
Measurements 
 
The recordings were made from the BCG and carotid pulse signal of three persons in a sitting position 
measured with EMFi sensors. Each of the measurements lasted about 3 min and the sampling frequency 
used was 500 Hz. The time interval between the measurements varied from a couple of days to one year. 
Just before the measurements the blood pressure and the pulse were measured with an Omron M5-I 
blood pressure monitor device. 
 
In order to study the contraction of the left ventricle, amplitudes H-I (AHI ), I-J (AIJ), J-K (AJK), K-L (AKL), L-M 
(ALM ), M-N (AMN), N-O (ANO) from the BCG signal and  E-P (AEP) from the carotid artery signal were 
extracted (Fig. 2). Also the median duration of the signal components (PTT values) according to the R 
spike from the BCG and carotid artery signals were extracted. Moreover, the median TED of the ejection 
time (ET) from the carotid artery and the THI and THK from the BCG signal were extracted [2]. THI is the time 
of the rapid ejection phase of the systole. THK  is the period of the blood expulsion phase from the 
ventricles. TRH  is the measure of the isometric tension phase of the ventricles. TRK is the duration of the 
mechanical systole of the heart [2]. The measured time delay seen especially in the carotid artery signal 
between different subjects is a function of both distance and/or elasticity or compliance of the vessels. 
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The R wave of the ECG was used as a reference in detecting the slopes from the BCG and carotid pulse 
signals. The P point in the neck CP signal was chosen for the measurement for the reason that the end point 
of ejection is not seen so clearly as an exact end point in the CP signal, but it is overlapped by two reflected 
pulses. The CP pulse signal consists of a direct component (peak P), which is followed by a plateau (T; 
reflected pulse from the upper body) and from the reflected component from the lower body (DW). The direct 
and reflected pulses overlap, which is seen as a traditional CP waveform (Fig. 1). 
 
Signals were first band pass filtered (0.5 – 30 Hz FIR, 700 taps, time delay corrected), down sampled into 
100 Hz and the analysis was done with 0.5s window length. The index of the R point was detected first by 
differentiating (2 points), squaring and integrating (5 points) and by taking the maximum from the ECG 
signal. The I slope from the BCG was detected by local minimum method and then the J slope was 
detected by local maximum using the index of the I point as a starting point. Other slopes were detected in 
the same way. The amplitude spectrum was calculated from the raw signal, cumulated  (by adding the 
current spectrum value to the amplitude scaled value) and normalised. 
 
Results 
 
When sitting recordings ( time interval of 1 year and couple of days)  were compared between the same 
person, some minor amplitude differences were detected (Table 1). Also some, quite modest differences 
in the duration of the signal components were seen (Tables 2, 3). When the median duration of the signal 
components values (THI , TIJ  and TED; table 3) were compared, THI values (rapid ejection phase of the 
systole) seemed to remain quite constant with the Case 1 (hypertensive BP values). TIJ  seemed to be 
quite constant with normal BP values but with Case 1, more variation was seen. Again, Case 1 with 
hypertensive values, had quite stable THK (expulsion phase) and TED (carotid artery ejection time) values 
between different recording times.  
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Figure 2. Recording date 5.1.06 and Case 1. RR 162/105 p. 61. From top to bottom: carotid pulse, BCG 
and ECG. Amplitudes and median duration of the named signal components (PTT values) were recorded 
in the sitting position. 
 
 
All EMFi sensors were able to produce good quality signals, as seen in (Fig. 1-6). Figures 1 to 6 present 
the ECG, BCG and carotid pulse signals measured from the same person with different time intervals 
(Case 1). Visually no major differences can be seen in Figures 1 – 6, although smaller differences in BCG 
waverforms can also be caused also by the phase of respiration (systolic components of the BCG signal 
grow in amplitude during inspiration and reduce during expiration). 
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Figure 3. Recording date  3.12.06 (Record 1) 
and Case 1. 
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Figure 4. Recording date  3.12.06 (Record 2) 
and Case 1. 
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Figure 5.  Recording date 4.3.07  and Case 1. 
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Figure 6. Recording date  5.3.07  and Case 1.  
BP values dropped to 116/87 causing an in-
crease in the amplitudes of AHI, AIJ and AJK  of 
the systolic components. 
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Figure 7. Spectrum from the BCG signals from 
Case1 from different recording times. The 0.3 Hz 
frequency is the frequency of respiration. In the 
trace of the last recording 060307 (colour ma-
genta), the dropped BP values can also be seen 
as higher amplitudes of the spectrum reflecting 
the improved pumping ability of the heart. 
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Figure 8. Spectrum from the carotid artery sig-
nals from Case 1 from different recording times. 
The highest spike is in the 1 Hz area. The 0.3 Hz 
frequency is the frequency of respiration. Despite 
of the dropped BP level, no major increase can 
be seen in the AEP (carotid pulse amplitude) nor 
in the amplitude of the spectrum (last recording 
060307). 

Figure 9. Spectrum from the BCG (solid lines)  
and carotid artery (dashed lines) signals from 
Case 3 from three different recording times. The 
main frequency area of BCG and carotid pulse 
signals differ from each other. 
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Figure 10. Spectrum from the BCG (solid lines) 
and carotid artery (dashed lines) signals from 
Case 2 from three different recording times.

Discussion 
 
The time domain and spectral properties of the BCG and carotid artery signals remained quite stable 
between the same people measured between different time intervals (from 1 year to couple of days). With 
the hypertensive Case 1, the differences were even smaller, seen especially in the THI, THK and TED 
values. These very small variations between different recording times may be due to the increased 
vascular resistance seen in hypertensive BP values (Case 1). After physical exercise, the BP values in 
Case 1 dropped to normal level (recording date 060307), which was also seen in the increased  
amplitudes AHI, AIJ and AJK  of the systolic BCG components (Table 1). At the same time, the duration of 
the systolic components remained quite constant. Also in frequency domain the lowered BP values 
caused the BCG signal components to rise in amplitude (Fig. 7). The positive influence of physical 
exercise into mild hypertension BP values is apparent, at least within the short time interval after physical 
exercise (postexercise hypotension) [7].  Elastic properties of blood vessels change when the blood 
pressure rises and this has an influence on the ballistocardiographic waveforms. Usually, the 
ballistocardiographic amplitude decreases while arterial pressure increases [1]. Previous studies have 
also revealed the benefits of vigorous physical training providing a remarkable improvement in BCG 
waveforms [8]. Due to the small amount of measured hypertensive subjects, this phenomenon needs 
further study. 
 
Relatively wide alterations can be seen in Case 3 values (Tables 1-3, Figure 9) seen especially in BP 
values being much smaller in the latter recording time. The reason for this might be the extensive physical 
exercise, which the measured subject underwent the previous day. It is known, that an extensive physical 
exercise lowers BP values (postexercise hypotension) [7]. The different pumping ability of the heart 
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between the 3 measured subjects can especially be seen in median amplitudes AHI and AIJ, which stayed 
quite stable within one subject. 
 
Some small differences in the BCG waveforms between different subjects can be explained by the 
different anatomical causes; as the blood pressure values  differ with different people, so does the 
contraction ability of the heart and the elasticity of the veins. Also the level of physical fitness and the age 
of a person have their own influence on the measured signals. From the measured subjects, Case 1 
engaged in regular physical activity (3 times in one week), Case 3 had physical activity 3 times or more in 
one week. Case 2  had sufficient daily activity due to work. Perhaps for that reason TIJ (contractility) 
remained exceedingly constant between all the measured persons.  
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Table 1. Median amplitudes in arbitrary units in sitting position from seat BCG and from carotid artery re-
corded with EMFi sensors. H-I (AHI ), I-J (AIJ), J-K (AJK), K-L (AKL), L-M (ALM ), M-N (AMN ), N-O (ANO) from the 
seat BCG signal and  E-P (AEP ) from the carotid artery signal. As the device is not calibrated, the absolute 
force caused by the pumping action of the heart is not known and the values are in arbitrary units. 

 
 Rec. 

date 
Sitting BP 

sys-
tole/diastole 

pulse 

Seat 
BCG 
AHI

Seat 
BCG 
AIJ

Seat 
BCG 
AJK

Seat 
BCG 
AKL

Seat 
BCG 
ALM

Seat 
BCG 
AMN

Seat 
BCG 
ANO

Seat 
BCG 
AEP

Case 
1 

050106 162/105 p.61 1.00 0.95 0.44 0.64 0.63 0.19 0.25 0.07 

Case 
1 

031206 156/103 p.62 0.77 0.73 0.49 0.47 0.36 0.12 0.22 0.09 

Case 
1 

031206 157/96 p.58 0.82 0.79 0.43 0.52 0.43 0.11 0.18 0.11 

Case 
1 

040307 145/102 p.57 1.11 0.98 0.46 0.60 0.40 0.18 0.27 0.09 

Case 
1 

060307 116/87 p.80 1.38 1.30 0.54 0.42 0.29 0.14 0.09 0.12 

Case 
2 

100106 na/na 0.50 0.75 0.50 0.32 0.39 0.24 0.17 0.08 

Case 
2 

031206 100/72 p.80 0.79 0.97 0.56 0.46 0.68 0.38 0.18 0.09 

Case 
2 

050207 99/73 p. 81 0.76 0.94 0.42 0.12 0.21 0.22 0.21 0.08 

Case 
3 

150106 125/95 p.79 1.04 1.26 0.68 0.36 0.53 0.48 0.20 0.04 

Case 
3 

040307 116/79 p.75 1.10 1.03 0.31 0.23 0.26 0.34 0.28 0.05 

Case 
3 

060307 103/79 p.72 1.43 1.56 0.60 0.63 0.80 0.61 0.46 0.07 

 
 
 

Table 2. Median duration of the signal components in seconds according to the R spike of the ECG in sitting 
position from the chair BCG and from carotid artery recorded with EMFi sensors. R-H (TRH ), R-I (TRI ), R-J 
(TRJ), R-K (TRK), R-L (TRL), R-M (TRM ), R-N (TRN ), R-O (TRO), I-J (TIJ),  I-K (TIK), from the seat BCG signal, E-
P (TEP ) and E-D (TED ; ejection time) from the carotid artery signal. TRH  reflect the tension phase of the 
ventricles. TRK  is the duration of the entire mechanical systole. 

 Rec. 
date 

Sitting BP 
sys-

tole/diastole 
pulse 

Seat 
BCG 
TRH

Seat 
BCG 
TRI

Seat 
BCG 
TRJ

Seat 
BCG 
TRK

Seat 
BCG 
TRL

Seat 
BCG 
TRM

Seat 
BCG 
TRN

Seat 
BCG 
TRO

Seat 
BCG 
TRP

Case 
1 

050106 162/105 p.61 0.12 0.22 0.30 0.38 0.45 0.54 0.62 0.70 0.14 

Case 
1 

031206 156/103 p.62 0.12 0.23 0.31 0.39 0.47 0.57 0.63 0.71 0.14 

Case 
1 

031206 157/96 p.58 0.12 0.22 0.31 0.39 0.46 0.54 0.60 0.69 0.15 

Case 
1 

040307 145/102 p.57 0.12 0.23 0.32 0.40 0.47 0.55 0.62 0.70 0.15 

Case 
1 

060307 116/87 p.80 0.12 0.22 0.31 0.38 0.45 0.59 0.73 0.79 0.14 

Case 
2 

100106 na/na 0.19 0.28 0.36 0.43 0.50 0.58 0.67 0.76 0.22 

Case 
2 

031206 100/72 p.80 0.07 0.25 0.33 0.39 0.46 0.54 0.65 0.74 0.16 

Case 
2 

050207 99/73 p. 81 0.18 0.28 0.36 0.43 0.49 0.58 0.69 0.75 0.21 

Case 
3 

150106 125/95 p.79 0.22 0.29 0.37 0.45 0.50 0.57 0.65 0.73 0.17 

Case 
3 

040307 116/79 p.75 0.18 0.29 0.38 0.44 0.49 0.57 0.67 0.75 0.20 

Case 
3 

060307 103/79 p.72 0.20 0.28 0.36 0.42 0.49 0.57 0.64 0.72 0.20 
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Table 3. Median duration of the signal components in seconds according to the R spike of the ECG in sitting 
position from BCG. THI  is the time of the  rapid ejection phase of the systole. THK  is the time of expulsion from 
the ventricles.  
 
 Rec. 

date 
Sitting BP 

sys-
tole/diastole 

pulse 

Seat 
BCG 
THI

Seat 
BCG 
THK

Seat 
BCG 
TIJ

Seat 
BCG 
TIK

Seat 
BCG 
TEP

Seat 
BCG 
TED

Case 
1 

050106 162/105 p.61 0.11 0.27 0.08 0.16 0.06 0.30 

Case 
1 

031206 156/103 p.62 0.11 0.28 0.07 0.16 0.11 0.34 

Case 
1 

031206 157/96  p. 58 0.11 0.27 0.08 0.16 0.10 0.35 

Case 
1 

040307 145/102 p.57 0.11 0.27 0.09 0.16 0.11 0.35 

Case 
1 

060307 116/87 p.80 0.11 0.26 0.08 0.15 0.09 0.31 

Case 
2 

100106 na/na 0.09 0.24 0.08 0.15 0.09 0.27 

Case 
2 

031206 100/72 p.80 0.18 0.32 0.08 0.14 0.13 0.32 

Case 
2 

050207 99/73 p. 81 0.10 0.25 0.08 0.16 0.09 0.26 

Case 
3 

150106 125/95 p.79 0.07 0.23 0.08 0.15 0.16 0.35 

Case 
3 

040307 116/79 p.75 0.10 0.25 0.09 0.15 0.13 0.28 

Case 
3 

060307 103/79 p.72 0.08 0.23 0.08 0.15 0.15 0.32 
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Tiivistelmä 
Sairaalatietojärjestelmien käyttöönotot ovat hankalia ja riskialttiita jo yksinomaan toiminnan laajuuden 
vuoksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään erään yliopistollisen keskussairaalan kirurgisen klinikan 
elektronisen potilaskertomusjärjestelmän käyttöönoton aikana ilmenneisiin ongelmatilanteisiin. Esi-
tämme alustavia tuloksia Starin ja Ruhlederin esittelemän ongelmien tasoluokittelun avulla tehdystä 
analyysista. Ongelmat vaikuttavat useilla tasoilla, ja niiden ratkaisut saattavat löytyä tasojen välisistä 
kuiluista. 
 
 
 
Johdanto 
 
Yleensä tietojärjestelmän käyttöönotto aiheuttaa muutoksia myös työkäytänteissä. Joudutaan opettelemaan uu-
sia työtapoja ja mahdollisesti osa vanhoista työtehtävistä jää pois tai niiden tilalle tulee uusia tapoja suorittaa teh-
tävä. Useat tutkimukset sairaalatietojärjestelmistä (esim. Jones 2003; Berg 2001, 2004) ovat osoittaneet niiden 
käyttöönoton olevan hankalaa ja myös riskialtista. Lisäksi muutostilanteet saattavat aiheuttaa jonkinasteisen krii-
sin henkilöstön suhteissa. Kriisitilanteessa helposti syytetään ongelman aiheuttajaksi tuntematonta tekijää, käyt-
töönotettavaa tietojärjestelmää. Tässä tutkimuksessa kriisi määritellään tietojärjestelmän käyttöönoton käänne-
kohdaksi, joka vaikuttaa sidosryhmiin. Tutkimuksen kohteena olevassa käyttöönotossa sairaalan kahdella osas-
tolla toisella näistä järjestelmää ei otettu lopulta lainkaan käyttöön. Toisella osastolla käyttöönotto lähti liikkeelle 
suunnitelman mukaisesti, mutta lopetettiin vastustuksen vuoksi käyttöasteen ollessa noin 40 %.  
 
Tietojärjestelmä saa usein niskoilleen ongelmia, jotka eivät todellisuudessa niistä johdu. ”Syntipukiksi” leimaami-
sen sijaan voitaisiinkin kysyä, onko tietojärjestelmän käyttöönotto katalysaattori muiden työyhteisön ongelmien 
esille nostoon. Tutkimuksemme keskeinen kysymys onkin, mikä on tietojärjestelmän merkitys käyttöönoton yh-
teydessä esiintyneeseen ongelmatilanteeseen. Lisäksi tavoitteena on selvittää, mitkä seikat vaikuttavat ongelmi-
en muodostumiseen ja mitä keinoja on löydettävissä ongelmien esille nostamiseen ja niiden ratkaisuun varhai-
sessa vaiheessa. 
 
Tutkimuksessa tarkastellaan erään yliopistollisen sairaalan kirurgisen klinikan elektronisen potilaskertomusjärjes-
telmän (EPK) käyttöönoton aikana marraskuussa 2005 esiin noussutta ongelmatilannetta. Ongelmatilanteella 
tässä tarkoitetaan tilannetta, joka koostuu mahdollisesti useammasta, toisiinsa liittyvistä ongelmista. Tilanteen 
esilletulo on vaatinut erityistä huomioimista organisaation muilla tasoilla kuten tietohallinnossa. Ongelmatilanteen 
sidosryhminä ovat EPK:n johtoryhmän jäsenet, klinikan henkilöstö sekä yhdyshenkilöt ja ohjelmatoimittaja. 
 
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käytetty Giddensin (1979, 1984) strukturaatioteoriaa Jonesin ja 
Karstenin (2003) tulkinnan mukaisesti. Tietojärjestelmän käyttöönoton aikana esille tulevia ongelmia on jaoteltu 
Starin ja Ruhlederin (1996) käyttämän ongelmamallin avulla. Tapauskuvauksen apuna on käytetty myös aikai-
sempaa sairaalassa tehtyä tutkimusta (Karsten & Laine 2006), jossa sovellettiin Orlikowskin ja Gashin (1994) 
mallia tekniikan kehyksistä. 
 
Käyttöönotto kirjallisuudessa 
 
Laajoja sairaalajärjestelmiä kuvaava kirjallisuus tuo esille käyttöönottoon liittyviä puutteita ja ongelmia (esim. 
Jones 2003; Berg 2001), joista on voitu ottaa oppia myöhempiä käyttöönottoja varten. Karsten ja Laine (2006). 
ovat kuvanneet tietojärjestelmän käyttöönottoa käyttäjien näkökulmasta, tuoden esille tyypillistä uuden tietojär-
jestelmän käyttöön liittyvää epävarmuutta. Hollantilainen Marc Berg tuo esiin useissa tutkimuksissaan (1999, 
2001, 2004), että tietojärjestelmän käyttöönottojen onnistumiset ovat harvinaisempia kuin epäonnistumiset. Ber-
gin (1999) mukaan monissa tutkimuksissa on kuitenkin pyritty kuvaamaan enemmän onnistumisia ja hyötyjä.  
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Bergin mukaan yksi syy käyttöönottojen epäonnistumiseen on sosiaalisen kontekstin liian vähäinen huomioimi-
nen järjestelmien suunnittelussa (esim. Berg 1999; Berg et al. 1998). Sinänsä toimiva järjestelmä voi olla käyt-
töympäristöönsä väärä, jos käyttäjien tapaa toimia ei ole huomioitu järjestelmän suunnittelussa. Uuden järjestel-
män käyttöönotossa ilmenee yleensä vastustusta, kun järjestelmän käyttö ei ole vielä vakiintunut (Star & Ruhle-
der 1996; Orlikowski & Gash 1996). Berg et al. (1998) tuovat esille näkemyksen vastustuksen lisääntymisestä, 
jos toimijoita ei huomioida ja kuunnella järjestelmäsuunnittelussa. On myös mahdollista, että käyttäjät eivät pysty 
käyttämään järjestelmää haluamallaan tavalla työnsä apuna. Jones (2003) väittää järjestelmän käytön vastus-
tamisen vähenevän, kun järjestelmää opitaan käyttämään. Näin tapahtuu, vaikka järjestelmä olisi toteutuksel-
taan hankala ja monimutkainen. Tähän vaikuttaa toimijoiden oppimisen kautta tapahtuva järjestelmän käyttöön 
tottuminen. 
 
Jones (2003) on havainnut tutkimuksessaan eron siinä, miten tietojärjestelmän vaihtaminen vaikuttaa, jos alku-
peräinen järjestelmä on hidas ja vanhentunut verrattuna uuteen ja toimivaan järjestelmään. Vanhentunutta jär-
jestelmää ollaan mielellään vaihtamassa, mutta käyttäjät eivät ole niinkään valmiita luopumaan toimivasta ja 
kohtuullisen uudesta järjestelmästä. Jones esittää, että toimivan järjestelmän käyttäjillä muutosvastarinta (Mar-
kus 1983) on voimakkaampaa, kun taas vanhentuneen järjestelmän käyttäjät ovat jopa halukkaita järjestelmän 
vaihtoon ja löytävät helpommin uudesta järjestelmästä positiivisia piirteitä. Toisaalta Sahay ja Robey (1996) tuo-
vat esille järjestelmän käyttöönoton olevan helpompaa, jos työkäytänteet pysyvät suunnilleen samanlaisina uutta 
järjestelmää käytettäessä. Starin ja Ruhlederin (1996) mukaan käyttöönottotilanteen jännite syntyy nimenomaan 
ristiriidasta yksittäisten työntekijöiden paikallisen ja joustavasti mukautetun käytön sekä toisaalta koko työyhtei-
söä koskevan standardisoinnin ja jatkuvuuden tarpeen välillä. 
 
Sosiaalinen rakenne 
 
Lambin ja Sawyerin (2005) mukaan sosioteknisessä lähestymistavassa tietojärjestelmää ei voida tutkia käyt-
töympäristöstään irrallisena. Tarkastelemme käyttöönottoon liittyviä ongelmia sosiaalisten rakenteiden ja ongel-
matasojen käsitteiden kautta. 
 
Sturkturaatioteoriassa korostuu toiminnan ja toimintaa ohjaavan sosiaalisen rakenteen välinen vuorovaikutus-
suhde (Giddens 1984; Jones ja Karsten 2003). Giddensin (1979) mukaan sosiaaliset rakenteet ovat abstrakteja 
rakenteita, jotka ovat riippuvaisia ihmisen toiminnasta. Rakenteen duaalisuus voidaan havaita siinä, että toisaalta 
sosiaaliset rakenteet vaikuttavat toimintaan ja toisaalta toiminta vaikuttaa näiden rakenteiden ja käytäntöjen uu-
delleentuottamiseen (ks. Kuva 1). Sosiaaliset rakenteet, kuten säännöt ja resurssit, sekä mahdollistavat että ra-
joittavat toimijoiden välistä vuorovaikutusta, mutta ne eivät ole pysyviä vaan muokkaantuvat uudelleen toiminnan 
kautta. Tämä mahdollistaa sosiaalisen elämän jatkuvan uusiutumisen. Esimerkiksi toistuvat rutiinit tuovat arkeen 
ontologista turvallisuutta eli jatkuvuutta (Giddens 1984; Jones et al. 2004). Rakenteita voidaan havaita esiintymi-
nä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja ne myös muuttuvat näiden ilmentymiensä eli modaliteettien kautta.  
 
 

 

Legiti- 
maatio

R 

Tulkin-
nalliset 
skeemat 

Kyky Normit 

Kommuni-
kaatio 

Valta Sanktiot 

M 

T 

Domi- 
naatio

Signifikaatio 

 
Kuva 1: Giddensin (1979) rakenteen duaalisuuden ulottuvuudet, jossa R = sosiaalinen rakenne, M = modaliteetti 
ja T = toiminta. 
 
Rakenteiden vaikutus toimintaan voidaan havaita hoitajien työssä esimerkiksi siinä, miten sairaalan säännöt ja 
normit ohjaavat työskentelyä tai siinä, miten hoitajat tulkitsevat erilaisia tilanteita potilaiden hoidossa. Rakenteita 
voidaan havaita myös työhön liittyvissä rutiineissa. Esimerkiksi hoitajilla oli tottumusta tulkita paperista hoitoker-
tomusta, mutta hoitokertomuksen siirtäminen elektroniseksi nosti esille tulkinnallista epävarmuutta ja osaamat-
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tomuuden tunteita, kun aikaisemmat signifikaatiorakenteet eivät olleet enää suoraan tunnistettavissa. Uudessa 
järjestelmässä hoitokertomus ”piiloutui” otsikoiden ja järjestelmänäkymien taakse.  
 
Strukturaatioteoria on korkean abstraktiotason teoria (Jones & Karsten 2003; Jones et al. 2004), joten lähen-
tääksemme analyysia käytännön suuntaan, valitsimme ongelmien tasomalliin analyysin tueksi. 
 
Ongelmien tasot 
 
Star ja Ruhleder (1996) tarkastelevat laajan tietojärjestelmän käyttöönottoa, joka kosketti useita eri toiminnan yk-
siköitä ja sidosryhmiä, joilla oli erilaisia valmiuksia. He vertaavat tietojärjestelmän käytön vaikutuksia strukturaa-
tioteorian dualiteetin ajatukseen: uusi järjestelmä voi sekä mahdollistaa että estää muutoksia toiminnan ympäris-
tössä; tai uusi järjestelmä edellyttää erilaisia sovittelevia toimenpiteitä, jotka jatkossa vaikuttavat olemassa olevi-
en käytäntöjen ja standardien muuttamiseen. 
 
Star ja Ruhleder (1996) rakentavat ongelmien tasomallin riippuvaisuussuhteineen Batesonin (1978) oppimisen 
mallin innoittamina. Bateson tarkastelee oppimisen eri tasojen välillä esiintyviä kommunikaation kuiluja, jotka 
vaikeuttavat oppimista. Starin ja Ruhlederin mallissa tekninen infrastruktuuri toimii kontekstina työyhteisön kom-
munikaatiolle ja oppimiselle. Tässä kontekstissa tietojärjestelmät, ihmiset ja tehtävät yhdessä joko muodostavat 
toimivan infrastruktuurin tai häiriön siinä.  
 
Ensimmäisen tason ongelmat ovat sellaisia, joiden ratkaiseminen on kohtuullisen helppoa esimerkiksi uudelleen-
resurssoinnilla. Tällaiset ongelmat voidaan yleensä havaita kohtuullisen helposti ja niiden ratkaisut ovat konk-
reettisia. Sairaalaympäristössä ensimmäisen tason ongelmat liittyvät esimerkiksi käyttöoikeuksien hankkimiseen, 
järjestelmän kytkemiseen, sen peruskäytön tuntemiseen ja koulutuksen järjestämiseen. Tyypillisesti ongelmat 
liittyvät jokapäiväisiin tilanteisiin, kuten siihen, miten järjestelmää pitäisi käyttää ja miten sitä käytetään. 
 
Toisen tason ongelmat voivat Starin ja Ruhlederin (1996) mukaan johtua ensimmäisen tason kahden tai use-
amman ongelman törmäyksestä. Toisen tason ongelmat muodostuvat usein ennalta-arvaamattomista tekijöistä 
tai yhteisvaikutuksista, joita syntyy esimerkiksi teknisistä valinnoista tai erilaisten toimintakulttuurien välisistä 
eroista. Yleisesti järjestelmän käyttöön liittyvä epävarmuus on luokiteltavissa tälle ongelmien tasolle. Laineen 
(2003) mukaan EPK:ta on rakennettu erillisinä osina. Järjestelmän yksittäiset osat ovat erillisiä ohjelmakom-
ponentteja, jotka saattavat toimia sinällään aivan oikein, mutta joiden yhteensovittamisessa voi syntyä uudenlai-
sia ongelmia, jotka ovat omiaan lisäämään käyttäjien epätietoisuutta.  
 
Kolmannen tason ongelmat ovat usein luonteeltaan poliittisia tai sosiaalisia ja siten vaikeasti ratkaistavissa. Täl-
laisia ovat esimerkiksi teknisen järjestelmän valinnan taustalla vaikuttavat historialliset syyt tai toimintaympäristön 
erityispiirteet. Star ja Ruhleder (1996) nostavat kolmannelle tasolle myös koulukuntien tai katsantokantojen erois-
ta nousevat ongelmat.  
 
Ongelmien tasot eivät ole aivan yksiselitteisiä, koska sama ongelma voi näkyä eri sidosryhmille eri tasoilla. Esi-
merkiksi käytön hitaus voidaan havaita eri tavoilla hoitotyössä ja sairaalan hallinnossa. Tasojen välisiä ongelmia 
ja kaksoissidoksia syntyy myös siitä, kuinka merkittäviksi työyhteisön jäsenet tunnistavat eri ongelmat. Kaksois-
sidos saattaa aiheutua esimerkiksi tilanteesta, jossa hoitohenkilökuntaa vaaditaan kirjaamaan uuteen järjestel-
mään, johon he eivät luota.  
 
Aineisto ja tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimus keskittyi hoitohenkilökunnan kokemuksiin EPK:n käyttäjinä, joten laadullinen tutkimuksen lähestymis-
tapa on luontevaa, kun pyritään ymmärtämään tietojärjestelmän vaikutuksia työyhteisössä. Tutkimusaineisto 
koostuu haastatteluaineistosta sekä aiheeseen liittyvistä dokumenteista. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoi-
tuina haastatteluina (esim. Hirsjärvi & Hurme 2001), jossa järjestelmän käyttäjien ja tutkijan väliset keskustelut 
on käyty ennalta suunniteltujen teemojen ympärillä. Haastateltavat hoitohenkilökunnan jäsenet valittiin kirurgian 
poliklinikalla pääkäyttäjien ja projektiryhmän suositusten mukaisesti. Puolet haastateltavista käytti työssään 
EPK:ta marraskuussa 2005, jolloin tarkastelun kohteena oleva ongelmatilanne nousi esille klinikalla. Haastatel-
tavat käyttivät tilanteesta nimitystä kriisi. Kaikkiaan haastatteluihin osallistui kymmenen hoitohenkilökunnan 
edustajaa, joiden lisäksi haastateltiin EPK-projektin johdon edustajia. Haastattelut toteutettiin kevään ja kesän 
2006 aikana. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analyysia varten. 
 
Tutkimusaineistona on haastatteluiden lisäksi järjestelmätoimittajan työstämä videotallenteen kooste EPK:n käy-
töstä todellisissa hoitotilanteissa kirurgian poliklinikalla. Tallenne tuotettiin tutkittavan ongelmatilanteen ratkaise-
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mista varten helmikuussa 2006. Video seuraa paperisen ja elektronisen epikriisin sanelua sekä lääkärikiertoon 
liittyvää kirjaamissessiota yhden potilaan osalta.  
 
Taustatietoa tutkimusympäristöstä on hankittu perehtymällä aikaisemmin samassa yliopistollisessa sairaalassa 
suoritettuihin havainnointeihin sekä haastatteluihin, ja niistä johdettuihin opinnäytetöihin ja julkaisuihin. Lisäksi on 
tutustuttu sairaalan toiminnasta kertoviin dokumentteihin. 
 
Aineiston keruu ja analysointi on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin (Alasuutari 1999; Tuomi & Sara-
järvi 2002). Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkittavaa ympäristöä ja siinä vaikuttavia 
toimijoita. Yksinkertaistaen tukimus koostuu empiirisestä aineiston keruusta, aineiston analysoinnista ja ana-
lyysin kirjallisesta kuvaamisesta (Alasuutari 1999), missä on luonteenomaista tarkastella ilmiötä eri näkökul-
mista tai kyseenalaistaen itsestään selvinä pidettyjä asioita.  
 
Tutkimuksen edetessä sen pääpaino kohdistui hoitohenkilökunnan haastattelujen analysointiin, minkä osalta 
haastattelut jaoteltiin tai teemoiteltiin ongelmatasojen mallin mukaan. Jokaisen haastateltavan kohdalla poh-
dittiin, millaisia merkityksiä he antavat tietojärjestelmälle omassa jokapäiväisessä työssään ja miten järjes-
telmään liittyvät ongelmat nousevat siinä esille. Ongelmien tasoluokittelussa otettiin huomioon eri sidosrymi-
en näkemykset, koska nämä kokivat ongelmat eri lailla ja ongelmien vaikutus eri ympäristöissä vaihteli. Tut-
kimuksen edetessä saatuja tuloksia tullaan reflektoimaan strukturaatioteorian viitekehykseen, jotta ongelmia 
voidaan tarkastella niiden sosiaalisessa kontekstissa. 
 
Alustavia tuloksia 
 
Ensimmäisen tason ongelmia voitiin löytää lukuisia tämän aineiston puitteissa. Ensimmäisen tason ongelmia on 
ryhmitelty alustavasti työn uudelleen resurssointiin, ajankäyttöön, uuden järjestelmän koulutukseen tai teknisiin 
ongelmiin liittyviksi. Paperikertomusjärjestelmän aikana ongelmaksi muodostui esimerkiksi lääkärien saneluiden 
puuttuminen. Tieto oli nauhalla, mutta lääkärit eivät saaneet sitä ulos.  Sanelu oli saatavilla vasta, kun konekirjoit-
taja oli purkanut nauhan. Muuttuneessa tilanteessa tavanomainen ongelma on EPK:n käytön hitaus verrattuna 
vanhaan paperiseen kirjaamiseen. Yksi kirjaamisen hitautta lisäävä tekijä on hoitajien mukaan hoitokertomuksen 
rakenteisuus eli miten hoidon toteutuminen kirjataan yli 50 erilaisen otsikoin alle: 
 

”Nyt mun täytyy mennä avaamaan Miranda, avaan sieltä hoitokertomuksen, perustan sen kertomuksen, mikä vaatii monta 
eri klikkailua, että kirurgia ja pvm ja se syy ja tää syy. Haen seuraavaks sinne otsikoita, ja sit menen tekemään sen päivä-
käynnin, perustamaan sinne ja taas haen otsikoita, et mä teen... monta eri työvaihetta. Mitä en ole koskaan ennen tehny... 
Ennen mä kirjoitin siihen paperille, että lähete ja vaikka rintasyöpä ja sillä selvä.” (HH02) 

 
Käytön hitaus vaikuttaa eri tavoin työympäristöstä riippuen. Esimerkiksi poliklinikalla hoitotyön kirjaamiseen kuluu 
noin puolet työajasta, kun taas vuodeosastolla kirjaamista voi olla esimerkiksi 1/8 työajasta. Tällöin on ymmärret-
tävää, että kirjaamisen hitaus aiheuttaa enemmän ongelmia juuri poliklinikkatyyppisessä työssä. Hitauden lisäksi 
käyttäjäystävällisyyttä vähentää esimerkiksi hoitajien kuvaama liika ”klikkailun” tarve, selailtavuuden puutteelli-
suus ja yleiskuvan saamisen vaikeus.  
 
Toisen tason ongelmat koostuivat ensimmäisen tason ongelmien yhteisvaikutuksista sekä eri toimintakulttuurien 
vaikutuksista. Teknisiä toisiinsa liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi järjestelmän ulosheittoihin, laitteiden sijoitte-
luun sekä uudelleenkirjautumiseen liittyvä ongelmarypäs. Teknisen ongelman seurannaisvaikutuksia kuvaa käyt-
tökatkoksiin liittyvien käytäntöjen kirjavuus. Käyttökatkoksen aikana hoitokertomus voidaan kirjata irrallisena 
tekstitiedostona, joka tulisi katkon jälkeen lisätä elektroniseen kertomukseen. Ongelma syntyy, kun erillinen teks-
titiedosto liitetään vain tulosteena paperiseen kertomukseen eikä katkon jälkeen syötetä EPK:een. Tällöin EPK ei 
enää ole ajan tasalla. Käytön hitaus voidaan nähdä myös toisen tason ongelmana, kun se yhdistyy resurssoin-
tiin: 
 

”…viikonloppukierrot – saattaa olla, et yksi lääkäri kiertää koko osaston ja sit hän voi olla leikkaussalin päivystävä lääkäri 
samalla. Niin se on aika niin mahdoton tilanne se.” (HH01) 

 
Toisen tason ongelma on myös hoitajien ajankäytön resurssointi järjestelmäkoulutuksen ja potilaiden hoidon vä-
lillä. Koulutus on järjestetty osastojen sisäisesti siten, että järjestelmän pääkäyttäjillä on koulutusvastuu. Tämä 
aiheuttaa osastoilla hoitajavajauksia ja lisää toisten hoitajien työtaakkaa. Lisäksi käytännössä tästä seuraa, että 
EPK:ta opetellaan käyttämään hoitotyössä. Kulttuurieroissa korostuu eri klinikoiden tai osastojen eriävät työs-
kentelyn tavoitteet ja erilaiset tavat käyttää järjestelmää, minkä vuoksi järjestelmää on myös muokattu toimintaan 
sopivammaksi. 
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Kolmannen tason ongelmat liittyivät paitsi käyttöönoton perusteluihin ja siinä tehtyihin valintoihin myös eri työteh-
tävien arvostukseen, käyttäjien motivointiin ja työn mielekkyyden löytämiseen. Esimerkiksi klinikan edustajat tun-
sivat olevansa syrjässä järjestelmäkehityksestä. He arvelivat järjestelmää kehitettävän isompien yksiköiden ja 
erityisesti osastonhoitajien työn näkökulmasta. Lisäksi järjestelmän käytön hitaus saattaa aiheuttaa laaja-alaisia 
kolmannen tason ongelmia. Esimerkiksi lääkärikierron aikana hoitaja ja lääkäri saattavat suorittaa kirjaamista 
vuorotellen joustavasti tilanteen mukaan riippumatta siitä kenen tunnuksilla järjestelmään ollaan kirjautuneina. 
Tällöin ongelmaksi nousevat vastuukysymykset, kuten kysymys siitä, kuka on vastuussa, jos tietyllä käyttäjätun-
nuksella kirjautuneena on tapahtunut virhe. Toisaalta järjestelmän hitaus voi nostaa esiin kysymyksen hoitovir-
heistä. Jos potilaasta ei saada tietoa riittävän nopeasti, voi lääkäri joutua tekemään hoitopäätöksiä puutteellisilla 
tiedoilla.  
 
Ongelmia syntyy myös työnjaosta, mikä on kokenut muutoksia uuden järjestelmän käytön myötä ja vaihtelee eri 
osastoilla. Toistuva kysymys on, kenen tehtävä tämä on. Vastaus riippuu siitä, onko vastaamassa lääkäri, hoitaja 
vai projektin johdon edustaja. Yksi kolmannen tason ongelmista oli, mikä on hoitajien mielestä kirjaamisen tarkoi-
tus. Hoitajien kokemuksena oli, että järjestelmä ei palvele heidän työtään, vaan kirjausta tehdään jotakin kolmat-
ta osapuolta varten. Kolmansiksi osapuoliksi nimettiin esimerkiksi sairaalan johto, tutkijat, kansallinen arkisto-
hanke ja muu hoitohenkilökunta:  
 

”...voi olla hiukan helpompi löytää asioita, jos ne on hiukan strukturoidummassa muodossa, kuin jos sulla on tarina... Mutta 
ihan tässä käytännön työssä on kauhean vaikeeta ymmärtää, että me tehdään vaikeemman kautta siks, että joku haluaa 
tehdä tiedettä tai tilastoja.” (HH01) 

 
Pohdinta ja tutkimuksen tulevaisuus 
 
Tutkimuksen analyysivaihe on kesken ja tässä on esitelty alustavina tuloksina EPK:n käyttöön liittyvien ongelmi-
en luokittelua. Alustava analyysi näyttää, että toimintaa ohjaavat sosiaaliset rakenteet vaikuttavat ongelmien syn-
tyyn, niiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen sairaalan poliklinikalla. Tutkimukselliseksi haasteeksi jää paitsi teoreet-
tinen ongelmatasojen tarkastelun ja sosiaalisen rakenteen käsitteen yhdistäminen, myös käytännön tulokset: 
voidaanko tunnistaa sairaalan toimintaympäristössä erityisiä ongelmia esiin nostavia tekijöitä. Alustavien tulosten 
perusteella näyttää siltä, että käyttäjät hahmottavat ongelmat tasoluokittelun kaltaisesti ja tiettyihin sidosryhmiin 
kiinnittyneinä. Ongelmien ratkaisut saattavat kuitenkin löytyä ongelmatasojen välisistä kuiluista. Ongelmien tun-
nistaminen sidosryhmien ulkopuolisina ja oman toiminnan vaikutuksien havaitseminen tilanteessa saattavat 
edistää ongelmien ratkaisua, mutta näiden seikkojen lisäksi yksi tulevaisuuden haasteista on sairaalan toiminta-
kulttuurin kehittäminen tai ainakin toipuminen kriisinomaisesta käännekohdasta. 
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Tiivistelmä 
Artikkeli käsittelee sosiaalialan valtakunnallisen sähköisen konsultointipalvelun käyttöönottoa ja ke-
hittämistä. Konsultointipalvelu tuottaa sekä valtakunnallisen tuki- ja neuvontakanavan alan ammatti-
laisille että yleishyödyllisen tietokannan konsultoinnissa syntyneistä kysymys-vastaus-pareista. 
Käyttäjät hakevat konsultointipalvelusta ensisijaisesti tukea ja vahvistusta yksittäisiin asiakastilan-
teisiin, jotka vaativat erityisasiantuntemusta. Verkkokonsultit toimivat moniammatillisissa asiantunti-
jaryhmissä, joissa keskustelemalla he tuottavat kollektiivisia vastauksia. Verkkokonsultoinnissa alan 
asiantuntemus jäsentyy uudella tavalla ja sitä tehdään näkyväksi verkkoon. 
 
 
Johdanto 
 
Konsultointi on neuvon pyytämistä, saamista, ja se perustuu vuorovaikutukseen. Konsultointi voidaan määri-
tellä keskusteluksi tai neuvotteluksi ammattilaisten kesken. Konsultointimahdollisuuksista saattaa olla vajetta 
pienissä työyhteisöissä, joissa ei ole kollegoita. Konsultoinnin tarvetta luo myös erityisosaamisen puuttumi-
nen vaativissa työtilanteissa. 
 
Vaikka konsultointia käytetään yleisesti sosiaalialalla, on verkkokonsultointi tuore ilmiö. Verkkokonsultoinnis-
ta alettiin puhua 2000-luvun alussa Sosiaalihuollon eKonsultaatiohankkeen myötä (Kajander 2007). Hanke 
liittyi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittymiseen tietoyhteiskunnan kehityksen myötä. Tänä päivänä sosiaa-
lialan ammattilaiset konsultoivat verkon välityksellä, mutta verkkokonsultoinnin käyttö ei ole vielä toistaiseksi 
vakiintunut kiinteäksi osaksi alan käytäntöjä, ainakaan valtakunnallisella tasolla. Verkkokonsultoinnin idea on 
kuitenkin otettu innolla vastaan ja sitä pidetään osana sähköisten palveluiden kehittymistä sosiaalialalla. 
 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun lisäksi verkkokonsultointia on kehitetty ja kehitetään edelleen usealla eri 
taholla. A-klinikkasäätiön Päihdelinkki, jossa on asiakasneuvonnan ohessa myös ammattilaisille suunnattu 
ekonsultaatio, vastaa päihteisiin liittyviin kysymyksiin valtakunnallisesti (Bothas 2005). Pohjois-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskuksen alueella asuvia ammattilaisia tukee alueellinen verkkokonsultointi, joka oli yksi 
ensimmäisistä verkkokonsultointikokeiluista alalla (Vesterinen 2004). Videoneuvottelun avulla toteutettavaa 
konsultointia on kokeiltu Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelun sijoitustilanteiden konsultaatiohank-
keessa (Karppinen 2006). Virtuaalinen kumppanuusverkko -hanke toteutti vertaistukeen perustuvan ammatil-
lisen verkkofoorumin Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Satakunnan sosiaalityöntekijöille (Metteri &a Forsman, 
2006). Kuntaliiton Seutuneuvonta konsultoi verkossa seudullisiin kehittämishankkeisiin liittyen.  
 
Tässä artikkelissa kerrotaan verkkokonsultoinnin ideasta ja toiminnasta Sosiaaliportissa, raportoidaan sekä 
käyttäjien että konsulttien kokemuksia verkkokonsultoinnista, luodaan katsaus konsultointikysymyksiin sekä 
pohditaan verkkokonsultoinnin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalialalla. Artikkeli pohjautuu 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun arviointityöhön, josta julkaistaan raportti keväällä 2007. Arviointityötä var-
ten konsultointipalveluun saapuneita kysymyksiä ja annettuja vastauksia on analysoitu ja sekä kysyjille että 
verkkokonsulteille on tehty kysely konsultointikokemuksista. 
 
Verkkokonsultointi Sosiaaliportissa 
 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun tavoitteena on tarjota sosiaalialan ammattilaisille valtakunnallinen sähköi-
nen konsultointimahdollisuus, johon käyttäjä pääsee konsultoimaan keskitetysti Sosiaaliportista. Konsultoin-
tipalvelussa asiantuntijatieto tuotetaan hajautetusti eri organisaatioissa, joista tieto kerätään palvelemaan 
moniammatillisia konsultointitarpeita. Verkkokonsultit työskentelevät kollektiivisesti ryhmissä, joten konsul-
tointivastaukset ovat monipuolisia ja -näkökulmaisia.  
 
Jokaisella konsulttiryhmällä on yhteyshenkilö, joka koordinoi ryhmän toimintaa. Pienimmässä konsulttiryh-
mässä on neljä jäsentä kun taas suurin ryhmä on 15 henkinen. Ryhmän jäsenet keskustelevat Sosiaaliportin 
konsultointialustalla verkon välityksellä saamastaan kysymyksestä. Vastausta muotoillessaan konsulttiryhmä 
voi viestiä kysymyksen esittäjän kanssa. Sekä kysyjä että konsultit saavat ilmoituksen sähköpostiinsa kon-
sultointiin tulleista uusista viesteistä. 
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Sosiaalialan eri tahoja pyydettiin laajasti mukaan yhteistyöhön konsultointipalvelun perustamisvaiheessa ke-
väällä 2006. Konsulttiryhmiä on Sosiaaliportissa tällä hetkellä 12.  Konsultointipalvelussa ammattietiikan ky-
symyksissä yhteistyötahona on Talentia, erityisryhmien asumisessa Asumispalvelusäätiö ASPA ja henkilö-
kohtaisessa avussa Assistentti-info. Kehitysvammaliitto, Kuurojen Liitto, Lastensuojelun keskusliitto ja Näkö-
vammaisten keskusliitto vastaavat omien alojensa konsultoinnista. Perhekeskustoiminnan kehittämisestä 
vastaa Stakesin koordinoima Perhe-hanke, romaniasioista Opetushallitus ja vauvaperhetyön konsultoinnista 
Ensi- ja turvakotien liitto. Konsultointipalvelu avattiin yleisölle 2.10.2006.  

Keväällä 2007 perustettiin varhaiskasvatuksen ja väkivaltatyön konsulttiryhmät. Varhaiskasvatuskonsultointia 
suunnittelee Stakesin varhaiskasvatusryhmä ja väkivaltakonsultointia Miessakkien Lyömätön linja. Neuvotte-
luja sosiaalialan eri tahojen kanssa on käynnissä uusien konsulttiryhmien perustamiseksi. 
 
Konsultointi tapahtuu konsultointialustalla, joka on kehitetty Sosiaaliportin tarpeisiin Sininen Meteoriitti 
Oy:ssa. Konsultointialusta on SSL-suojattu, mikä mahdollistaa arkaluontoistenkin asioiden tietoturvallisen 
käsittelyn alustalla.  
 
Kaikki Sosiaaliporttiin rekisteröityneet ja sen jäseniksi hyväksytyt voivat käyttää konsultointipalvelua. Kysyjä 
kirjautuu Sosiaaliporttiin ja lähettää konsultointipalvelusta kysymyksen valitsemalleen konsulttiryhmälle. Hän 
saa vastauksen ja pääsee lukemaan sitä Sosiaaliportissa omassa näkymässään, jonne myös kysymykset ja 
vastaukset arkistoituvat. Konsultointipalvelun käyttö on kysyjälle maksutonta. 
 
Toinen Sosiaaliportin konsultointipalvelun tuotos on tietokanta, jossa julkaistaan konsultoinnissa syntyneitä 
kysymys-vastaus-pareja toimitettuina tapauskuvauksina. Kysymys-vastaus-parit julkaistaan kysyjän luvalla ja 
ne toimitetaan siten, että kaikki tunnistetiedot on häivytetty. Kysymys-vastaus-pareja voi edelleen kommen-
toida Sosiaaliportissa. Julkaistut tapauskuvaukset hyödyttävät alan ammattilaisia laajasti ja tarjoavat vasta-
uksia ajankohtaisiin sosiaalialan työongelmiin, joiden parissa muutkin kuin kysyjä saattavat kamppailla. Tätä 
yleishyödyllisyyden ideaa ei muissa verkkokonsultointipalveluissa ole vielä laajasti toteutettu.  
 

 

Kysymys-vastaus  
-tietokanta 

? ? ?

 
 

? 

Kysyjä Konsulttiryhmä 

Sosiaaliportin käyttäjät 

 
Kuvio 1. Sosiaaliportin konsultointimalli (Heikkonen & Meltti 2007). 
 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun tausta on Sosiaalihuollon ekonsultaatiohankkeessa (v. 2001-2005), jossa 
itse Sosiaaliportti perustettiin. Sosiaaliportti on valtakunnallinen verkkopalvelu sosiaalialan ammattilaisille ja 
sitä ylläpitää Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Sähköinen konsultointipalvelu pe-
rustettiin Sähköisiä palveluja sosiaalialan ammattilaisille Esam -hankkeessa (v. 2006-2007). Hanketta rahoitti 
Sosiaali- ja terveysministeriö.  
 
 
Kysymykset ja vastaukset verkkokonsultoinnissa 
 
Sosiaaliportin konsultointipalvelussa on kysytty eniten vammaispalveluista liittyen erityisesti henkilökohtai-
seen apuun, asumiseen ja kehitysvammaisuuteen. Useita kysymyksiä ovat saaneet myös ammattietiikan, 
lastensuojelun sijaishuollon ja romaniasioiden konsulttiryhmät. Kysymyksiä on 30.4.2007 mennessä tullut 72, 
joista useimpaan on vastattu, kun taas muutama kysymys on hylätty. Kysymys-vastaus-tietokanta on karttu-
nut, ainoastaan viisi kysyjää on kieltänyt kysymys-vastaus-parin julkaisemisen, mutta kaiken kaikkiaan ky-
symyksiä on alkuvaiheessa lähetetty suhteellisen vähän.  
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Tutkija Jenni-Mari Räsänen on analysoinut kysymyksiä ja vastauksia. Hänen mukaansa konsultointipalve-
luun lähetetyt kysymykset voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Suurimman luokan muodostavat kysymykset, 
jotka liittyvät johonkin yksittäiseen asiakastilanteeseen tai -tilanteisiin. Näissä kysymyksissä kysyjä esittää 
työssään kohtaamansa asiakastilanteen, johon hän kaipaa neuvoa ja tukea. Esimerkkinä tähän ryhmään 
kuuluvista kysymyksistä ovat henkilökohtaisen avustajan kustantaminen ulkomailla työskentelyä varten tai 
alle kouluikäisen kehitysvammaisen lapsen koulunkäyntiin liittyvät kysymykset.  
 
Toisen kysymysluokan muodostavat asiakastyön käytäntöihin yleisellä tasolla liittyvä kysymykset. Nämä ky-
symykset koskevat esimerkiksi päivähoidon ryhmäkokoihin liittyvää epäkohtaa, kehitysvammahuollon erityis-
huolto-ohjelmien vahvistusta, vammaispalveluiden etuuksia asiakkaalle tai yksityisessä palvelukodissa asu-
van asiakkaan käyttövaroja. 
 
Kolmas kysymystyyppi on kysyjän omaan henkilökohtaiseen tilanteeseen tai hänen läheisensä tilanteeseen 
liittyvät kysymykset. Sosiaaliportin konsultointipalvelu on suunnattu ammattilaisille ja heidän kysymyksilleen, 
joten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät kysymykset ovat pääasiassa aiheettomia.  
 
Konsultointivastaukset ovat ryhmätuotoksia, sillä suuri osa konsulttiryhmän jäsenistä osallistuu kysymykses-
tä käytävään keskusteluun ja sitä kautta vastauksen muotoiluun. Keskustelukommentteja kirjoitetaan keski-
määrin seitsemän jokaiseen vastattuun kysymykseen. Vastauksia perustellaan usein lakipykälillä ja asetuk-
silla. Lain lisäksi vastauksissa viitataan usein esimerkiksi erilaisiin ohjeistuksiin, tiedotteisiin tai verkkosivui-
hin. Vastaukset ovat pääsääntöisesti hyvin perusteltuja ja laajoja (Räsänen 2007).  
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Kuvio 2. Konsultointiprosessi Sosiaaliportissa. 
 
 
Verkkokonsultointi sosiaalialan työn tukena 
 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun ideana on tukea ja neuvoa alan ammattilaisia ja tarjota konsultointia myös 
niille, joilta tukipalvelut puuttuvat tai jotka muuten tarvitsevat erityisasiantuntemusta työssään kohtaamiin ti-
lanteisiin ja ongelmiin. Ensimmäisten käyttäjäkokemusten perusteella konsultointipalvelu on onnistunut ta-
voitteessaan. Käyttäjiltä kerätään järjestelmällisesti palautetta verkkokonsultoinnin käyttökokemuksista säh-
köisellä kyselylomakkeella. 21.2.2007 mennessä kyselyyn oli vastannut kymmenen käyttäjää.  
 
Perusteet käyttää Sosiaaliportin konsultointipalvelua jakautuvat käyttäjäkyselyn mukaan kolmeen osaan. 
Tiedon puute tai neuvon tarve oli ensisijainen syy lähettää kysymys Sosiaaliportin konsultointipalvelussa. 
Käyttäjät kertoivat muun muassa, että paikallisella tasolla vallitsee kirjava käytäntö asian suhteen, jolloin tuli 
tarve tarkistaa asia toisaalta. Toinen peruste käyttää konsultointipalvelua muodostui kiinnostuksesta mo-
niammatillista asiantuntijaryhmää ja uutta välinettä, verkkokonsultointia kohtaan. Käyttäjät kertoivat, että tar-
vitsivat moniammatillisen pohdinnan monisyiseen ongelmaan. Kolmas syy kysyä Sosiaaliportissa oli kysyjän 
pieni työyksikkö, jossa ei ole mahdollisuuksia keskustella kollegoiden kanssa. Eräs vastaus ruotii syitä verk-
kokonsultointiin: " Pienessä kunnassamme ongelmamme on yhä useammin jossain erityistilanteessa sovel-
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lettavan lain tulkinta. Välillä tarvitsemme vain "uskonvahvistusta", välillä faktatietoa. Usein kyse on myös ti-
lanteesta, jossa asiakas tai omainen on täysin eri mieltä". 
Käyttäjäkysely osoittaa, että pienen työyksikön lisäksi verkkokonsultoinnin tarve muodostuu sosiaalialan 
haastavista ja erityisasiantuntemusta vaativista työongelmista ja asiakastilanteista. Monet käyttäjät raportoi-
vat käyttävänsä konsultointipalvelun lisäksi sekä vertais- että asiantuntijakonsultointia työssään. He kertoi-
vat, että olivat selvittäneet Sosiaaliportissa kysymäänsä asiaa useasta eri tietolähteestä, esimerkiksi keskus-
telemalla toisen ammattilaisen kanssa, alan kirjallisuudesta tai lehdistä sekä internetistä. Verkkokonsultointi 
on siis yksi tukimuoto ja tietolähde, jota ammattilaiset käyttävät muiden muassa. 
 
Yhdeksän kymmenestä käyttäjästä vastasi, että konsultointipalvelussa saadusta vastauksesta oli hyötyä. 
Käyttäjät kertoivat, että vastaus oli vahvistanut omaa käsitystä asiasta, selventänyt tilannetta tai vienyt sitä 
eteenpäin. Käyttäjät kokivat, että myös sosiaalitoimen asiakas hyötyi vastauksesta joko siten, että asiakas 
sai oikeudenmukaisen kohtelun tai siten, että asiakkaan tieto lisääntyi ja hänkin oli tyytyväinen konsulttiryh-
män linjaukseen. Kahdeksan kymmenestä käyttäjästä oli sitä mieltä, että työongelman jäsentäminen kirjalli-
seen muotoon verkkokonsultoinnissa auttoi käyttäjää itseään hahmottamaan asiaa. 
 
Koko Sosiaaliporttia koskevassa laajassa käyttäjäkyselyssä kysyttiin verkkokonsultoinnin tarpeita. Sosiaali-
portin käyttäjät kaipaavat verkkokonsultointia ennen kaikkea lakien tulkintaan ja soveltamiseen (Taulukko 1). 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun kysymyksissä ja vastauksissa onkin usein viitattu lakiin ja sovellettu sitä. 
 
Taulukko 1. Sosiaaliportin käyttäjäkysely: Missä asioissa tarvitsisit verkkokonsultointia usein?  
(496 vastannutta)
 
Konsultointiasia % vastan-

neista 
Lakien tulkinta ja soveltaminen  34,20  
Sosiaaliturvaetuudet  26,50  
Lastensuojelun avohuolto  20,80  
Lastensuojelun sijaishuolto  20,20  
Mielenterveystyö  18,90  
Päihteet  18,70  
Vanhustyö  12,90  
Perheväkivalta  12,40  
Erityisryhmien asuminen  12  
Perhekeskustoiminta  9,70  
Varhaiskasvatus ja päivähoito  9,70  
 
Verkkokonsultti kehittää asiantuntemustaan 
 
Sosiaaliportissa konsultoi alkuvuodesta 2007 114 eri alojen verkkokonsulttia. Niille konsulttiryhmille, joille oli 
lähetetty enemmän kuin yksi kysymys 24.1.2007 mennessä, tehtiin kysely, jossa kartoitettiin verkkokonsultti-
en kokemuksia. Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella ja siihen vastasi viidestä eri konsulttiryhmästä yh-
teensä 29 konsulttia.  
 
Konsulteille tehdystä kyselystä käy ilmi, että valtaosalla verkkokonsulteista on paljon aikaisempaa kokemus-
ta konsultointi- tai neuvontatyöstä, vaikka verkossa tapahtuva konsultointi onkin heille suhteellisen uutta. "Vi-
rallisena konsulttina toimimisesta ei ole kokemusta, mutta yli 20 vuoden kokemus omassa työssä on tuotta-
nut tilanteen, jossa varsin monet kääntyvät puoleeni neuvoja saadakseen", kirjoitti eräs verkkokonsultti. 
 
Verkkokonsultit kokevat kehittävänsä omaa asiantuntemustaan monipuolisesti toimiessaan konsulttiryhmäs-
sä. Konsultit katsovat hyötyvänsä verkkokonsultoinnista, sillä he oppivat uutta (6), heidän tietonsa lisääntyy 
(6), kentän tuntemus kasvaa (4), he saavat vaikuttaa (3) ja keskustella muiden ammattilaisten kanssa (3). 
Konsultoinnista koituviksi haitoiksi konsultit mainitsivat ajan, joka konsultointiin kuluu (9) ja epävarmuus siitä, 
onko heillä riittävästi osaamista vaikeiden kysymysten käsittelyyn (2).  
 
Konsulttikyselyn tulosten perusteella konsultin työnantaja hyötyy siitä, että työntekijä toimii verkkokonsulttina. 
Työntekijän osaaminen kehittyy ja sitä kautta asiakkaiden palvelun laatu paranee. Myös työnantajan näky-
vyys lisääntyy ja vaikuttamismahdollisuudet paranevat. Haittana työnantajalle konsultit näkivät työajan, joka 
konsultointiin kuluu.  

 
22



 

 
Konsultit raportoivat käyttävänsä keskimäärin 30 minuuttia yhden kysymyksen kommentointiin ja käsittelyyn. 
Vastauksen kokoamiseen kysyjälle lähettämistä varten verkkokonsultilta kuluu noin tunti. Ajankäyttö riippuu 
lähetetyn kysymyksen laajuudesta ja vaikeusasteesta. Moni konsultti on sitä mieltä, että konsultoinnin ajan-
käyttö on helppo suunnitella, sillä konsultointi verkossa on tietystä ajasta riippumatonta.  
 
Kysymykset ovat olleet haastavia ja monimutkaisia konsulteista yli kolmanneksen mielestä, kun taas alle 
kolmannes kertoo, että kysymyksiin on ollut helppo vastata. Konsultit raportoivat, että verkossa konsulttiryh-
män kesken käytävä keskustelu on ollut asiantuntevaa ja se on tukenut vastauksen muodostumista. Keskus-
telun toivottiin lisääntyvän ja laajentuvan entisestään. Konsultit kertovat vastauksiensa pohjautuvan ennen 
kaikkea kokemustietoon (20). He hakevat tietoa myös eri tietolähteistä (13) ja käyttävät lainsäädännön tun-
temustaan konsultointivastausten muodostamisessa (9).  
 
Konsulttiryhmien ja kysyjien välillä on toistaiseksi ollut vähän vuorovaikutusta, toisin sanoen kysymyksen ja 
vastauksen lähettämisen ohella muita viestejä, kuten tarkentavia kysymyksiä tai jatkokysymyksiä, ei ole 
vaihdettu kovin paljon. Niissä ryhmissä, joissa vuorovaikutusta on ollut, konsulttien mukaan viestintä on ollut 
selkeää ja johdonmukaista kysymyksen lähettäjän kanssa. 
 
Konsultointialusta toimii hyvin ja on helppokäyttöinen konsulteista suurimman osan mielestä. Ongelmia on 
aiheuttanut konsultointialustalle kirjautuminen, erityisesti tunnuksen ja salasanan muistaminen.  
 
Verkkokonsultoinnin kehittäminen ja tulevaisuus sosiaalialalla 
 
Sosiaaliportin konsultointipalvelun perustamisen yhteydessä on noussut esille kysymys siitä, kenen vastuulla 
verkkokonsultoinnin ja ylipäätään sosiaalialan ammattilaisten tukipalveluiden järjestäminen on. Tällä hetkellä 
Sosiaaliportissa konsultoivat etupäässä sosiaalialan järjestöt, jotka ovat olleet aktiivisia ja reagoineet nope-
asti haasteeseen perustaa oman alan konsulttiryhmä. Julkisen (kunnat ja valtio) puolen edustajat sen sijaan 
uupuvat konsulttiryhmistä lähes täysin. Sakari Möttönen ja Jorma Niemelä kirjoittavat kuntien ja kolmannen 
sektorin yhteistyöstä ja suhteesta hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa palvelut tuotetaan ja toteutetaan verkos-
tomaisesti (Möttönen & Niemelä, 2005). Tulevaisuudessa monipuolinen verkostoituminen eri sektoreiden 
kesken nousee yhä tärkeämpään asemaan palvelujen tuottamisessa. 
 
Konsultointipalvelua pyritään kehittämään siten, että myös julkisen puolen edustus ja asiantuntemus tulisi 
käyttöön. Kehittämistyön yhtenä haasteena on muodostaa yhä monipuolisempia konsulttiryhmiä siten, että 
niissä on sekä järjestöjen että julkisen sektorin edustajia. Konsulttiryhmiä tarvitaan lisää kattamaan koko so-
siaalihuolto, mikäli verkkokonsultointia halutaan kehittää siihen suuntaan, että työntekijä voi kysyä neuvoa ja 
tukea alan moninaisiin ongelmiin.  
 
Konsulttiryhmät koonneet tahot kertovat ryhmän kokoamisesta, että se tapahtui vaivatta jo olemassa olevista 
verkostoista. Verkkokonsultoinnissa on kysymys uudesta tavasta jäsentää alan asiantuntemusta ja verkosto-
ja, ja valjastaa ne tuottamaan tarvittavaa tietoa. Asiantuntijaverkostoja voidaan pitää esiasteena asiantunti-
joiden kollektiiviseen tiedonmuodostukseen. Kollektiivinen tiedonmuodostus on tavoitteellista toimintaa, jossa 
asiantuntijat selvittävät tiettyä ongelmaa tai ilmiötä. Tiedonmuodostus yhdessä on vaativampaa kuin toimimi-
nen yksin. Kollektiivinen tiedonrakentaminen on tuloksekkainta, kun asiantuntijoilla on yhteinen päämäärä ja 
tavoite. Yhdessä tuotettu tieto on enemmän kuin mihin asiantuntijat yksilöinä pystyisivät (Parviainen 2006).  
 
Verkkokonsultoinnissa asiantuntemusta tehdään näkyväksi ja hyödynnetään siten, että kaikki alan ammatti-
laiset pääsevät siitä osallisiksi. Samalla toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyy.  
 
Verkkokonsultoinnin laajentamisen lisäksi palvelun kehittämisessä haasteena on uuden työtavan käyttöönot-
to ja juurruttaminen osaksi alan käytäntöjä. Alkuvaiheessa käyttö on ollut suhteellisen vähäistä. Ne, jotka 
ovat kysyneet ja saaneet vastauksen verkkokonsultoinnissa, pitävät konsultointia verkossa tärkeänä ja luo-
tettavana tietolähteenä ja tukipalveluna. 
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Tiivistelmä 
Vain pieni osa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeista on tuottanut vaikuttavia toi-
mintamalleja palveluntuotantoon. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita voitaisiin tukea entis-
tä tehokkaammin kehittämään uusia, vaikuttavia sähköisiä palveluja? Tämä artikkeli kuvaa monitie-
teiseen malliin pohjaavan SYTYKE-suunnitelman sähköisten palvelujen toimijakeskeisen kehittämi-
sen tukemiseksi. Tuki koostuu tietovarannosta ja oppaasta, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimijoille välineitä tunnistaa potentiaalisesti lupaavia ideoita pohjaksi systeemisille palveluinno-
vaatioille, jalostaa niitä pilotoitaviksi toimintamalleiksi sekä arvioida ja jatkojalostaa niitä vaikuttavik-
si uusiksi käytännöiksi. Hankkeessa etsitään yleistettäviä prosesseja ja keinoja tukea palveluntuotta-
jien omaa osaamista ja hyödyntää asiantuntijoita toimijakeskeisten sähköisten toimintamallien kehit-
tämiseksi. Hanke tukee kansallisesti merkittävien tietoteknologiaratkaisujen (kuten kansallinen KAN-
TO-arkkitehtuuri) asiakas- ja työntekijäkeskeistä implementointia ja jatkokehitystä. 
 
 
Johdanto: systeeminen innovaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa 
 
Innovaation määrittely julkisella sektorilla ei ole helppoa: akateemisessa keskustelussa on runsaasti määri-
telmiä ja tutkimusten heterogeenisyys on suuri: Stephen Osborne on tunnistanut 23 eri määritelmää innovaa-
tiolle [1]. Määritelmää on lavennettu 1990-luvulla tuotteesta tai prosessista organisaatioiden kykyyn luoda 
uutta ja oppia [2]. Osborne on luonut palveluinnovaatioiden 4-luokkaisen typologian vähittäin tapahtuvasta 
kehityksellisestä uudistamisesta radikaaliin innovaatioon, jossa rakennetaan uudenlaisia palveluja vastaa-
maan uusia tarpeita. Innovaation ja kehittämistyön keskeisenä erona Osborne pitää epäjatkuvuutta: kehitys-
työ on vähittäistä ja jatkuvaa nykyisten palvelujen uudistamista, innovaatio on uudenlaisen palvelun käyttöön 
ottoa [2].  
 
OECD:n KISA-hankkeessa on määritelty systeeminen innovaatio sosiaali- ja terveydenhuollossa muutoksina 
koko toimintajärjestelmässä. Muutokset voivat liittyä prosesseihin, toiminnan organisointiin ja käytettyihin 
työvälineisiin. Systeeminen innovaatio kattaa hierarkian kaikki tasot paikallisista toimijoista ja toimintajärjes-
telmistä kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmään. [3] 
 
Uudistus voi tapahtua yksittäisessä tai useissa toimintajärjestelmän elementeistä (kuten toimijoiden osaami-
nen, työvälineet, prosessit, työtä ohjaavat säännöt, työnjako, toiminnan organisointi tai odotettu tuotos) [4, 5]. 
Muutos yhdessä järjestelmän elementeistä heijastuu usein paineena muuttaa muita elementtejä. Mitä use-
ampia elementtejä muutos koskettaa, sitä systeemisemmäksi innovaation luonne muuttuu [6]. 
 
Tietoteknologian erityisenä arvona sosiaali- ja terveydenhuollossa voidaan nähdä juuri uudenlaisten toimin-
tatapojen mahdollistaminen [7]. Se edellyttää kuitenkin muutoksia organisaatioiden rakenteissa, toimijoiden 
rooleissa, prosesseissa ja osaamisessa. Tietoteknologian käyttöönotto ei sinällään saa aikaan positiivisia 
vaikutuksia, vaikka se toimii ja sopii tehtävään, johon se on suunniteltu. Tietoteknologian positiiviset vaiku-
tukset syntyvät vasta, kun tavoitellut toimintatapojen muutokset toteutuvat niin, että keskeiset toimijatahot, 
joiden sitoumista uusi toimintamalli edellyttää (kuten asiakkaat, työntekijät, rahoittajat jne.) saavat muutoksis-
ta hyötyä. [vrt. 8]. Palvelun ja tekniikan onkin osoitettu muodostavan sellaisen kokonaisjärjestelmän, jonka 
kehittämiseen eivät riitä vain tekniset tai sosiaaliset muutokset, vaan kehitystyö edellyttää systeemisiä inno-
vaatioita, jossa toimijat kehittävät rinnan toimintamalleja, toimintaprosesseja, toiminnan organisointia ja niitä 
tukevaa teknologiaa.[3, 9-11]. 
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Organisaation toimijoilla itsellään on arvokasta tietoa organisaatiossa tapahtuvan toiminnan kehittämiseksi 
[12]. Muutoksen onnistumisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota henkilökunnan vaikuttamis- ja osallis-
tumismahdollisuuksiin. Osallistuminen parantaa innovaatioiden vaatiman muutoksen onnistumista [13]. Silti 
vieläkään ei ole tavatonta, että kehitys lähtee hallinnon tarpeista ja teknologiasta ja keskittyy niihin, ja asiak-
kaita ja työntekijöitä hyödyttävien palvelumallien, prosessien ja toiminnan organisoinnin uudistaminen yh-
dessä toimijoiden kanssa jää hankkeissa tekemättä [14, 15]. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto on erityisen haasteellinen kenttä tietoteknologian ja palvelukehityksen yhdistä-
vien systeemisten innovaatioiden kehittämiseen useasta syystä, mm: 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminta on tiukasti säädeltyä ja valvottua. Lait säätelevät toimintaa, 

myös hankintoja (julkishallinnon kilpailutuksen vaatimus), ja tuottavat erityisvaatimuksia sekä tekniikalle et-
tä palvelutoiminnalle.  

- Julkisella sektorilla on omanlaisensa "Liike"toimintamalli ja toimintalogiikka. Toiminnassa on voimakas eet-
tinen ulottuvuus. Järjestelmien käyttäjät muodostuvat useista sekä yksityisistä että julkisista palvelutuotta-
jista (esim. hoitoketjut) sekä palveluja käyttävistä asiakkaista (käyttäjäverkot). Järjestelmien rahoittajat eivät 
ole niiden ensisijaisia käyttäjiä.  

- Toimintatapojen muuttaminen on haasteellista. Taustalla on vahva asiantuntijakulttuuri, Organisaatiot ovat 
vahvoja instituutioita, verkostotason sopiminen on vaikeaa. Tietohallinnon osaaminen on palvelutuot-
taja(käyttäjä)-organisaatioissa edelleen vähäinen 

- Teknologiatoimittajia on rajallinen määrä, lähtökohtana useasti pakettiohjelmistot joita mukautetaan käyt-
töönottovaiheessa 

- Arviointikulttuurissa korostuu positivistisen tutkimusparadigman vaikutus, erityisesti potilasvaikutusten koh-
dalla 

 
Tarve systeemisten innovaatioiden kehittämisen tukemiseen 
 
Organisaatioilla on tänään saatavilla enemmän tietoa kuin koskaan, jonka varassa ne voivat tehdä päätöksiä 
toimintansa kehittämisestä. Eri tieteenaloilla on tuotettu runsaasti menetelmiä, joita voidaan soveltaa teknii-
kan ja palvelujen yhteiskehittelyssä ja kehitystyön vaikutusten arvioimisessa kehityksen eri vaiheissa. Mallit 
keskittyvät yleensä joko hankkeen ja innovaation suunnitteluun [16] tai sen levittämiseen [17]. Käytännön 
hankkeisiin menetelmätieto on siirtynyt huonosti. Osasyynä on se, että tieto on sirpaleista, eikä sitä ole ollut 
helppo hyödyntää. Yhtenäistä viitekehystä sen kokoamiseen ja käyttöön ei ole ollut [8, 18].  
 
Miten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat sitten käytännössä ovat tunnistaneet potentiaalisesti lupaavia 
ideoita pohjaksi systeemisille palveluinnovaatioille? Miten ideoita on jalostettu pilotoitaviksi toimintamalleiksi, 
arvioitu ja jatkojalostettu vaikuttaviksi uusiksi käytännöiksi? Usein päätöksiä palvelujen kehittämisestä ja ke-
hitystyön suuntaamisesta on tehty hyvin rajallisen tiedon pohjalta: nojaten omiin kokemuksiin, "musta tuntuu" 
ajatteluun tai teknologiatoimittajien lupauksiin ongelmien ratkaisusta. Alla esimerkki erään hankkeen liikkeel-
le lähdöstä: 
 
"Meillä yritykset oli yhteydessä kaupungin johtoon. Ne tarjosivat kaupungille teknistä innovaatiota palvelun to-
teuttamiseksi. Suunnitteluhankkeessa visioitiin palvelukorin muodostumista ja sitä, miten palvelu saataisiin yhdis-
tettyä, millaista tuotetta teknologiaosapuolilta tähän tarvittaisiin. Ei me systemaattista esiselvitystä toteutettu. 
Luotettiin eri tahojen asiantuntemukseen. Näin päästiin suoraan esiselvitysvaiheen yli ideoimaan ratkaisueh-
dotuksia. Lähtötilannekartoitus oli tarkoitus tehdä myöhemmin hankkeen käynnistyttyä. Siihen ei kuitenkaan 
saatu rahoitusta." 
 
Hallinnon ja teknologiatoimittajien visiot jäävät helposti irrallisiksi käytännön palvelutoiminnasta, sen haasteista ja 
kehityksen reunaehdoista. Esimerkkejä epäonnistuneista innovaatioista on runsaasti. Klassisena esimerkkinä on 
käytetty ministeriön vetämää Makropilottia (1998-2000). Sitä toteutettiin lukuisissa eTerveydenhuoltohankkeissa. 
Projektit eivät hankkeen aikana onnistuneet pääsemään tavoitteihinsa kehittää uusia eTerveydenhuollon palve-
luja tai teknologiatuotteita. Yhteistyö kliinisessä työssä olevien ja teknologiatoimittajien välillä jäi vähäiseksi. [19]. 
 
Tekesin terveydenhuollon teknologiaohjelman (Finwell) hankkeiden väliarviointi osoitti, että tukea tarvitaan: "tek-
nologinen uudistus ei tuo kaivattua kokonaisuuden uudistamista – tarvitaan toimintamallien ja toimintaprosessien 
kehittämistä samanaikaisesti. [Haasteena on] kehittämistä tukevien kannustinjärjestelmien puute, prosessin 
muuttamista tukevan koulutuksen ja tukitoiminnan puute. Kehittämishankkeiden vaikuttavuuden kannalta olen-
naista kaikkien osatekijöiden (Prosessit, Organisaatio, Teknologia, Tilat ja välineet, Henkilöstö) huomiointi – il-
man kokonaisuuden hallintaa kehittäminen jää irralliseksi."[20]. 
 
Myös peruspalveluministeri Liisa Hyssälä kritisoi investointeja teknologiaan ilman muutosta sosiaali- ja 
terveydenhuollon käytännön työprosesseissa tai palvelujärjestelmän perusratkaisuissa. Hyssälä perää toimivaa 
muutoksen ohjausjärjestelmää muutoksen, kuten uuden asiakastietolain, toimeenpanoon. [21]. 
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Tuotekehittäjille on julkaistu oppaita käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun [16, 22], mutta sosiaali- ja terveydenhuol-
lon toimijat ovat toistaiseksi olleet melko aseettomia. Ne, jotka osallistuvat erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoteknologiahankkeisiin oppivat tärkeitä läksyjä, mutta kuinka kumuloida tätä osaamista, vakuuttaa muut ja tu-
kea heitä kehittämään systeemisiä innovaatioita entistä tuloksellisemmin? 
 
Carlsson ja Jakobsson ovat esittäneet järjestelmien kyvylle kehittyä, innovoida ja hyödyntää innovaatioita kuusi 
vaatimusta: 1) tietopohjan muodostaminen 2) kannustejärjestelmän muodostaminen 3) yritteliäisyyden kannus-
taminen 4) resurssien luominen 6) ulkoisten hyötyjen edistäminen. Malli pohjaa viimeaikaisiin tutkimuksiin inno-
vaatiojärjestelmistä ja yritystoiminnasta.[23]. Pohjoismaisen tutkimuksen tuottaman suosituksen mukaan (s. 36, 
kirjoittajien suom.) "Tarvitaan tutkimusprojekti, jolla luodaan tutkimukseen pohjaavat suositukset siitä, kuinka 
muutetaan julkisen sektorin organisaatioita toimintaympäristöiksi, jotka tukevat paremmin innovaatioiden dif-
fuusiota ja toissijaisia taloudellisia vaikutuksia." [24]. 
 
Suunnitelma tukijärjestelmän rakentamiseksi  
 
Tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tässä artikkelissa vastataan edellä kuvattuun tarpeeseen kuvaamalla malli tietoteknologiapohjaisen palvelun ja 
tekniikan yhteiskehittelyn tutkimiseksi ja tukemiseksi [14, 25]. Artikkelissa kuvataan malliin pohjaava hankesuun-
nitelma valtakunnallisen tukipalvelun, siihen liittyvän tietovarannon ja oppaan kehittämiseksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon toimijoille vaikuttavien ePalvelujen kehittämiseksi Päämääränä on rakentaa "kokemuspankki" uusien 
hankkeiden käyttöön hankesuunnitelmien laatimiseksi, perustelemiseksi sekä päätöksenteon pohjaksi sosiaali- 
ja terveydenhuollon toimijoille hankkeita toteutettaessa. Tukipalvelun tavoitteena on, että hankkeiden toimijat 
pystyvät  

• tunnistamaan tietotarpeita kehitystyön eri vaiheissa,  
• löytämään tiedontarpeisiin vastaavia yhteiskehittelyn ja arvioinnin menetelmiä, mittareita ja indikaattoreita 

tiedon tuottamiseksi päätöksenteon tueksi hankkeen eri vaiheissa  
• tunnistamaan oma osaamisensa kehitystyössä ja verkostoitumaan sellaisten toimijoiden kanssa, joilla on 

kehittämistyöhön tarvittavaa lisäosaamista.    
 
Tutkimusongelmat ja menetelmät 
 
Hankkeessa pyritään tuottamaan sisältö tietovarantoon vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Millaisia vaikuttavia systeemisen innovaation kehittämistyön käytäntöjä löytyy sosiaali- ja terveydenhuollon tie-
toteknologiahankkeista? 
a) Mitä tietoa, millä menetelmin ja kenen toimesta eri hankkeissa on tuotettu käytettäväksi päätöksenteon poh-
jaksi hankkeiden vaiheissa 1-5? (Millainen on nykyinen systeemisen innovaation kehittämiskonsepti sosiaali- ja 
terveydenhuollossa) 
b) Miten hankkeissa kerätty tieto ja sen keräämiseksi käytetyt menetelmät ovat tukeneet siirtymistä kehitystyön 
vaiheesta toiseen ja vaikuttaneet hankkeessa kehitetyn ePalvelun käyttöönottoon ja leviämiseen? 
c) Miten hankkeiden tuottamaa tietoa voidaan dokumentoida ja luokitella pohjaksi tietovarannolle? 
 
2. Millaisia vaikuttavia systeemisten innovaatioiden kehittämistyön käytäntöjä löytyy kirjallisuudesta? 
a) Mitä menetelmiä, mittareita ja indikaattoreita kirjallisuudessa esitetään systeemisen innovaation tukemiseen ja 
palvelun ja tekniikan yhteiskehittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa? 
b) Mitä kehitystyön käytäntöjä kirjallisuudessa esitetään muilla toimialoilla, joita on mahdollista siirtää sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon? 
c) Miten kirjallisuudessa esitettyä tietoa voidaan luokitella pohjaksi tietovarannolle? 
 
3. Miten löydettyjä vaikuttavia käytäntöjä voidaan soveltaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähank-
keissa?  
a) Millaisia uusia kehitystyön käytäntöjä voidaan luoda hanke- ja kirjallisuusanalyysin pohjalta? 
b) Miten käytännöt toimivat ePalveluhankkeissa ja auttavat parantamaan niiden vaikuttavuutta? 
c) Miten käytäntöjä tulee edelleen kehittää? 
 
4.a) Miten tiedoista voidaan rakentaa yhtenäisen rakenteen omaava tietovaranto ja käyttöliittymä, jota hankkeet 
voivat tulevaisuudessa hyödyttää toimijakeskeisten systeemisten innovaatioiden rakentamisessa? 
4.b) Missä määrin menestyneiden suomalaisten systeemisten innovaatioiden kehittämisen käytännöt sosiaa-
li- ja terveydenhuollossa ovat yhteneviä muualla toteutuvien kehittämiskäytäntöjen kanssa?  
 
Jo toteutetut tapaustutkimukset [14, 15, 25-28] ovat toimineet pohjana mallin rakentamiselle ja jatkokehitykselle. 
Mallin avulla jäsennellyt kuvaukset näissä hankkeissa koetusta tiedontarpeesta, tiedonkeruuseen käytetyistä 
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menetelmistä ja niiden vaikuttavuudesta toimivat tukijärjestelmän rakentamisen ensimmäisenä "iteraationa". Tu-
kijärjestelmää kehitetään edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa yhteistyössä rakennettavan 
yhtenäisen tietorakenteen avulla jäsennetyllä analyysillä valikoiduista hankkeista pohjaksi "kokemuspankille" 
hankkeista (tutkimusongelma 1). Valikoitavien hankkeiden määrä riippuu saatavien resurssien määrästä, kuiten-
kin vähintään neljä valtakunnallisesti merkittävää, sähköisiä toimintamalleja käyttöön tuottanutta hanketta (yksi 
kullekin partnerille), joiden vaikuttavuutta on selvitetty. Hankedokumenttien sekä hanketoimijoiden haastatte-
lujen avulla tuotetaan hankkeista tietoa koetuista tietotarpeista, käytetyistä menetelmistä, mittareista ja indi-
kaattoreista sekä osaajista, joiden avulla hankkeissa on tuotettu tietoa päätöksenteon tueksi potentiaalisesti 
lupaavien ideoiden valikoimiseksi, niiden jalostamiseksi pilotoitaviksi toimintamalleiksi, niiden arvioimiseksi ja 
jatkojalostamiseksi vaikuttaviksi uusiksi ePalveluiksi.  
 
Käytettyjen menetelmien, mittareiden ja indikaattoreiden merkitys hankkeiden työskentelylle analysoidaan. 
Eri vaiheita tukeneet "hyvät käytännöt, mittarit ja indikaattorit" kootaan kokemuspankkiin, samoin koetut haas-
teet tiedon keruussa ja eri menetelmien käytössä. Tuloksia käsitellään työseminaarissa, jossa arvioidaan tulok-
sia ja eri menetelmien hyödyntämispotentiaalia uusissa ePalveluhankkeissa.  
 
Toiseen tutkimusongelmaan vastaamiseksi kootaan aikaisemman tutkimuksen tuottamaa näyttöä systeemisten 
innovaatioiden kehittämisestä sekä sitä tukevista yhteiskehittelyn, konstruktiivisen arvioinnin ja mittaamisen me-
netelmistä sosiaali- ja terveydenhuollossa ja soveltuvin osin muilla toimialoilla. Katsauksen laatimiseksi määritel-
lään kysymykset, joihin etsitään vastausta, sekä ne kriteerit, jotka täyttävien tutkimusten uskotaan vastaavan ky-
symyksiin luotettavimmin. Kirjallisuus käydään läpi mahdollisimman kattavasti, rajaten tarkastelu vain niihin tie-
teellisiin artikkeleihin, jotka täyttävät ennalta asetetut kriteerit. Katsauksen avulla voidaan kuvailla, tukevatko eri 
tutkimukset toisiaan vai ovatko tulokset kenties ristiriitaisia. Työseminaarissa kentän toimijoiden kanssa arvioi-
daan kirjallisuudessa esitettyjen ja eri toimialoilla käytettyjen menetelmien siirrettävyyttä sosiaali- ja tervey-
denhuollon kontekstiin.  
 
Kolmanteen tutkimusongelmaan vastaamiseksi hankkeessa pyritään liittymään ainakin yhteen kansallisesti mer-
kittävään, käynnistyvään sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämishankkeeseen. Hankkeel-
le tarjotaan tukea tietovarannon hyödyntämiseksi, samalla keräten tietoa tuen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta 
sekä kehittämistarpeista. Tähän liittyen kootaan myös verkostoa, josta hankkeet saavat asiantuntija-apua sys-
teemisten innovaatioiden tukemiseen ja eri vaiheeseen sijoittuvien menetelmien käyttöön. Pohjan verkostolle 
muodostavat SYTYKE-hankesuunnitelmaa kehittäneiden verkosto, johon kuuluvat tällä hetkellä Stakesin tietoyh-
teiskuntayksikkö, Turun Kauppakorkeakoulu (johtamisen laitos, tietojärjestelmätiede) sekä Porin yksikkö (hyvin-
vointitalous), Oulun yliopisto (tietojenkäsittelytieteen laitos ja FinnTelemedicum), Kuopion yliopisto (terveyshal-
linnon ja -talouden laitos). Palveluntuottajista, joiden hankkeissa tukijärjestelmää on mahdollista pilotoida, muka-
na ovat alkuvaiheessa Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus sekä OYS.  
 
Neljänteen tutkimusongelmaan vastaamiseksi suunnitellaan tukipalvelu iteratiivisesti yhteistyössä tukijärjeste-
män tulevien käyttäjien kanssa. Ensimmäinen tietorakenne luodaan jo toteutettujen tapaustutkimusten pohjalta 
paperisena, sitä arvioidaan ja kehitetään edelleen paperi- ja  sähköisen prototyypin avulla yhteistyössä hank-
keessa mukana olevien palveluntuottajien ja teknologiatoimittajien kanssa. SYTYKE-hankkeen sivut avataan ke-
säkuussa 2007 (http://sty.stakes.fi/SYTYKE).  
 
Tukijärjestelmän pohjalla oleva malli systeemisen innovaation kehittämisestä sosiaali - ja terveydenhuollossa 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatio- ja teknologian arviointitutkimuksissa on perätty rikkaampia, alakohtaisia 
analyysejä teknologioista ja toimintaympäristöistä, joissa niitä on sovellettu [29, 30]. Tämän mukaisesti lähtökoh-
ta mallille kehitettiin tapaustutkimuksen pohjalta väitöskirjassa [14] (kuvio 2). Mallia on hyödynnetty ja edel-
leen kehitetty sähköisen reseptin pilotin arvioinnissa [25], ja muissa hankearvioinneissa [14, 15, 27, 28]. 
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5. Vakiintuminen 
laajaan käyttöön 

Palvelun kehityssyklli

Tekniikan
kehityssykli

Työkalut
resurssit RAHOITTAJAT

TEKNOLOGIA-
YRITYKSET

lääkärit 
hoitajat

Toiminnan kohde, moti ivi
tuotos

Säännöt Yhteisö Työn-
jako

ASIAKKAAT

TERVEYDENHUOLLON
ORGANISAATIO 1

SÄÄNTÖJÄ TUOTTAVAT
KANSALLISET TOIMIJAT

TERVEYDENHUOLLON ORG.2
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kehittäminen (muutoksen laadun, kustannusvaikutusten ja 
turvallisuuden konstruktiivisen arvioinnin menetelmät)
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TEKNOLOGIA-
YRITYKSET

lääkärit 
hoitajat

Toiminnan kohde, motiivi
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TYÖPROSESSIT

3. Uusi ePalvelumalli: käyttöönotto ja arviointi 
(testausmenetelmät, muutokset lähtötilanteen 
indiaattoreissa, haasteiden ratkeaminen)

1. a) Lähtötilanne ja sitä kuvaavat indikaattorit (palvelun laatu, 
kustannustehokkuus, turvallisuus)
b) Lähtötilanteen haasteiden analyysi, ratkaisujen etsintä (benchmarking, 
muutosten laadun, kustannusvaikutusten, turvallisuuden ennakoinnin 
menetelmät)

 
 
Kuvio 1. Malli palvelun ja tekniikan yhteiskehittelyn tutkimiseksi ja tukemiseksi [14, 25] 
 
 
Hankkeista koottu tieto on jäsennetty ekspansiivisen oppimisen syklin [31] ja verkottuneen toimintajärjestelmän 
mallin avulla ja mallinnettu kuvion 2 esittämäksi syklimalliksi. Mallin rakentuminen ja täsmentyminen on kuvattu 
tarkemmin toisaalla. [25] 
 
Malli kuvaa palvelun kehityssykliä (suurempi sykli), johon nivoutuu tietoteknologian kehityssykli (pienempi 
sykli) ePalvelun kehittämiseksi. Malli lähtee siitä, että päätökset palvelun kehittämiseksi perustuvat jonkin ta-
soiseen ja joillain menetelmillä koottuun tietoon mm. nykyisen palvelumallin ja sen kehityshaasteiden (esim. 
teknologian, sääntöjen, asiakkaiden, hoitokäytäntöjen, toiminnan organisoinnin yms. muutokset tai sisäiset 
kehittämispaineet) tunnistamisesta ja ratkaisumallien etsimisestä. Päätökset tietoteknologian valitsemiseksi 
perustuvat käytettävissä olevaan tietoon mm. eri vaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta ratkaisemaan pal-
velun kehityshaasteita. Uuden teknologiapohjaisen palvelumallin kehittämisessä hyödynnetään eri menetel-
millä koottua tietoa uudelle toimintamallille asetettavista vaatimuksista ja rakennettavan ePalvelujärjestelmän 
ominaisuuksien vastaavuudesta niihin (vrt. ISOn käyttäjäkeskeinen suunnittelumalli [32]. Uuden sähköisen 
palvelun pilotoinnin aikana käytetään erilaisia menetelmiä tiedon keräämiseksi mm. palvelun ja tekniikan 
toimivuudesta, soveltuvuudesta käyttöön, käytettävyydestä, vaikutuksista jne, jonka avulla uutta toimintamal-
lia ja sitä tukevaa teknologiaa kehitetään edelleen ja levitetään paikallisessa toimijaverkostossa.  
 
Kuvattua mallia hyödynnettiin ja jatkokehitettiin sähköisen reseptin arvioinnissa tiedon jäsentämiseen. Säh-
köisen reseptin tapauksessa keskeiseksi kehitystyön kohteeksi muotoutuivat kansalliset säännöt, ja tekniikan 
ja palvelun kehitys jäi niille alisteiseksi. Mallia käytettiin jäsentämään tietoa eri toimijatahojen tarpeista ja 
reunaehdoista kansallisen järjestelmän käyttöönotolle järjestelmän rakennus- ja pilotointivaiheessa. Tietoa 
hyödynnettiin eReseptihankkeessa ja eReseptilainsäädännön laatimisessa joiltain osin.  
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Innovaation
Leviämisen 5. UUDEN TOIMINTAMALLIN
aste VAKIINTUMINEN

kansalaisten, organi-
saatioiden, valtiovallan
näkökulmasta

4. UUDEN TOIMINTAMALLIN
LEVITTÄMINEN, RÄÄTÄLÖINTI

kansalaisten, organi-
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BENCHMARKING=> TOIMINTAMALLIN MALLIN KOKEILU,
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tekniikan kehitys näkökulmasta näkökulmasta
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Arvioinnin kriteereitä PALVELUN LAATU MUUTOKSEN LAATU TEKNIN EN VAIKUTUSTEN KANSALLISEN TASON

KUSTANNUS- TOIMIVUUS LEVIÄMINEN VAIKUTTAVUUS
TEHOKKUUS KÄYTETTÄVYYS (LAATU, KUSTANNUS-
TURVALLISUUS PALVELUN LAATU TEHOKKUUS, TURVALLISUUS)

KUSTANNUS-
TEHOKKUUS
TURVALLISUUS  

 
Kuvio 2. Viisivaiheinen malli innovaation kehittämisen ja leviämisen analysoimiseksi ja tukemiseksi [15, 33]. 
 
 
Kuviossa 1 esitetyn mallin käytön haasteena e-reseptin arvioinnissa oli se, että malli kuvaa paikallisessa 
toimijaverkossa tapahtuvaa kehitystä. E-reseptin loppuraportissa mallia oli jatkojalostettu "avaamalla" sykli 
kolmesta ajallisesti peräkkäisestä osasyklistä koostuvaksi malliksi ja jatkamalla sitä kahdella innovaation dif-
fuusiomallista [17] sovelletulla osasyklillä. Lopputulemana oli viisivaiheinen innovaation kehittämisen ja le-
viämisen malli (kuvio 2). E-reseptin arviointi osoitti, että järjestelmän leviämiseen vaikuttavat paitsi säädetty 
laki, mm. käyttöön ottavien organisaatioiden, työntekijöiden sekä kansalaisten valmius, intressit ja osaami-
nen. Järjestelmän levittyä riittävän laajalti voidaan arvioida kansallisen tason vaikutukset erilaisten indikaatto-
rien valossa [17]. 
 
Lopuksi 
 
Useat tutkimukset vuosien takaa osoittavat saman minkä tuoreemmatkin: tietojärjestelmähankkeissa tarvit-
taisiin parempi ymmärrys siitä, miten ideoita jalostetaan vaikuttaviksi toimintamalleiksi, toiminnan ja tekniikan 
yhteiskehittämisestä ja sitä tukevista tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmistä hankkeen eri vaiheissa. [34-
37]. Ulkopuolinen arviointi voi tukea mutta ei korvata hankkeessa kerättävää tietoa [28]. Hankkeissa tarvi-
taan myös kykyä hyödyntää tietoa hankkeen suuntaamiseksi, kehitystyön kokonaisuuden johtamiseksi ja 
hallitsemiseksi.  
 
Tuottamalla sosiaali- ja terveydenhuoltoon soveltuva, näyttöön pohjaava konsepti systeemisten innovaatioi-
den rakentamisen ja johtamisen tueksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, sitä tukeva tietovaranto sekä opas sen 
käyttämiseksi voidaan tukea palveluntuottajien osaamista ja yhteyksiä asiantuntijoihin toimintamalliensa ke-
hittämiseksi uusien tietoteknologiaratkaisujen (kuten kansallinen KANTO-arkkitehtuuri) avulla. Samalla voi-
daan tukea kansallisesti merkittävien tietoteknologiaratkaisujen implementointia ja asiakaslähtöistä jatkokehi-
tystä, kehittäen samalla systeemisten innovaatioiden teoriaosaamista.  
 
Riittävän syvällisen analyysin pohjalta koottu näyttö innovaatioprosessin menestystekijöistä erilaisissa hank-
keissa auttaa kumuloimaan hankkeissa syntyvää osaamista, mikä on edellytys sosiaali- ja terveysalan inno-
vaatiokyvyn kehittämiselle. Lisäämällä sosiaali- ja terveydenhuollon innovaatiotoimintaa koskevaa ymmärrys-
tä voidaan antaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille välineitä parantaa palvelujen kilpailukykyä ja edistää 
uusien, myös kansainvälisesti menestyvien, asiakaskeskeisten palvelukonseptien ja -toimintamallien synty-
mistä. 
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Tiivistelmä 
Kansallisessa terveyshankkeessa pilotoidaan hoitotyön rakenteisen kirjaamisen mallia sähköisissä po-
tilastietojärjestelmissä useissa terveydenhuollon organisaatioissa. Yhtenäinen kirjaamisen malli saa 
aikaan uuden toimintatavan hoitotietojen käsittelyssä, johon aikaisemmin on kulunut runsaasti aikaa. 
Kirjaamisen malli voidaan nähdä innovaationa, jonka käyttöönottoa seurataan ja arvioidaan sen vakiin-
tumisen edistämiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida hoitotyön kirjaamista, kun hoita-
jat ovat käyttäneet kirjaamismallia jo jonkin aikaa. Arvioinnin lähestymistapa on kehittämishankkeen 
aikana tapahtuva formatiivinen arviointi. Arviointiin valittiin neurologisten potilaiden hoitokertomusai-
neisto (n= 62), joka on osa suurempaa potilaskertomusaineistoa. Aineisto analysoitiin määrällisesti 
hyödyntäen Access- tietokanta- ja SPPS tilastoanalyysiohjelmaa sekä tiedon laadun arviointi tehtiin si-
sällön analyysin avulla. Alustavien tulosten perusteella hoitotyötä kirjataan arvioitavan hoitotyön kir-
jaamisen mallin mukaisesti hoidollisen päätöksenteon vaiheita noudattaen. Aineiston perusteella hoi-
don suunnitteluvaiheessa esiintyy potilaiden hoidon tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyssä epätark-
kuutta, eivätkä hoidon tavoitteet ole välttämättä laadittu hoidon tarpeiden pohjalta. Arvioinnin perus-
teella henkilökunta tarvitsee lisää koulutusta ja ohjausta hoitotyön mallin mukaiseen kirjaamiseen. Li-
säksi ohjelmistoja tulee kehittää siten, ettei useita hoitotietoja voi kirjata samaan kenttään, ja ettei usei-
ta kirjauksia tallennu samalle kellonajalle. Nämä toimenpiteet parantavat sekä järjestelmän käytettä-
vyyttä että tiedon luotettavuutta. 
 
 
Johdanto 
 
Osana kansallista terveyshanketta kehitetään sähköisiä potilasasiakirjajärjestelmiä. [1] Vuonna 2003-04 sähköis-
ten potilasasiakirjojen valtakunnallista määrittelyä toteutettiin useassa osahankkeessa. Sähköisen potilaskerto-
muksen ydintiedot määriteltiin 2003 [2]. Sähköisellä potilaskertomuksella tarkoitetaan tietovarastoa, johon on 
talletettu hoidettavan henkilön terveystietoa tietoturvallisesti tietokoneella käsittelyyn sopivassa muodossa 
siten, että tietoa voidaan käyttää ja siirtää autorisoiduille käyttäjille ja prosesseille. Sähköinen potilaskertomus 
sisältää aikaisempaa, ajankohtaista ja tulevaisuuteen liittyvää tietoa ja sen pääasiallinen tarkoitus on tukea jat-
kuvaa, tehokasta ja laadukasta potilaan hoitoa. [3] Sähköisen potilaskertomuksen ydintiedot ovat keskeisiä po-
tilaan terveyden- ja sairaanhoidon tietoja. Niillä kuvataan ja arvioidaan joko suunniteltua tai toteutunutta hoi-
toa tai niitä molempia. Hoitotyön ydintiedot ovat osa sähköisen potilaskertomuksen ydintietokokonaisuutta. 
Hoitotyön ydintietoja ovat hoidon tarve, hoitotyön toiminto, hoidon tulos, hoitoisuus ja hoitotyön yhteenveto. 
Ydintietojen kirjaaminen rakenteisessa muodossa edellyttää, että käytetään standardoituja termistöjä: sanas-
toja, nimikkeistöjä ja luokituksia [2, 4, 5]. 
 
Potilaan päivittäinen hoito kirjataan potilastietojärjestelmän osana olevaan hoitokertomukseen. Kirjaamisen 
rakenteena on käytetty jo paperiperustaisessa järjestelmässä hoidollisen päätöksentekoprosessin vaiheita: 
hoidon tarpeen arviointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi. Sähköisissä potilastietojärjestelmissä hoitotiedot 
kirjataan hoidollisen päätöksentekoprosessin mukaan hierarkisilla luokituksilla, joita täydennetään vapaalla 
kertovalla tekstillä. [2, 4, 5] 
 
Hoidon tarve on hoitotyön henkilöstön laatima kuvaus potilaan terveydentilaan liittyvistä, jo olemassa olevista 
tai tulevaisuudessa mahdollisista ongelmista, joita voidaan poistaa tai lievittää hoitotoiminnoilla. Potilasker-
tomukseen kirjataan hoidon kannalta merkittävät hoidon tarpeet. Hoitotyön toiminnot kuvaavat potilaan hoi-
don suunnittelun ja toteutuksen. Potilaskertomukseen kirjataan hoidon kannalta tärkeät hoitotyön toiminnot. 
Hoidon tulokset kuvaavat potilaan tilassa tapahtuneita muutoksia [5]. Hoitotyön tarpeen (diagnoosi) perus-
teella odotettuja tai toteutuneita tuloksia eli potilaan tilaa voidaan arvioida erilaisilla asteikoilla. Karkea arvi-
ointi voi tapahtua esimerkiksi kolmiportaisella asteikolla: parantunut (improve), ennallaan (stabilize) tai huo-
nontunut (deteriorate) [6]. Hoitotyön yhteenveto koostetaan hoitojakson kannalta keskeisistä tiedoista, ja sitä 
voidaan hyödyntää potilaan jatkohoitopaikkaan lähetettävässä hoitopalautteessa [4]. Hoitotyön sisältöä kirja-
taan hoitoprosessin eri vaiheissa luokituksesta valittavalla luokalla, jota täydennetään vapaalla tekstillä [5]. 
Hoitotyön ydintietoja kirjataan hoitokertomukseen, joka käsittää potilaan hoidon suunnitteluun, toteutukseen, 
seurantaan ja arviointiin liittyvän dokumentaation. 
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Sähköisen potilaskertomuksen ydintiedot voidaan nähdä innovaationa. Innovaatiolla tarkoitetaan uutta ideaa tai 
käytäntöä, joka käyttäjien tulee ottaa käyttöön. [vrt. 7]. Sähköisen potilastietojärjestelmän hoitokertomukseen kir-
jaaminen hoitotyön ydintietojen mukaisesti on uusi toimintamalli. Innovaation käyttöönottajien tulee nähdä myös 
hyödyt joita uusi toimintamalli tuo käyttäjille, jotta se hyväksytään. [vrt. 7]. Hoitotyön ydintietojen hyötyinä on tie-
don uudelleen käyttö, kertaalleen kirjattua tietoa voidaan hyödyntää useissa eri tarkoituksissa. Sitä voidaan ja-
lostaa, ja hyödyntää kliinisessä, hallinnollisessa ja terveyspoliittisessa päätöksenteossa sekä tutkimukselli-
siin tarkoituksiin [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vrt. 2, 4]. Hoitotyö saadaan näkyväksi kuvaamalla hoitotyön tarpei-
ta,ja  hoitotyön toimintoja sekä arvioimalla niiden vaikutuksia [15, 16, 17, 18, 19]. 
 
Sähköisen potilaskertomuksen keskeisten tietojen rakenteistaminen mahdollistaa useita asioita: haettava tie-
to löytyy suuresta tietojoukosta, voidaan tehdä erilaisia yhteenvetoja, päätöksenteon tuen järjestelmiä voi-
daan liittää sähköiseen potilaskertomukseen, voidaan seurata laatua omassa organisaatiossa sekä verrata 
tietoja eri toimintayksiköiden ja alueiden välillä tai kansallisesti. Lisäksi tietoja voidaan hyödyntää tilastoinnis-
sa, lakisääteisessä toiminnan seurannassa ja hoidon saatavuuden seurannassa. Sovitussa eli standar-
doidussa muodossa talletettu tieto tarjoaa myös tutkimukselle luotettavia ja yhtenäisiä muuttujia. Näin voi-
daan saada tietoa eri toimintojen tehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja hoitoaikojen kestosta, ja sitä voidaan 
hyödyntää johtamisessa ja kustannusten seurannassa. Aikamääreiden liittäminen tietoihin mahdollistaa eri-
laisten laatumittareiden kehittämisen ja käyttämisen. Tiedoista voidaan koota perustietokantoja ja tietovaras-
toja [2, 4] 
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmien arviointitutkimuksissa (n=983) ainoastaan 13 %:ssa oli tutkimuskohteena 
tiedon laatu. Lähestymistapa on pääasiassa ollut kvantitatiivinen ja käytetyt menetelmät ovat vaihdelleet. 
Yleensä sähköisen potilaskertomuksen tietosisältöä on verrattu paperisen potilaskertomuksen sisältämään 
tietoon [20]. Suomessa sähköisen potilaskertomuksen tietosisältöä on aikaisemmin tutkittu lähinnä hoitotyön 
tiedonhallinnan alueella. Sähköisien hoitotyön suunnitelmien on todettu olevan strukturoituja ja ne perustuvat 
hoitotyön prosessimalliin, mutta niiden tietosisältöjä ei ole vakioitu. [21] Luokitusten osalta Suomalaisen hoi-
totyön toimintoluokituksen on todettu kuvaavan hoitotyön käytäntöjä erikoissairaanhoidossa. Kuitenkin eri 
erikoisaloilla luokituksen käyttö eroaa ja sitä on tarpeen kehittää edelleen [22]. Jäsenneltyjen ja standardoitu-
jen sähköisten hoitotyön palautteiden on todettu parantavan dokumentoinnin laatua [23].  
 
Tutkimuksen tarkoitus 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida hoitotyön ydintietojen ilmenemistä neurologisissa hoitosuunni-
telmissa. Kiinnostuksen kohteena ovat seuraavat kysymykset: 1. Miten hoidon tarve, hoitotyön toiminnot ja 
hoidon tulokset on kirjattu hoitosuunnitelmiin? 2. Miten hoidon tavoitteet vastaavat hoidon tarpeita? 
 
Tutkimusmenetelmälliset lähtökohdat 
 
Arvioinnin lähestymistapana on standardi- ja normiperusteinen arviointi. Hoitokertomuksen tietosisällön arvi-
ointiin kriteerit muodostettiin hoitotyön kirjaamisen mallista, osasta kansallisessa terveyshankkeessa määritellyis-
tä hoitotyön ydintiedoista: hoidon tarve, hoitotyön toiminnot ja hoidon tulos sekä Suomalaisesta hoidon tarve ja 
hoitotyön toimintoluokituksesta. Tässä tutkimuksessa on kyse formatiivisesta arvioinnista. Arviointi tapahtuu 
kehittämisprojektin aikana ja tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön kirjaamisen kehittämisessä. 
 
Aineiston keruu ja käsittely 
 
Tutkimussuunnitelmalle saatiin puoltava lausunto 2004 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tut-
kimuseettiseltä toimikunnalta ja tutkimuslupa anottiin Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä 
vuonna 2005. Tutkimuksen aineisto on osa suurempaa sähköistä potilaskertomusaineistoa. Aineisto käsittää 
satunnaisesti poimitut lääkärien kertomustekstit, hoitokertomukset, laboratoriotulokset sekä hoitojaksotiedot neu-
rologian ja kirurgian erikoisaloilta Pohjois-Karjalan keskussairaalasta (N=9098). Tässä tutkimuksessa analysoi-
daan hoitokertomuksia neurologian erikoisalalta. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa sähköistä potilaskerto-
musta on käytetty kaikilla erikoisaloilla vuodesta 2000 alkaen. Hoitokertomus on otettu vaiheittain käyttöön 
vuodesta 2003 lähtien. Hoidon tarveluokitus on otettu käyttöön 29.3.2004 ja Hoitotyön toimintoluokitus 
12.2.2003. Neurologian vuodeosasto on osallistunut hoitokertomuksen pilotointiin vuodesta 2004 alkaen. 
Hoitokertomus sisältyy potilaskertomusjärjestelmään ja on rakenteeltaan vakioitu. Hoitotyön prosessin mu-
kaan strukturoitu hoitokertomus on jäsennetty kolmeen osioon: “Suunnitelma”, “Toteutus” ja “Arviointi” . 
 
Aineisto saatiin ASCII-muodossa ja siitä oli poistettu potilaiden henkilötunnukset ja korvattu ne yksilöivällä kah-
deksan merkin tunnisteella. Aineisto tallennettiin Exceliin, koska aineistosta hävisi osa sitä siirrettäessä suoraan 
Accessiin. Tiedot eivät myöskään olleet erillisissä tietokentissä, joten tarpeelliset tiedot vietiin eri tietokenttiin 
manuaalisesti. Neurologisissa hoitosuunnitelmissa oli mukana myös kirurgian hoitosuunnitelmia, jotka pois-
tettiin. Samoin aineistosta poistettiin samalle kellonajalle kirjautuneet useammat kirjaukset, jotka vastasivat 
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joko toisiaan tai toisessa kirjauksessa oli esimerkiksi yksi komponentti kirjattu lisää ja kaikki olivat tallentu-
neet uudestaan. Toteutus-osioon oli kirjattu myös hoidon arviointia esimerkiksi nukkunut hyvin nämä siirret-
tiin Arviointi-osioon tai jos samassa kirjauksessa oli kirjattu sekä hoidon toteutusta että arviointia, niin tällöin 
arvioinnit siirrettiin Arviointi-osuuteen. Sekä hoidon tarpeissa että hoitotyön toiminnoissa oli osassa kirjauksia 
pelkkä luokituksen koodi ja nämä jätettiin myös pois analyysistä. Hoitokertomuksen Suunnitteluosaan oli kir-
jattu saapumistapa, tulosyy, hoidon tarpeet, hoidon päätavoite, hoidon tavoitteet sekä hoitotyön keinoja. 
Tässä ei tarkastella saapumistapaa ja eikä tulosyytä. 
 
Aineisto analysoitiin tekemällä kyselyjä Access-tietokannasta, laskemalla frekvenssejä SPSS-tilasto-
ohjelmistossa. Lisäksi sisällön analyysin avulla verrattiin hoidon tarpeita asetettuihin hoidon tavoitteisiin. 
 
Alustavia tuloksia 
 
Hoitokertomuksiin (n= 62) ovat kirjanneet eri asteiset sairaanhoitajat, perushoitajat ja mielenterveyshoitajat  
hoitoprosessin kaikissa vaiheissa (Taulukko 1). Potilaiden määrä ja hoitokertomuksen eri vaiheisiin kirjaami-
sen ajankohdat vaihtelivat. Hoidon suunnitteluvaiheeseen oli lisäksi kirjattu tietoja meetingeistä, omaispala-
vereistä tai kuntoutuskokouksesta kirjauksia (n=105), joita ei tässä analysoida. Hoidon suunnittelu vaiheen 
kirjausten määrä potilasta kohden vaihteli 1-6. Useimmiten (n=36) oli tehty yksi hoidon suunnittelu -vaiheen 
kirjaus, johon liittyi useita toteutuksia ja arviointeja. 
 
Taulukko 1 
 
 Suunnittelu Toteutus Arviointi 
Potilas 55 47 54 
Kirjausten määrä 84 3181 3267 
Ajankohta 5.7.2004- 17.1.2006 8.10.2003- 17.1.2006 13.9.2004-17.1.2006 
 
Hoitokertomukseen hoidon tarpeita ja hoidon tavoitteita oli kirjattu hoidon suunnittelu vaiheessa (n= 11) eri 
ajankohtina. Näistä kolmessa oli ensin määritelty hoidon tavoitteet ja vasta sen jälkeen määritelty hoidon tar-
peet. Hoidon tarpeita ei oltu määritelty neljässä hoitosuunnitelmassa. Viidessä hoitosuunnitelmassa ei oltu 
asetettu hoidon tavoitteita. Hoidon suunnittelussa oli kirjattu hoidon tarpeet, hoidon päätavoite (47), hoidon 
tavoitteet (n=376) sekä hoitotyön suunniteltuja toimintoja. Hoitotyön suunniteltuja toimintoja oli kirjattu joko 
hoidon tavoitteisiin tai itsenäisenä osana. Jos kirjaaminen oli tapahtunut itsenäisesti niin siinä oli hyödynnetty 
luokituksen pääkomponenttia. 
 
Hoidon tarpeiden kirjaaminen vaihteli siten, että hoidon tarpeita oli kirjattu hyödyntäen luokituksen kompo-
nenttia, pääluokkia tai alaluokkia sekä vapaamuotoista tekstiä eri yhdistelmillä. Hoidon tarpeiden kirjaaminen 
komponenttien mukaan on esitetty taulukossa 2. Kun hoidon tarpeita oli kirjattu luokituksen pääluokka-
tasolla niin yhteen pääluokkaan sisältyi useita tarpeita, jotka eriteltiin. Hoidon tarpeet ja hoidon tavoitteet ei-
vät aina vastanneet toisiaan. Seitsemällä potilaalla oli arvioitu hoidon tarpeita uudelleen hoitojakson aikana 
ja viidellä myös tavoitteet oli asetettu uudelleen. Ainoastaan yhdellä potilaalla ei hoidon tarpeen määrittelys-
sä oltu hyödynnetty luokitusta lainkaan. Suunnittelu-osasta löytyi myös lääkärin määräyksiä (n=4) ja röntgen-
lausuntoja (n=2). Ainoastaan neljässä kirjauksessa oli kirjattu väärän komponentin alle esimerkiksi tupakointi 
fyysisen tasapainon alle tai lääkitys aktiviteetin alle. 
 
Hoitotyön toimintoja määrä potilasta kohden vaihteli 1-238. Hoitotyön toimintojen kirjaamisessa oli hyödyn-
netty pääasiallisesti hoitotyön toimintoluokituksen pää- ja alaluokkia ja vapaamuotoista tekstiä. Ainoastaan 
kuudessa kirjausta oli tehty hyödyntäen komponenttia ja neljässä kirjauksessa oli pelkästään vapaamuotois-
ta tekstiä. Eri hoitotyön toimintojen käyttö komponenttien mukaan esitetään taulukossa 2. Neurologisen hoi-
totyön toimintojen ja tulosten kirjaamisessa käytettiin kaikkia luokituksen komponetteja. Hoitotyön toiminnois-
ta eniten kirjattuja toimintoja olivat Toiminnallinen kuntoutus (n=1551), Virtsaamisen seuranta (n=1276) ja 
Psyykkisen tilan seuranta (n=1232). 
 
Hoidon tuloksia oli kirjattu potilasta kohden 1-244. Hoitotyön arviointi oli kirjattu hyödyntäen pääasiassa luo-
kituksen komponenttia, jolla toimintoja oli kirjattu. Hoidon tulosten kirjaaminen komponenttien mukaan on 
esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Hoitokertomukseen kirjatut hoidon tarpeet, hoitotyön toiminnot ja hoidon tulokset 
 
Komponentti / Hoitotyön       
ydintieto 

Hoidon tarve 
(n=486) 

Hoitotyön toiminto 
(n=12626) 

Hoidon tulos 
(n=12241) 

Aktiviteetti 68 3251 3036 
Erittäminen 50 2623 2266 
Selviytyminen 21 327 269 
Nesteytys 7 206 237 
Terveyskäyttäytymien 8 8 10 
Terveyspalvelujen käyttö - 8 4 
Lääkehoito 5 407 421 
Ravitsemus 16 369 478 
Fyysinen tasapaino 41 926 834 
Hengitys 8 362 438 
Kanssakäyminen 26 480 703 
Turvallisuus 5 7 21 
Itsehoito 144 1749 1214 
Psyykkinen tasapaino 31 1256 1518 
Aistitoiminto 17 55 64 
Kudoseheys 23 521 585 
Jatkohoito 16 71 143 
 
 
Pohdinta 
 
Hoitotyön rakenteisen kirjaamisen mallia on kehitetty osana kansallisen sähköisen potilastietojärjestelmän 
käyttöönottoa. Kirjaamisen mallin kehittämistyö oli jo alkanut aikaisemmin Pohjois-Karjalan keskussairaalas-
sa, jossa siten voitiin pilotoida mallin ensimmäistä vaihetta ja toimintoluokituksen käyttöä sähköisessä hoito-
kertomuksessa. [1] 
 
Hoitotyön suunnitteluvaiheessa oli kirjattu hoidon tarpeita, asetettu hoidon päätavoite ja hoidon tavoitteet, 
suunniteltuja ja toteuteuneita hoitotyön toimintoja sekä arvioitu hoidon tuloksia. Hoitotyön suunnittelun osalta 
kirjaaminen oli puutteellista. Kaikille potilaille ei oltu määritelty hoidon tarpeita eikä myöskään hoidon tavoit-
teita. Suunniteltuja hoitotyön toimintoja ei myöskään oltu kirjattu tai ne oli kirjattu hoitotyön tavoitteisiin. Hoi-
don suunnittelun kirjaamiseen tarvitaan lisää koulutusta, jotta sen kirjaamiseen sitoudutaan. Hoidon tarve-
luokituksen käyttöönotto on tapahtunut myös myöhemmin kuin Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen, 
josta voi johtua ettei luokituksen käyttö ollut vielä vakiintunutta. Hoitotyön toiminnot oli kirjattu pääosin hoito-
työn toimintoluokituksen avulla. Hoidon tulokset oli kirjattu luokituksen pääkomponettien avulla, mutta käy-
tössä ei ollut arviointiasteikkoa. 
 
Potilaskertomusohjelmistojen kehittämisessä tulisi huomioda, että tiedot tallettuisivat erillisiin tietokenttiin, jot-
ta tiedon uudelleenkäyttö olisi vaivatonta sekä päivittäisessä työskentelyssä että tutkimuksellisissa tarkoituk-
sissa. Ohjelmistoissa ei myöskään tulisi olla mahdollista kirjata pelkästään luokituksen koodia vaan aina tulisi 
myös tallentua siihen liittyvä selkokielinen tieto. Lisäksi kirjausten tulisi tallentua vain kerran, jotta tietoa voi-
daan hyödyntää esimerkiksi tilastoinnissa. 
 
Jatkossa on tarkoituksena tarkastella hoidollisen päätöksentekoprosessin mukaisesti kirjaamista eli kohden-
tuvatko hoidon tavoitteet, toteutus ja hoidon arviointi hoidon tarpeeseen. Lisäksi voidaan tarkastella yhteen 
hoitotyön tarpeeseen kohdistuvien hoitotyön toimintojen määrää ja sitä, millaisia hoitotyön toimintoja eri hoi-
totyön tarpeisiin kohdistuu. Hoitotyön tulokset on yhdistettävä hoidon tarpeeseen ja hoitotyön toimintoihin, 
jotta saadaan selville hoidon vaikuttavuus. Samoin mahdollista olisi vertailla mitä eroja on eri ikäryhmissä, eri 
diagnoosin omaavilla potilailla tai hoidon kestossa. 
 
Hyödynnettäessä hoitotyön ydintietoja hoitotyön dokumentaatiossa voidaan sähköisen kansallisen arkiston 
laajoista tietokantoista seurata hoitokokonaisuuksia pitkien ajanjaksojen aikana. Tulosten perusteella voi-
daan hoitokäytäntöjä tarkentaa, arvioida muutosten vaikuttavuutta tai osoittaa koulutustarpeita. Tietokantojen 
avulla voidaan kuvata hoitotyötä eri potilasryhmissä ja ne mahdollistavat myös toiminnan vertailun eri yksi-
köiden välillä. Tietojen yhdistäminen lääketieteelliseen diagnoosiin, potilaan ikään tai hoidon kestoon antaa 
laajemman kuvan myös työyksiköiden toiminnasta ja palvelujärjestelmästä. 
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Tiivistelmä 
Tietotekniikan kehittyminen muuttaa terveydenhuollon palvelurakennetta. Euroopan Unionin strate-
giat tukevat tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä terveydenhuollossa. eHealth eli tieto- ja 
viestintätekniikan, erityisesti Internetin, välityksellä tuotetut terveydenhuollon palvelut ovat yleisty-
mässä myös Suomessa. Hyvis-portaalin neuvontapalvelu on yksi esimerkki Suomessa käytössä ole-
vista eHealth-palveluista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida neuvontapalvelua käyttävien 
asiakkaiden tiedontarpeiden täyttymistä sekä neuvontapalvelun vaikutusta terveyspalvelujen käyt-
töön asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmasta. Tulokset osoittavat neuvontapalvelun tarjoavan 
asiakkaille terveydenhuollon ammattilaisen suodattamaa, luotettavaa tietoa sovellettuna asiakkaan 
tilanteeseen. Yleensä asiakkaat saivat neuvontapalvelusta vastauksen kysymykseensä, joskin vasta-
usten toivottiin olevan yksityiskohtaisempia. Tällä hetkellä neuvontapalvelulla ei ole vaikutusta ter-
veyspalvelujen käyttöön, mutta neuvontapalvelu näyttää vaikuttavan positiivisesti asiakkaiden itse-
hoitoisuuteen sekä kannustaa heitä huolehtimaan terveydestään. 
 
 
Johdanto 
 
Tekniikan kehitys on muuttanut ihmisten arkipäivää ja vaikuttanut voimakkaasti työelämän ja palveluiden ke-
hittymiseen. Myös terveydenhuollossa tulevaisuuden merkittävimmät muutokset tulevat liittymään tietoteknii-
kan kehittymiseen. Euroopan unionin eEurope 2005-toimintasuunnitelman tavoitteena oli edistää terveyden-
huollon verkkopalvelujen kehittämistä. Uudessa i2010- strategiassa tavoitteena on luoda tietoyhteiskunta, 
joka tarjoaa laadukkaita julkisia palveluita ja myötävaikuttaa elämänlaadun parantamiseen. i2010-strategian 
mukaisesti tieto- ja viestintäteknologian mahdollistamien uusien palveluiden (eHealth) avulla voidaan paran-
taa kansalaisten terveyttä ja tehostaa julkisia terveydenhuoltopalveluja.[1] Myös Suomessa on kiinnitetty 
huomiota uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Vanhasen ensimmäisen hallituksen tietoyhteiskunta-
ohjelman keskeiseksi prioriteetiksi vuonna 2004 asetettiin palvelutuotannon kehittäminen ja toimintaproses-
sien uudistaminen tieto- ja viestintätekniikan avulla. Julkisen hallinnon tavoitteena hallituskauden aikana oli 
palveluiden tarjoaminen enenevässä määrin myös Internetin ja muiden viestintävälineiden kautta perinteisen 
palvelutuotannon rinnalla.[2] Tällä hetkellä julkishallinto tarjoaa jonkin verran sähköisiä palveluja, mutta vuo-
rovaikutteisten palvelujen tarjonta on vähäistä. Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia vuosille 2007–2015 ko-
rostaa jokapäiväistä toimintaa helpottavien sähköisten palveluiden hyödyntämistä osana julkishallintoa.[3]  
 
Monimuotoinen eHealth 
 
eHealth käsite on ilmestynyt tekniikan kehityksen myötä sekä kirjallisuuteen että puhekieleen. Huolimatta yk-
siselitteisen määritelmän puutteesta eHealth on tullut hyväksytyksi uudissanaksi sekä suomen- että englan-
ninkielisessä kirjallisuudessa.[4] Yleisesti eHealth-käsitteellä tarkoitetaan tieto- ja viestintätekniikan, erityises-
ti Internetin, käyttämistä terveyden ja terveydenhuollon kehittämisessä sekä palveluiden tuottamisessa [5]. 
Tällä hetkellä eHealth nähdään mahdollisuutena uudistaa terveydenhuollon palvelurakenteita ja parantaa 
terveydenhuollon palveluiden saatavuutta.[6] eHealth-käsitteen monipuolinen käyttö kirjallisuudessa ilmentää 
sen tärkeyttä. Sen tarkoituksesta on olemassa hiljainen yhteisymmärrys, vaikkakaan sillä ei ole tarkkaa mää-
ritelmää ilmenee Oh:n työryhmän (2003) kirjallisuuskatsauksesta. Katsaus osoitti, että käsitettä käytetään 
erilaisissa konteksteissa, jolloin määritelmä riippuu asiayhteydestä. Myös käytetyt näkökulmat vaihtelevat 
määritelmästä toiseen. Määritelmissä yhteisinä tekijöinä olivat teemat terveys ja teknologia. Teknologia näh-
dään sekä työvälineenä palveluiden tuottamisessa että eHealth-käsitteen ilmentymänä. Positiivinen sävy ku-
vastaa eHealth-käsitteen määrittelyjä. Kaikissa kirjallisuuskatsauksen artikkeleissa eHealth määriteltiin posi-
tiivisesti seuraavia termejä käyttäen: hyödyt, kehittäminen, parantaminen, tehokkuus, mahdollistaminen.[4] 
Eysenbachin (2001) mukaan eHealth sisältää elementtejä lääketieteellisestä tietoteknologiasta, kansanter-
veydestä ja liiketaloudesta. Sillä tarkoitetaan terveyspalveluja ja terveyteen liittyvää tietoa, joka tuotetaan In-
ternetin tai muun teknologian välityksellä. eHealth-käsite kuvastaa teknologisen näkökulman lisäksi uuden-
laista ajattelutapaa, asennetta ja sitoutumista terveydenhuollon kehittämiseen paikallisesti, alueellisesti ja 
maailmanlaajuisesti käyttämällä tieto- ja viestintäteknologiaa.[7] 
 
Åkesson, Saveman ja Nilsson (2006) ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen asiakkaiden subjektiivisista koke-
muksista tieto- ja viestintäteknologian käytöstä terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa. Katsaukseen hy-
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väksytyistä artikkeleista löytyi kolme teemaa, joihin tutkimukset sijoittuivat: 1) henkinen tuki ja auttaminen 2) 
koulutus ja 3) sähköinen asiointi. Teknologia helpottaa vertaistuen löytymistä ja se on mainittu useissa artik-
keleissa tärkeänä tekijänä. Teknologia voi vahvistaa hoitajan ja asiakkaan välistä kommunikaatiota, mutta se 
ei voi korvata sitä. Kuitenkin Internetin kautta saatu tieto rohkaisee aktiiviseen osallistumiseen ja lisää poti-
lastyytyväisyyttä. Lisääntynyt kokemus henkilökohtaisesta hallinnasta vaikuttaa tyytyväisyyteen. Näin ollen 
tieto ja viestintäteknologia voidaan nähdä yhtenä työkaluna hyvän ja laadukkaan hoidon tarjoamisessa. Tie-
to- ja viestintäteknologia mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman hoidon, joka parantaa esimerkiksi 
syrjäseudulla asuvien ihmisten mahdollisuuksia hoidon saamiseen. Kirjallisuuskatsauksesta ilmenee, että 
aikaisempi tutkimus on keskittynyt hoidon tuloksiin, kustannuksiin, teknisiin ratkaisuihin ja kirjaamiseen. Asi-
akkaiden mielipiteitä tieto- ja viestintäteknologian avulla tarjottavista palveluista ei ole monessakaan tutki-
muksessa tutkittu. Tämän vuoksi Åkesson työryhmineen toteaakin, että lisätutkimus on tarpeen asiakkaiden 
kokemuksista sekä tekijöistä, jotka vaikuttavat heidän kokemuksiinsa.[8] 
 
Tuoreessa kirjallisuuskatsauksessa Griffiths työryhmineen (2006) on tutkinut syitä miksi terveydenhuollon 
palveluja tuotetaan Internetin avulla. Tutkimuksen mukaan kustannusten alhaisuus ja käyttäjäystävällisyys, 
terveydenhuollon kustannusten vähentäminen, ajankohtaisen tiedon tarve, tiettyyn sairauteen liittyvä häpeän 
vähentäminen, sekä eristäytyneiden ryhmien tavoittaminen olivat yleisiä syitä tuottaa terveyspalveluja Inter-
netin välityksellä.[9] Internetin välityksellä toimivat palvelut kuten Isossa-Britanniassa toimiva NHS Direct On-
line ovatkin yleistyneet eri puolilla maailmaan. NHS Direct Online tarjoaa terveyteen liittyvää tietoa Internetin 
välityksellä sekä verkkosivujensa että sähköpostin välityksellä toimivan neuvontapalvelun kautta.[10] Suo-
messa vastaavan tyyppinen palvelu on Hyvis-portaali, jonka välityksellä Etelä-Savon sairaanhoitopiiriin kuu-
luvien kuntien asukkailla on mahdollisuus saada ohjausta ja neuvontaa terveyteen, sairastumiseen ja palve-
luihin liittyvissä asioissa. Portaali on käytettävissä 24/7.[11] 
 
Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Hyvis-portaalin neuvontapalvelun asiakkaiden tiedontarpeiden 
täyttymistä sekä palvelun vaikutusta terveyspalvelujen käyttöön ja asiakkaiden omahoitoisuuteen asiakkai-
den ja henkilökunnan haastattelujen perusteella soveltamalla Choon (1998) tiedonhallinnan prosessimallia. 
Lisäksi selvitettävänä on henkilökunnan ja asiakkaiden näkemys palvelusta yleensä sekä sen asiakkaalle 
tarjoamista hyödyistä haastattelujen perusteella. 
 
Tiedonhallinnan prosessimalli 
 
Choon (1998) tiedonhallinnan prosessimalli (kuvio 1) koostuu kuudesta eri osa-alueesta: tiedontarpeiden 
määrittelystä, tiedonhankinnasta, tiedon organisoinnista ja varastoinnista, tietotuotteiden kehittämisestä, tie-
don levittämisestä sekä tiedon käytöstä. Malli muodostaa jatkuvasti etenevän monivaiheisen prosessin, jos-
sa kaikki osatekijät liittyvät läheisesti toisiinsa. Prosessin eri vaiheiden hallinnan seurauksena toimintoja ja 
käyttäytymistä pyritään sopeuttamaan tavoitteiden ja ulkoisten vaatimusten mukaisesti. Tiedonhallinnan pro-
sessi alkaa tiedontarpeen määrittelystä, mikä tarkoittaa päätöksenteossa tarvittavan tiedon havainnollista-
mista. Tästä edetään tiedonhankinta-vaiheeseen, johon vaikuttavat sekä ulkoisen ympäristön muutokset että 
ihmisen rajallinen kapasiteetti vastaanottaa tietoa. Tiedon organisoinnin ja varastoinnin kautta edetään tie-
don jakamiseen, joka mahdollistaa tiedon käytön ja hyödyntämisen ongelmanratkaisussa.[12] 
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Kuvio 1. Tutkimuksessa sovellettu tiedonhallinnan prosessimalli 
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Aineiston keruu ja menetelmät 
 
Hyvis-portaaliin kuuluva neuvontapalvelu täydentää alueellisia terveydenhuollon palveluja ja edistää käyttäji-
en omatoimista terveydenhoitoa. Palvelun kautta voi esittää kysymyksiä terveyteen, sairauteen tai palvelujär-
jestelmään liittyen terveyden- ja sairaanhoitajille. Palvelun käyttö on mahdollista nimettömänä ja asiakas voi 
valita käyttääkö yleistä vai henkilökohtaista kanavaa. Yleisen kanavan puolella esitetyt kysymykset vastauk-
sineen jäävät kaikkien käyttäjien luettavaksi Hyviksen sivuille. Vastaus henkilökohtaisella kanavalla esitet-
tyyn kysymykseen tulee kysymyksen esittäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Kysymyksiin vastataan 
nopeasti, yleensä yhden tai kahden vuorokauden kuluessa. Yleisimmin asiakkaat kysyivät terveysongelmiin 
ja oireisiin liittyviä kysymyksiä. Ajanjaksolla 30.6.2005–30.4.2006 neuvontapalveluun tuli 579 kysymystä, 
joista suurin osa esitettiin yksityisen kanavan kautta. Palveluun tulleiden kysymysten määrä kuukaudessa on 
kasvanut moninkertaiseksi ko. ajanjakson aikana. Tyypillinen Hyvis-portaalin käyttäjä on 35-vuotias nainen 
Mikkelistä, joka tarvitsee tietoa terveysongelmista tai oireista.[11]  
 
Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Varsinainen tutkimusaineis-
to koostuu yhdeksästä neuvontapalvelun työntekijän ja viidestä neuvontapalvelua käyttäneen asiakkaan 
haastattelusta. Ennen haastattelua haastateltaville lähetettiin sähköpostissa saatekirje, joka sisälsi kuvauk-
sen teema-alueista sekä tietoa haastattelun toteuttamisesta. Haastateltaville haluttiin näin antaa mahdolli-
suus valmistautua haastatteluun. Saatekirje ei sisältänyt tarkkoja teema-alueita, koska vastausten haluttiin 
kuitenkin olevan spontaaneja.[13] Tutkimusaineisto on kerätty kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vai-
heessa haastateltiin Etelä-Savon Ensineuvon terveyden- ja sairaanhoitajat (n=9), jotka vastaavat neuvonta-
palvelussa asiakkaiden kysymyksiin. Toisessa vaiheessa haastateltiin yhteensä viisi neuvontapalvelua käyt-
tänyttä asiakasta. Haastattelututkimukseen osallistumisesta kiinnostuneita käyttäjiä haettiin Hyvis-portaalin 
etusivulla olleen ilmoituksen avulla. Asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus ottaa tutkijaan yhteyttä joko pu-
helimitse tai sähköpostitse. Tässä tutkimuksessa haastatellut neuvontapalvelun käyttäjät vastasivat hyvin 
keskivertokäyttäjän profiilia. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analysointia varten. Aineiston ana-
lyysimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia.[14] Analyysin tuloksena saatu neuvontapalvelun prosessin 
kuvaus muistutti Choon (1998) tiedonhallinnan prosessimallia (kuvio 1), joten tutkimuksen tulokset esitetään 
mallin mukaisessa järjestyksessä.  
 
Tiedontarpeen määrittely tiedonhallinnan lähtökohtana 
 
Asiakkaiden tiedontarpeiden määrittely on keskeinen tekijä neuvontapalvelun toimivuutta ja sen vaikutuksia 
arvioitaessa. Kysymyksiin vastaavan hoitajan tulee asiakkaan antamien tietojen perusteella tehdä usein pie-
nimuotoinen hoidontarpeen arviointi ja hahmottaa mitä tietoa asiakas tarvitsee vastauksessa. Käytettävissä 
hoitajalla on ainoastaan asiakkaan kysymyksessä antamat tiedot, joiden perusteella hoitajan tulee määritellä 
mitä tietoa asiakas tarvitsee. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tiedontarpeen määrittely 
asiakkaiden tekemien kysymysten pohjalta on haastavaa puutteellisten taustatietojen tai epäselvän kysy-
myksen takia. Vaikka neuvontapalvelun sivuilla mainitaan, että vastaajina toimivat sairaan- ja terveydenhoi-
tajat, palveluun tulee myös selkeästi lääkärille suunnattuja kysymyksiä. Tiedontarpeiden määrittely on perus-
tana kaikille tiedonhallinnan prosessin myöhemmille vaiheille ja tämän vuoksi tiedontarpeiden määrittelyn 
onnistuminen vaikuttaa koko prosessin onnistumiseen. 
 
Käytetyt tiedonhaun lähteet 
 
Koska tiedontarpeiden määrittely ohjaa tiedonhankintaa vastauksissa käytetyt lähteet riippuvat kysymyksen 
aihealueesta; koskeeko se palvelujärjestelmän rakennetta vai terveyteen tai sairauteen liittyviä asioita. Kaikki 
hoitajat kertoivat hakevansa tietoa Terveysportin kautta käyttäen useimmiten lääkärin tai sairaanhoitajan tie-
tokantoja. Henkilökunta etsii tietoa ensisijaisesti erilaisista ammattilaisille suunnatuista tietokannoista kuten 
Terveysportista kun taas asiakkaat käyttävät usein ainoana tiedon lähteenä Internetin hakukoneita, kuten 
Googlea tai ennalta luotettavaksi tiedettyjä sivuja, kuten Hyvis-portaali. Kaikki kysymyksiin vastaavat hoitajat 
kertoivat käyttävänsä myös hiljaista tietoa, jota heille on kertynyt vuosien työkokemuksen myötä. He pystyvät 
koulutuksensa ja kokemuksensa avulla myös soveltamaan löytämäänsä tietoa asiakkaiden erilaisiin tilantei-
siin.  
 
Neuvontapalvelun henkilökunta haluaa käyttää vastauksissaan tuoreinta tietoa ja tietojen päivittäminen onkin 
tärkeää, sillä palvelun käyttäjät luottavat neuvontapalvelusta saatujen vastausten oikeellisuuteen ja toimivat 
niiden mukaan. Useat palvelussa esitetyt kysymykset hoitajat kokivat lääkäreille suunnatuiksi ja tällöin asia-
kas ohjataan ottamaan yhteyttä esimerkiksi puhelinneuvontaan. Erääksi tiedonhaun vaihtoehdoksi ehdotet-
tiin lääkärin konsultaatiomahdollisuutta vastausten laatimisen yhteydessä. Tällä hetkellä hoitajat konsultoivat 
tietoa etsiessään useimmiten toisiaan ja ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi keskussairaalasta ja muusta 
terveydenhuollon organisaatiosta alueella. 
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Tutkimuksessa haastateltujen hoitajien mukaan asiakkaat pystyisivät löytämään saman tiedon Internetistä tai 
muista tiedon lähteistä kuin henkilökunta, mutta tiedon luotettavuuden arviointiin ja sen soveltamiseen 
omaan tilanteeseen eivät heidän taitonsa tai kokemuksensa välttämättä riitä. Internetin suuresta tietomää-
rästä on vaikea löytää tiedontarpeeseen liittyvää, olennaista ja luotettavaa tietoa. Lääketieteellisen sanaston 
ymmärtäminen vaatii myös perehtyneisyyttä asiaan. Tarvitun tiedon etsiminen saattaa viedä huomattavasti 
aikaa, varsinkin jos saatavilla on ristiriitaista tietoa.  Neuvontapalvelun tarjoama hyöty asiakkaille onkin ter-
veydenhuollon ammattilaisen suodattamaa, luotettavaa tietoa sovellettuna asiakkaan omaan tilanteeseen.  
 
Tiedon jakaminen asiakkaalle 
 
Tiedon jakaminen tapahtuu käyttäjien tiedontarpeiden tyydyttämiseksi. Ennen tiedon jakamista käyttäjille se 
on muotoiltava ymmärrettävään muotoon. Vastauksen muotoilu aloitetaan usein tiivistämällä kysymyksen pe-
rusteella jo tiedossa olevat asiat aiheesta sekä esitetyt kysymykset, jotta asiakas tietäisi mihin kysymyksiin 
hoitaja on vastauksessa lähtenyt vastaamaan. Kysymyksiin vastaamiseen käytetään rajallisista resursseista 
mahdollisimman paljon aikaa. Hoitajien kuvatessa vastauksen laatimisprosessia korostuivat vastauksen oi-
keellisuus, selkeys ja ymmärrettävyys. Myös palvelun käyttäjät toivat esille vastauksen ymmärrettävyyden 
merkittävänä tekijänä, joka vaikuttaa erityisesti jatkoyhteydenottojen tarpeeseen ja puhelinpalvelun käyttöön. 
 
Palvelusta saadun tiedon hyödyntäminen käytännössä 
 
Sekä palvelun käyttäjien että henkilökunnan mukaan neuvontapalvelu tarjoaa asiakkaille luotettavaa tietoa. 
Vaikka vastauksista toivottiin yksityiskohtaisempia, suurin osa (n=4) asiakkaista oli saanut apua neuvonta-
palvelun vastauksista ongelmiinsa. Tiedontarpeiden määrittelyn onnistuminen vaikuttaa myös tiedon käytön 
vaiheeseen. Mikäli tiedonhallinnan prosessin edeltävät vaiheet ovat onnistuneet, asiakas luultavimmin on 
saanut tarvitsemansa tiedon ja pystyy hyödyntämään sitä käytännössä, mutta mikäli asiakkaan kysymä asia 
on ollut lääkäritasoinen tai esimerkiksi taustatiedot ovat olleet puutteelliset, asiakas ei saa tarvitsemaansa 
tietoa neuvontapalvelusta. Tällöin asiakas ohjataan ottamaan yhteyttä esimerkiksi puhelinneuvontaan on-
gelman ratkaisemiseksi. 
 
Neuvontapalvelun vaikutukset 
 
Tutkimuksen mukaan Hyvis-portaalin neuvontapalvelulla ei tässä vaiheessa ole juurikaan vaikutusta terve-
yspalvelujen käyttöön. Neuvontapalvelu kuitenkin hyödyttää alueen asukkaita ja palvelun käyttäjät useimmi-
ten saavat tiedon mitä tarvitsivat. Tällä hetkellä neuvontapalvelu ei kuitenkaan vähennä terveydenhuollon 
palveluiden käyttöä, mutta ei nähtävästi myöskään lisää esimerkiksi puhelinpalvelun käyttöä. Ihmisille, jotka 
eivät tarvitse välitöntä apua ja jotka eivät halua kuluttaa aikaa puhelinpalveluun jonottamiseen, neuvontapal-
velu on hyödyllinen lisä palvelujärjestelmään. Neuvontapalvelua voitaisiin myös hyödyntää entistä enemmän 
palvelujärjestelmän sisäisessä ohjauksessa, jotta asiakas saisi oikeat ohjeet tai hoidot, oikeaan aikaan, oi-
keassa paikassa. Palvelu mahdollistaa luotettavien ohjeiden ja tiedon saannin, mutta usein neuvontapalve-
lun käytön jälkeen tarvitaan vielä yhteydenotto terveydenhuollon organisaatioon joko ajanvarausta tai lisäky-
symysten tekoa varten. Asiakkaiden terveyspalvelujen tarve neuvontapalvelun käytön jälkeen riippuu huo-
mattavasti siitä, minkälaisesta asiasta on ollut kysymys, mutta myös vastauksen muotoilu, tarkkuus sekä laa-
juus vaikuttavat saadun tiedon ymmärrettävyyteen. 
 
Neuvontapalvelu näyttää vaikuttavan käyttäjien ja henkilökunnan haastattelujen perusteella positiivisesti 
käyttäjien itsehoitoisuuteen ja kannustaa heitä huolehtimaan terveydestään ja antaa neuvoja erilaisissa tilan-
teissa, joihin itsehoidolla voidaan vaikuttaa. Palvelun kuitenkin arvioidaan olevan vielä tuntematon sairaan-
hoitopiirin asukkaille ja markkinointia palvelun olemassaolosta kaivattiin lisää. Neuvontapalvelulla koettiin 
olevan myös positiivisia vaikutuksia terveyskasvatuksen välineenä. Palvelun muita vaikutuksia henkilökun-
nan mielestä olivat asiakkaiden oman aktiivisuuden lisääntyminen sekä Hyvis-portaaliin tutustuminen. Por-
taalista asiakas löytää monenlaiseen elämäntilanteeseen sopivia neuvoja ja asioita ja omatoiminen tiedon-
hakua saattaa vähentää kysymyksiä puhelinneuvonnassa. Lisäksi haastatellut hoitajat ja asiakkaat toivat 
esille ajanvarausmahdollisuuden esimerkiksi lääkärin vastaanotolle tai näytteen ottoon neuvontapalvelun 
kautta. Tällöin neuvontapalvelun vaikuttavuuden koettiin paranevan.  
 
Pohdinta 
 
Neuvontapalvelun henkilökunnan suorittama tiedonhaku alkaa luotettavimmiksi koetuista tietokannoista jat-
kuen tarpeen vaatiessa internetin yleisten hakukoneiden käyttöön. Tiedonhaun lähteiden monipuolisuus 
varmistaa vastausten oikeellisuuden sekä antaa kysyjälle laajan vastauksen kysymyksen aihepiiristä. Verrat-
tuna asiakkaiden käyttämiin tiedon lähteisiin kysymyksiin vastaavat hoitajat hakivat tietoa huomattavasti mo-
nipuolisemmin ja luotettavammista lähteistä. Huomioitavaa on myös, että henkilökunnalla on käytössään am-
mattikäyttöön tarkoitettuja lähteitä, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan tietokannat sekä Pharmaca Fennica, joi-
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ta asiakkailla ei luultavasti ole mahdollisuutta käyttää. Siitä huolimatta neuvontapalvelun henkilökunnan mie-
lestä asiakkailla olisi mahdollisuus löytää sama tieto Internetistä omatoimisella tiedonhaulla. Sekä asiakkaat 
että henkilökunta toivat kuitenkin esille neuvontapalvelun tarjoamat hyödyt: 1) tiedon suodattajana toimii 
ammattilainen 2) tieto koetaan luotettavaksi ja 3) tieto on ajantasaista sekä 4) helposti saatavilla.  Suurin osa 
asiakkaista koki neuvontapalvelun hyödylliseksi, vaikkakin vastaukset eivät olleet aina vastanneet tiedon tar-
peeseen.   
 
Tässä tutkimuksessa sovelletun Choon (1998) tiedonhallinnan prosessimallin mukaisesti tiedontarpeiden 
määrittely on ensiarvoisen tärkeää, silloin kun tiedonhankinta perustuu tiedontarpeiden määrittelyyn. Kun 
viestintä palvelun käyttäjien ja henkilökunnan välillä tapahtuu kirjoitettujen viestien avulla, on aina olemassa 
mahdollisuus virheelliseen tiedontarpeiden määrittelyyn. Ensinnäkin terveydenhuollon ammattilaiset voivat 
ymmärtää kysymyksen eri tavalla kuin miten kysyjä oli sen tarkoittanut ja näin ollen tiedon tarpeiden määrit-
tely epäonnistuu. Toiseksi joskus kysymyksessä ei ole riittävästi vastauksen kannalta välttämättömiä tausta-
tietoja, jolloin tarkan vastauksen antaminen on mahdotonta. 
 
Choon esittämän tiedontarpeen käyttäjälähtöisen näkökulman mukaan tiedontarpeen määrittelyä olisi laa-
jennettava siitä mitä halutaan tietää siihen miksi tietoa tarvitaan, mihin tietoa tarvitaan ja kuinka sitä aiotaan 
käyttää. Neuvontapalvelun henkilökunnan tekemässä tiedon tarpeen arvioinnissa käyttäjälähtöisen näkökul-
man huomiointi luultavasti parantaisi neuvontapalvelun tiedonhallinnan prosessin onnistumista. Asiakkaat 
toivoivat yksityiskohtaisempia tietoja vastauksissa ja vastausten tarkkuus onkin eräs terveydenhuoltopalve-
luiden tarpeeseen vaikuttava tekijä. Toisaalta on huomioitava kysymyksiin vastaavien hoitajien näkemys 
epäselvistä kysymyksistä sekä puutteellisista taustatiedoista. Ilman riittäviä tietoja yksityiskohtaisen vastauk-
sen ja tiedon tarpeen käyttäjälähtöisen näkökulman huomiointi on mahdotonta. Tällöin asiakas ohjataan ot-
tamaan yhteyttä puhelinneuvontaan tai hän voi myös esittää uuden kysymyksen tarkemmilla tiedoilla. Sekä 
palvelun käyttäjä että henkilökunta toivat esille strukturoidun kysymyslomakkeen käytön kysymyksen laatimi-
sen helpottamiseksi. Tällöin palvelun käyttäjän ei tarvitsisi arvioida mitkä tiedot ovat tarpeellisia kysymykseen 
vastaamisen kannalta. Lomakkeessa voisi olla myös mahdollisuus luokitella kysymyksen kiireellisyys ja kau-
anko ongelma on ollut esillä. Tämä saattaisi vähentää puhelinpalveluun ohjauksen tarvetta, kun neuvonta-
palvelussa pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin sinne tuleviin kysymyksiin. 
 
Uusia palvelumuotoja kehitettäessä käyttäjien näkökulman huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää. Jotta 
eHealth-palveluilla pystytään vaikuttamaan esimerkiksi terveyspalvelujen käyttöön tai terveydenhuollon kus-
tannuksiin, tulee palvelut kohdentaa käyttäjäryhmän tarpeita vastaavaksi. Terveydenhuollossa Internetin 
kautta tarjottavat palvelut eivät voi täysin korvata nykyisiä palveluja, mutta eHealth nähdään palvelujärjes-
telmän tukena.  Kuitenkin eHealth-palvelujen leviäminen edellyttää käyttäjiltä taitojen lisäksi myös halua ot-
taa lisää vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Toisaalta Åkessonin työryhmän mukaan 
eHealth rohkaisee aktiivisuuteen ja lisää asiakkaan kokemaa hallinnan tunnetta. Tässä tutkimuksessa todet-
tiin, että vaikka neuvontapalvelulla ei tällä hetkellä ole vaikutusta terveyspalvelujen käyttöön, sillä on positii-
visia vaikutuksia asiakkaiden itsehoitoisuuteen. Tällä hetkellä Hyvis-portaalin neuvontapalvelu nähdäänkin 
tulevaisuuden palveluna muiden eHealth palveluiden tapaan. Mikäli tämän tyyppinen palvelu yhdistettäisiin 
ajanvarausmahdollisuuteen ja vaikkapa sähköiseen terveyskertomukseen terveydenhuollon asiakkaat saisi-
vat uusia mahdollisuuksia hoitaa terveyttää omatoimisesti. 
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Tiivistelmä 
Lääkehoidon turvallisuus on noussut ajankohtaiseksi teemaksi terveydenhuollossa, sillä tutkimustu-
lokset ovat osoittaneet lääkityspoikkeamien ja lääkehaittatapahtumien olevan yleisiä terveydenhuol-
lossa. Tutkimusten mukaan hoitoon liittyviä haittatapahtumia tapahtuu noin joka kymmenennelle poti-
laalle ja suurin osa niistä liittyy lääkehoitoon. Eniten lääkityspoikkeamia tapahtuu lääkkeiden määrää-
mis- sekä lääkkeiden antovaiheessa. Tässä artikkelissa kuvataan lääkehoidon turvallisuuden paranta-
mista teknologian avulla kirjaamisen näkökulmasta. Käytössä olevat terveydenhuollon tietotekniikan 
sovellukset kuten sähköiset lääkkeenmääräämisjärjestelmät, sähköinen potilaskertomus, koneellinen 
lääkkeenjakelu, viivakoodit ja RFID-teknologia ovat osoittautuneet potentiaalisiksi työkaluiksi lääkitys-
poikkeamien määrän vähentämisessä terveydenhuollon organisaatioissa. Teknologioiden avulla pysty-
tään parantamaan myös kirjaamisen luotettavuutta ja tarkkuutta. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan 
teknologian vaikutuksista potilaskertomustietojen oikeellisuuteen. 
 
 
Johdanto 
 
Viime vuosina sekä Suomessa että maailmalla on kiinnitetty huomiota potilasturvallisuuteen lisääntyvässä mää-
rin. Hoitoon liittyvät virheet ja haitat lisäävät sairastavuutta ja pidentävät potilaiden sairaalahoitojaksoja. Pahim-
massa tapauksessa virheet saattavat johtaa potilaan kuolemaan. Huomattava osa hoitoon liittyvistä virheistä on 
lääkitykseen liittyviä haittoja ja poikkeamia. [1, 2] 
 
Monissa maissa julkaistut hälyttävät tutkimustulokset lääkityspoikkeamista ja lääkkeisiin liittyvistä haittatapahtu-
mista ovat johtaneet erilaisiin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Myös lääkehoitoprosessin turvallisuutta paran-
tavan teknologian mahdollisuuksia on tutkittu. Erityisesti sähköiset lääkkeenmääräämisjärjestelmät yhdistettynä 
päätöksenteontukeen näyttävät tutkimusten mukaan vähentävän lääkepoikkeamia. Muita mahdollisia ja käytös-
sä olevia teknologisia sovelluksia ovat sähköinen potilaskertomus, koneellinen lääkkeenjakelu, viivakooditekno-
logia tai RFID-tunnisteiden käyttö. [3] 
 
Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata edellä mainittujen teknologioiden mahdollisuuksia lääkehoitoprosessin 
turvallisuuden kehittämisessä erityisesti kirjaamisen osalta. Artikkelin tarkoituksena on luoda yleinen katsaus 
kunkin teknologian hyötyihin ja haittoihin lääkehoidon turvallisuuden parantajana. Lisäksi artikkelissa käsitellään 
lääkehoitoprosessia ja sen dokumentointia sekä lääkityspoikkeamia ja niiden esiintyvyyttä kansainvälisten tutki-
musten mukaan. 
 
Menetelmät 
 
Tässä artikkelissa käytetty kansainvälinen aineisto perustuu pääosin tammikuussa 2007 tehtyyn kirjallisuuskat-
saukseen. Aineiston haku tehtiin PubMed-tietokannasta, Cinahlista sekä Cochrane-tietokannasta seuraavilla ha-
kusanoilla ja niiden yhdistelmillä: adverse drug event(s), medication management, medication administration, 
electronic health record, nursing record, medical record ja electronic nursing information system. Yhteensä 36 
artikkelia hyväksyttiin mukaan katsaukseen. Artikkelissa käytetty kotimainen tutkimus on haettu Terveysportin 
kautta ja Stakesin ja STM:n julkaisut on haettu aiheeseen liittyvää kirjallisuutta kartoittaessa ennen kirjallisuus-
katsauksen aloittamista. 
 
Lääkityspoikkeamat ja niiden yleisyys 
 
Lääkityspoikkeamaksi (medication error) määritellään mikä tahansa tapahtuma, joka voi johtaa vaaratapahtu-
maan (adverse event). Lääkityspoikkeamat voivat tapahtua lääkehoitoprosessin missä tahansa vaiheessa: lääk-
keen määrääminen, valmistaminen, jakaminen tai potilaalle antaminen. Poikkeamat voivat johtua tekemättä jät-
tämisestä, tekemisestä tai suojausten pettämisestä. [1, 4] 
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Lääkehaittatapahtuma (adverse drug event) määritellään lääkehoidon vaaratapahtumaksi joka aiheuttaa haittaa 
potilaalle tai joka ajallisesti liittyy lääkkeen käyttöön. Lääkehaittatapahtumat sisältävät tilanteet, jotka johtuvat 
lääkkeen luonteesta tai lääkityspoikkeamasta. Teoriassa lääkityspoikkeamat ovat aina ennaltaehkäistävissä, kun 
taas lääkkeen luonteesta johtuvien lääkehaittatapahtumien ennaltaehkäisy on vaikeaa. [1, 4] 
 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan lääkityspoikkeamia esiintyy keskimäärin viisi sataa lääkkeen antotilannetta 
kohden ja lääkehaittatapahtumia ilmenee yhdellä potilaalla sadasta. [1] Yhdysvaltalaisen raportin mukaan 7000 
potilasta kuolee vuosittain tapahtuneiden lääkityspoikkeamien vuoksi. [5] Australialaisessa tutkimuksessa todet-
tiin lääkehaittatapahtumia esiintyvän yhdellä prosentilla sairaalan potilaskäynneistä. [6] 
 
Kuitenkin lääkityspoikkeamien todellista määrää on vaikea arvioida erilaisten raportointimenetelmien vuoksi. 
Kaikkia hoidon aikana tapahtuneita lääkityspoikkeamia ei välttämättä huomata ja vaikka huomataankin, niin niitä 
ei raportoida. [1] Tutkimukset ovat osoittaneet, että anonyymi lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmä lisää 
tehtyjen ilmoitusten määrää. Lääkityspoikkeamien raportointi on tärkeää myös organisaation kannalta, sillä näin 
organisaatio saa tarpeellista tietoa hoidon aikana tapahtuneista lääkityspoikkeamista ja niihin johtaneista syistä. 
[7, 8]  
 
Bennerin työryhmän luoman taksonomian mukaisesti lääkityspoikkeamat voidaan jakaa seitsemään luok-
kaan: 1) ottamatta jäänyt lääkitys 2) väärä antotapa 3) yliannostus 4) väärä IV-lääkkeen koostumus tai an-
nostus 5) väärä lääkkeen anto tai ottoreitti, 6) väärä lääke annettu 7) väärä lääke annettu, koska potilas on 
tunnistettu väärin. [9]  
 
Peijaksen sairaalassa vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen mukaan lääkityspoikkeamista suurin osa eli 33,6 % 
liittyi kirjaamiseen, 31,1 % lääkkeen antoon potilaalle, 19,5 % lääkkeiden määräämiseen ja 14,8 % jakeluun. 
Tutkimuksessa raportoiduista poikkeamista suurin osa ei aiheuttanut haittaa potilaalle, mutta 11 % aiheutti 
vähäisiä tai kohtuullisia seuraamuksia ja 1 % lääkityspoikkeamista johti vakaviin haittoihin, kuten päivystys-
leikkaukseen potilaalle. Suurin osa tapahtuneista poikkeamista johtui toimintaprosessien heikkoudesta tai 
inhimillisestä erehdyksestä. [10] 
 
Lääkehoitoprosessi ja dokumentointi 
 
Sairaalassa annettava lääkehoito on keskeinen osa potilaan hoitoa. Lääkehoitoprosessi on monivaiheinen ja 
lääkehoidon toteuttaminen tapahtuu useiden eri ammattiryhmien välisenä yhteistyönä. Potilaalle annettava lää-
kehoito on kirjattava potilasasiakirjoihin. Potilasasiakirjamerkinnät tulee tehdä lääkehoidon tarpeesta, lääkemää-
räyksestä sekä annetusta lääkehoidosta. [11]  
 
Tutkimusten mukaan lääkitystietojen kirjaamisessa tapahtuu virheitä. Peijaksen sairaalassa tehdyssä tutki-
muksessa suurin osa lääkityspoikkeamista liittyi kirjaamiseen ja joka viides liittyi lääkkeen määräämiseen. 
[10] Kansainvälisissä tutkimuksessa on todettu, että valtaosa (49 % - 56 %) lääkehaittatapahtumista tapah-
tuvat lääkkeen määräyksen tai lääkkeiden tilauksen yhteydessä. [1] Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa todet-
tiin, että vain 83 % lääkitystiedoista oli oikein kirjattu lääkkeen nimen, annoksen ja ajoituksen osalta. 91 % 
lääkitystiedoista lääke oli merkitty oikein, mutta muissa tiedoissa, kuten annoksessa oli puutteellisuuksia. 
[12] 
 
Teknologian mahdollisuudet 
 
Käytössä olevat terveydenhuollon tietotekniikan sovellukset kuten sähköiset lääkkeenmääräämisjärjestelmät, 
sähköinen potilaskertomus, koneellinen lääkkeenjakelu, viivakoodit ja RFID-teknologia ovat osoittautuneet po-
tentiaalisiksi työkaluiksi lääkityspoikkeamien määrän vähentämiseen ja potilasturvallisuuden lisäämiseen tervey-
denhuollossa. Taulukkoon 1 on tiivistetty eri teknologioiden edut ja haitat.  
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Taulukko1. Lääkehoidon turvallisuutta parantavan teknologian hyödyt ja haitat  
 
Teknologia Edut  Haitat 
Sähköinen potilaskertomus - potilastieto on käytettävissä lääk-

keen määräyksen yhteydessä 
- vähentää lääkemääräyksen vas-

taanottamiseen liittyviä virheitä 
- vähentää lääkkeiden nimien ly-

henteisiin liittyviä virheitä 

- yhteensopivuusongelmat eri 
organisaatioiden välillä 

Sähköinen lääkkeenmäärää-
misjärjestelmä 

- päätöksenteontuki lääkemääräys-
ten tekemiseen 

- mahdollistaa hoitosuositusten käy-
tön 

- vähentää lääkemääräykseen liitty-
viä virheitä, kuten epäselvän kä-
sialan tulkinnasta aiheutuvat vir-
heet 

- potilastiedot ei päivitetty 
- potilaan allergiatiedot toisessa 

järjestelmässä 
- järjestelmän käyttö ei tue hoi-

tokäytäntöjä 
- korkeat käyttöönottokustan-

nukset 

Koneellinen annosjakelu - vähentää lääkkeiden jakoon liitty-
viä virheitä 

- auttaa tunnistamaan tarpeettomat, 
päällekkäiset tai haitallisia yhteys-
vaikutuksia aiheuttavat lääkkeet 

- vapauttaa hoitohenkilökuntaa poti-
laan hoitoon 

- auttaa arviomaan potilaan koko-
naislääkitystä 

- ei yhteyttä potilastietojärjes-
telmiin tai viivakooditeknologi-
aan 

- korkeat käyttöönottokustan-
nukset 

Viivakoodit - varmentaa potilaan ja lääkityksen 
- varmentaa, että oikea potilas saa 

oikeaa lääkettä oikean annoksen  
- parantaa lääkehoidon kirjaamisen 

oikeellisuutta 

- yleismaailmallisten standardi-
en puute 

- skannereiden kustannukset 
- ongelmallinen esim. puolikkai-

den tablettien suhteen 
- voi aiheuttaa virheitä manuaa-

lisessa tallennusvaiheessa   
- tietojen päivitykset vaativat vii-

vakoodin muutoksen 
RFID - varmentaa potilaan ja lääkityksen 

- varmentaa, että oikea potilas saa 
oikeaa lääkettä oikean annoksen  

- parantaa lääkehoidon kirjaamisen 
oikeellisuutta 

- tunnisteessa olevaa tietoa voi-
daan päivittää ja muuttaa 

- käyttöönottokustannukset 
- tallennetun tiedon puhdistus ja 

analysointi 
- tietoturva  

 
 
Sähköiset lääkkeenmääräämisjärjestelmät ovat yksi eniten tutkittu teknologia. Suurin osa tutkimuksista on osoit-
tanut järjestelmien vähentävän lääkehoitoon liittyvien poikkeamien määrää merkittävästi, mutta on vain muutama 
tutkimus, jotka osoittavat järjestelmien vähentävän myös lääkehaittatapahtumia. Tutkimuksia järjestelmien vaiku-
tuksesta hoitotuloksiin esimerkiksi kuolleisuuteen ei juuri ole. Lääkkeenmääräämisjärjestelmät kehittävät myös 
lääkehoidon prosessia parantamalla lääkemääräysten oikeellisuutta, tukemalla hoitosuosituksia, mahdollistamal-
la päätöksenteontuen käytön, optimoimalla lääkärien ja hoitajien ajankäyttöä sekä tunnistamalla lääkeainealler-
giat, lääkkeiden yhteisvaikutukset ja väärät annosmäärät. [1, 13] 
 
Automaattiset, koneelliset lääkejakelijat ovat korvanneet perinteisen lääkkeiden jakelun useissa terveydenhuol-
lon yksiköissä Yhdysvalloissa. Koneellinen lääkkeenjako vähentää lääkkeiden jakeluvaiheessa tapahtuvia inhi-
millisiä virheitä. Koneellisen lääkejakelijan on ennustettu vähentävän lääkityspoikkeamia varmentamalla sähköi-
sesti lääkemääräyksestä lääkkeen nimen, annoksen ja potilaan nimen ennen lääkkeen jakelua. Koneellisen lää-
kejakelun haittoina nähdään korkeat käyttöönottokustannukset sekä yhteyden puuttumisen sähköiseen potilas-
kertomukseen. [13] 
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Viivakooditeknologia nähdään myös potentiaalisena lääkehoidon turvallisuutta parantavana teknologiana. Viiva-
koodit parantavat lääkkeen annon oikeellisuutta ja kirjaamista lääkehoidon prosessissa. Viivakoodien avulla on 
mahdollista tunnistaa, että oikea potilas saa oikeaa oikean määrän lääkettä ja viivakoodit parantavat myös lää-
kehoidon kirjaamista potilaskertomukseen. Standardien puute kuitenkin vaikeuttaa viivakoodien laajempaa le-
viämistä käytäntöön. Lisäksi huomioitava on lääkepakkausten uudelleen tarroittamisesta tai muutoksista sekä 
harvinaisempien lääkeannosten järjestelmään ohjelmoinnista aiheutuvat lisäkustannukset. [1, 13] 
 
RFID-teknologia (Radio Frequency Identification) mahdollistaa radioaaltoihin perustuvan tunnistuksen, joten 
RFID-teknologiaa voidaan hyödyntää lääkehoitoprosessin eri vaiheissa sekä yhdistettynä esimerkiksi koneelli-
seen lääkejakeluun. RFID-teknologian hyödyt ovat lähes samat kuin viivakoodeissa, mutta eroja on toimintata-
voissa. RFID-tunnisteissa olevaa tietoa voidaan päivittää ja muuttaa tarpeen mukaan, kun taas viivakoodeja käy-
tettäessä koko koodi on uusittava. RFID-teknologialla on lukuisia käyttömahdollisuuksia terveydenhuollossa ja 
sen käyttö on yleistynyt viime vuosina. [1, 14] 
 
Sähköisen lääkkeenmääräämisjärjestelmän tavoin sähköinen potilaskertomus myös vähentää osan kirjaamiseen 
liittyvistä ongelmista kuten epäselvän käsialan tai lääkkeiden nimien lyhenteiden tulkinnasta aiheutuvat virheet, 
joten hyötynä on kirjaamisen tarkentuminen. Sähköinen potilaskertomus mahdollistaa myös potilastietojen käy-
tön lääkehoitoprosessin eri vaiheissa, kuten lääkkeiden määräämisen yhteydessä. Tällöin tiedot potilaan allergi-
oista sekä muut lääkehoitoon vaikuttavat tekijät ovat nähtävissä samassa järjestelmässä. [1] 
 
Pohdinta 
 
Ihmiset tekevät virheitä, mutta lääkehoidossa virheet voivat olla kohtalokkaita. Viime vuosina julkaistut tutkimuk-
set lääkityspoikkeamien yleisyydestä terveydenhuollossa osoittavat kuinka herkkä lääkehoitoprosessi on virheil-
le. Lääkityspoikkeamien raportointijärjestelmien kehittäminen on myös tärkeää, jotta organisaatiot saavat tietoa 
missä ja milloin poikkeamia tapahtuu. Tällöin poikkeamien syntyyn voidaan puuttua asianmukaisella tavalla. 
 
Erilaiset teknologiset ratkaisut mahdollistavat lääkehoidon prosessin eri vaiheiden kehittämisen turvallisemmak-
si. Teknologiaa ei voida kuitenkaan pitää itsestään selvänä turvallisuuden parantajana, vaan teknologian käyt-
töönotto edellyttää myös organisaation toimintaprosessien muuttamista ja kehittämistä. Mikäli käytettävissä ole-
va teknologia ja toimintaprosessit eivät tue toisiaan, saattaa lääkityspoikkeamien määrä jopa lisääntyä teknolo-
gian käyttöönoton yhteydessä. 
 
Lääkehoidon prosessin kaikkiin vaiheisiin kuuluu lääkitystiedon kirjaaminen. Kirjaaminen on osoittautunut tutki-
musten mukaan virheherkäksi toiminnaksi. Tässä artikkelissa mainituilla teknologioilla pystytään parantamaan 
myös kirjaamisen luotettavuutta ja tarkkuutta. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan teknologian vaikutuksista 
potilaskertomustietojen oikeellisuuteen. 
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Tiivistelmä 
Vanhusten asumispalveluita tarjoavissa hoitokodeissa tietokonesovellusten käyttö on vielä hyvin vä-
häistä, olipa kyse oman toiminnan tukemisesta tai asukkaille tarkoitetuista sovelluksista. Tämän tutki-
muksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tietotekniikkasovelluksia hoitokodit tarvitsevat toiminnas-
saan sekä millaisin sovelluksin lähinnä dementoituneiden asukkaiden muistitoimintoja ja asumisviihty-
vyyttä voidaan tukea. Tutkimus tehtiin haastattelu- ja kyselytutkimuksena kahdessa yksityisessä palve-
lukodissa.  Haastattelututkimus suoritettiin neljälle yrittäjälle, jotka toimivat myös työntekijöinä yrityk-
sessä. Kyselytutkimus suoritettiin yrittäjien lisäksi yhdeksälle työntekijälle.  Tutkimustulosten mukaan 
tärkeimpänä osa-alueena pidettiin asukkaiden turvallisuutta tukevia sovelluksia sekä toiseksi asumis-
viihtyvyyttä ja muistitoimintaa tukevia sovelluksia. Ikäihmisille tarkoitettujen sovellusten käytön tulisi 
perustua ensisijaisesti kosketusnäyttöön. Työntekijät arvostivat sovellusten käytössä eniten helppo-
käyttöisyyttä ja hyviä käyttöohjeita. 
 
 
Johdanto 
 
Ikääntyneen väestön osuus tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina. Tämä asettaa omat erityiset vaati-
muksensa tietoteknisten sovellusten käytölle ja käytettävyydelle. Kun suunnitellaan käyttöliittymiä vanhuksille, on 
muistettava ottaa huomioon erilaisia fyysisiä ja psyykkisiä rajoitteita aiheuttavat tekijät. Haasteita tämän ryhmän 
kohdalla ovat erilaiset muistitoimintoja rajoittavat sairaudet, joista dementia on yleisin. Lyhytkestoisen muistin 
heikentyminen ja kommunikointivälineiden käyttämisen vaikeus ovat dementian aiheuttamia ongelmia. Ikäihmis-
ten kohdalla myös oppiminen ja älykkyys ovat huomioonotettavia asioita. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia tietotekniikkasovelluksia ikäihmisille asumispalveluita tarjoa-
vat yksityiset palvelukodit tarvitsevat hoiva- ja hoitotyössään. Palvelukodeissa asuvista suurin osa on dementiaa 
sairastavia, joten tässä tutkimuksessa otettiin erityisesti huomioon heidän erityistarpeensa. Tutkimuksen empiiri-
nen aineisto muodostui palvelukotiyrittäjien haastattelusta ja palvelukotityöntekijöille tehdystä kyselytutkimukses-
ta. 
 
Tässä artikkelissa tarkasteltiin seuraavia tutkimusongelmia:  
- Onko työntekijöillä ja yrittäjillä tarvetta ja halua käyttää tietoteknisiä sovelluksia työssään? Ja millaista 

tietokonesovellusta he olisivat valmiita käyttämään? 
- Mihin osa-alueisiin liittyviä sovelluksia hoitokodeissa pidetään tärkeimpinä? 
- Millaisilla sovelluksilla on mahdollista kehittää dementoituneiden asukkaiden asumisviihtyvyyttä ja edistää 

muistitoimintoja ottaen huomioon työntekijöiden ja yrittäjien näkökanta?  
 
Artikkelissa tarkastellaan eri tekijöitä, jotka vaikuttavat ikääntyville tarkoitettujen sovellusten suunnitteluun ja käyt-
töön. Aluksi käsitellään dementian, oppimisen ja ikääntymisen, muistitoimintojen ja älykkyyden vaikutuksia ja nii-
den asettamia rajoitteita sekä erilaisia vaatimuksia ikääntyville tarkoitetuissa sovelluksissa. Sen jälkeen esitel-
lään tehtyä tutkimusta ja kuvataan hoitohenkilöstölle tehdyn kyselyn ja yrittäjille tehtyjen haastattelujen toteutus. 
Lopuksi kerrotaan saadut tutkimustulokset ja esitellään johtopäätökset. 
 
Ikääntymisen aiheuttamia rajoitteita ja vaatimuksia tietoteknisille sovelluksille 
 
Yksi tämän vuosisadan haasteista tulee olemaan dementiapotilaista huolehtiminen. Dementoituneiden 
määrän on arvioitu lisääntyvän väestön ikääntymisen myötä maailmanlaajuisesti. [1] Vähitellen etenevä 
kognitiivisen taidon heikentyminen on yksi dementian oireista, samoin kuin lyhytkestoisen muistin 
asteittainen katoaminen. Dementiaoireet alkavat yleistyä 65 ikävuoden jälkeen ja jopa 25 % yli 85-vuotiasta 
arvioidaan kärsivän keskivaikeasta tai vaikeasta dementiasta. [2] Tuppuraisen [3] mukaan dementiaan voi 
kuulua myös kätevyyteen liittyviä ongelmia, esimerkiksi vaikeudet pukeutumisessa tai esineiden käyttämisessä. 
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Ihminen kehittyy läpi koko elämän ja aikaisempi kehitys on aina pohjana myöhemmälle. [4]. Ihmisen kyky oppia 
uusia taitoja ja tietoja on hyvin korkealla lapsuusiässä ja jatkuu siitä aina myöhäiseen teini-ikään asti [5]. Sen jäl-
keen oppimisnopeudessa tapahtuu asteittaista heikentymistä, minkä vuoksi keski-ikäiset ja sitä vanhemmat jou-
tuvat yleensä ponnistelemaan enemmän opetellessaan uusia asioita verrattuna nuoriin aikuisiin [6]. Berg & Mår-
tenssonin [7] mukaan helppojen ja rutiininomaisten tehtävien suorittamiseen iäkkäillä ja nuorilla henkilöillä me-
nee suurin piirtein sama aika, kun taas vaikeimpien tehtävien suoritukseen 15 - 24-vuotias tarvitsee neljä sekun-
tia ja 65 - 72-vuotias 22 sekuntia eli noin viisinkertaisen ajan. 
 
Uusimpien psykologisten tutkimusten mukaan terveessä ikääntymisessä muistissa tapahtuu vain lievää heikke-
nemistä, jos muistettava aines on tarpeeksi havainnollista; jos sen voi nähdä tai tuntea tai jos siihen sisältyy mui-
ta mieleen jääviä virikkeitä. Myös verbaalisen oppimisen yhteydessä esiintyvät muistiongelmat häviävät ainakin 
osittain systemaattisen havainnollistamisen myötä, koska aistitoiminta kompensoi muistin heikkenemistä. [4] 
 
Berg & Mårtenssonin [7] mukaan ihmisen älylliset toiminnat kehittyvät koko elämän ajan. Tähän vaikuttaa kaksi 
asiaa, perimä ja ympäristö. Ympäristön vaikutuksen voidaan katsoa kuuluvan ihmisen kehityksen määräytymi-
seen siksi, että totuttu tapa toimia on riippuvainen siitä, millaisia vaikutteita ja tottumuksia saadaan omasta 
elinympäristöstä ja siinä olevista eri toimintakulttuureista ja -tavoista. Tutkimusten mukaan älykkyys voidaan ja-
kaa niin sanottuun kiteytyneeseen ja joustavaan älykkyyteen. Sen mukaan iäkäs ihminen kuuluu enemmän ki-
teytyneeseen älykkyysryhmään (kielellinen, matemaattinen jne.), kun taas nuori ihminen on enemmän joustava 
älykäs. Iäkkään ihmisen kiteytynyt älykkyys heikkenee iän myötä, mutta ei kuitenkaan niin nopeasti kuin joustava 
älykkyys. 
 
Ikäihmisille tarkoitettujen sovellusten suunnittelu luokitellaan geronteknologian alaan kuuluvaksi toiminnaksi. Ge-
ronteknologia on määritelty sellaiseksi ikääntymisen tuntemiseen pohjautuvaksi teknologiaksi, jonka tavoitteena 
on ikäihmisten hyvä elin- ja työympäristö tai heille sopiva hoito. Sillä on todettu olevan viisi roolia: 1) ongelmia 
ehkäisevä, 2) vahvuuksia korostava, 3) heikkeneviä kykyjä kompensoiva, 4) hoivatyötä tukeva ja 5) tutkimusta 
edistävä rooli [8]. Yhtenä geronteknologia-tutkimuksen kohteena on selvittää, miten ikääntymisen asettamat vaa-
timukset voidaan ottaa huomioon ja miten esimerkiksi dementian aiheuttamia rajoitteita voidaan kompensoida 
käyttöliittymäsuunnittelun avulla. [9, 10] 
 
Käyttöliittymäsuunnittelun perusvaatimuksia ovat yksinkertaisuus, selkeys ja yhdenmukaisuus [11]. Useiden ta-
vallisimpien fyysisten käyttöliittymien, kuten hiiren ja näppäimistön, käyttäminen ei kaikilta välttämättä onnistu. 
Sen sijaan monissa tutkimuksissa on todettu, että kosketusnäytön käyttäminen on mahdollista myös vakavasti 
dementoituneilta henkilöiltä. [1, 2]. Dementikot voivat olla kyvyttömiä tekemään valintoja monesta yhtä aikaa tar-
jolla olevista vaihtoehdoista, joten käyttöliittymä tulee suunnitella mahdollisimman yksinkertaiseksi, mutta kuiten-
kin sellaiseksi, että se houkuttelee ja rohkaisee käyttämään [10]. 
 
Birrenin [12] mukaan monet ikääntyvät ihmiset tekevät esimerkiksi muistia vaativia tehtäviä tarkasti harkiten. Jos 
vastausta ei muisteta varmuudella, tehtävään ei vastata ollenkaan. Birrenin mielestä syy tähän ei ole puutteelli-
set tiedot ja taidot, vaan uskalluksen puute. Tästä syystä voidaan väittää, että ikääntyvien ihmisten kyky ja halu 
tehtävien suorituksessa on riippuvainen ulkopuolisesta ohjauksesta ja tuesta. 
 
Tutkimuksen taustatiedot ja käytetyt tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimus suoritettiin haastattelujen ja kyselyiden avulla kahdessa yksityisessä hoitokodissa, joissa oli yhteensä 
20 työntekijää ja neljä yrittäjää. Kyselylomake jaettiin kaikille työntekijöille ja yrittäjille. 13 henkilöä vastasi kyse-
lyyn, josta neljä oli myös yrittäjinä näissä yrityksissä. Haastattelututkimus suoritettiin pelkästään neljälle yrittäjälle. 
 
Kohdeyritysten valinnassa kriteereinä olivat niiden toiminta-aika sekä yhteiskunnan toiminnalle asettamien laatu-
kriteerien huomioonottaminen. Kolmantena kriteerinä oli se, että asukkaat jakautuivat sekä pysyvästi että tilapäi-
sesti asuviin. Toinen yritys on toiminut kahdeksan vuotta ja siellä on jo kahden vuoden ajan tehty konsultin ohja-
uksella laadunvarmistustyötä. Toinen yritys on panostanut toiminnassaan ensisijaisesti tilapäistä hoivaa tarvitse-
vien palvelemiseen ja samoin laadunvarmistus on heilläkin meneillään konsultin ohjauksessa. 
 
Tutkimuksen kohteena olleissa yrityksissä oli yhteensä 53 asukasta, joista 25 oli vakituisesti ja 28 tilapäisesti 
asuvia. Vakituisesti asuvista 19 oli joko lievästi tai vaikeasti dementoituneita. Työntekijät olivat työskennelleet 
keskimäärin 6,5 v. vanhusten hoito- ja hoivatyössä vaihteluvälin ollessa 1 - 32 vuotta. Työntekijöiden oma arvio 
tietotekniikkaosaamisestaan oli keskimäärin 7 asteikolla 1 – 10. 
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Asukkaiden toimintakyvystä kertoo se, että vain 13 kaikista asukkaista olisi fyysisesti tai psyykkisesti kyke-
neviä tietoisesti painamaan itsenäisesti turvarannekkeessa olevaa hälytysnappia hätä- tai katoamistilantees-
sa. Kahdeksan asukasta olisi mahdollisesti osannut takaisin 500 metrin päästä asuinpaikastaan tai kyennyt ky-
syttäessä kertomaan olinpaikkansa. Kaikkiaan 13 asukasta tarvitsee ehdottomasti valvontaa karkailun estämi-
seksi. 
 
Toisessa yrityksessä on käytössä päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen tietokonesovellus ja toisessa sitä 
oltiin ottamassa käyttöön. Asukas- ja/tai työntekijätietojen hallintaan ei kummallakaan ole käytössä tietoko-
nesovellusta. Tarvetta sellaisen käyttöönottoon kuitenkin olisi molemmissa yrityksissä. Asukkaiden osalta 
tärkeimmiksi talletettaviksi tiedoiksi koettiin asukkaiden hoitoa ja lääkintää koskevat tiedot. Tärkeäksi osa-
alueeksi koettiin myös asukkaiden perustietojen saaminen tietokonesovellukseen. 
 
Kyselyt  
 
Työntekijöille tehdyssä kyselyssä pyrittiin selvittämään, tarvitsevatko työntekijät tietoteknisiä sovelluksia työnsä 
tukemiseksi ja mitkä ovat sovelluksen tärkeimpiä ominaisuuksia. Kyselyssä pyydettiin myös kertomaan, millaista 
käyttöliittymää ikääntyneet ja erityisesti dementiapotilaat olisivat kykeneviä käyttämään ja millaisilla sovelluksilla 
heidän asumisviihtyvyyttään ja muistitoimintojaan voitaisiin tukea. Taustatietoina kyselyssä selvitettiin vastaajien 
palvelusaika hoito- ja hoivatyössä sekä oma arvio tietotekniikkaosaamisesta. 
 
Kyselyt suoritettiin syksyn 2006 ja talven 2007 välisenä aikana. Kyselylomakkeet annettiin henkilökohtaisesti yrit-
täjille ja samalla heidät ohjeistettiin kysymysten tulkinnasta. Yrittäjät jakoivat ne työntekijöille omissa kokouksis-
saan ja pyysivät palautusta viikon sisällä siten, että työntekijät palauttivat ne suljetuissa kirjekuorissa osoitettuna 
tämän tutkimuksen tekijöille. 
 
Haastattelut 
 
Yrittäjähaastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään, millaisia tietoteknisiä sovelluksia hoitokodeissa tarvitaan ja 
mikä on eri sovellusalueiden tärkeysjärjestys. Haastatteluissa keskusteltiin myös asukkaiden toimintakyvystä so-
vellusten käytössä. Erityisesti asiaa pyrittiin selvittämään dementoituneen asukkaan tarpeet huomioiden. Neljän 
yrittäjän haastattelut suoritettiin syksyn 2006 ja talven 2007 aikana. Kolmea yrittäjää haastateltiin kerran ja yhtä 
kaksi kertaa. Haastattelut tehtiin käyttäen strukturoimatonta haastattelua siten, että haastattelijalla oli käytössä 
haastattelurunkolomake. Käsiteltävät asiat perustuvat aikaisempiin alalta tehtyihin tutkimuksiin ja selvityksiin se-
kä aiempiin keskusteluihin kahden haastattelussa mukana olleen yrittäjän kanssa. 
 
Tutkimustulokset 
 
Tutkimuksen perusteella neljä 13:sta kyselyyn vastanneesta työntekijästä tai yrittäjästä ei haluaisi siirtyä nykyi-
sestä manuaalisesta järjestelmästä tietokonesovelluksen käyttöön. Kaikki yrittäjät olivat halukkaita ottamaan tie-
toteknisiä sovelluksia käyttöön sekä yritysten toiminnan tukemiseen että asukkaiden viihtyvyyden parantamisek-
si ja muistitoimintojen tukemiseksi. Kyselyyn vastanneiden tietoteknisellä osaamistasolla ei ollut suoraa yhteyt-
tä halukkuuteen siirtyä manuaalijärjestelmästä tietotekniikkasovellukseen. Sen sijaan nykyistä järjestelmää 
kannattaneista kolmella oli varsin lyhyt työhistoria takanaan. Mielenkiintoista olisi ollut tietää myös vastaajien 
ikä, mutta sitä tässä kyselyssä ei kysytty. 
 
Kuviossa 1 on työntekijöiden ja yrittäjien arvio eri tietokonesovellusten ominaisuuksien tärkeydestä Tärkein omi-
naisuus sai neljä pistettä ja vähiten tärkeä yhden pisteen. Työntekijät arvostivat sovelluksen ominaisuuksista eni-
ten helppokäyttöisyyttä ja hyviä käyttöohjeita. Monipuolisuus koettiin myös melko tärkeäksi, mutta käyttöliittymän 
väreillä ja ulkonäöllä ei ollut kovin suurta merkitystä. Muina tarpeellisina ominaisuuksina mainittiin, että sovelluk-
sen pitäisi olla mahdollisimman paljon itse itseään ohjaava ja sen tulisi tehdä vain työssä tarvittavat perustoi-
menpiteet eikä siltä vaadita muita ylimääräisiä toimintoja. 
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Kuvio 1. Tietokonesovelluksen ominaisuudet ja miten työntekijät arvioivat niiden tärkeyttä. 
 
 
Tärkeimmiksi tietoteknisten sovellusten osa-alueiksi koettiin asukkaiden turvallisuutta valvovat sovellukset 
sekä asumisviihtyvyyteen ja muistitoimintojen kehittämiseen liittyvät sovellukset. Muita tarpeellisina mainittu-
ja osa-alueita olivat asukas- ja työntekijätietojen hallintasovellukset, viestintäjärjestelmät asukkaan ja omais-
ten välillä sekä yrityksen oman toimintaan ja laatuun liittyvät sovellukset. 
 
Nykyiset rannekkeiden käyttöön perustuvat turvajärjestelmät todettiin liian hankaliksi käyttää. Asukkaat koki-
vat ne myös itse toimintaansa rajoittaviksi. Henkilökohtainen asukkaiden valvonta koettiin kummassakin yri-
tyksessä epävarmemmaksi kuin laitteiden avulla suoritettava valvonta. Laitevalvonnan pitäisi olla sekä yrittä-
jien että työntekijöiden mielestä sellainen, ettei asukas tunne olevansa valvonnan kohteena. Asukkaiden tur-
vallisuutta parantavien tietokonesovellusten toivottiin mahdollistavan asukkaiden valvonnan tietyllä alueella. 
Toiseksi asukasturvallisuutta parantavaksi sovellukseksi toivottiin kohtuuhintaista hoitajakutsujärjestelmää, 
joka hälyttää asukkaan poikkeavaan toimintaan tai elintoimintoihin. Markkinoilla olevat asukasturvallisuutta 
parantavat sovellukset olivat yrittäjien mielestä liian kalliita, vaikkei hinta ollutkaan tärkein päätökseen vaikut-
tava asia. Lisäksi yrittäjät toivoivat langattomien vaihtoehtojen käyttämistä näissä sovelluksissa. 
 
Asumisviihtyvyyteen ja muistitoimintojen kehittämiseen liittyvistä sovelluksista eniten sai kannatusta erilaiset 
muistipelit. Muina sovellusehdotuksina mainittiin musiikki- ja kuunteluohjelmat, jumppaohjeet, korttipelit, laulu-
leikit, tietokilpailut, yhteyssovellukset omaisiin esimerkiksi internetin kautta, virtuaalivierailut taidegallerioihin 
tms., vaatekappaleiden tunnistamis- ja järjestämissovellukset sekä äänen ja kuvan yhdistämisohjelmat.  
Myös lapsille tarkoitettujen yksinkertaisten pelien muokkaaminen ikäihmisten käyttöön mainittiin yhtenä eh-
dotuksena. 
 
Suurin osa kaikista 53 asukkaasta kykenisi käyttämään itsenäisesti tai avustajan kanssa 5 x 5 cm:n painik-
keilla varustettua kosketusnäyttöä. Taulukossa 1 on esitetty myös hiiren ja näppäimistön käytön tilanne. 
 
Taulukko 1. Asukkaiden kyky käyttää hiirtä, näppäimistöä tai kosketusnäyttöä. 
 
käyttöväline käyttö itsenäisesti (n) käyttö, jos avustaja mukana (n) 
hiiri 19 – 24 19 - 24
näppäimistö  20 – 25 20 - 25
kosketusnäyttö 34 41
 
 
Suurin osa käyttämisvaikeuksista johtuu fyysisistä rajoitteista sekä dementiaan liittyvistä kätevyyden ongelmista. 
Tutkimuksen mukaan työntekijöillä on käytettävissään keskimäärin 2,6 tuntia viikossa asukkaiden ohjaukseen ja 
yhdessä tekemiseen. Myös yrittäjien mielestä henkilökunnalle voidaan järjestää aikaa tähän toimintaan. 
 
Johtopäätökset 
 
Suurin osa työntekijöistä ja yrittäjistä oli halukkaita siirtymään manuaalisista toimintatavoista tietoteknisten sovel-
lusten käyttämiseen, mikä osaltaan mahdollistaa niiden käyttöönoton yksityisissä vanhusten palvelukodeissa. 
Myöskään tietoteknisellä osaamistasolla ei ollut suoraa yhteyttä halukkuuteen siirtyä manuaalijärjestelmän 
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käytöstä tietotekniikkasovelluksen käyttämiseen. Nämä asiat luovat tarvetta tietoteknisen koulutuksen hank-
kimiseen ja uusien työtapojen omaksumiseen. 
Työntekijät ja yrittäjät arvostivat sovellusten helppokäyttöisyyttä ja hyviä käyttöohjeita, mikä luo haasteita sovel-
lusten käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelulle. Myös turvallisuutta edistävien sovellusten yksi tärkeimpiä 
käyttöä estäviä tekijöitä oli juuri laitteiden huono käytettävyys ja kömpelö rakenne. Asumisviihtyvyyden ja muisti-
toimintoja edistävien sovellusten merkitys tulee jatkossa korostumaan, koska yksityisten yritysten laatuluokitus 
korostaa jo nykyään näitä asioita. 
 
Ikäihmisten älykkyys ja oppimiskyky eivät ole rajoittavia tekijöitä tietoteknisten sovellusten käyttämiselle. Sen si-
jaan dementoitumisen aiheuttamat lähimuistamisen vaikeudet ja kätevyyden heikkeneminen vaativat enemmän 
hoitohenkilökunnan ohjausta sekä määrällisesti että ajallisesti.  
 
Käyttöliittymän osalta riittävän suurin painikkein varustettua kosketusnäyttöä pidettiin tärkeimpänä edellytyksenä 
etenkin dementoituneiden asukkaiden itse käyttämien sovellusten osalta. Hiiren tai näppäimistön käyttäminen ei 
useimpien kohdalla ole mahdollista sekä fyysisten ja psyykkisten rajoitteiden vuoksi. Tämän perusteella voidaan 
todeta, että kosketusnäyttöön perustuva käyttöliittymä on lähtökohtana suunniteltaessa etenkin ikääntyneille ja 
dementoituneille tarkoitettuja tietoteknisiä sovelluksia.  
 
Tässä tutkimuksessa ei selvitetty asukkaiden tai heidän omaistensa mielipiteitä ja tämän vuoksi tutkimustulokset 
ovat suuntaa antavia. Tutkimustulosten laajempi kattavuus voitaisiin saavuttaa suuremman haastattelu- ja kyse-
lytutkimuksen perusteella sekä asukkaiden toimintojen analysoinnin myös havainnoinnin avulla. Ikäihmisten tur-
vallisuutta edistävien laitteiden muotoilu ja niiden käytettävyyden parantaminen ovat jatkotutkimuksen kannalta 
tärkeä osa-alue. Tärkeää on löytää ratkaisut, jotka edistävät ennen kaikkea niiden huomaamattomuutta käyttä-
jän kannalta katsottuna. Käytettävyyden parantaminen vaaratilanteissa on toinen aihealue, jossa ikäihmisen eri-
tyistarpeet pitäisi ottaa paremmin huomioon. 
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Tiivistelmä 
Käytettävyyden suunnittelun ensimmäiset tehtävät ovat käyttäjien sekä käyttäjätehtävien (skenaarioi-
den) määrittäminen. Nämä toimet antavat perustan järjestelmän käyttäjävuorovaikutuksen suunnittelul-
le. Tehdyssä tutkimuksessa on kehitetty visuaalista tapaa kuvata käyttäjätehtäviä, pyrkien ymmärtä-
mään, mitkä seikat visuaalisissa kuvauksissa ovat oleellisia, kun tavoitteena on kuvasten nopea luomi-
nen, palautteen saaminen asiakkaalta sekä kuvausten helppo muokattavuus. Esitetyssä visualisointita-
vassa käyttäjätehtävät kuvataan sarjakuvamaisesti, automaattisesti etenevänä kuvasarjana. Alustavien 
tulosten mukaan kuvausten henkilöhahmot voivat olla hyvinkin yksinkertaistettuja. Toisaalta oleellisia 
osia ovat käyttäjien ajatusten (tai sanomisten) sisällyttäminen kuviin sekä kuvien riittävä lukumäärä. 
 
 
Johdanto 
 
Oulun Omahoito-hankekokonaisuus on prosessien ja teknologian kehittämis- ja testaushanke, joka pyrkii pa-
rantamaan oululaisten terveyspalveluiden saatavuutta (Oulun kaupunki 2007). Hankkeen päämääränä on 
luoda Omahoito-palvelujärjestelmä, jonka kautta terveyteen liittyvä informaatio, neuvonta ja ohjaus ovat 
mahdollisimman helposti saatavissa ja hallittavissa. Tavoitteena on nostaa asiakas terveydenhuollon keskei-
seksi toimijaksi, jolloin palvelujärjestelmä toimisi asiakkaan ohjaajana terveydenedistämisen, hoidon ja palve-
luidenhankinnan sokkeloissa. (Hynninen et al. 2005.) Erääksi Omahoitohankkeen tärkeäksi arvoksi on nos-
tettu luotavan palvelujärjestelmän käytettävyys. Omahoito-palvelujärjestelmässä käyttäjiä ovat periaatteessa 
”kaikki kansalaiset”. Järjestelmän käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen. Näistä syistä käytettävyys on Omahoi-
to-palvelujärjestelmässä ensi arvoisen tärkeää. 
 
Käytettävyys voidaan määritellä tuotteen laatuominaisuudeksi. ISO-standardin (ISO/IEC 1998) mukaan käy-
tettävyys on mitta, miten hyvin määrätyt käyttäjät voivat käyttää tuotetta määrätyssä käyttötilanteessa saa-
vuttaakseen määritetyt tavoitteet tuloksellisesti, tehokkaasti ja miellyttävästi. Toisin sanoen, käytettävyydellä 
tarkoitetaan sitä, missä määrin järjestelmä tukee käyttäjän työtä. Käytettävyys on siis huomattavasti laajempi 
asia kuin pelkkä käyttöliittymä. 
 
Käytettävän tuotteen perusta luodaan tuotteen kehitysprosessin alkuvaiheessa. Jo tuossa vaiheessa tulisi 
huomioida tulevat käyttäjäryhmät, heidän tavoitteensa ja tehtävänsä. Voidaankin sanoa, että käytettävyyden 
suunnittelun ensimmäinen kysymys on: ”Keitä ovat kehitettävän järjestelmän käyttäjät?”. Ja toinen kysymys 
– käytettävyyden määritelmää mukaillen: ”Mitä ovat käyttäjän tehtävät (tavoitteet)?” Koko tuotteen kehitys-
prosessille tulisi olla ominaista käyttäjien aktiivinen osallistuminen. (ISO/IEC 1999.) 
 
Tässä tutkimuksessa yleisenä tutkimuskohteena on se, miten käyttäjiä ja heidän työtään tulisi määrittää ja 
kuvata. Perinteisesti nämä kuvaukset ovat olleet tekstimuotoisia: käyttäjän tehtäviä (työtä) on kuvattu esi-
merkiksi kirjoitettuina tarinoina. Toinen ääripää on formaalit, matemaattistyyppiset mallit.Tekstikuvausten 
eräänä puutteena on niiden sisältämän informaation niukkuus. Matemaattisemmat lähestymistavat eivät puo-
lestaan ole ymmärrettäviä formaaliutensa vuoksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena onkin kehittää visuaalista 
kuvaustapaa käyttäjän työn, käyttöskenaarioiden, kuvaamiseen. 
 
Tutkimuksessa on kokeiltu visuaalista kuvaustapaa Omahoito-hankekokonaisuudessa kehitettävän palvelu-
järjestelmän käyttäjätehtävien määrittelyssä. Tässä artikkelissa kuvataan tarkemmin valittu lähestymistapa 
visuaalisten käyttäjäskenaarioiden esittämiseen sekä alustavat tulokset ensimmäisistä kokeiluista. Seuraa-
vaksi artikkelissa tarkastellaan skenaariokuvauksia suunnittelurepresentaatioina sekä erilaisia skenaarioiden 
kuvaustapoja. Tämän jälkeen esitetään kehitetty kuvaustapa sekä käydään läpi saadut kokemukset. Lopuksi 
keskustellaan tuloksista ja tunnistetaan jatkotutkimuskohteet. 
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Skenaariot suunnittelurepresentaatioina 
 
Erilaiset suunnittelurepresentaatiot (design representations) ovat merkittävässä roolissa etenkin tuotteen ke-
hitysprosessin alkuvaiheessa. Suunnittelurepresentaatioiden avulla tuotteen suunnittelijat välittävät näke-
myksensä tulevasta tuotteesta muille henkilöille kuten asiakkaille ja käyttäjille. (Bødker 1998.) Saddler (2001) 
määrittelee suunnittelurepresentaation näkyväksi ilmaukseksi suunnitteluideasta, -ehdotuksesta tai suunnit-
telun tosiseikasta. Bødkerin (1998) mukaan representaation esitysmuotona voi olla formaali notaatio tai malli, 
mutta myös prototyyppi, skenaario tai pelkistetty malli. 
 
Suunnittelurepresentaatioiden esitysmuodon valinta on tärkeä, sillä se vaikuttaa siihen, miten suunnittelijoi-
den näkemys kehityksen alla olevasta tuotteesta välittyy halutulle kohdejoukolle. Formaalien mallien ja no-
taatioiden avulla esitetyt representaatiot toimivat tehokkaasti suunnittelijaryhmässä, mutta käyttäjille ja asiak-
kaille ne ovat usein vieraita. (Britton & Jones 1999.) 
 
Skenaarioista on tullut yhä suositumpia suunnittelurepresentaatioiden esitysmuotoja vuorovaikutteisten jär-
jestelmien suunnittelussa. Carroll (2000) määrittelee skenaariot kerronnallisiksi kuvauksiksi siitä, mitä ihmiset 
tekevät ja kokevat, kun he käyttävät tietokonejärjestelmiä ja -sovelluksia. Skenaariot ovat tyyliltään epämuo-
dollisia ja viimeistelemättömiä, ja siten mahdollisimman arkikielisiä ja ymmärrettäviä. Skenaariot synnyttävät 
runsaasti keskustelua, sillä ne ovat avoimia erilaisille tulkinnoille. 
 
Skenaarioiden suosio suunnittelurepresentaatioiden esitysmuotona perustuu niiden ymmärrettävyyteen – ne 
puhuvat käyttäjien kieltä. Skenaarioita voidaankin luonnehtia eräänlaisiksi tarinoiksi, ja niillä voidaan tunnis-
taa olevan tarinoille ominaisia elementtejä kuten tilanne, toimijat, tavoitteet sekä tapahtumat. (Carroll 2000.)  
 
Cooper ja Reimann (2003) ovat todenneet, että perinteiset skenaariot eivät huomioi riittävästi toimijoiden eli 
käyttäjien tavoitteita ja motivaatioita. Cooper ja Reimann (2003) ovatkin yhdistäneet skenaariot ja persona-
menetelmän. Heidän persona-pohjaiset skenaariot pyrkivät esittämään skenaarion toimijan konkreettisem-
min kuin perinteiset skenaariot. 
 
Skenaarioiden esittäminen 
 
Skenaarioita voidaan esittää erilaisissa muodoissa. Rolland et al. (1998) mukaan kerronnallinen teksti on 
kaiketi yleisin skenaarioiden esitysmuoto. Haumer et al. (1999) mukaan tekstipohjaiset skenaariot ovat suo-
sittuja, sillä ne ovat selkeitä sekä helppoja ylläpitää että hallita. Tekstipohjaiset skenaariot ovat myös sopivan 
suurpiirteisiä, eivät liian valmiita, joten ne ovat avoimia monille tulkinnoille. Seuraavassa on esitetty ote teks-
timuotoisesta skenaariosta: 
 
 ”Senja Sepeli, 46-vuotias toimistotyöntekijä on hakenut henkilökohtaiset tunnukset Omahoito- järjestelmään. 
Senjalla on kohonnut verenpaine, joka ei ole vielä vaatinut lääkehoitoa. Senja on lomamatkalla Espoossa. 
Hän huolestuu pitkään jatkuneesta päänsärystä ja päättää esittää siihen liittyvän kysymyksen Omahoito- jär-
jestelmään. Senja avaa järjestelmän käyttöliittymän matkapuhelimellaan. Hän osoittaa kysymyksensä omalle 
omahoitajalleen tai – lääkärilleen.….”  (Hynninen et al. 2005) 
 
Tekstipohjaisilla skenaarioilla on kuitenkin puutteensa ja rajoituksensa. Esimerkiksi Aikio et al. (2005) ovat 
todenneet, että tekstipohjaiset skenaariot ovat ongelmallisia, kun suunnitteluidea halutaan kommunikoida 
suunnittelijatiimille tai käyttäjille. Tekstiskenaarioissa ei voida myöskään esittää kaikkia haluttuja asioita kuten 
käyttöympäristöä kovin havainnollisesti (Haumer et al. 1999; Holtzblatt 2004). Tällaisissa tilanteissa esimer-
kiksi kuvat ja ääni olisivat paljon informatiivisempia. 
 
Benner et al. (1993) huomauttavat, että skenaariot toimivat entistä tehokkaammin, mikäli ne voidaan esittää 
visuaalisesti. Visualisointiin voidaan käyttää nykyajan multimediaa, mutta myös pelkästään kynää ja paperia. 
Taulukossa 1 on kuvattu vuorovaikutteisten järjestelmien suunnittelun yhteydessä käytettyjä erilaisia skenaa-
rioiden visualisointitapoja sekä annettu esimerkkejä tutkimuksista. 
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Taulukko 1. Esimerkkejä skenaarioiden visualisointitavoista. 
 
Visualisointitapa Esimerkki 
Kynä ja paperi Kuvakäsikirjoitukset (Holtzblatt 2004). 

Video Piirrettyjen kuvakäsikirjoitusten videointi (Vertelney 1989). 
Videoidut näytelmäepisodit (Binder 1999). 

Valokuvat Valokuvat näytellyistä tilanteista (Pedell & Vetere 2005). 

Näytteleminen Roolipelit, draama ja improvisaatiomenetelmät (Strömberg et al. 2004).  
Situated and Participative Enactment of Scenarios, SPES (Iacucci & Kuutti 2002)  

Multimedia 
Animoidut skitsit (Löwgren 2004). 
Tikku-ukko PowerPoint (Aikio et al. 2005) 
ART-SCENE multimedia skenaariot (Zachos et al. 2005) 

 
 
Useissa tutkimuksissa visuaalisesti esitetty skenaario todettiin toimivaksi. Zachos et al. (2005) tutkimuksessa 
myös havaittiin, että visuaalisten skenaarioiden avulla löydettiin kattavammin vaatimuksia kuin tekstipohjais-
ten skenaarioiden avulla. 
 
Ongelmina monissa skenaarioiden visualisointitavoissa on tekniikan hitaus ja työläys sekä sen vaatima eri-
koisosaaminen. Lisäksi tekniikka voi vaatia usean henkilön työpanosta. Esimerkiksi Löwgrenin (2004) mu-
kaan kahden (2) minuutin animaation tekemiseen kului aikaa 25 tuntia. Animaation tekeminen vaati myös 
monipuolista osaamista ammattilaisille suunnatuista ohjelmista (mm. Adobe Photoshop, CoolEdit ja Macro-
media Director). Lisäksi animaation muokkaaminen palautteen perusteella vaatii lisää aikaa. 
 
Pedellin ja Veteren (2005) näyttelemiseen ja valokuviin perustuvien skenaarioiden luominen oli suhteellisen 
nopeaa (6 - 8 tuntia) ja helppoa. Mikäli skenaarioon liittyy useita henkilöitä, voi näyttelijöiden löytäminen olla 
kuitenkin vaikeaa. Lisäksi tekniikka vaatii etukäteisvalmistelua, jotta kaikki tarvittavat tilanteet muistetaan 
näytellä ja kuvata. Puuttuvien tilanteiden luominen jälkeenpäin on vaikeaa. 
 
Aikio et al. (2005) käyttivät tikku-ukkoskenaarioidensa luontiin MS PowerPoint -työkalua. He kokivat työkalun 
tehokkaaksi: sen käyttö ei vaatinut erikoisosaamista, ja sen avulla skenaarioita saatiin luotua suhteellisen 
helposti ja nopeasti. Heidän skenaarionsa perustuivat pääasiassa piirrettyihin elementteihin, joten ongelma-
na olivat monimutkaiset, paljon elementtejä sisältäneet diat. (Aikio et al. 2005.) 
 
Näyttelemiseen ja draamaan perustuvat skenaariotekniikat vaativat paljon etukäteisvalmistelua ja myös eri-
koisosaamista. Lisäksi tekniikka voi työllistää useita henkilöitä. Kaikki osallistujat eivät myöskään ole välttä-
mättä innostuneita näyttelemisestä (Strömberg et al. 2004). 
 
Visuaaliset skenaariot: Tapaus Omahoito-palvelujärjestelmä 
 
Omahoito-hankekokonaisuuden ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin sekä asiakasprosessit että henkilökun-
nan prosessit pohjaksi palvelujärjestelmän kehitykselle. Asiakasprosessien kuvausten esitysmuodoksi valit-
tiin skenaariot, koska kuvausten haluttiin olevan ymmärrettäviä suurelle kohdejoukolle. Skenaarioiden avulla 
pystyttäisiin pyytämään palautetta järjestelmän todellisilta käyttäjiltä, ja näin ymmärtämään paremmin sitä, 
miten järjestelmä tulisi suunnitella, jotta se tukisi paremmin käyttäjien omahoitoa. 
 
Skenaariot päätettiin esittää visuaalisesti. Visualisointi haluttiin tehdä tekniikalla, joka on helppo ja nopea. Li-
säksi skenaarioiden muokkaamisen tulisi olla mahdollisimman vaivatonta. Skenaarioiden luominen ei saisi 
myöskään työllistää enempää kuin yhden henkilön. Tuotettujen skenaarioiden tulisi myös olla ymmärrettäviä 
ja miellyttäviä seurata. 
 
Ensimmäinen käytettävyyden suunnittelun toimenpide oli korkean tason käytettävyysvaatimusten määrittely. 
Määrittelyprosessi on kuvattu tarkemmin julkaisussa Kantola & Jokela (2007). Käytettävyysvaatimusten mää-
rittelyprosessi oli luonteeltaan iteratiivinen, ja siinä käytettävyysvaatimukset määriteltiin aluksi tunnistettujen 
pääkäyttäjäryhmien (asiakas, ammattilainen) mukaan, sitten palvelun ja lopuksi tarkempien käytettävyysomi-
naisuuksien mukaan. Prosessin tuloksena saatiin korkean tason käytettävyysvaatimukset, jotka ohjaisivat 
suunnittelua. 
 
Omahoito-palvelujärjestelmän kehitystä lähdettiin toteuttamaan iteratiivisesti ja ensimmäiseksi toteutuskoh-
teeksi valittiin järjestelmän astmaosio. Skenaarioita varten haastateltiin yhtä terveysalan asiantuntijaa. Haas-
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tattelussa asiantuntijaa pyydettiin kuvaamaan prosessia astmaepäilystä sen diagnosointiin ja hoitoon. Haas-
tattelun aikana tehtiin muistiinpanoja ja haastattelu nauhoitettiin. 
 
Asiantuntijan haastattelun perusteella tunnistettiin neljä (4) persoonaa eli neljä erilaista henkilöä, jotka erosi-
vat toisistaan siinä, miten he Omahoito-palvelujärjestelmää tulisivat mahdollisesti käyttämään. Kahdella per-
soonista oli astmaepäily ja kaksi oli jo astmavaiheessa. Tunnistetuille persoonille määritettiin erilaisia tavoit-
teita ja tehtäviä, joita lähdettiin kuvaamaan visuaalisten skenaarioiden avulla. 
 
Kehitetyn visuaalisen kuvaustavan pääpiirteet 
 
Visuaaliset skenaariot tehtiin MS PowerPoint -työkalua käyttäen. Jokainen skenaario koostui 12 - 25 Power-
Point-diasta, joissa oli erilaisia skenaarioelementtejä. Skenaariossa pyrittiin tarinamaisuuteen ja skenaarioon 
lisättiin myös dioja tukemaan ja viemään eteenpäin skenaarion juonta. Jokaisesta skenaariosta tehtiin auto-
maattisesti etenevä animaatio. Skenaariot rakentuivat seuraavista visualisoiduista elementeistä: 
 

• Henkilön päätavoite 
o Skenaarion otsikko, kuvattiin ensimmäisessä diassa. 

• Käyttöympäristö  
o Diojen taustaksi otettiin valokuvia digitaalikameralla. Kuvissa ei ollut lainkaan ihmisiä, aino-

astaan skenaarioon sopiva konteksti, kuten työpiste, keittiö, makuuhuone ja olohuone. 
• Toimija 

o Skenaarioissa esiintyvät henkilöt kuvattiin tikku-ukkoina. Tikku-ukot piirrettiin taustaan teke-
mään skenaarion tehtäviä. Jokaiseen skenaarioon liittyi 1-2 erilaista tikku-ukko hahmoa. Yk-
si hahmoista oli skenaarion päähenkilö eli pääpersoona. 

• Aikeet 
o Henkilön aikeet eli alatavoitteet kuvattiin puhe- tai ajatuskuplilla. Puhekuplia käytettiin, kun 

kommunikaatioon liittyi toinen henkilö. Jos henkilö oli yksin, kuvattiin aikeet ajatuskuplalla. 
• Järjestelmän vaste 

o Omahoito-palvelujärjestelmän vaste kuvattiin korkealla tasolla. Kuvauksessa ei kiinnitetty 
huomiota käyttöliittymäelementtien ulkonäköön ja sijoitteluun, vaan tavoitteena oli esittää, et-
tä järjestelmä vastaa käyttäjän toimiin. 

• Täydentävät elementit 
o Skenaarioihin lisättiin pieniä täydentäviä elementtejä kuten herätyskello, kahvikuppi, PEF-

mittari ja PEF-lomake. Osa elementeistä piirrettiin, ja osa liitettiin skenaarioon MS Power-
Pointin kuvakirjastosta. 

 
Kuviossa 1 on esimerkkidia skenaarioista. 
 

 
Kuvio 1. Esimerkkidia visualisoidusta skenaariosta. 
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Tulokset ensimmäisistä kokeiluista 
 
Skenaariot esitettiin kaksi tuntia kestäneessä tilaisuudessa. Paikalla oli kaksi käytettävyysasiantuntijaa, yksi 
terveysalan asiantuntija sekä yksi järjestelmäkehityksestä vastaava henkilö. Aluksi tutustuttiin jokaiseen per-
soonaan ja tämän jälkeen käytiin läpi yhden persoonan skenaariot yksi skenaario kerrallaan. Skenaario kat-
sottiin ensin kokonaisuudessaan animaationa, ja sitten palattiin skenaarioon dia dialta. Paikallaolijoilta pyy-
dettiin palautetta sekä skenaarioiden sisällöstä että visualisointitavasta. 
 
Palaute visuaalisista skenaariosta oli positiivista. Osallistujien mielestä muodostetut persoonat olivat järke-
viä, ja skenaarioihin oli saatu sisällytettyä käyttäjän toimet. Skenaariot koettiin ymmärrettäväksi, ja ne herätti-
vät keskustelua ja suunnitteluideoita. Osallistujat pitivät käytetystä esitystavasta ja esimerkiksi henkilöiden 
kuvaus toimi hyvin, vaikka se oli hyvin pelkistetty. Pelkistetyt esitykset toivat mielikuvan, että kyseessä on 
vain ehdotus, ja osallistujat uskaltautuivat esittämään myös omia havaintojaan. Kaiken kaikkiaan skenaariot 
saivat tilaisuuden ilmapiirin rennoksi ja vastaanottavaksi. 
 
Osallistujien mielestä skenaariot olisivat voineet olla hieman tarkemmalla tasolla. Järjestelmän korkealla ta-
solla olevasta vasteesta toisaalta pidettiin, mutta toisaalta senkin olisi toivottu olevan tarkempi ja enemmän 
www-käyttöliittymän näköinen. Käytetty animaatiotyylinen etenemistapa koettiin hyväksi, mutta hieman liian 
nopeasti eteneväksi. 
 
Skenaarioiden tekeminen MS PowerPoint -työkalua käyttäen koettiin toimivaksi. Skenaarioiden tekeminen oli 
suhteellisen nopeaa, mutta hitaitakin vaiheita oli, kuten esimerkiksi tikku-ukkojen saaminen eri asentoihin. 
Käyttöympäristöä kuvaavien valokuvien käyttö koettiin erityisen toimivaksi. Kuvia voi kerätä arkistoon, ja niitä 
voi käyttää uudelleen muissa skenaarioissa. Itse otettuihin kuviin ei myöskään liity tekijänoikeusrajoituksia. 
 
Keskustelu 
 
Käytettävyyden suunnittelun ensimmäiset tehtävät ovat käyttäjien sekä käyttäjätehtävien (skenaarioiden) 
määrittäminen. Nämä antavat perustan järjestelmän käyttäjävuorovaikutuksen suunnittelulle. Tehdyssä tut-
kimuksessa on kehitetty visuaalista tapaa kuvata käyttäjäskenaarioita. Tutkimuksen tässä vaiheessa on saa-
tu palautetta visualisointitavasta sekä kokemuksia skenaarioiden luomisesta yhdellä työkalulla. On kuitenkin 
huomattava, että tutkimus on vielä alkuvaiheessaan, ja kehitetty kuvaustapa on vielä kehityksen alla. 
 
Tutkimusta on tarkoitus jatkaa tekemällä skenaarioita Omahoito-palvelujärjestelmän eri käyttäjäryhmille.  
Skenaarioiden visualisointitavasta on myös tarkoitus kerätä palautetta järjestelmän asiakaskäyttäjäryhmältä. 
Samalla saadaan dataa Omahoito-palvelujärjestelmän kehitystä varten. Jatkotutkimuksessa pyritään muun 
muassa ymmärtämään paremmin, miten kuvaukset tulisi laatia siten, että niiden muokkaaminen olisi mahdol-
lisimman helppoa. 
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Tiivistelmä 
Artikkelissa esitellään kasvatustieteilijöiden ja tietojärjestelmätieteilijöiden vuonna 2006 alkamaa ja ke-
väällä 2007 päättyvää tutkimusta, jossa pyritään edistämään tietotekniikan hyödyntämistä varhaiskas-
vatuksen eri prosesseissa. Tutkimuksessa arvioidaan päivähoidon valmiuksia tietotekniikan hyödyn-
tämiseen ja pyritään löytämään potentiaalisia tietotekniikan kehittämiskohteita. Lisäksi siinä on luotu 
menetelmä tietotekniikan kehittämiskohteiden muotoutumiseen, joka pohjautuu osallistuvaan suunni-
teluun. Tutkimusmenetelmänä käytetään toimintatutkimusta. Tutkimukseen osallistuu neljä kuntaa 
Varsinais-Suomesta, jotka olivat muodostaneet yhteisen hankkeen tavoitteenaan edistää varhaiskasva-
tuksen tietotekniikan hyödyntämistä. Tutkimuksessa osoitettiin kehittämiskohteita, joissa tietotekniikka 
toisi selvän lisäarvon. Lisäksi osoitettiin osallistuvan suunnittelun toimivan myös allianssissa tapahtu-
vassa tietojärjestelmäsuunnittelussa. 
 
 
Johdanto 
 
Tutkimushankkeen tavoitteena oli määritellä hyvät päivähoidon ja varhaiskasvatuksen käytännöt ja prosessit se-
kä näitä tukevat tietojärjestelmät. Työ toteutettiin yhteistyössä tietojärjestelmätieteilijöiden, sekä varhaiskasva-
tuksen teorian ja käytännön asiantuntijoiden kanssa. Tutkimustyön kenttävaihe tapahtui neljän varsinaissuoma-
laisen kunnan päivähoidon tietojärjestelmien ja prosessien kehittämiseksi muodostetussa allianssissa. Hank-
keen rahoittajana toimivat osallistuneet kunnat ja Sosiaali- ja terveysministeriö. 
 
Päivähoidon hallinnossa tietotekniikka hyödynnetään jo. Sen sijaan itse varhaiskasvatuksessa tietotekniikan 
hyödyntäminen on ollut vähäisempää. Valtakunnan tasolla tietotekniikka nähdään merkittävänä mahdollisuutena 
kehittää sosiaalialan työprosesseja ja niiden johtamista (Sahala 2005). Kuntien toimintaympäristössä on tapah-
tumassa muutoksia, jotka vaikuttavat päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen. Tiedon kulun tarpeet perheiden, päi-
vähoidon ammattilaisten ja muiden lapsiperheitä palvelevien toimijoiden välillä ovat kasvamassa uusien teknolo-
gioiden kehittyessä. Prosessien kehittäminen yhdessä tietotekniikan kanssa voi tuoda uusia mahdollisuuksia 
esim. tiedon jakamiseen verkossa, sähköiseen asiointiin, sähköisten medioiden tukemaan kasvatuskumppanuu-
teen vanhempien ja päiväkodin välillä. Viimeisenä ja ehkä kaikkien merkittävämpänä seikkana ovat valtakunnan 
tason suunnitelmat palvelurakenteen uudistamiseksi. 
 
Hankkeessa tuotettiin konkreettisia kehitysehdotuksia osallistuneille kunnille varhaiskasvatuksen ja päivähoidon 
prosessien kehittämiseksi. Niiden luominen tapahtui tutkijoiden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa 
työpajatyöskentelyllä. Tutkimuksellisena lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Lisäksi hankkeessa kar-
toitettiin päivähoidon henkilöstön tietoteknistä osaamista.  
 
Tutkimushankkeeseen osallistuneiden tutkijoiden tausta on varhaiskasvatuksessa ja tietojärjestelmätieteessä. 
Tutkimus on näin luonteeltaan poikkitieteellinen. Kaikkiaan hankkeeseen on osallistunut 12 tutkijaa ja 2 pro gra-
du vaiheessa olevaa opiskelijaa. Lisäksi siihen on osallistunut 56 varhaiskasvatuksen asiantuntijaa neljästä kun-
nasta. Hanke alkoi toukokuussa 2006 ja päättyy kesäkuussa 2007. Hankkeesta ja siinä tuotetuista julkaisuista 
tarkempaa tietoa löytyy osoitteesta: http://www.tukkk.fi/tjt/varpe/
 
Hankkeessa onnistuttiin kehittämään kehitysehdotuksia, joilla olisi selvää hyötyä päiväkodissa tapahtuvalle var-
haiskasvatustyölle. Lisäksi siinä saatiin selvitettyä varhaiskasvattien tietotekniikkaan liittyviä asenteita ja osaa-
mista. Osallistuva tietojärjestelmäsuunnittelumenetelmä osoittautui toimivaksi myös usean organisaation muo-
dostamassa allianssissa, jota voidaan pitää tutkimuksellisena kontribuutioina.  
 
Taustaa 
 
Päivähoito hyödyntää tietotekniikkaa suhteellisen vähän (Kestilä, Pitkäranta et al. 2004). Hankkeeseen osallistu-
neet tietojärjestelmätieteilijät olivatkin kiinnostuneita, miten tietotekniikan leviämistä voitaisiin tukea. Varhaiskas-
vatustieteilijät olivat puolestaan havainneet varhaiskasvatuksessa käytettyjen menetelmien pohjautuvan pitkälti 
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1970-luvun oppeihin ja he näkivät tietotekniikan käyttöönoton mahdollisuudeksi uudistaa varhaiskasvatuksen si-
sältöä. Tutkimuksessa käytetty kehittämisajattelu pohjautuu pehmeisiin lähestymistapoihin prosessien kehittämi-
sessä (Checkland 1999).  
 
Kunnissa ja Sosiaali- ja terveysministeriössä oli myös tunnistettu päivähoidon tietohallinnon kehittämisen tarve. 
Valtakunnan tasolla kehityspolku kuitenkin lähtee hallinnollisista tietojenkäsittelystä eikä varhaiskasvatusproses-
seista. Lisäksi ministeriön omissa hankkeissa lähestymistapa on ollut selvästi tietosuunnittelukeskeinen ja tavoit-
teena on luoda yhteinen tietomalli, joka puolestaan edesauttaa eri sovellusten ja organisaatioiden välisen tiedon 
vaihtoa. 
 
Edellä mainituista lähtökohdista syntyi hanke, johon osallistuu Liedon, Salon, Turun ja Uudenkaupungin kuntien 
päivähoidot, varhaiskasvatustieteilijöitä Turun yliopistosta. Tietojärjestelmätieteilijät tulevat puolestaan Turun 
kauppakorkeakoulusta, Åbo Akademista ja Turun yliopistosta.  
 
Tietojärjestelmäsuunnittelun näkökulmasta hankkeessa oli kyse esitutkimusvaiheen määrittelyjen ja selvitysten 
teosta. Kehittämistyö pohjautui osallistuvaan suunniteluun (Dix, Finlay et al. 1998) ja strategisen tietojärjestelmä-
suunnittelun tueksi kehitettyyn EMIS-malliin (Salmela 1990) joka on alkujaan tarkoitettu strategiseen tietojärjes-
telmäsuunnitteluun. Malli pyrkii jatkuvaan tietojärjestelmien kehittämisprosessiin. Yksilö- ja organisaatiotason 
oppiminen ja sitä kautta tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvien kyvykkyyksien lisääminen ovatkin keskeisellä 
sijalla mallissa.  
 
Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimus oli luonteeltaan poikkitieteellinen ja siinä tietojärjestelmätieteilijöiden järjestelmäkeskeisyys yhdistettiin 
varhaiskasvatuksen tutkijoiden lapsikeskeiseen lähestymistapaan. Koska kyse oli myös luoda käytännön kontri-
buutiota osallistuneille kunnille ja samalla synnyttää tieteellistä kontribuutiota, valittiin tutkimusmenetelmäksi toi-
mintatutkimus (Rapoport 1970). Toimintatutkimuksen tiedon lähteinä ovat toimineet, nauhoitukset kokouksista, 
tutkijoiden keskinäisen reflektoinnin muistiinpanot ja hankkeen aikana syntyneet dokumentit. 
  
Tutkimusprosessi 
 
Hanke organisoitiin kolmeksi erilliseksi työpajaksi. Työpajojen tueksi tehtiin kaksi erillisselvitystä: Osaamis- ja 
asennekartoitus lomakekyselynä ja lisäksi analysoitiin eri päivähoidontuottajien www-sivuja. Hankkeessa oli oh-
jausryhmä, joka koostui päävastuullisista tutkijoista ja osallistuvien kuntien päivähoidon johdon edustajista, teh-
tävänään hankkeen valvonta ja osallistuminen työpajoille annetavan kehittämisehdotuksen työstämiseen.  
 
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tietotekniikan osaamis- ja asennekartoitus kartoitettiin erillisellä kyselytutki-
muksella. Tutkimuksellisena kehyksenä kyselyllä käytettiin (Leidner and Kayworth 2006) esittämää mallia, jossa 
kuvataan asenteiden ja tietotekniikkaan liittyvien arvojen sopivuutta. 
 
Kehittämisehdotusten jalostaminen oli luonteeltaan spiraalimainen prosessi. Ennen hankkeen alkua pidetyssä 
seminaarissa ja haastatteluissa kerättyjen tietojen pohjalta syntyivät ensimmäiset ideat kehitettävistä kohteista. 
Hankkeen alussa tehdyissä esiselvityksissä kehittämistarpeita analysoitiin tarkemmin. Kolmen kehittämisehdo-
tuksien raakaversiot syntyivät näiden pohjalta ohjausryhmätyöskentelyssä. Kehitysehdotukset jaettiin kolmeen 
teemaan: 
 
- palveluohjaus ja kuntatason suunnittelu 
- rutiinitehtävien automatisointi ja päivähoidon prosessit 
-  varhaiskasvatus 
 
Kunkin teeman ympärille perustettiin oma työpajansa ja niille jaettiin kehittämisehdotuksien raakaversiot. Pajojen 
tehtävänä oli arvioida ja edelleenkehittää niitä.  
 
Työpajatyöskentely alkoi kaikille yhteisellä seminaarilla, jossa kerrottiin osallistujille hankeen tavoitteista ja työta-
voista. Tämän jälkeen tapahtui jakautuminen varsinaisiin työpajoihin ja välittömästi yhteisseminaarin jälkeen pi-
dettiinkin ensimmäinen työpajaistunto. Kukin työpaja kokoontui lisäksi syksyn aikana kaksi kertaa. Kokoontumis-
ten välillä tekivät ryhmäläiset teeman ympärille annettuja kotitehtäviä ryhmätyönä. Helmikuussa 2007 pidettiin 
työpajojen yhteinen päätösseminaari, jossa esiteltiin yksittäisen työpajan ja kartoituksen tuloksia kaikille työpaja-
työskentelyyn osallistuneille. 
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Tietojärjestelmätieteilijöiden tehtävänä työpajoissa ja ohjausryhmässä oli toimia konsultteina ja kuvata tietotek-
niikan mahdollisuuksia. Varhaiskasvatustieteilijät puolestaan toivat esille alan viimeaikaisia pedagogisia teorioita 
ja malleja. Työpaja- ja ohjausryhmätyöskentelyssä sitten kritisoitiin ja esitettiin uusia ajatuksia.  
 
Palveluohjaukseen ja kuntatason suunnitteluun keskittyneeseen työpajaan osallistui 10 päivähoidon ammattilais-
ta toimenkuviltaan päiväkodin johtajia, lastentarhanopettajia ja päivähoidon johtajia. Tutkijoita pajaan osallistui 
neljä tutkijaa, joista yksi oli varhaiskasvatustieteilijä ja 3 tietojärjestelmätieteilijöitä. Rutiinien automatisointiin ja 
päivähoidon prosessien kehittämiseen suuntautunut työpaja muodostui yhteensä 15 lastentarhanopettajasta, 
suunnittelijasta, päiväkodin johtajasta ja hallinnollisesta henkilökunnasta. Näiden lisäksi työskentelyyn osallistui 4 
tietojärjestelmätieteilijää. Viimeinen työpaja keskittyi itse ydinprosessiin eli varhaiskasvatuksen arjen kehittämi-
seen. Osallistujia siinä oli yhtensä 21 varhaiskasvattajaa, jotka olivat taustaltaan, lastentarhanopettajia, erityislas-
tentarhanopettajia ja päiväkodin johtajia. Tutkijoita oli työpajassa mukana 2 tietojärjestelmätieteilijää ja yksi var-
haiskasvatustieteilijä. 
 
Viimeisessä kaikille työpajoille yhteisessä päätösseminaarissa oli mukana 35 varhaiskasvatuksen ammattilaista. 
Se toimi samalla työpajojen välisenä tiedonjakajana. Samalla tutkijat keräsivät toimintatutkimuksen luonteen mu-
kaisesti keskustelun muodossa palautetta, mitä osallistujat olivat oppineet matkan varrella. 
 
Tulokset 
 
Osaamis- ja asennekartoituksen mukaan käytetyin sovellus on tekstiviesti (87% vastaajista). Internettiä puoles-
taan käyttää 80 %. Työssä neljännes vastaajista käyttää tietokonetta päivittäin ja 13% ei käytä olleenkaan. Tieto-
tekninen osaaminen on polarisoitunut varsin voimakkaasti: osalle tietokoneen käyttö on varsin tuttua ja toisille 
tietotekniikka on jäänyt vieraaksi. Matkapuhelimen ja tekstiviestien käyttö on sen sijaan runsasta ja tuttua. Mobii-
lilaitteet näyttäisivät olevan varteenotettava vaihtoehto ainakin osalle varhaiskasvattajia.  
 
Päivähoidon www-sivujen suunnittelussa tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon seuraavia näkökulmia: lapsi-
keskeisyys, vuorovaikutteisuus ja vanhemmuutta tukeva lähestymistapa. Esikartoituksissa ja hankkeen aikana 
tehdyissä selvityksissä tuli selvästi esille tietotekniikan hyödyntämisen keskittyneen hallinnollisiin prosesseihin. 
Itse varhaiskasvatuksen ydinprosessissa käyttö on selkeästi vähäisempää. Varhaiskasvattajat joutuvatkin syöt-
tämään tietoja hallinnollisiin järjestelmiin joko lomakkeilla tai tietokoneelta. Tähän käytetty aika on poissa ydinteh-
tävästä. Ratkaisuksi esitetään laskutustiedon ja käyttö- ja täyttöastetiedon automaattista keräämistä, nykyisen 
reissuvihon virtualisointia ja sijaisten hankinnan automatisointia.  
 
Varhaiskasvatuksen tietojärjestelmille luotiin alustava luokittelumalli. Sen on tarkoitus olla päivähoidon johdon 
tukena tehtäessä tietojärjestelmiin liittyviä kustannushyötyanalyysejä (Järveläinen, Kestilä et al. 2006). Tutki-
muksessa osoitettiin lisäarvomallin (Amit & Zott 2001) toimivan myös julkisesti tuotetuissa sähköisissä palveluis-
sa. (Järveläinen, Koskivaara et al. 2007). 
 
Lapsen varhaiskasvatukseen liittyvää tietoa ei juurikaan tallenneta sähköisesti. Kuitenkin sitä on olemassa erilai-
sissa kansioissa ja suunnitelmissa. Lapsiin liittyvien tietojen sähköinen tallennus mahdollistaisi yksittäisen lapsen 
kokonaistilanteen nopean analyysin. Lisäksi tietojen systemaattinen kerääminen mahdollistaisi nykyistä parem-
man päiväkodin pedagogisen toiminnan suunnittelun ja seurannan. 
 
Eri organisaatioista työskentelevien ihmisten muodostama työpajatyöskentely osoittautui toimivan tietojärjestel-
mien määrittelyvaiheen työtapana. Se näyttää toimivan myös usean organisaation muodostamassa allianssissa. 
Lisäksi työtapa näyttäisi olevan osallistujien muutosvastarintaa vähentävä tekijä. Samansuuntaisia tuloksia on 
saatu vuoropuheluun perustuvassa eri julkisen sektorin organisaatioiden yhteisissä kehittämishankkeissa 
(Lehtonen 2004). 
 
Käytännön kontribuutiona osoitettiin usean kunnan olevan mahdollista kehittää tietojärjestelmiä yhteistyössä ja 
siitä syntyvän selvää toiminnallista etua. Mobiililaitteiden mahdollistamia hyötyjä tunnistettiin erityisesti perhepäi-
vähoitajien työssä, jossa he täyttävät erilaisia lomakkeita käsin ja toisaalta heillä ei ole ympärillään kollegoja tu-
kenaan. Perhepäivähoitajien varhaiskasvatustyötä voitaisiin tukea näin eri tavoin. Lisäksi havaittiin varhaiskasva-
tuksen johtamiseen keskittyneelle kirjalle olevan tarvetta. 
 
Tietotekniikan toimijat ja käytännön toimijat käyttävät usein eri kieltä ja käsitteitä. Lisäksi arvomaailmat ovat usein 
erilaiset. Tässä hankkeessa varhaiskasvatuksen tutkijoita ja ammattilaisia yhdisti yhteinen lastentarhanopettajan 
koulutus ja tutkijoita puolestaan tieteellinen ihmis- ja yhteiskuntatieteisiin liittyvä ajattelu. Näin varhaiskasvatustie-
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teilijät toimivat eräänlaisina tulkkeina tietotekniikan ja käyttäjien välissä. Tämä työnjako osoittautui hyväksi ja sen 
avulla pystyttiin työpajoissa kehittämään uusia käsitteitä ja viitekehyksiä.  
 
Tietotekniikkaan liittyviä innovaatioita on usein kritisoitu siitä, että niissä automatisoidaan olemassa olevaa tehot-
tomuutta, eikä useinkaan tehdä todellisia järjestelmätason uudistuksia. Tässä tutkimuksessa käytetty menetelmä 
yhdistettynä tietotekniikan kehittämisen osaamiseen ja varhaiskasvatuksen teorian ja käytännön osaamiseen loi 
uusia viitekehyksiä ja käsitemalleja osallistujille. Näiden hyödyntäminen varsinaisessa järjestelmien ja prosessi-
en uudistamistyössä mahdollistaa radikaalien uudistusten teon. 
 
Jatkotyöskentely 
 
Kehityshanke on päättymässä. Hankkeessa syntyneitä tuloksia ja kehittämismenetelmiä pyritään levittämään 
osallistujakuntia laajempaan käyttöön. Keväällä 2007 päättyvää hanketta jatketaan kaksivuotisena kuntien ja tut-
kijoiden yhteishankkeena. Tavoitteena siinä on valita muutama kehitysehdotus jatkotyöskentelyyn. Hankkeessa 
on tarkoitus suunnitella, rakentaa ja implementoida tarvittavat tietojärjestelmät, kouluttaa varhaiskasvattajia tieto-
tekniikan peruskäyttöön ja lisätä kehittämistehtävistä kiinnostuneille tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvä 
osaamista. Käyttöönoton yhteydessä tehdään myös tarvittavat aiemmissa vaiheissa määritellyt prosessimuutok-
set.  
 
Hankkeen arviointi on tarkoitus tehdä keväällä 2007. Siinä evaluoidaan hankkeen onnistumista rahoittajan näkö-
kulmasta. Samalla pyritään tekemään toimintatutkimukseen kuuluva oppimisen reflektointi. Tutkimuksellisesti 
jatkotyö tapahtuu tässä hankkeessa kerätyn datan analysoinnilla, opinnäytteiden ja tieteellisten julkaisujen kirjoit-
tamisella.  
 
Johtopäätökset 
 
Tutkimushankkeessa käytetty poikkitieteellinen lähestymistapa osoittautui varsin onnistuneeksi. Tietojärjestelmä-
tieteilijöiden osin tekniset mallit ja ratkaisut muokattiin varhaiskasvattajien kielelle. Vastaavasti varhaiskasvatus-
tieteilijöiden pedagogiikkaan liittyvät ajatukset voitiin konkretisoida tietojärjestelmätasolla. Näin pystyttiin osallistu-
jille osoittamaan, miten työprosessi todellisuudessa tulisi etenemään ja mitä hyötyä siitä on.  
 
Käytetty osallistuva tietojärjestelmien kehittämismenetelmä osoittautui toimivaksi myös organisaatioiden muo-
dostamassa allianssissa. Lisäksi tietojärjestelmien kehittämisosaamisen yhdistäminen varhaiskasvatuksen am-
matilliseen ja akateemiseen osaamiseen näyttäisi synnyttävän uusia käsitteitä ja mentaalimalleja ja näin edistä-
vän innovaation syntyä ja leviämistä. Käytetty verkostomainen oppimiseen ja valtaistamiseen pohjautuva järjes-
telmien määrittely näyttäisi myös alentavan osallistujien uutta tietojärjestelmää ja toimintatapoja kohtaan tunte-
maa muutosvastarintaa. 
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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, minkälaista tietoa haavanhoidosta oli kirjattu rakenteisesti 
sähköiseen sairauskertomukseen. Lisäksi selvitettiin miten haavanhoidon kirjaamisen arviointikritee-
rit toteutuivat rakenteisessa kirjaamisessa. Tutkimusotteena oli laadullinen lähestymistapa ja aineis-
to analysoitiin sisällönanalyysillä. Aineiston analyysi perustui laadittuihin haavanhoidon kirjaamisen 
arviointikriteereihin. Deduktiivisessa päättelyssä kriteerien avulla haavanhoidon teoriaa testattiin uu-
dessa kontekstissa, joka tässä tapauksessa oli sähköinen sairauskertomus. Alkuperäisessä aineis-
tossa oli potilaskohtaisia tietokenttiä (N=18 133), johon kuhunkin oli yhdellä kirjauskerralla tallennet-
tu tietoa potilaan toteutuneesta hoidosta. Analysoitavaksi otettiin 600 potilaskohtaista tietokenttää, 
joista 300 kenttää sisälsi kirjauksia kroonisista ja toiset 300 akuuteista haavoista. Haavanhoidon kir-
jaaminen oli hyvin vaihtelevaa. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että tarve haavanhoidon sa-
naston standardointiin on ehdottomasti olemassa. 
 
 
Johdanto 
 
Hoidon tarve- ja hoitotyön toimintoluokituksia käytetään hoitotyön tarpeiden, tavoitteiden ja toimintojen suun-
nittelun, toteutuksen ja arvioinnin kirjaamiseen. Suomessa hoitotyön termistöjä tai luokituksia erilaisten poti-
laiden hoidon kirjaamisessa on tutkittu erittäin vähän. Haavanhoidon kirjaamiseen sähköisessä potilastieto-
järjestelmässä liittyvä tutkimustieto puuttuu kokonaan. Suomalaisessa haavanhoitotyössä ei ole käytössä yh-
tenäistä perustiedostoa. Siten haavanhoidon osuutta potilaan kokonaishoidossa, sen tuloksissa ja laadussa 
ei voida arvioida eikä kehittää. Voisi olettaa myös, että haavapotilaan kokonaishoito kärsii, jos hänen haa-
vanhoitoaan ei voida seurata ja arvioida systemaattisesti. Potilaan kokonaisvaltaisen ja kaiken kattavan hoi-
totyön tulosten ja laadun arviointi riippuu siitä, millaista tietoa niistä on käytettävissä. 
 
Useat sekä ulkomaiset että kotimaiset tutkimukset (esimerkiksi Ensio 2001; Junttila 2005; Monsen Fitzsim-
mons, Lescenski, Lytton, Schwichtenberg & Martin 2006) ovat osoittaneet selkeästi standardoidun termistön 
tarpeellisuuden potilaan hoitotyön kirjaamisessa. Ension mukaan hoitotyön luokitusten avulla voidaan poti-
laan hoidon kirjaamista kehittää entistä strukturoidummaksi. Turtiainen (1999) ja Mac Neela työryhmineen 
(2006) ovat perustelleet hoitotyön perustiedostojen tarpeellisuutta. Niiden avulla operationalisoituvat hoito-
työn keskeiset elementit eli ne, joita yleisesti käyttää suurin osa hoitajista kaikilla hoitotyön alueilla. Suzanne 
Bakken Henry työryhmineen (1998) on esittänyt, että hoitotyön käytäntöä kuvaamaan pitäisi kehittää lisää 
ydintason termejä, jotka esittävät hoitotyön tietoa riittävällä tarkkuudella. Lisäksi hoitotyön käsitemäärittelyjen 
kaavamaisuutta pitäisi kehittää ja testata eri potilasaineistossa ja halki koko hoitotyön jatkumon. Edelleen 
ydintason termien ja kliinisten ja hallinnollisten luokitusjärjestelmien yhdistämistä pitäisi kartoittaa. 
 
Tässä artikkelissa esitellään tutkimusta, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoon liittyvä arviointi-
tutkimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, minkälaista tietoa haavanhoidosta oli kirjattu rakenteisesti 
sähköiseen sairauskertomukseen Suomalaista hoitotyön toimintoluokitusta (SHToL) käyttäen. Lisäksi selvi-
tettiin miten tätä tutkimusta varten kehitetyt haavanhoidon kirjaamisen arviointikriteerit toteutuivat rakentei-
sessa kirjaamisessa. SHToL:ssa haavanhoito kirjataan kudoseheyskomponenttiin. 
 
Tutkimuksen tehtävänä oli etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Mitä haavanhoidosta on kirjattu sairauskertomustietoihin rakenteisuutta hyödyntäen?  

2. Miten haavanhoidon kirjaamisen arviointikriteerit toteutuvat rakenteisessa kirjaamisessa? 

 
Rakenteinen kirjaaminen sähköisessä sairauskertomuksessa 
 
Sähköinen, moniammatillinen sairauskertomus edistää tietojen vaihtoa organisaation sisällä eri ammattiryh-
mien ja eri erikoisalojen sekä eri organisaatioiden välillä. Tuotettu tieto toimii myös keskeisenä informaatio-
ohjauksen välineenä, seurannan ja tilastoinnin nopeana ja viiveettömänä apuvälineenä. Tiedon sähköinen 
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kirjaaminen siis lisää tiedon käytettävyyttä. Se turvaa potilashoidon jatkuvuuden lisäten hoidon turvallisuutta, 
parantaen hoidon kustannusvaikuttavuutta ja laatua ja lisäten näyttöön perustuvan tiedon hyväksikäyttöä. 
(STM 2003.) 
 
Jotta hyvä hoito ja potilasturvallisuus toteutuisivat koko palveluketjussa, potilastietojen käyttö ja siirto virheet-
tömästi ja turvallisesti eri toimintayksiköiden välillä edellyttää muun muassa yhdenmukaisia tietorakenteita. 
Sairauskertomuksessa käytetään tällöin samaa rakenteista tietoa eli ydintietoa. Sähköisen sairauskertomuk-
sen ydintiedolla tarkoitetaan tärkeimpiä potilaan terveyden- ja sairaanhoitoa kuvaavia tietoja, jotka on potilas-
tietojärjestelmissä kuvattu yhdenmukaisella, määrämuotoisella tavalla ollen siis osa potilaan hoidon doku-
mentaatiota. Niiden tarkoituksena on antaa kokonaiskuva kyseisen henkilön terveys- ja sairaushistoriasta ja 
esittää potilashoidon tärkeimmät, oleellisimmat tiedot samalla, yhdenmukaisella tavalla eri tietojärjestelmissä 
(Häyrinen, Porrasmaa, Komulainen & Hartikainen 2004; STM 2004.) 
 
Hoitotyön ydintietoja ovat hoidon tarve, hoitotyön toiminnot, hoidon tulokset, hoitoisuus ja hoitotyön yhteen-
veto. Hoitotyön sisältö kirjataan hoitoprosessin eri vaiheissa vapaalla, narratiivisella tekstillä ja luokituksesta 
valittavalla luokalla. Ydintietoja voidaan kirjata narratiivisen tekstin joukkoon tai ne voivat muodostaa potilas-
tietojärjestelmässä ydintietokokonaisuuden. (Häyrinen ym. 2004; STM 2004; Ydintieto-opas 2006.) 
 
Haavan arviointi ja sen kirjaaminen 
 
Haavanhoito on usein moniammatillista yhteistyötä ja haavanhoito-ohjeiden ja -käytäntöjen tulisi olla yhteisiä 
ja kriittisesti arvioituja. Yhteisesti hyväksyttyihin hoitokäytäntöihin sisältyy haavan paranemisen arviointi, hoi-
tolinjat ja yhtenäinen dokumentointi. Dokumentoinnilla varmistetaan haavan paranemisen seuranta ja arvi-
ointi, haavanhoidon jatkuvuuden turvaaminen, tiedon siirtyminen muuttumattomana jatkohoitopaikkaan sekä 
käytettyjen hoitomenetelmien arviointi. (Hietanen ym. 2002, 27, 49, 56.) 
 
Haavan arvioinnin monimutkaisuus voi johtaa epäjohdonmukaiseen ja väärään dokumentointiin ja riittämät-
tömään haavanhoitoon. Potilaan haavaan liittyvää tietoa on myös vaikea löytää, jos se on kirjattu moninker-
taisesti useaan eri paikkaan potilaan sairauskertomukseen. Lisäksi, jos potilaalla on useita eri haavoja, joh-
taa se vielä suurempiin haasteisiin haavan ja haavanhoidon kuvaamisen, kirjaamisen ja arvioinnin osalta. Si-
tä vaikeuttaa lisäksi hoidon antajien erilainen tiedon taso. Ottaen huomioon, että potilaan sairauskertomus 
on todiste potilaalle annetusta hoidon laadusta, tulisi dokumentoinnin olla oikea-aikaista, virheetöntä ja täs-
mällistä. (Brown 2006, 155–156.) 
 
TIME-toimintamallia voidaan käyttää haavan arviointiin. Mallin on kehittänyt alun perin kansainvälinen haava-
asiantuntijoista koostunut ryhmä (International Wound Bed Preparation Advisory Board). Sen avulla voidaan 
määrittää kroonisen haavan paranemisen kannalta tärkeimmät osa-alueet. Se myös tukee kokonaisvaltaista 
haavadiagnostiikkaa ja haavanhoitoa. Haavadiagnoosia tehdessä arvioidaan TIME-toimintamallin mukaisesti 
kunkin osa-alueen esiintyvyys haavassa. Arvioinnin perusteella suunnitellaan haavaan tarvittava hoito. (Fa-
langa 2004, 2; Schultz, Barillo, Mozingo & Chin 2004, 19–25; Beitz 2005, 233; Juutilainen 2005, 136; Ro-
manelli & Flanagan 2005.) TIME-toimintamallin osa-alueet ovat tissue management eli kudoksen käsittely ja 
haavan puhdistaminen, inflammation and infection control eli tulehduksen hallinta, moisture balance eli kos-
teustasapainosta huolehtiminen ja epithelial (edge) advancement eli epitelisaatio ja haavan reunan kasvu 
(Juutilainen 2005, 136). 
 
Tätä tutkimusta varten kehitetyt kroonisen haavan kirjaamisen arviointikriteerit muodostettiin TIME-
toimintamallin osa-alueiden pohjalta ja ne on pääkohdittain esitetty taulukoissa 1.  
 
Taulukko 1. Kroonisen haavan kirjaamisen arviointikriteerit 
 
A. Kuolleen kudoksen puhdistusmenetelmät F. Haavan koko millimetreinä(mm)/muoto 
B. Haavan puhdistus G. Epitelisaatio 
C. Haavainfektion merkit H. Haavaympäristö 
D. Haavavuodon määrä I. Käytetty haavanhoitotuote 
E. Eritteen laatu  
 
 
Jokaista TIME-mallin osa-aluetta vastaa kaksi tai useampi kriteeri. Esimerkiksi kudoksen käsittelyä ja haavan 
puhdistamista vastaavia kriteereitä ovat kuolleen kudoksen puhdistusmenetelmät (A) ja haavan puhdistus 
(B). Tulehduksen hallintaa kuvaavia kriteereitä ovat haavainfektion merkit (C), haavavuodon määrä (D), erit-
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teen laatu (E), haavan koko ja muoto (F), epitelisaatio (G), haavaympäristö (H) ja käytetty haavanhoitotuote 
(I). Taulukossa 2 on kuvattu TIME-mallin osa-alueet ja kuhunkin osa-alueeseen sisältyvät kroonisen haavan 
kirjaamisen arviointikriteerit. 
 
Taulukko 2. TIME-mallin osa-alueita vastaavat kirjaamisen arviointikriteerit 
 

Osa-alue Vastaava arviointikriteeri 
Kudoksen käsittely, haavan puhdistaminen 
T Tissue management 

A, B 

Tulehduksen hallinta  
I Inflammation and infection control 

C, D, E, F, G, H, I 

Kosteustasapainosta huolehtiminen 
M Moisture balance 

D, H, I 

Epitelisaatio ja haavan reunan kasvu  
 E Epithelial (edge) advancement 

F, G 

 
 
Akuutti haava paranee normaalisti ilman komplikaatioita. Haava reunat ovat silloin tavallisesti verestävät ja 
tasaiset, haavan verenkierto on riittävä ja haava on puhdas, kuten aseptisissa olosuhteissa tehty leikkaus-
haava. Akuutista, puhtaasta haavasta seurataan ja arvioidaan yleensä inflammaatiovaiheen klassisia tuleh-
duksen merkkejä. (Vaalasti 2002, 35.) Leikkaushaavasta tulee havainnoida myös verenkiertoa, verenvuotoa, 
turvotusta, kipua, kudoseritteen määrää ja dreenieritystä sekä ompeleiden tai metallihakasten aiheuttamaa 
mahdollista kireyttä (Hietanen, Iivanainen, Seppänen & Juutilainen 2002, 50).Tätä tutkimusta varten kehitetyt 
akuutin haavan kirjaamisen arviointikriteerit on pääkohdittain esitetty taulukossa 2. 
 
Taulukko 3. Akuutin haavan kirjaamisen arviointikriteerit 
 
A. Leikkaushaavassa esiintyvät klassiset tulehduksen merkit 
B. Haavavuodon määrä 
C. Haavasidoksen vaihto 
D. Haavassa käytettävä haavasidos 
E. Kudosimu/dreeni 

 
 
Haavahoidon kirjaaminen sairauskertomukseen rakenteisuutta hyödyntäen 
 
Alkuperäisessä ascii- ja excel-muotoon tallennetussa aineistossa oli potilaskohtaisia tietokenttiä (N=18 133), 
johon kuhunkin oli yhdellä kirjauskerralla tallennettu tietoa potilaan toteutuneesta hoidosta. Muokkaamisen 
yhteydessä hoitotyön kirjaukset jaettiin kroonisten haavojen kirjauksiin (N= 452) ja akuuttien haavojen kirja-
uksiin (N=1124). Oheisessa taulukossa 4. on esitetty tässä muokatussa aineistossa useimmiten käytetyt ku-
doseheyskomponentin pää- ja alaluokat. 
 
Selkeästi eniten sekä akuuttien että kroonisten haavojen kirjauksissa oli käytetty pääluokkaa Haavan hoito - 
haava-alueiden hoito ja sen eri alaluokkia. Luokan nimi on konkreettinen ja ohjaa haavanhoidossa. Lukuun-
ottamatta palovammoja ja painaumavammoja, joilla oli omat pääluokkansa, tähän luokkaan oli narratiivisten 
tekstien perusteella kirjattu myös muun muassa infektoituneista leikkaushaavoista, säärihaavoista, diabeetti-
sista jalkahaavoista ja ihonsiirtoalueista. Näille ja monille muille mahdollisille haavanhoidon kirjauksille ei ol-
lut luokituksessa omia luokkia. Myös alaluokkaa Dreenin toiminnan tarkkailu ja huolto oli käytetty akuuttien 
haavojen kirjauksissa hyvin usein sekä alaluokkaa Ihon hoito kohtalaisen usein. 
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Taulukko 4. Kroonisten ja akuuttien haavojen kirjauksissa käytetyt kudoseheyskomponentin pää- ja alaluo-
kat 
 
Kudoseheyskomponentin pää- ja alaluokat Krooniset 

haavat 
Akuutit 
haavat

P.1 Ihon hoito – ihon kunnosta huolehtiminen 72 97
P.1.1 Ihovaurioiden hoito – ihovaurioiden hallinta 33 25
P.1.2 Iho- ja limakalvovaurioiden ennaltaehkäisy 18 5
P.1.3 Muu toiminto 20 42
P.2 Painaumavamman huomiointi ja hoito  
     - painauman aiheuttamat ihovauriot 

8 9

P.2.1 Asennonvaihdosta huolehtiminen 27 37
P.2.2 Karvat ja pehmusteet 0 1
P.2.3 Ilmapatja/ muu erikoispatja 1 1
P.2.4 Rasvaus ja hieronta 2 2
P.2.5 Painaumavamma-alueen tuuletus 0 0
P.2.6 Hoitokalvon laitto 5 5
P.3 Haavan hoito – haava-alueiden hoito 93 157
P.3.1 Dreenin toiminnan tarkkailu ja huolto –haavadreenin toimivuudesta huo-
lehtiminen 

0 254

P.3.2 Siteen vaihto – haavasidoksen vaihtaminen 32 138
P.3.3 Haavan hoito – haavan paranemisen tarkkailu ja hoito 105 361
P.3.4 Ompeleiden poisto – haavan sulkemiseen käytetyn materiaalin poisto  3
P.3.5 Muu toiminto 2 5
P.4 Palovamman hoito 21 0
P.4.1 Palovamma-alueen tarkastus 3 0
P.4.2 Palovamma-alueen suihkutus 6 0
P.4.3 Palovamma-alueen rasvaus 3 0
P.4.4 Palovammasiteiden vaihto 1 0
P.4.5 Muu toiminto  
Yhteensä              452          1124 

 
 
Haavahoidon kirjaamisen arviointikriteerien toteutuminen rakenteisessa kirjaamisessa 
 
Lopullista sisällönanalyysiä varten aineistosta poimittiin 600 potilaskohtaista tietokenttää, joista 300 kenttää 
sisälsi kirjauksia kroonisista ja toiset 300 akuuteista haavoista. Kroonisista haavoista analysoitavaksi otettiin 
ensin kaikki ne 218 tietokenttää, joissa esiintyi narratiivisen tekstin lisäksi luokan numero ja nimi. Mahdolli-
simman monipuolisten kirjausten saamiseksi jäljelle jääneestä aineistosta poimittiin lisäksi vielä 82 sellaista 
tietokenttää, joissa pää- tai alaluokan nimen lisäksi oli tutkittavaan aiheeseen ja nimenomaan arviointikritee-
reihin liittyvää mahdollisimman monipuolista tekstiä haavan hoidosta ja sen arvioinnista. Akuutin haavan kir-
jausten analyysiä varten otettiin 300 ensimmäistä kirjausta. Kirjauksia verrattiin kehitettyihin arviointikriteerei-
hin. Kroonisten haavojen osalta kriteerit toteutuivat osittain. Akuuttien haavojen kirjauksissa kriteerit toteutui-
vat paremmin kuin kroonisten haavojen kirjauksissa.  
 
Kroonisista haavoista löytyi eniten kirjauksia, joissa mainittiin haavan suihkutus, joka sisältyy kriteeriin B ja 
haavavuodon määrä. Myös haavakivun huomiointi, joka sisältyy kriteeriin C, oli kirjattu erittäin hyvin. Haa-
vanhoitotuotteen nimi, muut haavainfektion merkit, haavan paranemisvaiheet (kriteeri G) ja haavaympäristö 
oli huomioitu harvoin.  Haavan mekaaninen puhdistaminen kuolleen kudoksen puhdistusmenetelmänä kuvat-
tiin useimmiten verbillä nyppiä. Myös haavan märkäerite, joka sisältyy kriteereihin C, D ja E, oli kuvattu hyvin 
erilaisilla sanoilla, kuten marjapuuronvärinen vuoto, vihertävänharmaa eritys tai tumma, märkäinen eritys. 
Haavanhoidon kirjaaminen oli kaiken kaikkiaan siis hyvin värikästä ja vaihtelevaa.  
 
Akuuttien haavojen kirjauksissa haavakipu, joka sisältyy kriteeriin A, haavavuodon määrä, haavasidosten 
vaihto ja dreenin toiminta oli huomioitu hyvin. Haavanhoitotuotteen nimeä ei oltu mainittu selkeästi. 
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Yhteenveto tutkimustuloksista ja jatkotutkimusaiheita 
 
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että Suomalaisen hoitotyön toimintoluokituksen (SHToL) ku-
doseheyskomponenttia voidaan käyttää haavan hoidon kirjaamiseen, kunhan sen sisältöä kehitetään käytet-
tävämmäksi ja konkreettisemmaksi. Myös Taina Jokisen (2005) tutkimuksessa kirjauksissa korostui tarve 
käyttää käsitteiltään konkreettisempia hoitotyön toimintokuvauksia sekä mahdollisuutta narratiiviseen ilmai-
suun. Toisaalta, mitä konkreettisempi käytettävä luokitus on, sitä vähemmän tarvitsee kirjoittaa narratiivista 
tekstiä. Ension (2001) mukaan luokitusten tulee kattaa hyvin hoitotyön toiminnat koko hoitoketjun aikana, kä-
sitteiden tulee olla yhtenevät ja selkeät, luokituksia on kehitettävä ja niiden tulee pohjautua hoitotyön tietope-
rustaan.  
Sähköinen kirjaaminen tuo haavanhoidon kirjaamiseen lisähaasteita. Kun haavahoidon kirjaamiseen ei ole 
yhtenäistä termistöä, on kirjaaminen silloin puutteellista ja epäyhtenäistä. Se voi johtaa taas väärinkäsityk-
siin, huonoon haavan hoitoon, arviointiin ja laaduntarkkailuun. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että 
tarve haavanhoidon sanaston standardointiin on ehdottomasti olemassa. SHToL:n mukaan tehdyt haavan-
hoidon kirjaukset sisälsivät TIME-toimintamallin osa-alueita, kirjaaminen oli tosin hyvin värikästä ja vaihtele-
vaa. Myös Zeleznik (2003) työryhmineen on sitä mieltä, että haavoja hoitaville lääkäreille ja hoitajille on kehi-
tettävä mielekäs, asianmukainen termistö. Junttila (2002) ja Junttila (2005) ovat kuvanneet tutkimuksissaan 
hoitotyön sanaston standardoinnin tarvetta ja sen kehittämistä perioperatiivisessa hoitotyössä, Pyykkö 
(2004) tehohoitotyön mallia, joka kuvaa tehohoitotyön diagnooseja, hoitotyön toimintoja, tuloksia sekä hoitoi-
suutta. Jotta sähköisen potilaskertomuksen tuomia etuja voidaan hyödyntää myös haavanhoidon kirjaami-
sessa, täytyy kirjattu tieto olla oikeanlaista ja aina samanlaista eli termistön tulee olla yhteneväinen. Tämän 
tutkimuksen tuloksia voidaan toivottavasti hyödyntää hoitotyöntermistön tutkimuksessa ja kehittämisessä, 
haavanhoidon kirjaamisen kehittämisessä sekä kudoseheyskomponentin sisällön kehittämisessä. 
 
Jatkokehityshankkeina voisi ajatella digitaalisen valokuvan yhdistämisen haavanhoidon arviointiin ja siten 
kuvan ja arvioivan sähköisen kirjaamisen etujen vertaamisen manuaaliseen kirjaamiseen ja ilman kuvaa. Ku-
van liittäminen sähköiseen sairauskertomukseen on tänä päivänä mahdollista. Kun haavanhoidon arviointiin 
ja sen kirjaamiseen sähköisessä sairauskertomuksessa on käytössä konkreettinen, haavahoitoa ohjaava hoi-
totyön toimintoluokitus ja siihen liitettynä haavavalokuva, narratiivisen tekstin tarve vähenee. Narratiivisessa 
kirjauksessahan on aina tulkinnan mahdollisuus.   
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Tiivistelmä 
Hyvin suunniteltujen terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttö lisää terveydenhuollon toiminnan su-
juvuutta. Jotta tietojärjestelmät saadaan tukemaan toimintaa, täytyisi ohjelmistotalojen hyödyntää 
enemmän kliinisen työn tekijöiden asiantuntemusta omasta työstään. Yksi menetelmä huomioida asi-
antuntemusta tietojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen on osallistava suunnittelu. Terveyden-
huollon toiminnan ja tietojärjestelmien rinnakkaisen kehittämisen hankekokonaisuudessa (ZipIT) ter-
veydenhuollon ammattilaisten toimintaa ja tietojärjestelmiin liittyviä kehittämistarpeita on selvitetty 
muun muassa osallistavan suunnittelun keinoin. ZipIT- hankekokonaisuuden aikana saadut kokemuk-
set osallistavista työpajoista, toimintatarinoiden hyödyntämisestä, asiakastarpeiden määrittelystä sekä 
mallintamisesta olivat myönteisiä. 
 
 
Johdanto 
 
Tässä artikkelissa tietojärjestelmällä tarkoitetaan ihmisistä, tietojenkäsittelylaitteista, tiedonsiirtolaitteista ja ohjel-
mistoista koostuvaa järjestelmää, jonka tarkoituksena on tietojen käsittelyn avulla tehostaa tai helpottaa toimin-
taa [1]. Esimerkiksi lääkehoidon tietojärjestelmä muodostuu lääkäreistä, hoitajista, erilaisista lomakkeista, lääke-
purkkien etiketeistä, puhelimesta, muistilapuista. Käsitteenä tietojärjestelmä on siis laajempi ja monitahoisempi 
ilmiö kuin tietokoneohjelma tai ohjelmisto, joiden synonyyminä sitä usein käytetään. 
 
Hyvin suunnitellut tietojärjestelmät parantavat työskentelymukavuutta ja lisäävät terveydenhuollon organisaatioi-
den tuottavuutta kestävällä tavalla. Niiden suunnittelu edellyttää järjestelmiä käyttävien kliinisen työn tekijöiden 
toiminnan ja tarpeiden syvällistä ymmärtämistä. Tietojärjestelmien suunnitteluun tulisikin ottaa mukaan kliinisen 
työn tekijöitä, koska organisaation toimijoilla itsellään on arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi [2,3]. Huonos-
ti suunnitelluista terveydenhuollon ohjelmistoista kärsivät ennen kaikkea niitä käyttävät terveydenhuollon ammat-
tilaiset, mutta tietovälineiden käyttöä ja käyttäjien tarpeita koskeva tieto on keskeistä myös ohjelmistotuotteiden 
toteuttajille. Käyttäjien palaute ohjelmistoista on ratkaiseva tekijä tuotekehityksen onnistumisen kannalta [4]. 
 
Siirtymä paperipohjaisesta kirjaamisesta digitaaliseen on ollut pitkä prosessi, joka on vieläkin kesken ja jonka 
haasteellisuus koko laajuudessaan yllätti monet tahot [5]. Hoitosuositukset, hallinnon esittämät vaatimukset ja 
toisaalta arkinen työtoiminta muodostavat monia ristiriitaisia tavoitteita ohjelmistojen suunnittelulle ja käytölle [6]. 
Erityisesti tilanteissa, joissa perinteinen tietoväline on tarkoitus vaihtaa sähköiseen sekä aloilla, joilla työskentely 
perustuu pitkien aikojen kuluessa syntyneisiin sujuviin rutiineihin, on tärkeä kiinnittää uusien järjestelmien suun-
nittelussa erityistä huomiota arkipäivän työkäytäntöihin [7] ja niiden sisältämään niin sanottuun hiljaiseen tietoon. 
Hiljaiseksi voidaan määritellä tieto, jonka sen haltija kokee vaikeaksi tai turhaksi pukea sanoiksi. Hiljaista tietoa 
voi olla yksittäisillä ihmisillä, mutta se voi olla myös kollektiivista, esimerkiksi työryhmän yhteistä osaamista [8]. 
 
Tässä artikkelissa esitellään ZipIT-hankekokonaisuudessa saatuja kokemuksia osallistavien menetelmien sovel-
tamisesta. Osallistaviin menetelmiin päädyttiin, koska haluttiin välttää ne väärin ymmärretyn toiminnallisuuden 
aiheuttamat ongelmat, jotka tavallisesti ilmenevät vasta ohjelmiston käyttöönoton yhteydessä [9]. Osallistavia 
menetelmiä kokeiltiin hankkeen aikana tehdyissä piloteissa, joita oli kaikkiaan kymmenen. Pilottikohteissa tehtä-
vä työ liittyi esimerkiksi työtoiminnan tiedon tarpeiden kartoittamiseen, uuden ohjelmiston suunnitteluun, valmiin 
ohjelmiston valitsemiseen tai käyttöönottoon liittyvään työtoiminnan kehittämiseen. Pilottikohteista saatuja koke-
muksia on hyödynnetty työstettäessä kehittämismallia terveydenhuollon tietojärjestelmien ja tietoteknisesti tue-
tun työtoiminnan kehittämiseen. Mallia voidaan soveltaa erilaisissa terveydenhuollon tietojärjestelmien ja tieto-
teknisesti tuetun työtoiminnan kehittämishankkeissa. [10, 11] 
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Osallistava suunnittelu 
 
Osallistava suunnittelu (Participatory Design) on lähestymistapa, jossa organisatorisen tietojärjestelmän arviointi, 
suunnittelu ja kehittäminen perustuvat tietojärjestelmän käyttäjien aktiiviseen mukanaoloon [12]. Keskeisenä aja-
tuksena on yhdistää tietojärjestelmien kehittäjien ymmärrys tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista järjestelmien 
käyttäjien ymmärrykseen oman työnsä sisällöistä. Teknologian kehittämisen avulla pyritään kehittämään koko 
organisaatiota ja työtoimintaa kokonaisuutena ja kehittämistyö nähdään kaikkien osapuolten oppimisprosessina. 
Kehityshankkeisiin osallistuu usein käyttäjien ja tuotekehittäjien lisäksi tutkijoita tai yhteistoiminnallisen suunnitte-
lun asiantuntijoita. Keskeisenä työmuotona ovat erilaiset yhteissessiot [13]. 
 
Osallistavan suunnittelun lähtökohtana pidetään 1970-luvulla ammattiyhdistysliikkeen puitteissa tehtyjä työn ke-
hittämishankkeita, joissa kehittäminen perustui työntekijöiden omiin kokemuksiin [14,15]. Nykyisin osallistavassa 
suunnittelussa kehitettyjä menetelmiä käytetään myös esimerkiksi käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa, mutta sii-
nä missä käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa pyritään saamaan aikaan käyttäjille entistä paremmin soveltuva 
tuote, osallistavassa suunnittelussa perimmäisenä tavoitteena on entistä kehittyneempi ja demokraattisempi työ-
toiminta. Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa tuotteen tuleva käyttäjä on tiedon lähde, jonka toimintaa tutkitaan 
esimerkiksi haastattelemalla ja havainnoimalla. Suunnittelija on asiantuntija, joka ratkaisee käyttäjän ongelmia. 
Osallistavassa suunnittelussa käyttäjän ajatellaan olevan enemmän kuin pelkkä käyttäjä, hänet nähdään aktiivi-
sena ja tasa-arvoisena suunnittelupäätösten tekijänä. Suunnittelijat ja käyttäjät tunnistavat yhdessä toiminnan 
ongelmia ja päättävät niiden ratkaisemisesta.[13] Vaikka siis käyttäjäkeskeisessä ja osallistavassa suunnittelus-
sa käytetyt menetelmät saattavat olla samoja, eri osapuolten roolit ja työskentelyn tavoitteet poikkeavat toisis-
taan. 
 
Yhteistoiminnallisen luonteensa ja työn kehittämiseen liittyvän taustansa vuoksi osallistavia menetelmiä sovelle-
taan lähinnä sellaisissa kehittämishankkeissa, joiden tuloksena syntyvät järjestelmät tulevat osaksi työtoimintaa 
ja etukäteen tiedettyjen työyhteisöjen tai organisaatioiden käyttöön. Osallistavien menetelmien käyttämisestä 
saadut kokemukset osoittavat, että järjestelmien tulevien käyttäjien ottaminen mukaan suunnittelutyöhön tasa-
vertaisina päätöksentekijöinä on mahdollista ja hyödyllistä. Vaikka järjestelmien tulevat käyttäjät eivät itsenäisesti 
osaisikaan kehittää omaa työtään tukevaa teknologiaa, eikä heitä siihen pitäisi velvoittaakaan [16], voidaan hei-
dän kokemuksilleen antaa suunnittelu- ja kehittämistyössä keskeinen ja aktiivinen rooli. [17,18] Osallistavien 
menetelmien käyttäminen suunnittelussa lisää myös sitoutumista valmiiden järjestelmien käyttämiseen [19]. 
 
Osallistavat menetelmät ZipIT- hankekokonaisuudessa 
 
Osallistavat työpajat 
Röntgen-pilottikohteessa [20,21] osallistavia työpajoja järjestettiin kaksi. Työpajoihin osallistuivat kaikki peruster-
veydenhuollon organisaation röntgenosaston työntekijät. Työpajoissa käytiin läpi röntgen-toiminnan nykytilaa, 
mietittiin miten digitaaliseen kuvantamiseen ja arkistointiin siirtyminen vaikuttaa nykyisiin toimintatapoihin ja työ-
käytäntöihin sekä minkälaisia toiminnan reunaehtoja digitalisoinnissa on huomioitava. Menetelminä työpajoissa 
käytettiin mm. röntgenkuvausprosessin läpikäyntiä toimintatarinoiden avulla ja työnkulkukaavioita piirtämällä, 
pienryhmätyöskentelyä sekä tulevaisuuden toiminnan eri vaihtoehtojen läpikäymistä ja niistä valitsemista. Rönt-
genosaston työntekijät kokivat työpajatyöskentelyn ja erityisesti oman työn ja sen kehittämisen pohtimisen hyvin 
antoisana. 
 
Työpajoissa voidaan kartoittaa tietojärjestelmän toimintaan tuomia muutoksia tai ideoida muutoksien toteuttamis-
tapoja. Työpajoissa varmistetaan osallistujien yhteinen käsitys kohteena olevasta asiasta tai toiminnasta. Työpa-
ja soveltuu tietojärjestelmien ja työtoiminnan kehittämisen siihen vaiheeseen, kun tietojärjestelmä- ja toimintako-
konaisuuden nykytilasta on jo jonkinlainen esikäsitys ja niitä halutaan tarkentaa, tai kun halutaan etsiä ratkai-
suehdotuksia esille tulleisiin kehityskohtiin. Työpajoissa voidaan käydä läpi ja tarkentaa nykyisiä toimintatapoja ja 
käytäntöjä sekä miettiä yhdessä tulevaa toimintaa. Työpajan osallistujilla on tässä aktiivinen rooli ja myös työpa-
jan vetäjällä on keskeinen rooli keskustelun johdattelussa. Työyhteisön ulkopuolinen vetäjä on hyvä nimen-
omaan työpajassa, jossa tarkoituksena on nostaa esiin ongelmia ja toiminnan kehittämistarpeita. Työpajan 
suunnittelu- ja toteutusvastuu voi olla ulkopuolisella taholla, mutta työyhteisöstä täytyy nimetä yhteyshenkilö, jo-
ka on mukana suunnitteluvaiheessa ja auttaa käytännön järjestelyissä. Työpajat edellyttävät huolellista suunnit-
telua ja tavoitteenasettelua. Tärkeää on, että vastuut ja roolit ovat selkeät ja jokainen tietää, mitä häneltä edelly-
tetään. 
 
Työyhteisön sisäisissä työpajoissa voidaan kirkastaa mistä työyhteisön toiminnassa pohjimmiltaan on kyse ja 
miten eri rooleissa toimivat työntekijät toimintaan linkittyvät, mitä välineitä he työssään käyttävät, mitä tietoa he 
työssään tarvitsevat, mistä ja millä välineillä he tarvittavan tiedon saavat. Työpajojen aikataulut, ohjelmat ja käy-
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tettävät menetelmät kannattaa suunnitella niin, että työpajoissa syntyy mahdollisimman paljon keskustelua. Me-
netelminä ja apuvälineinä voidaan käyttää esimerkiksi toimintatarinoita, pienryhmätyöskentelyä tai osallistavaa 
mallintamista. Tietojärjestelmähankintaa valmisteltaessa työpajoja voidaan järjestää myös ohjelmistotoimittajille. 
Toimittajatyöpajat palvelevat hyvin ohjelmistotuotteisiin tutustumista ja niiden tarkoituksena on, että järjestelmän 
tulevat käyttäjät ja ohjelmistotoimittajat voivat keskustella vuorovaikutteisesti tarjottavan tuotteen eli ohjelmiston 
toiminnallisuudesta ja sen soveltuvuudesta oman organisaation käyttöön. Ne kerryttävät hankintaprosessiin 
osallistuvien tietämystä markkinoilla olevista järjestelmistä ja niiden aikana on mahdollista tutustua järjestelmien 
ominaisuuksiin. 
 
Osallistavat toimintatarinat 
Toimintatarina on kuvitteellinen käytännön esimerkki, joka personoi kohdealueen, työyhteisön toimintaa. ZipIT-
hankekokonaisuuden "Sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotto"- pilotissa toimintatarinan aiheeksi valittiin 
osaston tyypillinen potilasryhmä. ZipIT tutkimusryhmän tutkijat kirjoittivat toimintatarinan pohjan osastolla tehty-
jen haastattelujen ja havainnointien perusteella. Tarinaan kirjattiin esimerkiksi ketä terveydenhuollon toimijoita 
potilas tapaa hoitojaksonsa aikana, millaista hoitoon liittyvää tietoa hänestä kerätään ja kuinka kerättyä tietoa 
käytetään. Henkilökunta täydensi toimintatarinaa juuri "oman osaston näköiseksi", koska he tunsivat omalla 
osastollaan käyvät potilaansa parhaiten. Näin saatiin esimerkkipotilaasta mukaan erityispiirteitä, jotka ulkopuoli-
sen kirjaamina olisivat jääneet huomioitta. Joskus voi olla tarpeen tehdä useampia kuin yksi tarina. [22] 
 
Toimintatarinan avulla tunnistettiin ne toiminnot, joihin tuleva sähköinen potilastietojärjestelmä tulee vaikutta-
maan. Muuttuvien toimintojen tunnistamisen jälkeen mietittiin työpajassa esimerkiksi sitä, kuinka kirjaaminen 
kannettavan tietokoneen avulla lääkärinkierrolla sujuisi mahdollisimman toimivasti. Pilotin aikana toimintatarinaa 
käytettiin myös sähköisen potilastietojärjestelmän käyttökoulutuksessa. Henkilökunta harjoitteli sähköistä kirjaa-
mista toimintatarinaan kirjoitetun esimerkkipotilaan avulla. Kun kirjauksia tehdään yhteiselle harjoituspotilaalle, 
myös esille nouseviin ongelmiin, esimerkiksi vaihtoehtoisiin kirjaamistapoihin, pystytään helpommin sopimaan 
osaston sisällä ratkaisuja kaikille tutun kirjaustehtävän puitteissa. [22] 
 
Toimintatarina tuo siis toiminnan konkreettisemmaksi ja siten helpommin ymmärrettäväksi. Toimintatarinan avul-
la voidaan löytää solmukohtia, joissa tieto ei kulje niin kuin pitäisi. Toimintatarinoiden ja niiden varioinnin avulla 
löydetään ongelmakohtia ja voidaan pohtia syitä ongelmiin. Vastaavalla tavalla voidaan myös kuvata ehdotuksia 
siitä, miten asioiden pitäisi olla. Jo pelkkä tarinan laatiminen tuo esille kohtia, joista tarvitaan lisää tietoa: mitä tie-
toja toiminnassa tarvitaan, kuka tiedot tuottaa, miten ja mihin tiedot nyt kirjataan, miksi näin tehdään ja mikä vai-
kuttaa kaikkiin näihin asioihin? Kun tarina laaditaan yhteistyössä, saadaan yhteinen käsitys tarinan sisältämästä 
toiminnasta. 
 
Osallistaminen asiakastarpeiden määrittelyyn 
ZipIT-tutkimusryhmä oli mukana Toimenpide-pilottikohteessa, jossa oli kyseessä terveydenhuollon organisaation 
leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän hankinta. Järjestelmän vaatimusmäärittelyvaiheen työskentelyssä käytet-
tiin paljon osallistavia menetelmiä, muun muassa ryhmätyöskentelyä erilaisissa muodoissa ja työpajoja ohjelmis-
totoimittajien kanssa. Lisäksi tehtiin tutustumiskäyntejä toisiin sairaaloihin ja tutustuttiin niissä käytössä oleviin 
leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmiin. Aktiivisella henkilöstön mukaan ottamisella määrittelytyöhön haluttiin var-
mistaa mahdollisimman laaja ja monipuolinen näkemys hankittavan ohjelmiston toiminnallisuudesta. Määrittely-
työhön osallistui laajasti kliinistä henkilöstöä eli hankittavan järjestelmän tulevia käyttäjiä: kirurgeja, sairaanhoita-
jia, osastonhoitajia, apulaisosastonhoitajia, anestesiologeja, osastosihteerejä, kaikkiaan n. 40 henkilöä. Määritte-
lytyöhön osallistuneet kliinikot tuottivat työryhmissä ns. tavoitetilakuvauksia, joiden tarkoituksena oli kuvata tiet-
tyyn toimintakokonaisuuteen, esimerkiksi leikkaussuunnitelman kirjaamiseen tai leikkausyksikön päivittäisen toi-
minnan suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät asiakastarpeet. Osa määrittelytyöhön osallistuneista kliinikoista 
perehtyi koko vaatimusmäärittelyprosessin ajan tiettyyn toimintakokonaisuuteen, kerryttäen toimintakokonaisuu-
teen liittyvää tietoa tavoitetilakuvausten tuottamisessa, työpajoissa ja tutustumiskäynneillä. Työryhmissä tuotetut 
kuvaukset yhdistettiin, käytiin läpi yhteisesti ja lopulta kuvatut asiakastarpeet työstettiin osaksi vaatimusmääritte-
lydokumenttia. [23] 
 
Tietojärjestelmähankinnan yhteydessä osallistavilla työmenetelmillä saadaan kerättyä oleellista tietoa hankitta-
van tietojärjestelmän asiakastarpeista. Laadittaessa hankittavan tietojärjestelmän asiakastarpeita kuvaavaa vaa-
timusmäärittelyä, ovat järjestelmän tulevat käyttäjät eli kohdealueen toimijat keskeinen tietolähde. Vaatimusmää-
rittelyn työskentelyyn on hyödyllistä saada mukaan hankittavan järjestelmän tulevia käyttäjiä eli terveydenhuollon 
organisaation kyseessä ollessa kliinistä henkilöstöä. Kohdealueen toimijoilla on käytännön tietoa siitä, kuinka tie-
tojärjestelmän tulisi tukea työprosessien kulkua ja mitä tietoja missäkin työprosessin vaiheessa tarvitaan [2, 3]. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöstä suurin osa haluaa yleensä olla mukana aktiivisesti kehittämässä 
omaa työtään [24,25]. 
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Jotta hankittavan järjestelmän erilaisista käyttötarpeista saadaan mahdollisimman kattava kuvaus, tulisi vaati-
musten määrittelyyn saada mukaan osallistujia monipuolisesti erilaisen osaamisen ja tehtävänkuvien perusteel-
la. Tietojärjestelmähankintaan liittyvässä vaatimusten määrittelyssä voidaan hyödyntää asiantuntijaryhmätyös-
kentelyä, joissa ryhmiin valitaan erilaista osaamista ja työtoimintaa edustavia toimijoita. Toimijat ovat parhaita 
asiantuntijoita omassa työssään ja heidän muodostamien työryhmien tavoitteena on tuottaa tietojärjestelmän 
asiakastarpeita kuvaavia tavoitetilakuvauksia määritellyltä kohdealueelta. Tavoitetilan määrittelyitä voidaan käyt-
tää kuvaamaan hankittavan tietojärjestelmän toivottua toiminnallisuutta eli kertomaan ohjelmistotoimittajille toi-
minnoista, joita hankittavaan tietojärjestelmään tulee sisältyä. Tavoitetilan kuvauksien tuottamisen avulla saa-
daan kartoitettua tietojärjestelmän erilaisiin toimintoihin liittyviä tarpeita, joista yhteen koottuina pystytään muo-
dostamaan pohja varsinaiselle vaatimusmäärittelylle. 
 
Asiakastarpeiden määrittelyprosessin aikaista työnjakoa ja osallistumista kannattaa jakaa siten, että prosessin 
edetessä työhön osallistuvat toimijat työskentelevät oman asiantuntemuksensa mukaisen aihealueen parissa. 
Tällöin erilaisten työvaiheiden ja kertyneen kokemuksen myötä saavutetaan syvällisempi asiantuntemus tietyn 
tietojärjestelmään kohdistuvan tarpeen määrittelyssä. Määrittelytyön tueksi voidaan järjestää tutustumiskäyntejä 
organisaatioihin, joissa markkinoilla olevia hankittavan kaltaisia tietojärjestelmiä on jo käytössä. Tutustuminen 
vastaavanlaiseen työympäristöön antaa mahdollisuuden havainnoida tietojärjestelmän käyttöä oikeassa työym-
päristössä ja käyttötilanteessa. Tutustumiskäynti antaa tilaisuuden keskustella vertaiskäyttäjien käyttökokemuk-
sista ja auttaa siten hahmottamaan järjestelmän soveltuvuutta omaan työorganisaatioon. 
 
Osallistava mallintaminen 
Osallistava mallintaminen (Participatory iterative prototyping) on iteratiivinen tapa mallintaa kehitettävän ohjel-
miston tulevien käyttäjien tarpeita käyttöliittymäprototyypiksi. Menetelmä sopii käytettäväksi siinä vaiheessa, kun 
tarkasteltavasta työtoiminnasta on jo muodostettu suunnittelijoiden ja käyttäjien välinen yhteinen käsitys [13]. Zi-
pIT-hankekokonaisuudessa osallistavaa mallintamista sovellettiin lääkehoidon kirjaamisen kehittämispilotissa. 
Työskentely aloitettiin perehtymällä lääkehoidon nykyiseen toimintatapaan ja siinä käytettäviin tietovälineisiin 
mm. haastattelujen ja havainnointien avulla. Kun yhteinen ymmärrys nykykäytännöistä oli saavutettu, tutkimus-
ryhmä analysoi edellisessä vaiheessa hankittuja tietoja ja aloitti lääkehoidon sähköisen suunnittelun ja seuran-
nan järjestelmän käyttöliittymän suunnittelun. Osallistava mallintaminen eteni ryhmäläpikäyntien sarjana. Suun-
nittelijat valmistivat kutakin läpikäyntitilaisuutta varten alustavan käyttöliittymäprototyypin, jota ruodittiin ja korjat-
tiin yhdessä. Alussa, kun vielä haettiin suunniteltavan käyttöliittymänperusratkaisuja, nämä prototyypit olivat hy-
vin suurpiirteisiä ja luonnosmaisia. Läpikäyntitilaisuuksissa yhteinen ymmärrys mahdollisista käyttöliittymäratkai-
suista lisääntyi ja suunnittelijat osasivat tehdä aina entistä yksityiskohtaisempia prototyyppejä. 
 
Terveydenhuollon organisaatioissa osallistavaa mallintamista voidaan soveltaa paitsi uuden ohjelmiston suunnit-
telussa, myös olemassa olevan ohjelmiston kehittämisessä. Suunnitteluryhmän työnjako perustuu osallistujien 
asiantuntemukseen; kliinisen työn tekijöiden tehtävänä on kertoa, mitä he ohjelmistolta odottavat ja suunnitteli-
joiden tehtävänä on tuottaa käyttöliittymä- ja vuorovaikutusratkaisuja, joiden avulla nämä odotukset täytetään. 
Lopputuloksena on käyttöliittymäkonsepti, jonka avulla saadaan konkretisoitua kliinisen työn tekijöille suunnitel-
tavan ohjelmiston mukanaan tuomat mahdollisuudet ja rajoitukset. Osallistuvan mallintamisen tavoitteena voi ol-
la esimerkiksi tuottaa ehdotuksia ohjelmiston kehittämiseksi sellaisessa muodossa, että sekä kliinisen työn tekijät 
että ohjelmistotoimittajan edustajat voivat ymmärtää ne samalla tavalla ja ottaa niihin kantaa [26]. 
 
Pohdinta 
 
Tutkimusryhmän saamien kokemusten perusteella henkilöstön osallistaminen työyhteisön ja työtoiminnan kehit-
tämiseen on hyvin olennaista, kuten aiemmat tutkimukset osoittivat [13]. Pilottikohteissa mukana olleet tervey-
denhuollon työntekijät kokivat tärkeäksi sen, että heitä pyydettiin mukaan tietojärjestelmien kehittämiseen. Pilot-
tikohteissa henkilöstö osallistui tietoteknisesti tuetun työtoiminnan kehittämiseen tuomalla esiin niitä muutoksia 
tai kehittämisehdotuksia, joita käytössä oleviin järjestelmiin tulisi tehdä tai suunnittelemalla omaa tulevaa työtoi-
mintaansa tilanteessa, jossa käytössä on uusi tietojärjestelmä. Henkilöstö osallistui aktiivisesti myös asiantunti-
jan roolissa ohjelmiston suunnitteluvaiheeseen tai organisaation tietojärjestelmähankintoihin.  
 
Osallistava kehittäminen on mm. edesauttanut suhtautumaan myönteisesti järjestelmähankintoihin ja niiden mu-
kanaan tuomiin työtoiminnan muutoksiin. Osallistavien menetelmien käyttö on myös auttanut löytämään ja en-
nakoimaan mahdollisia epäkohtia ja hankaluuksia ohjelmiston käytössä jo ennen varsinaista käyttöönottoa. Etu-
käteen tunnistettujen haasteiden myötä omaa toimintaa on pystytty suunnittelemaan etukäteen, eikä pelkästään 
reagoimaan tietojärjestelmän käyttöönoton seurauksiin. Esimerkiksi asiakastarpeiden määrittelyyn tähdännyt 
työprosessi oli antoisa kokemus siihen osallistuneille. Monet työskentelyyn osallistuneet henkilöt kuvasivat ko-
kemusta oppimisprosessiksi, jonka myötä tietojärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyvät tavoitteet vähi-
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tellen selkiytyivät. Osallistujat kokivat, että erilaisten osallistavien työmenetelmien ja vaiheiden kautta valmius 
tuottaa vaatimuksia hankittavalle tietojärjestelmälle kasvoi.  
 
Pilottikohteissa moniammatillinen osallistuminen toteutui vaihtelevasti. Osassa pilottikohteissa osallistavan 
suunnittelun haasteeksi nousi kaikkien ammattiryhmien tasapuolinen osallistuminen esimerkiksi työpajoihin. 
Osallistumista vaikeutti yksikön tiukka päivärytmi ja henkilöstövajaus. Tällöin koko henkilökunnan yhteinen nä-
kemys toiminnan muuttumisesta ja sen tarpeellisuudesta tietojärjestelmän vaihduttua saattoi jäädä yksipuolisek-
si. [22] Osassa pilottikohteissa osallistavien menetelmien avulla saatiin synnytettyä moniammatillista yhteistyötä, 
joka on arvokas työväline jo sinänsä. Kun tietoa tuottava ammattilaisryhmä koostuu eritaustaisista ihmisistä, joilla 
jokaisella on oman erityisen historiansa ja taustansa tuoma näkökulma, selvitettävästä kohteesta saadaan mo-
nipuolinen kuva. Keskustelu ja yhdessä pohtiminen on tärkeä tiedon välittämisen ja luomisen muoto, jota ei voi 
dokumenttien avulla korvata. 
 
Kiitokset 
Tutkimus toteutettiin ZipIT- hankekokonaisuudessa, jota rahoittavat Tekesin FinnWell-ohjelma, Työsuojelurahas-
to ja joukko terveydenhuoltoalan yrityksiä ja organisaatioita. Kiitämme kaikkia ZipiT- hankekokonaisuuteen osal-
listuneita. 
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Tiivistelmä 

Artikkelissa esitellään alustavia tuloksia Sähköisen päätöksentuen tutkimushankkeessa (EBMeDS) 
tehdyistä terveydenhuollossa toimivien esimiesten haastatteluista, jotka toteutettiin kolmen sairaanhoi-
topiirin alueilla joulukuun 2006 ja tammikuun 2007 aikana. Esimiehiltä kysyttiin Käypä hoito – suositus-
ten ja diagnoosi- ja käyntisyyluokitusten käytöstä erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa 
sekä tyytyväisyydestä terveydenhuollon henkilöstölle järjestettyyn tietotekniikan koulutukseen ja käyt-
täjätukeen. Terveydenhuollon esimiehistä 68 %:ia piti tärkeänä tai ehdottoman tärkeänä Käypä hoito – 
suositusten käyttöä kliinisessä päätöksenteossa. Esimiehistä 37 %:n mielestä lääkärit ja hoitajat eivät 
käytä mitään diagnoosi- tai käyntisyyluokitusta.  Diagnoosiluokituksista käytetyin oli ICD10, mutta osa 
vastaajista toi esille epävarmuutensa käytön kattavuudesta. Suurin osa esimiehistä oli melko tai erittäin 
tyytyväisiä henkilöstölle järjestettyyn koulutukseen ja käyttäjätukeen. Hieman kriittisemmin asiaan suh-
tauduttiin erikoissairaanhoidossa. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään päätöksentukisovellusten käyt-
töönotoissa ja käytettävyyden arvioinneissa. 
 
 
Johdanto 
 
Päätöksentuki yhdistää yleisen lääketieteellisen tiedon ja yksittäisestä potilaasta tallennetun tiedon. Se tuot-
taa räätälöityjä huomioita ja toimintaohjeita terveydenhuollon ammattilaisille. Päätöksentuki-hankkeen tavoit-
teena on kehittää, ottaa käyttöön ja arvioida sähköisiin potilaskertomusjärjestelmiin liitettävä laaja kliinisen 
päätöksenteon tukijärjestelmä. Hanke toteutetaan Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin johdolla. Yhtei-
styössä ovat mukana Kymenlaakson ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit, Käypä hoito, Kustannus Oy Duo-
decim, Lääkehoidon kehittämiskeskus sekä tietojärjestelmätoimittajia [1]. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 
testataan ja otetaan käyttöön hoitoketjuihin sovellettua päätöksentukea sekä lääkehoidon aputietokantoja. 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä testataan ja otetaan käyttöön diabeteksen hoitoon liittyvää päätöksen-
tukea. Hankkeeseen liittyy tieteellinen tutkimus päätöksentuen käyttöönotosta ja käytöstä sekä vaikutta-
vuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta. Tutkimus tehdään Tampereen yliopiston Terveystieteen laitoksen ja 
Finohtan/Stakesin yhteistyönä. Tutkimuksen päärahoittaja on TEKES. 
 
Terveydenhuollon toimintakentässä tietojärjestelmien kehittämistyön tulee perustua empiirisellä tutkimuksella 
arvioituun tietoon nykytilanteesta. Tutkimuksen keinoin on mahdollista selvittää nykytilassa tapahtuvaa tie-
don käyttöä ja siinä ilmeneviä ongelmia ja puutteita. Tutkimustiedon avulla kyetään kehittämään käyt-
täjälähtöisempää tietoarkkitehtuuria. [2] 
 
Uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa on monia haasteita. Terveydenhuollon organisaatioiden johtam-
iseen, kulttuuriin tai ammattiryhmien sisäisiin ideologioihin voi sisältyä tekijöitä, jotka voivat edistää tai estää 
käyttöönottoa monin eri tavoin [3]. Organisaatiot ovat yhtä aikaa sosiaalisia ja teknisiä, joissa työntekijöiden 
arvomaailma on yhdistyneenä erilaisten teknisten työkalujen käyttöön. Muutos yhdessä elementissä aikaan-
saa vaikutuksia myös toisissa. Näihin tekijöihin on tietojärjestelmien käyttöönotoissa kiinnitetty liian vähän 
huomiota. [4] 
 
Päätöksentuen käyttöönotto edellyttää muutosta terveydenhuollon ammattilaisen työtavoissa [5]. Jotta pää-
töksentuki aktivoituu oikea-aikaisesti työprosessin aikana, on terveydenhuollon ammattilaisen mm. kirjattava 
hoidon syy tai diagnoosi, laadittava lääkemääräys tai tutkimuslähete käyttäen kansallisessa terveyshank-
keessa määriteltyjä ydintietoluokituksia ja koodauksia [6]. 
 
Sähköisen päätöksentuen tutkimuksen (Evidence Based Medicine electronic Decision Support, EBMeDS) 
peruskartoituksessa kerättiin teknologian käytettävyyteen ja käyttöön liittyvää tietoa päätöksentukihankkeen 
pilottialueiden terveyskeskuksista ja sairaaloista. Peruskartoitus käsitti kyselyn terveydenhuollon ammattilai-
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sille ja haastattelun organisaatioiden avainhenkilöille kuten esimiehille ja ATK-asiantuntijoille. Tässä artikke-
lissa esitellään esimiesten haastattelun tuloksia. 
 
Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävät 
 
Peruskartoituksella oli useita tavoitteita. Päätöksentuen kehittämisen näkökulmasta tarvittiin tietoa järjestel-
män kehittämiseksi paremmin käyttäjien tarpeita vastaavaksi. Sairaanhoitopiireissä toteutettavissa päätök-
sentuen pilottihankkeissa tarvittiin tietoa päätöksentuen käyttöönoton suunnitteluun. Tutkimuksen näkökul-
masta peruskartoituksen tarkoituksena oli kuvata tutkittavien organisaatioiden lähtötilannetta ennen päätök-
sentuen käyttöönottoa sekä löytää mahdollisia selittäviä tekijöitä hyödynnettäväksi vaikuttavuustutkimuksen 
suunnittelussa. 
 
Tässä artikkelissa raportoidaan tuloksia haastatteluista, joissa kysyttiin esimiesten näkemyksiä siitä, 1) pitäi-
sikö hoitajien ja lääkärien kliinisen päätöksenteon perustua Käypä hoito – suosituksiin ja 2) käyttävätkö hoi-
tajat ja lääkärit diagnoosi- tai käyntisyyluokituksia. Lisäksi raportoidaan 3) esimiesten näkemyksiä tietoteknii-
kan koulutuksesta ja käyttäjätuesta sekä 4) heidän näkemyksiään välittömistä muutostarpeista sähköisessä 
potilaskertomuksessa. Tutkimustehtävänä oli myös selvittää, onko erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-
huollon esimiesten näkemyksissä eroja näiden asioiden suhteen. 
 
Aineisto ja menetelmät 
 
Haastattelut toteutettiin Kymenlaakson ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä ja Saarijärven - Karstulan seu-
dun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jotka ovat pilottialueina mukana Päätöksentuen kehityshankkeessa. 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä mukaan otettiin kaikki perusterveydenhuollon organisaatiot ja erikoissai-
raanhoidosta vain ne klinikat, joissa hoidetaan lasten tai aikuisten diabetesta. Muilla alueilla ei rajoituksia 
tehty. Kaikki osallistuneet organisaatiot antoivat tutkimusluvan ja 27 mahdollisesta organisaatiosta tutkimuk-
seen osallistui 26. Haastattelu tehtiin esimiehinä toimiville lääkäreille ja hoitajille. Jokaiselle lähetettiin haas-
tattelukysymykset etukäteen sähköpostitse. Haastattelu tehtiin puhelinhaastatteluna, jolloin jokaiselle haasta-
teltavalle oli mahdollista tehdä tarkentavia kysymyksiä. 
 
Haastattelurungot suunniteltiin huomioiden mm. aikaisemman terveydenhuollon edustajien haastattelututki-
muksen tulokset, mutta haastattelun keston rajoittamiseksi siihen sisällytettiin vain välttämättömät kysymyk-
set. Kysymykset sekä vastausvaihtoehdot muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi. [7] Haastattelurungot testat-
tiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella marraskuussa 2006 ja niitä täsmennettiin saadun palautteen pe-
rusteella. 
 
Haastattelut tehtiin joulukuun 2006 ja tammikuun 2007 aikana.  Haastattelun aluksi pyydettiin lupa nauhoit-
tamiseen. Lupa saatiin kaikilta 57 esimieheltä. Haastattelut kestivät keskimäärin 15 – 20 minuuttia (vaihtelu 
7:stä 34 minuuttiin lähinnä haastateltavan työtilanteen mukaan). Tutkija (TK) haastatteli kaikki johtavat lääkä-
rit/ylilääkärit (N=28) ja 8 hoitotyön johtajaa. Tutkimusavustaja (SO) haastatteli 21 hoitotyön johtajaa. 
 
Vastaukset koodattiin Excel – taulukkoon. Varsinainen analyysi toteutettiin SPSS – tilasto-ohjelmistolla. 
Myös avoimet kysymykset luokiteltiin ja muodostettiin niistä lisämuuttujia. Haastatteluaineistoa ei litteroitu. 
Uusien muuttujien osalta vastauksia tarkistettiin nauhoilta. 
 
Tulokset 
 
Kaikki suunnitellut esimieshaastattelut toteutuivat. Perusterveydenhuollon esimiehiä haastateltiin yhteensä 
42, joista puolet oli hoitotyön esimiehiä ja puolet lääkärien esimiehiä. Erikoissairaanhoidon esimiehiä haasta-
teltiin yhteensä 15. Näistä 8 oli hoitotyön esimiehiä ja 7 lääkärien esimiehiä. Haastateltavien työkokemus 
vaihteli muutamasta kuukaudesta yli 20 vuoteen. Yli viisi vuotta esimiestehtävässä toimineita oli hoitotyön 
esimiehistä 70 % ja ylilääkäreistä 54 %. Ylilääkäreistä kahdeksan kertoi tekevänsä yli puolet työajastaan klii-
nistä työtä, 16 teki sitä jonkin verran ja neljä ei ollenkaan. 
 
Esimiehistä 68 %:ia piti tärkeänä tai ehdottoman tärkeänä Käypä hoito – suositusten käyttöä kliinisessä pää-
töksenteossa. Erikoissairaanhoidon esimiehet suhtautuivat asiaan ehdottomammin kuin perusterveydenhuol-
lon esimiehet. Erikoissairaanhoidon esimiehistä 33 %:ia piti ehdottoman tärkeänä käyttää hoitosuosituksia 
kliinisessä päätöksenteossa, kun taas 38 %:ia perusterveydenhuollon esimiehistä suhtautui niiden käyttöön 
tietyin varauksin ja korosti Käypä hoito – suositusten soveltamista potilaan yksilölliseen tilanteeseen perus-
tuen. (Taulukko 1.) 
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Diagnoosiluokituksista käytetyin oli ICD10, jota käytettiin sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveyden-
huollossa. ICPC- ja APR- luokitukset on suunniteltu vain perusterveydenhuollon käyttöön mutta aineiston pe-
rusteella niiden käyttö oli tutkimusorganisaatioissa vähäistä. Terveydenhuollon esimiehistä 37 %:n mielestä 
lääkärit ja hoitajat eivät käytä mitään diagnoosi- tai käyntisyyluokitusta. Osa perusterveydenhuollon vastaa-
jista toi esille, ettei heillä ole täyttä varmuutta siitä, miten kattavasti ICD-10 -luokitusta talossa todellisuudes-
sa käytetään. (Taulukko 1.) 
 
Terveydenhuollon esimiehistä 68 %:ia oli melko tai erittäin tyytyväisiä organisaatioissaan järjestettyyn tieto-
tekniikan koulutukseen ja käyttäjätukeen. Näkemyksissä esiintyi jonkin verran eroja erikoissairaanhoidon ja 
perusterveydenhuollon esimiesten välillä. Erikoissairaanhoidon esimiehet suhtautuivat hieman kriittisemmin 
järjestettyyn koulutukseen ja tukeen. Perusterveydenhuollossa korostui tyytymättömyys käyttäjätukeen mutta 
toisaalta erittäin tyytyväisten osuus oli myös suurempi. Kritiikki kohdistui yleensä oman organisaation ulko-
puolelta hankittuun käyttäjätukeen, kun taas oman organisaation tukeen oltiin melko tai erittäin tyytyväisiä. 
(Taulukko 1.) Kaiken kaikkiaan esimiehet korostivat tietotekniikan koulutuksen tärkeyttä uusia järjestelmiä 
käyttöönotettaessa. 
 
Välittömiä muutostarpeita sähköisen potilaskertomuksen käytössä nähtiin paljon. Perusterveydenhuollossa 
lääkärit korostivat erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä alueellista ja valtakunnallista yhteis-
työtä. Eri ohjelmien välinen integraatio ja niiden käyttäjäystävällisyys ja käytön sujuvuus nähtiin myös tärkei-
nä. Perusterveydenhuollon hoitotyön esimiehet korostivat hoitotyön kirjaamisen kehittämistä ja rakenteista 
kirjaamista sekä seurantatietojen parempaa saatavuutta ja niiden käytön kehittämistä. Perusterveydenhuol-
lon esimiehistä osa myös kertoi olevansa tyytyväinen nykyiseen järjestelmään eikä kokenut välittömiä muu-
tostarpeita. Useilla erikoissairaanhoidon klinikoilla oli menossa sähköisen potilaskertomuksen käyttöönotto. 
Yksikään haastatelluista ei tuonut esille tyytyväisyyttä sähköisiin järjestelmiin vaan korosti välittöminä muu-
tostarpeina eri sovellusten välistä integraatiota sekä käytön sujuvuutta ja nopeutta. 
 
Taulukko 1. Käypä hoito – suositukset päätöksentukena, diagnoosiluokitusten käyttö ja tyytyväisyys ATK-
koulutukseen ja käyttäjätukeen esimiesten kokemusten perusteella 
 
 ESH N=15 PTH N=42 YHT N=57 
 % % % 
Käypä hoito -suositusten käyttö    
Ei osaa sanoa 0 2 2 
Pitäisi ehkä käyttää 13 36 30 
Pitäisi käyttää 54 38 42 
Ehdottomasti pitäisi käyttää 33 24 26 
 100 100 100 
Diagnoosi- tai käyntisyyluokitus    
ICD10 67 55 58 
ICPC 0 2 2 
APR 0 5 3 
Ei mitään tai ei tietoa 33 38 37 
 100 100 100 
Tyytyväisyys ATK-koulutukseen    
Melko tyytymätön 13 2 5 
Siltä väliltä 20 29 26 
Melko tyytyväinen 60 52 55 
Erittäin tyytyväinen 7 17 14 
 100 100 100 
Tyytyväisyys ATK-tukeen    
Melko tyytymätön 13 17 16 
Siltä väliltä 20 14 16 
Melko tyytyväinen 60 45 49 
Erittäin tyytyväinen 7 24 19 
 100 100 100 
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Pohdinta 
 
Päätöksentuki rakentuu lääketieteelliseen näyttöön perustuvien tietokantojen ja standardien mukaisten ra-
kenteisten sähköisten potilaskertomusjärjestelmien varaan [8]. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Käypä hoito 
– suositusten käyttöä kliinisessä päätöksenteossa sekä diagnoosiluokitusten ja käyntisyyluokitusten käyttöä 
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa terveydenhuollon esimiesten arvioimana. Tulosten mu-
kaan kaksi kolmesta esimiehestä piti tärkeänä tai ehdottoman tärkeänä Käypä hoito – suositusten käyttöä 
kliinisessä päätöksenteossa. Esimiesten näkemys tukee päätöksentuen käyttöönottoa ja käyttöä. Sähköisen 
potilaskertomuksen rakenteisuutta koskevien tulosten mukaan 37 %:ia esimiehistä oli sitä mieltä, etteivät 
lääkärit ja hoitajat käytä mitään diagnoosi- ja käyntisyyluokitusta. Tämä on selvästi päätöksentuen käyttöä 
ehkäisevä tekijä. 
 
Terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen tukeminen on yksi keskeinen periaate terveydenhuollon tule-
vaisuuden turvaamiseksi [9]. Sairaanhoitopiiritasolla arvioituna sähköisten järjestelmien käyttämisen edel-
lytyksenä oleva terveydenhuollon henkilöstön ATK-osaaminen on hyvää [10]. Osaamisen edellytyksenä on 
riittävä koulutus ja käyttäjätuki, joita tässä tutkimuksessa tarkasteltiin esimiesten arvioimina. Peruskartoituk-
sessa on samaa asiaa kysytty suoraan myös muilta terveydenhuollon ammattilaisilta.  Eri henkilöstöryhmien 
vastausten perusteella voidaan paremmin suunnitella ja arvioida päätöksentuen käyttöönottoon liittyvää kou-
lutustarvetta. 
 
Päätöksentuen hallittu käyttöönotto terveydenhuollon organisaatioissa edellyttää muutosta ammattilaisten 
toimintakäytännöissä. Päätöksentuelta puolestaan edellytetään hyötyä ammattilaisen arkeen, työn helpot-
tumista, virheiden välttämistä ja hoidon laadun paranemista. Muutos pitää suunnitella, siihen pitää sitoutua ja 
sitä pitää johtaa ja arvioida. Tähän tarvitaan terveydenhuollon organisaatioiden eri toimijaryhmien panostusta 
ja sitoutumista [11]. Terveydenhuollon esimiehet ovat yhtäältä mahdollisia päätöksentuen käyttäjiä, toisaalta 
he johtavat terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimintaa ja vastaavat sekä yksiköiden että työntekijöiden 
kehittymisestä. Siksi he ovat keskeinen ryhmä, jonka näkemykset ja kokemukset ovat kehittämistyön kan-
nalta tärkeitä. Tämän tutkimuksen tuloksia hyödynnetään päätöksentukisovellusten käyttöönotoissa ja 
käytettävyyden arvioinneissa. Eri henkilöstöryhmien näkemyksissä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia tul-
laan jatkossa seuraamaan. 
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Tiivistelmä 
Tietotekniikan soveltaminen osaksi terveydenhuoltoa ja sen palveluita alkaa olla jokapäiväistä toi-
mintaa. Tekniikoiden ja menetelmien avulla pyritään takaamaan potilaille turvallinen ja oikea palvelu 
tehokkaasti ilman mahdollisuutta poikkeamiin. Tässä artikkelissa kuvataan kuinka RFID:n avulla voi-
daan parantaa terveydenhuollon ja varsinkin lääkehoidon menetelmien turvallisuutta. Artikkelissa 
käsitellään tekniikan ominaisuuksia yleisesti sekä sen soveltamista osana terveydenhuoltoa ja lää-
kehoitoa. Lisäksi tarkastellaan aiheeseen liittyviä aikaisempia tutkimuksia. 
 
 
Johdanto 
 
Tekniikan kehitys tulee muuttamaan terveydenhuollon käytäntöjä tulevaisuudessa. Myös vanheneva väestö 
sekä kustannusten ja maksuvalmiuden ristiriita lisäävät tarvetta terveydenhuollon toimintamallien muuttami-
seen [1]. Informaatioteknologia yhdistettynä toiminnan muutokseen voi merkittävästi parantaa potilasturvalli-
suutta ja hoidon tehokkuutta ja näin ollen myös vähentää terveydenhuollon kustannuksia [2]. Hoitoon liittyvät 
virheet aiheuttavat inhimillisten kärsimysten lisäksi kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle. Kansainväli-
sissä laskelmissa on arvioitu, että suurehkon sairaalan menoista 2-5 % aiheutuu haittatapahtumista tai oike-
an hoidon viivästymisestä. Lääkitysvirheiden kohdalla tämä tarkoittaisi Suomessa noin 40 miljoonan euron 
lisäkustannuksia vuosittain, mikäli virheiden määrä on sama kuin Yhdysvalloissa [3]. 
 
Keskeisenä tavoitteena terveydenhuollon kehittämisessä onkin potilasturvallisuuden edistäminen niin kansal-
lisesti kuin kansainvälisesti. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut vuoden 2006 alussa poti-
lasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmän, jonka tavoitteena on koordinoida ja arvioida potilasturvallisuu-
den kehittämistoimien etenemistä, sekä koordinoida haittatapahtumien raportointi- ja palautejärjestelmien 
kehittämistyötä ja olla yhteydessä kansainvälisiin toimijoihin. [4] 
 
Kansainvälisten tutkimusten mukaan hoitoon liittyviä haittatapahtumia tapahtuu sairaalahoidossa kymmenel-
le prosentille potilaista. Lääkehoito sekä kirurgiset toimenpiteet ovat kaikista virhealteimpia hoitotoimenpitei-
tä. [3] 
 
Lääkitysvirheet syntyvät lähinnä lääkkeen määräämisen (49 % -56 %) tai lääkkeen annon yhteydessä (26 % 
-34 %) [5]. Peijaksen sairaalassa tehty tutkimus tukee kansainvälisiä tuloksia; lääkityspoikkeamista 33,6 % 
liittyi kirjaamiseen, 31,1 % lääkkeen antoon ja 19,5 % liittyi lääkkeen määräämiseen [6]. Näistä virheistä ni-
menomaan lääkkeiden antoon liittyviä virheiden tapahtumista voitaisiin ehkäistä uuden tekniikan avulla.  
 
Terveydenhuoltoon sekä oikeaoppiseen potilasturvaan kuuluu tunnistus. Esimerkiksi ihmisiä tunnistetaan 
heidän saapuessa terveyskeskuksiin tai sairaaloihin, erilaiset materiaalit vaativat tunnistamista, laitteita iden-
tifioidaan, lääkkeitä ja lääkityksen alaisia potilaita tunnistetaan. Kohteita on paljon, sillä terveydenhuolto si-
sältää lukuisia tunnistamista vaativia asioita, joiden seuranta ja kirjaaminen ovat välttämättömiä. Esimerkiksi 
lääkehoito sairaalassa sisältää useita vaiheita, joissa väärin suoritettu lääkkeen tai potilaan tunnistus saattaa 
johtaa potilaan kannalta kohtalokkaaseen virheeseen. Bennerin työryhmän luoman taksonomian mukaisesti 
lääkitysvirheet voidaan jakaa seitsemään luokkaan: 1) ottamatta jäänyt lääkitys 2) väärä antotapa 3) ylian-
nostus 4) väärä IV-lääkkeen koostumus tai annostus 5) väärä lääkkeen anto- tai ottoreitti, 6) väärä lääke an-
nettu 7) väärä lääke annettu, koska potilas on tunnistettu väärin. [7] Tämän vuoksi nykyisten tekniikoiden jo-
ko rinnalle tai korvaajaksi voidaan suunnitella RFID:n avulla rakennettava tunnistusjärjestelmä, joka poistaisi 
tunnistamisesta johtuvia lääkitysvirheitä sairaalahoidossa.  
 
Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata RFID:n käyttömahdollisuuksia terveydenhuollossa ja erityisesti lää-
kehoidossa potilasturvallisuuden parantamiseen perustuen nykyisiin tutkimustuloksiin. 
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RFID 
 
RFID (Radio Frequency Identification) on tekniikka radioaaltojen avulla suoritettavaan etätunnistukseen. 
Tekniikka koostuu kolmesta osasta: RFID-tunnisteesta (tagi), RFID-lukijasta ja niiden rinnalla pyörivästä 
taustajärjestelmästä, jonka avulla tunnisteesta saatua tietoa käsitellään. Tagit ovat tunnistettavaan kohtee-
seen sijoitettavia yleensä tarramaisia lappuja, jotka sisältävät antennin ja tietoa sisältävän sirun. Sirun sisältö 
käsitellään RFID-lukijan avulla. Tekniikka on verrattavissa viivakoodijärjestelmään, jossa viivakoodinlukija 
lukee tietoa viivakoodista ja sen sisällöstä. RFID-järjestelmissä RFID-lukija pystyy kirjoittamaan ja lukemaan 
tagien tietoa ilman suoraa näköyhteyttä tunnisteen ja lukijan välillä. Lisäksi tagien sisältöä voidaan muuttaa, 
missä viivakoodin sisältö on tulostuksen jälkeen muuttumaton. [8] 
 
Kuviossa 1 on esiteltynä RFID:n pääosat ja niiden käyttö yhdistettynä yksinkertaiseen taustajärjestelmään. 
Kuvassa tunnistettavaan esineeseen on sijoitettu tagi, joka sisältää tietoa kohteesta. Tiedot luetaan RFID-
lukijalla ja lopuksi ne syötetään eteenpäin taustajärjestelmän käsiteltäväksi. 
 

 
Kuvio 1. Yksinkertainen RFID-tunnistejärjestelmä. 
 
 
Tagit voidaan jakaa eri ryhmiin niiden ominaisuuksien mukaan. Tunnisteiden virtalähde, taajuusalue, fyysi-
nen koko ja tallennuskapasiteetti tuovat jokainen oman ominaisuutensa yksittäiseen tagiin. Tunnisteiden 
käyttämä energialähde jakaa ne aktiivisiin, passiivisiin ja semipassiivisiin, kun käytössä oleva taajuusalue voi 
vaihdella neljällä eri alueella (alle 135 kHz, 13,56 MHz, 860-930 MHz ja 2,45 GHz). Fyysisen kokonsa puo-
lesta tageja löytyy lähes joka kokoluokkaa ja tallennuskapasiteettia ne sisältävät muutamista biteistä kilota-
vuihin. Vastaavasti RFID-lukijoita löytyy kahta eri tyyppiä, kiinteitä ja mobiileja. Rakenteeltaan molemmat 
ovat samanlaisia eli ne sisältävät sekä antennin, jolla lähetetään ja vastaanotetaan tietoa, että lukijan, jonka 
avulla vastaanotetaan antennilta tulleet tiedot ja käsitellään ne eteenpäin [9]. Tunnistusjärjestelmää suunni-
teltaessa täytyy ottaa huomioon tagien ja lukijoiden eri ominaisuudet ja toiminnot, jotta voidaan valita tarvit-
tavaan käyttöön soveltuvat RFID:n osat. Näin tekniikasta saadaan irti paras mahdollinen hyöty ja tunnistami-
nen tapahtuu yksinkertaisesti, luotettavasti ja helposti.  
 
Yksi RFID:n tärkeimmistä eduista hyvän tunnistusmenetelmän lisäksi on tekniikan edullisuus. Koska RFID:n 
koostuu lukijan ja tunnisteen lisäksi näiden taustalla pyörivästä järjestelmästä, voidaan puhua halvasta ja 
kustannustehokkaasta tekniikasta. Yksittäisten tagien hintojen ollessa matala, on mahdollista rakentaa pie-
nillä sijoituksilla varmoja ja toimivia tunnistusjärjestelmiä [10]. Tekniikan edullisuus ja ominaisuudet ovat joh-
taneet siihen, että RFID alkaa olla yleinen käytössä oleva tekniikka. Jopa 20 - 50 miljoonaa amerikkalaista 
kantaa päivittäin laitetta, joka sisältää RFID-tunnisteen. Näitä laitteita ovat mm. autojen avaimet tai erilaiset 
tunnistekortit, joilla rajataan liikkumista esimerkiksi rakennuksissa [11]. Myös kolme maailmanlaajuisesti 
suurta organisaatiota ovat huomanneet RFID:n ja sen mukana tuomat hyödyt sekä edut. Vähittäismyynnin 
kauppaketjut Tesco ja Wal-Mart sekä Yhdysvaltain puolustusvoimat ovat ottaneet RFID:n käyttöönsä logis-
tiikkapalveluissaan [12]. 
 
RFID osana terveydenhuoltoa ja lääkehoitoa sairaaloissa 
 
RFID:n soveltamista terveydenhuoltoon on jo tutkittu lähinnä Yhdysvalloissa ja menetelmiä on testattu sai-
raalaympäristöissä. RFID:tä voidaan käyttää kulunvalvonnassa ja näin parantaa sairaalan turvallisuutta. 
Tunniste lähettää tällöin hälytyksen, kun potilas esimerkiksi lähtee luvatta osastolta pois. [13] 
 
Sairaaloille aiheutuvia kustannuksia kadonneesta välineistöstä voidaan vähentää myös RFID:n avulla. Tun-
nisteella varustetut välineet voidaan paikallistaa ja näin säästetään aikaa, mikä muuten kuluisi välineiden et-
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simiseen. Myös lääketieteelliseen välineistöön voidaan sijoittaa tunniste, joka valvoo laitteen käyttöä, paran-
taa laskutuksen oikeellisuutta sekä antaa tietoa ylläpidon tarpeesta. [13] 
 
Tietyssä lämpötilassa säilytettävien näytteiden, kuten veren kuljetuksessa, voidaan RFID:tä apuna käyttäen 
valvoa kuljetuksen aikaisia olosuhteita. Lämpöön reagoiva tunniste mahdollistaa reaaliaikaisen lämpötilan 
seurannan ja näin voidaan varmistaa, ettei kylmäketju ole katkennut kuljetuksen aikana. [13] 
 
Terveydenhuollon organisaatiot uskovat tekniikan tuovan mukanaan säästöjä ja kehitystä nykyisiin tunnis-
tusmenetelmiin sekä parannusta potilasturvaan. Kehitteillä on ollut potilastunnistusjärjestelmiä sekä vanhus-
tenhoidossa että sairaalahoidossa, joissa potilaisiin sijoitetun tagin avulla on voitu tunnistaa heitä sekä lukea 
potilaan tiedot. Potilaiden saapuessa sairaalaan on heidän ranteisiin kiinnitetty tagilla varustettu rannehihna, 
johon on syötetty potilaan tiedot (nimi, veriryhmä, allergiat, lääkitys jne.) tai haettu vanhat tiedot potilastieto-
järjestelmästä, jos potilas on jo aikaisemmin ollut hoidettavana. Näin potilaiden tiedot saadaan ajan tasalle 
tietojärjestelmiin ja jatkossa heidän tunnistaminen on tehokasta ja helppoa. Lisäksi sairaaloiden laitteistoa ja 
materiaalia varten on ollut kehitteillä ja testattavana erilaisia RFID-tunnistusjärjestelmiä. [13, 14, 15] 
 
Aikaisempien tutkimusten perusteella RFID:n avulla voidaan rakentaa tunnistusjärjestelmiä sekä erilaisia 
tunnistusmenetelmiä lähes jokaiseen tilanteeseen, missä henkilön tai tavaran käsittely vaatii tunnistusta ja 
seurantaa terveydenhuollossa tai sen palveluissa. Näin riski poikkeamien syntyyn pienenee sekä tunnista-
minen nopeutuu ja on varmempaa verrattuna nykyisiin menetelmiin. Varsinkin lääkehoidossa potilasturvalli-
suutta voidaan parantaa käyttämällä RFID:tä. [13, 14, 15] 
 
RFID parantaa potilasturvallisuutta vähentämällä lääkitysvirheitä sekä parantamalla lääkkeiden turvallisuutta. 
Turvallinen lääkehoito perustuu "viiteen oikeaan": oikea lääke, oikea potilas, oikea annos, oikea antotapa ja 
oikea aika [16]. RFID-tunnisteiden avulla lääkkeen anto tilanteessa voidaan tarkistaa turvallisen lääkehoidon 
perusperiaatteiden mukaisesti, että oikea potilas saa oikeaa lääkettä oikean annoksen. Tunniste voisi myös 
sisältää tiedon potilaan mahdollisista lääkeaineallergioista sekä mahdollisista lääkkeiden yhteisvaikutuksista, 
mikä lisää lääkehoidon turvallisuutta. Lisäksi RFID:tä voidaan hyödyntää vanhaksi menneiden lääkkeiden 
tunnistamisessa [13]. 
 
Kuviossa 2 esitetään esimerkki RFID:n yhdistämisestä lääkehoitoon ja potilaskertomukseen. Kuviossa poti-
las sekä potilaalle jaettava lääke sisältävät tagin, joiden tiedot luetaan RFID-lukijalla. Seuraavaksi tiedot siir-
retään taustajärjestelmän käsiteltäväksi, josta ne lopulta siirtyvät päivitettyinä potilaskertomukseen. Auto-
maattisesti potilaskertomukseen siirtyvät lääkitystiedot parantavat lääkityksen kirjaamisen luotettavuutta, jos-
sa kansainvälisissä tutkimuksissa on huomattu olevan runsaasti puutteita [17]. 
 

 
 
Kuvio 2. RFID:n käyttö lääkehoidossa yhdistettynä potilaskertomukseen. 
 
 
Taiwanissa tehdyn tapaustutkimuksen mukaan RFID tarjoaa mahdollisuuden vähentää hoidon kustannuksia 
sekä parantaa potilasturvallisuutta. Käyttäjäkokemukset tekniikasta ovat tällä hetkellä lähinnä teollisuuden ja 
vähittäiskaupan alueelta ja näitä ei voida suoraan siirtää terveydenhuoltoon ilman muutoksia. RFID:n täysi 
hyödyntäminen sairaalaympäristössä edellyttää myös hoitohenkilökunnan osallistumista uuden tekniikan 
käyttöönottoon ja sen suunnitteluun. Laitteiden hallinta ja tiedonhallinta ovat ensisijaisen tärkeitä toimintaym-
päristöjä ja sovelluksia rakennettaessa. Vaikka RFID on potentiaalinen työkalu käytäntöjen uudistamiseen, 
tekniikan mahdollistamat hyödyt eivät toteudu automaattisesti. Ennen tekniikan soveltamisesta käytäntöön 
organisaatioiden tulee miettiä kuinka RFID mahdollisesti auttaisi käytäntöjen muuttamisessa tehokkaampaan 
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ja turvallisempaan suuntaan ja millaisissa tilanteissa se toimisi parhaiten. Joka tapauksessa RFID:n käyt-
töönotto edellyttää työprosessien muuttamista organisaatiossa. Myös potilaan ja henkilökunnan yksityisyy-
teen vaikuttavat tekijät tulee huomioida ja ratkaista ennen käyttöönottoa. [14] 
 
Oulun Diakonissalaitoksen sairaalassa on RFID:n avulla kerätty tietoa leikkausten välissä tehtävien siivouk-
sien kestoista sekä testattu langatonta kipumittaria hoitotyössä. Lisäksi OYS:ssa ja Töölön sairaalassa on 
testattu potilaiden langatonta paikannusta integroituna potilastietojärjestelmään. Töölön sairaalassa on myös 
testattu instrumenttien seurantajärjestelmää, jonka tavoitteena on varmistaa, että jokaisessa leikkauksessa 
on aina oikeat välineet sekä ne löytyvät varastoista omilta paikoiltaan. [18, 19] 
 
Pohdinta 
 
Tietotekniikan rooli terveydenhuollossa korostuu toimintamallien kehittyessä sekä potilasturvallisuudessa ja 
palvelujen tehokkuudessa. Uusien menetelmien ominaisuuksia tarvitaan jatkossa ylläpitämään, kehittämään 
ja parantamaan terveydenhuollon ja erityisesti lääkehoidon tarpeita.  
 
RFID tuo mukanaan tarvittavat ominaisuudet kehitettäessä nykyisten tunnistemenetelmien tilalle uutta ja te-
hokasta tunnistejärjestelmää, jonka avulla mahdollisuudet poikkeamiin ja virheisiin pienenevät. Tekniikan 
avulla voidaan myös parantaa materiaalien ja potilaiden seurantaa sekä kehittää erilaisia maksujärjestelmiä, 
joiden avulla voidaan suorittaa maksu saamasta palvelusta [11]. 
 
Tekniikka vaatii omalta osaltaan työprosessien muuttamista, sillä pelkällä tagien asentamisella ja RFID-
lukijoiden käytöllä ei saavuteta kuvattuja hyötyjä. Tämä vaatii prosessien muuttamista niin, että ne palvelevat 
myös tekniikkaa. Lisäksi lääketietojen liittäminen suoraan potilaskertomukseen RFID:n avulla vaatii nykyisten 
järjestelmien kehittämistä. Tämän avulla tietojen oikeellisuus paranee huomattavasti verrattuna nykyisiin 
menetelmiin potilaskertomuksissa. 
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Tiivistelmä 
Tulevina vuosina ikääntyneiden absoluuttinen määrä kasvaa ja lisäksi heidän väestöosuutensa tulee 
kasvamaan niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tämä kohderyhmä on vaarassa syrjäytyä jat-
kuvan teknologisen kehityksen tiellä. Lisäksi ikääntyneillä on erityisiä tarpeita heidän fyysisissä, sosi-
aalisissa ja psykologisissa asuinympäristöissään. Vastatakseen näihin erityistarpeisiin, älykkäät 
elinympäristöt halutaan suunnitella ja toteuttaa niin, että elinympäristö kokonaisuudessaan tarjoaa kai-
ken tarpeellisen avun ja palvelun sopeutuen vanhusten tarpeisiin. Ikäihmisten erityisvaatimukset ja 
toimintamallit synnyttävät haasteita ohjaavan ympäristön suunnitteluun. Tässä artikkelissa kuvataan 
SESC (Smart Living Environment for Senior Citizens) -hankkeessa tähän asti saatuja kokemuksia van-
husten osallistumisesta ohjaavan ympäristön suunnitteluprosessiin. Tähän mennessä saatujen tulos-
ten perusteella ikäihmiset ovat osoittaneet aktiivista osallistumishalukkuutta suunnitteluprosessiin, ja 
heiltä saatu tietämys on hyödynnettävissä suoraan ohjaavan ympäristön jatkokehitystyötä ajatellen. 
 
 
Johdanto 
 
Ikäihmisten asumiseen ja palveluiden käyttöön liittyvät tarpeet ja toiveet poikkeavat työikäisten väestön tarpeis-
ta. Ikäihmisillä on usein toiminnanvajauksia, joista dementia on tavallisin avun tarvetta ja riippuvuutta aiheutta-
va. Ikääntyvien henkilöiden fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen elinympäristön tulee täyttää erityisiä vaatimuk-
sia. 
 
Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan myös SESC-hankkeessa, joka on Suomen akatemian 2006-2009 ra-
hoittama monitieteellinen tutkimushanke. Hankkeessa on mukana Oulun yliopiston lääketieteellisen tekniikan, 
arkkitehtuurinosaston ja tietojenkäsittelytieteiden laitoksen ja Oulun Diakonissalaitoksen tutkijoita. 
 
Hankkeen tavoitteena on saada tietämystä ikäihmisten erityistarpeista. Tavoitteena on ennen kaikkea suunnitel-
la sellaisia skenaarioideoita ja puitteita osallistuvan suunnittelun menetelmin, jotka auttavat ikäihmisiä aktiiviseen 
ja itsenäiseen toimintaan siten, että heillä on mahdollista elää laadukasta elämää mahdollisimman pitkään 
omassa kotonaan. Hankkeessa pyritään myös vaikuttamaan ikääntyneisiin, sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilö-
kuntaan ja strategisiin päätöksentekijöihin, ja helpottamaan yhteydenpitoa näiden sektoreiden ja ikääntyneille 
suunnattujen ohjaavien ympäristöjen suunnittelijoiden ja toteuttajien välillä. Hankkeen tarkennetut tutkimustavoit-
teet ovat seuraavat: 
 
- ikääntyneiden elinympäristön sekä heidän hoidon tarpeensa ja vaatimustensa kriittinen identifiointi ja analy-

sointi 
- perinpohjainen ymmärtäminen vanhenemisen, siihen sopeutumisen ja toimintakyvyn vajavuuden kompen-

soinnista 
- puitteiden luominen käyttäytymismalleille ja prosessimallintamiselle 
- prototyyppiskenaarioiden muodostaminen ikääntyneiden päivittäisen toimintakyvyn ja terveydentilan tukemi-

sesta ja ohjauksesta 
- teknologisten (ympäristön arkkitehtuuri, terveydenhuollon tekniikka, lääketiede, tietojenkäsittelytiede) inno-

vaatioiden mahdollisuuksien tunnistaminen tukemaan ja voimaannuttamaan ikääntyneitä. 
 
Hankkeen kuluessa tutkitaan ikääntymisen ja sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyn alenemaan sopeutu-
mista ja kompensaatio-menetelmiä. Lisäksi kartoitetaan elinympäristön toimintakykyä tukevia piirteitä ja mallin-
netaan ikäihmisten jokapäiväiseen elämään liittyviä erilaisia prosesseja.  
 
Tutkimusta tehdään tiiviisti aikaisemmin mainittujen toimijoiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kuvion 1 
mukaisen toiminnallisen neljän työpaketin kautta, joita ovat 1) ikääntyminen, mukautuminen ja kompensaa-
tio, 2) laajentunut koti ja päivittäinen ympäristö, 3) käyttäytymismallien selvittäminen ja 4) skenaariot. 
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Kuvio 1. SESC-hankkeen viitekehys. 
 
Hankkeessa tutkittu ohjaava ympäristö on fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen tila laitteineen ja palveluineen, jo-
ka mahdollistaa vuorovaikutuksen ihmisten, fyysisten ympäristöjen ja palveluiden kanssa kodin sisä- ja ulkopuo-
lella. Ikäihmisten ohjaavan ympäristön tulisi mukautua käyttäjänsä mukaan huomioiden mm. heidän tarpeet, ar-
vot ja tavat, helpottaen näin asukkaidensa elämää mahdollisimman huomaamattomasti. Ohjaavan ympäristön 
tehtävänä on näin ollen tunnistaa asukkaansa ja tarvitessa tarjota palveluitaan oikeassa paikassa, oikeaan ai-
kaan esimerkiksi huolehtia vanhuksen lähtiessä kotoaan, että hänellä on asianmukainen vaatetus säätila huomi-
oiden. Hankkeemme kannalta ohjaava ympäristö nähdään siten, että sen tulisi rohkaista ja ohjata ikäihmisiä liik-
kumiseen sekä ylläpitää monipuolisesti heidän toimintakykyään ja sosiaalisia suhteitaan. 
 
Artikkelissa kuvataan hankkeessa tähän mennessä saatuja kokemuksia ja tuloksia ikäihmisten osallistumisesta 
ohjaavan ympäristön suunnitteluun. Lisäksi keskustellaan erilaisten tiedonkeruumenetelmien soveltuvuudesta 
vanhuskontekstiin pohtien myös esille nousseista, kohdejoukolle ominaisista piirteistä, arvoista ja haasteista. 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja sen tulokset perustuvat tutkijoiden osallistuvaan havainnointiin, haas-
tatteluihin ja muistiinpanoihin. Kerätty materiaali on arvioitu ja analysoitu hankkeen tutkijoiden kesken järjeste-
tyissä analyysi-istunnoissa. 
 
Osallistuvasuunnittelu 
 
Osallistuvansuunnittelun ominaispiirteeseen kuuluu, että tuotteen tai palvelun loppukäyttäjät otetaan suunnittelu- 
ja toteutusprosessiin mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa [1]. Lisäksi ajatuksena on, että käyttäjät 
osallistuvat aktiivisesti itse suunnitteluun eivätkä ole ainoastaan tiedontuottajan roolissa. 
 
Osallistuva suunnittelu on erittäin haasteellinen tapa tehdä tuotteen tai palvelun kehitystyötä. Kehittäjien motivoi-
tuminen tähän vaativaan tehtävään voi olla työlästä. He voivat suhtautua myös alempiarvoisesti kohdejoukkoa 
kohtaan siten, etteivät anna tilaa loppukäyttäjien innovatiivisille ajatuksille [2, 3]. 
 
Käyttäjien ottaminen mukaan suunnittelu-prosessiin jo varhaisessa vaiheessa on perusteltua monesta syystä. 
Tärkeimpänä voidaan mainita onnistunut tuote tai palvelu. Lopputuloksen laatu nähdään myös paranevan kehit-
täjien saadessa loppukäyttäjiltä heidän arvokasta tietoa. Yhtenä hyötynä on myös, että loppukäyttäjät tavallaan 
”sisään ajetaan” uuteen tuotteeseen tai palveluun kehityksen aikana, näin he omaksuvat sen jo varhaisessa vai-
heessa [4]. Osallistuminen muuttaa yleensä loppukäyttäjien asennetta, tämä on huomattu esimerkiksi uuden 
teknologian suunnitteluprosessin kohdalla [2]. Suunnitteluun osallistuvien käyttäjien muutosvastarinta on nähty 
vähenevän heidän saadessaan äänensä kuuluville. Lopuksi sellaiset loppukäyttäjät, jotka ovat olleet osallisena 
alusta alkaen suunnitteluprosessissa, ovat sitoutuneita valmiiseen tuotteeseen tai palveluun [5, 6]. 
 
Ikäihmiset aktiivisina osallistujina suunnittelu-prosessissa 
 
Ikäihmisten osallistuminen suunnitteluun on nähty tärkeänä monissa tutkimuksissa [7,8], mutta siitä on vielä ver-
rattain vähän kokemuksia. SESC-hanke vastaa tähän haasteeseen jalkautumalla ikäihmisten kontekstiin ja ke-
räämällä arvokasta tietoa sieltä. Tässä tutkimuksessa tämä nähdään siten, että vanhusten koulutustason, tekno-
logiamyönteisyyden ja maksukykyisyyden parantuessa, teknologian tuomiin mahdollisuuksiin heidän auttami-
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sekseen kannattaa panostaa. Suunnittelutiimien tulee suunnitella ja kehittää teknologioita, jotka ruokkivat ikäih-
misten aktiivista elämänlaatua. Jotta teknologian suunnittelussa ja toteutuksessa päästäisiin parhaisiin tuloksiin 
siten, että ikäihmiset hyötyisivät uudesta teknologiasta mahdollisimman paljon, on ikäihmiset otettava mukaan 
suunnitteluprosessin alkuvaiheessa ja erilaiset menetelmät tulee miettiä huolellisesti tapauskohtaisesti [9]. 
 
Tehdyn kirjallisuustutkimuksen perusteella osallistuvan suunnittelun yleisimmin käytetyt tiedonkeruumenetelmät 
on havainnollistettu kuvion 2 viitekehyksessä. Seuraavan otsikon alla keskustellaan hankkeessa tähän mennes-
sä käytetyistä osallistuvan suunnittelun tiedonkeruumenetelmistä ja niistä saaduista tuloksista kuvatun viiteke-
hyksen kautta.  
 

 
Kuvio 2. Tiedonkeruumenetelmien viitekehys. 
 
Kokemukset tiedonkeruumenetelmien käytöstä 
 
Tällä hetkellä tutkimusaineisto koostuu useista eri otoksista Oulun Diakonissalaitoksen (ODL) veljeskodin sota-
veteraaneista ja heidän hoitajista. Aineistoa on saatu myös ODL:n Senioriklinikan päiväkuntoutujista sekä heidän 
elinympäristöstään. Tällä hetkellä tutkimukseen osallistuu myös ikäihmisten yliopiston viisi aktiivista opiskelijaa 
iältään 70 - 77 -vuotiaita. 
 
Jotta hankkeelle tärkeä ihmisläheinen ja eettinen tiedonkäsittely sekä osallistuvansuunnittelun periaatteet toteu-
tuisivat, ja loppukäyttäjien ääni saataisiin kuuluville, tutkijat ovat jalkautuneet vieraalle tutkimuskentälle. Tutki-
muksessa on haluttu ottaa alusta alkaen huomioon kohdejoukon ja suunnittelijoiden (yleensä nuoria) kulttuurilli-
set ja kokemukselliset erot käyttäen mm. ”mutual inspiration” konseptia [7], jossa annetaan tilaa inspiraatioille ja 
dialogille. Päätavoitteena on ollut tiedon kerääminen käyttäjätarvemäärittelyjä, prosessien mallinnuksia ja ske-
naarioita varten, havainnoiden ja haastatellen ikäihmisiä heidän luonnollisessa ympäristössä.  
 
Ensimmäisen tapaaminen toteutettiin veljeskodin asukkaiden kanssa ns. focus-group istuntona, jossa oli muka-
na veljeskodin asukkaita (7 vanhusta, iältään n. 80 vuotiaita), heidän hoitajiaan ja lääkäri sekä SESC-hankkeen 
tutkijoita. Tarkoituksena oli selvittää mm. veljesten asiointiketjukäytänteitä, elämän iloa tuottavia asioita, teknolo-
gian käyttökokemuksia ja hyvän teknologian ominaisuuksia. Istunnossa keskusteltiin vanhusten kokemista mu-
kavista asioista kuten ulkoilu, lääketieteen kehityksen seuraaminen, uinti ja erilaiset retket. Havaintojen ja muis-
tiinpanojen perusteella esille nousi turvallisuus, sosiaalisten kontaktien tärkeys, itsenäisyys ja oman elämän 
kontrollointi sekä antituhlaavaisuus vanhuksille merkittävinä arvokäsiteinä. Esimerkiksi yhdellä veljeskodin asuk-
kaalla on matkapuhelin, jonka hän laittaa päälle ainoastaan silloin, kun itse soittaa, eikä hän kuljeta sitä kaupun-
gilla mukana. Selityksenä matkapuhelimen kiinnipitämiselle hän kertoi, että ”puhelimen akku kuluu”.  
 
Vaikka veljeskodin pilottiryhmä olikin liian suuri ja huonosti kuulevilla vanhuksilla oli vaikeuksia olla keskustelus-
sa mukana, tutkimuksen kannalta arvokasta tietoa saatiin kerättyä, ja tutkijat saivat ennen kaikkea rikkaita ko-
kemuksia työskentelystä ikäihmisten parissa. Ryhmän kokoon vanhus-kontekstissa ovat myös muut tutkimukset 
kiinnittäneet huomiota, suositeltava määrä tutkijoiden mielestä on kolme vanhusta [7, 8]. 
 
Focus-group istuntoa täydennettiin ikäihmisten henkilökohtaisilla havainnoinneilla ja haastatteluilla aidon ja alku-
peräisen kontekstin saavuttamiseksi heti suunnitteluprosessin alussa [10, 11]. Veljeskodin asukkaiden joukosta 
valittiin kaksi halukasta, ”virkeintä” ja liikkuvinta veljestä, joita havainnoitiin ja haastateltiin heidän käydessään 
kaupungilla asioilla. Tämänkaltainen tiedonkeruu vaatii suunnittelijoilta mielikuvitusta ja sopeutumiskykyä, etukä-
teissuunnitelmat eivät välttämättä toteudu siinä määrin, kun on etukäteen ajateltu. Tuloksena huomioitiin, että 

 
87



 

etukäteen suunniteltujen haastattelulomakkeiden sijasta kannattaa käyttää teemahaastatteluja. Muistiinpanojen 
teon sijaan tapaamiset kannattaa videoida tai äänittää, mikäli vanhukset eivät koe tilannetta kiusalliseksi. Toinen 
havainnoitavista veljeksistä totesikin: ”ompas se kiva olla filmitähti vielä tällä iällä”. Tässäkin tapauksessa koros-
tui ikäihmisten tärkeys päästä itsenäisesti liikkeelle ulos näkemään muita ihmisiä. Ympäristön suunnittelussa on 
siis tärkeä huomioida, että se tukee ikäihmisten turvallista ja mahdollisesti ohjaavaa liikkumista. 
 
Jotta ikäihmisten aktiivinen osallistuminen itse suunnitteluprosessiin ja tiedonkeräykseen toteutuisi [8], päätettiin 
testata kartta-probea. Tähän tutkimusaihioon osallistui senioriklinikan kuntoutusjakson neljä pariskuntaa, joista 
toinen on dementoitunut ja toinen omaishoitaja. Pariskunnan molemmille osapuolille annettiin oman asuinalueen 
kartta, johon he merkitsivät mm. kauppareittinsä, ulkoilureittinsä, mukavimmat paikat, alueensa merkittävimmän 
paikan ja alueensa uhkaavimmat paikat. Karttojen merkitsemiseen annettiin etukäteen ohjeet yhteisessä tapaa-
misessa. Vanhukset saivat itse päättää merkitsevätkö he karttaan reitit ja merkit kynällä vai valmiiksi tehdyillä 
tarroilla. Merkkikoodisto oli vain tietty. Merkitsemisen jälkeen kartat käytiin jokaisen kanssa henkilökohtaisesti 
keskustellen läpi.  
 
Tutkittavat tekivät innoissaan ja tunnollisesti kotonaan annettua karttaprobe-tehtävää. Näin saimme kerättyä hei-
dän asuinalueensa ympäristötietoutta, joka on tärkeää ympäristön suunnittelun kannalta. Tuloksena tälläkin ker-
taa nousi esille turvallisuuden tärkeys. Tiedonkeräyksen kannalta probe voidaan nähdä olevan käytettävä mene-
telmä. Probe työskentelyä voisi viedä vielä enemmän teknologisen proben suuntaan, jossa tietoa saataisiin ke-
rättyä ikäihmisiltä automaattisesti ja huomaamattomasti, joka on tämän tutkimuksen yksi painopistealue. 
 
Ikäihmisten arkipäivän toimintoihin liittyvien rutiinien, käyttäytymisen ja asenteiden ymmärtämiseksi [8], tutkimuk-
sessa osallistuttiin vielä meneillä olevaan ikäihmisten yliopiston toimintaan. Ikäihmisten yliopiston osallistuu viisi 
kotona itsenäisesti asuvaa vanhusta. Prosessin mallintamisen kohteeksi valittiin ikäihmisten kaupassakäynti. 
Kaupassakäynnin voidaan katsoa olevan yksi niistä tärkeistä ja elämän arvoja kohottavista toiminnoista, joka tu-
livat esille jo aikaisempien tutkimusaihioiden tulosten perusteella. Ikäihmisten yliopiston tutkimus koostuu pää-
osin yhteisistä istunnoista, jotka ovat teemoiteltu seuraaviin kaupassakäynnin eri vaiheisiin: 1) aiheeseen johdat-
telu, 2) tarve ja suunnittelu, 3) liikkeellelähtö, 4) shoppailu ja 5) mitä on opittu. Yhteisissä istunnoissa (kuvio 4) on 
keskusteltu teemaan liittyvistä ongelmista ja huomionarvoisista asioista. Tiedonkeruu-menetelminä on käytetty 
havainnointia, päiväkirjoja ja vertaiskyselyjä. Lisäksi shoppailuteemaan liittyen yksi tutkija osallistui jokaisen vii-
den tutkittavan ostosreissulle ”seuraneidiksi”. Tutkittavia teemahaastateltiin, havainnoitiin osallistuvan havain-
noinnin menetelmin kuvia ottaen ja keskusteluja nauhoittaen. Havainnoinnissa keskityttiin ostostapahtuman 
mahdollisiin ongelmakohtiin, joissa teknologia voisi olla apuna. Esille nousi muistamista tukevan ja pientä tekstin 
lukua (esimerkiksi tuoteselosteet) tukeva teknologia. 
 
Ikäihmisten kanssa on ideoitu näiden yhteisten istuntojen aikana mahdollisista teknologisista apuvälineistä, jotka 
voisivat auttaa heitä selviytymään koko kaupassakäynnin prosessista. 
 

 
 
Kuvio 3. Ikäihmisten yliopiston yhteistapaaminen. 
 
Viimeisin ikäihmisten yliopiston kanssa toteutettu tutkimus motivoi kokeilemaan enemmän vanhusten aktiivisen 
osallistumisen menetelmiä jatkossakin vanhuksilta saadun kiitoksen myötä. He ovat osallistuneet erittäin aktiivi-
sesti ja tunnollisesti istuntoihin ja tehneet huolellisesti heille annettuja tehtäviä. Kysyttäessä heidän halua osallis-
tua jatkossakin tämänkaltaiseen tutkimukseen he vastasivat myönteisesti. 
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Pohdinta ja tulevaisuus 
 
Prosessien mallintaminen on perinteisesti nähty tehokkuuden näkökulmasta. Mallinnettaessa ikäihmisten erilai-
sia prosesseja tulee mukaan myös laadulliset atribuutit kuten sosiaaliset tekijät, terveyteen liittyvät tekijät ja mie-
lihyvään liittyvät tekijät. Jotta nämä tärkeät tekijät löydetään, on määrittely-, mallintamis- ja ideointiprosesseissa 
otettava ikäihmiset mukaan tähän työhön. 
 
Toki uusi teknologia käyttöliittymineen tulee suunnitella ja tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi, eikä ole kansan-
taloudellisesti kannattavaa ottaa suunnittelussa huomioon vain tiettyjä erikoisryhmiä. Jotta ikäihmistenkin erikois-
ryhmä olisi otettu huomioon ”design for all” periaatteen mukaisesti, on ko. ryhmää ja heidän tarpeitaan opittava 
tuntemaan. Edellä kuvattujen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti tässä tutkimuksessa huomioidaan erityisesti 
seuraavia kriteereitä:  
- eettisyys (huomioiden ikäihmisten toiminnan vajaus) 
- asiakaslähtöisyys (helppokäyttöisyys, sosiaali-nen hyväksyttävyys) 
- turvallisuus (luottamuksen tarve näyttelee suurta osaa ikäihmisten teknologian käytön kontekstissa) 
- hyödyllisyys (teknologian avulla parannus nykyisiin käytänteisiin) 
- käytettävyys (läpinäkyvyys käyttöliittymässä) 
- ajoitus (saatavissa silloin kun tarvitaan ja siellä missä tarvitaan). 
 
Onnistuakseen ohjaavan ympäristön suunnittelussa on tärkeää ottaa ikäihmiset sen ideointiin jo suunnittelu-
prosessin alusta lähtien mukaan. Näin saadaan lopputolokseksi toimiva ympäristö, jossa ikäihmiset voivat 
asua mahdollisimman pitkään aktiivista elämää ja näin sosiaali- ja terveystoimien ammattilaisten aika ohjau-
tuu optimaalisemmin. 
 
SESC-hankkeessa tutkitaan tulevaisuuden ohjaavan ympäristön toteutusteknologioita ja niiden hyödyntämis-
mahdollisuuksia vanhusten asumisympäristön tukemisessa. Aihealuetta pyritään lähestymään myös uudella, 
innovatiivisella tavalla löytäen toteutuskelpoisia ratkaisuja helpottamaan ikäihmisten arkipäivää. Tällainen 
ikäihmisten ja tutkijoiden välinen yhteistyö nähdään hankkeessa myös oppimisen ympyränä, jossa kaikkien 
osapuolten tietämys jakaantuu vastavuoroisesti. 
 
Yhdessä työskentely osallistuvan suunnittelun menetelmin auttaa tutkijoita tuntemaan paremmin ikäihmisten 
käsityksiä teknologiasta sekä heidän tarpeistaan. Osallistuvan suunnittelun tiedonkeräysmenetelmien käyttö 
aidossa ympäristössä ja vanhusten aito osalistuminen kliinisen laboratorioympäristön asemesta on tutkimus-
tulosten kannalta merkittävää. Ohjaavan ympäristön suunnittelutyöhön osallistuvat ovat usein innovatiivisia, 
nuoria ihmisiä, mutta heiltä puuttuu elämänkokemuksen mukanaan tuoma tieto ja kokemus. Ikäihmisillä on 
valtavasti tätä “hiljaista tietoa”, joka tulisi saada paremmin suunnittelutiimien käyttöön. 
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Tiivistelmä 
Lääkäreiden mobiililaitteiden käyttäminen ja erilaisten sovellusten tarjonta vaihtelee maittain. Suomes-
sa mobiilisovelluksiin ja -laitteisiin liittyvää tutkimusta on paljon meneillään eri tutkimusprojekteissa, 
mutta itse terveydenhuollon mobiilisovellusten käyttökokemuksen tutkiminen käyttäjän kannalta on 
edelleen vähäistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä asiaa uudesta näkökulmasta webflow 
-teorian kannalta katsottuna. Aihetta käsitellään tietojärjestelmätieteen näkökulmasta. Tutkimus pyrkii 
tuomaan uutta tietoa lääkäreiden ammatillisten mobiilisovellusten käyttökokemuksiin vaikuttavista te-
kijöistä, tarkastelemalla asiaa webflow -teorian kautta. 
 
 
Johdanto 
 
Mobiilien päätelaitteiden yleistyminen on avannut ovia ammatillisten mobiilisovellusten markkinoille. Suomessa 
lääkäreille tarjottavien mobiilisovellusten määrä ei ole lähelläkään samaa tasoa, kuin se on esimerkiksi Yhdys-
valloissa. Suomessa selkeitä lääkäreille tarjottavia mobiilisovelluksia ovat Duodecimin lääkärien mobiilitietokan-
nat, joita käytetään kommunikaattorin kautta. Aiempaa tutkimusta kyseisten tietokantojen käytöstä on jo olemas-
sa (Han et al. 2006, Räisänen et al. 2007). Aiemmat tutkimukset käsittelevät asiaa eri näkökulmista esimerkiksi 
TAM (Technology Acceptance Model) mallin kautta. Edellisten tutkimusten mukaan lääkärit näkevät tutkittavan 
mobiilisovelluksen aika positiivisesti ja heillä on aikomus käyttää sovellusta jatkossakin (Han et al. 2004; 2005). 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda uutta tietoa lääkitystietoon liittyvien mobiilisovellusten käyttökoke-
muksista webflow -teorian kautta tarkasteltuna. Asia on tärkeä, koska käyttökokemukset ovat mukana asentei-
den muokkaamisessa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää käyttökokemuksiin vaikuttavia tekijöitä erityisesti 
webflow -teorian näkökulmasta ja pohtia sitä voivatko professionaaliset mobiilisovellukset aikaan saada flowta. 
Myös lääkäreiden näkemykset mobiilisovelluksista voivat avata näkökulmaa pidemmällekin, selittäen mahdolli-
sesti syitä asenteiden syntymiseen mobiilisovelluksia kohtaan. 
 
Taustaa  
 
Tutkimuksen taustalla vaikuttavia käsitteitä ovat lääkitystieto ja käyttäjä. Lääkitystieto (Medication knowledge) 
tarkoittaa tietoa esimerkiksi lääkkeen nimestä, lääkkeen annoksen määrästä ja kuinka itse lääke otetaan. Lääki-
tystieto on yhteydessä itse lääkkeiden käytön noudattamiseen. (Burge et al. 2005.) Käyttäjä on tässä tutkimuk-
sessa lääkäri, joka on käyttänyt Duodecimin mobiilitietokantoja kommunikaattorin avulla. Duodecimin mobiilitie-
tokannat koostuvat seuraavista tietokannoista: lääkärin käsikirja, pharmaca fennica (lääketietokanta), ICD-10 
diagnoosiluettelo, akuuttihoito-opas, Sfinx lääkeinteraktiotietokanta, Apteekkien ja terveydenhuollon osoitteisto ja 
kuvatietokanta.  
 
Tutkimusongelma, -menetelmät 
 
Tutkimusongelmana on: Mitkä seikat vaikuttavat lääkäreiden professionaalisten mobiilisovellusten käyttökoke-
mukseen? Alakysymyksiä ovat: aikaansaavatko lääkitystietoon liittyvät mobiilisovellukset webflowta? Millaisia 
näkemyksiä lääkäreillä on mobiilisovelluksista?  
 
Tutkimus tullaan tekemään sekä laadullista, että määrällistä tutkimusmenetelmää käyttäen. Kvantitatiivinen ma-
teriaali on kerätty tämän vuoden alkupuolella tehdyllä kyselyllä Duodecimin mobiilitietokantojen käyttäjille, joilla 
on käytössä kyseinen ohjelmisto kommunikaattorissa. Otoskokona on 352 käyttäjää ja kyselyyn vastanneita on 
ollut 234. Saatu materiaali käsitellään SPSS ohjelmaa käyttäen. Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää tullaan käyt-
tämään teemahaastattelujen suorittamisen yhteydessä. Saatu aineisto analysoidaan sisällönanalyysin avulla. 
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Terveydenhuollon mobiilisovellukset 
 
Terveydenhuollon tietojärjestelmät voidaan luokitella monella tavalla. Raghupathi (1997) luokittelee HCIS 
(Healthcare information systems) ns. IT sovelluksiksi terveydenhuoltoalalla, sisältäen sovelluksia monilta eri 
tieteenaloilta, kuten esimerkiksi lääketiede ja tietojenkäsittelytiede. Terveydenhuollon tietojärjestelmiä voi-
daan jaotella myös organisaatioyksiköittäin: sairaalatietojärjestelmät (Hospital Information Systems) laborato-
rion, radiologian, jne. erillisyksikköjen tietojärjestelmät ja perusterveydenhuollon tietojärjestelmät (Primary 
Care Information Systems)(Korpela & Saranto 1999). Terveydenhuoltosektorilla voidaan tehdä jaottelua 
myös ICT-työkalujen (Informaatio- ja viestintäteknologiat) kautta (Suomi 2001). Näitä luokkia ovat asiakkaita 
tukevat työvälineet, vuorovaikutusta tukevat työvälineet, konsultaatiotyövälineet, päätöksentekoa tukevat 
työvälineet, prosessia tukevat työvälineet, talouteen liittyvät työvälineet, valmistelun työvälineet ja hallinnon 
työvälineet (Suomi 2001). Siau (2003) taas luokittelee terveydenhuollon tietojärjestelmät työkaluiksi, joita 
voidaan käyttää terveydenhuollon toimialan sisällä. Näitä työkaluja ovat internet -sovellukset, yritysjärjestel-
mät ja mobiilit terveydenhuollon tietojärjestelmät (Siau 2003). 
 
Siaun (2003) mukaan mobiilien teknologioiden avulla voidaan aikaansaada myös selkeää hyötyä. Ensinnä-
kin ne ovat tärkeitä telelääketieteen kannalta ja toisaalta ne mahdollistavat tiedon saamisen ajasta ja paikas-
ta riippumatta. Ajantasainen tieto on tärkeää lääkäreille ja sairaaloille, koska tuota tietoa tarvitaan päätöksen 
tekemisessä (Siau 2003).  
 
Mobiilien tietojärjestelmien luokittelua voidaan tehdä myös niiden käyttötarkoituksen avulla. Fischer (2003) 
jakaa mobiilisovellukset käytön mukaan kahdeksaan luokkaan. Näitä luokkia ovat: pääsy lääketieteelliseen 
kirjallisuuteen, elektroniset lääketietokannat, asiakkaiden seuraamisohjelmistot, lääketieteellinen opetus, tut-
kimus, e-resepti,  liiketoiminnallinen hallinta ja spesiaalialan sovellukset (Fischer 2003). Myös muut ovat esit-
täneet samantyyppisiä luokitteluja (Embi 2001, Adatia & Bedard 2003). Oman tutkimuksen kannalta oleellisin 
luokka on elektroniset lääketietokannat, joita edustavat pharmaca fennica ja Sfinx lääkeinteraktiotietokanta.  
 
Mobiilisovelluksiin liittyvä tutkimus 
 
Mobiilisovelluksiin liittyvää tutkimusta on monenlaista. Mobiilisovelluksia on tutkittu mm. lääketieteen virhei-
den kautta (Chen et al. 2004), mobiililaitteiden käyttämisen (Criswell & Parchman 2002), mobiilijärjestelmien 
käyttämisen (Sintchenko et al. 2005), käyttäjä hyväksynnän (user acceptance) (Han et al. 2006, Liang et 
al.2003) ja tietämyksenhallinnan (Räisänen et al. 2007) kautta. 
  
Chen et al. (2004) ovat todenneet, että puutteellinen pääsy tietoon ja tehoton kommunikaatio terveydenhuol-
lon työntekijöiden välillä aiheuttavat monesti lääkinnällisiä virheitä. Criswell and Parchman (2002) ovat to-
denneet, että kämmentietokoneet ovat laajasti käytössä perhelääkäreiden keskuudessa Yhdysvalloissa. Han 
et al. (2006) ja Liang (2003) ovat molemmat esittäneet omat näkemyksensä liittyen aikomuksiin lääkärien 
mobiilijärjestelmien käyttämisestä.  
 
Grasso ja Genest (2001) taas ovat osoittaneet, että PDA:t (personal digital assistants) voivat parantaa pää-
syä lääkitys- ja potilastietoihin ja vähentävät näin apteekkien lääkitysvirhetilastoja. Rothschildin et al. (2002) 
tutkimus esittää, että mobiilisovellukset voivat säästää aikaa ja parantaa lääkkeisiin liittyvää päätöksentekoa. 
Sintchenko et al. (2005) ovat todenneet, että kämmentietokoneen päätöksentukijärjestelmä voi vähentää sai-
raalassa oloaikaa ja antibioottien määräämistä kriittisen hoidon yksikössä. Ammenwerth et al. (2000) ovat 
havainneet tutkimuksessaan, että mobiili- ja kommunikaatiosovelluksille on tarvetta terveydenhuollossa. Räi-
sänen et al. (2007) ovat todenneet, että mobiilitietokannat parantavat sekä uuden tietämyksen syntyä orga-
nisaatiossa että lääkäreiden tekemää tietotyötä. Ne myös tukevat pitkällä aikavälillä parempaa toimintakykyä 
organisaatiossa. Heidän mukaansa tietämyksenhallinta on lupaava lähestymistapa tutkia terveydenhuollon 
tietojärjestelmiä ja niiden vaikutusta lääkäreiden työskentelyyn. Huolimatta monista tutkimuksista varsinaista 
todelliseen mobiilisovellusten käyttöön liittyvää tutkimusta on edelleen vähän (Fischer et al. 2003). 
 
Webflow -teoria 
 
Flow on "holistinen tunne, jota ihmiset tuntevat kun he toimivat totaalisen omistautuneesti" (Csikszentmihalyi 
1977). Csikszentmihalyi (1988) on määritellyt flowta laajemmin ja lisännyt siihen sen asian, että “flow:ta ilmenee 
vain, jos kyvyt ja haasteet ylittävän tietyn tason, ja jos ne ovat tasapainossa.”  
 
Flow-mallit jaetaan kanava-segmentointi malleihin (LeFevre 1988), käsitteellisiin malleihin (Hoffman & Novak 
1996)  ja kausaalisiin malleihin (Oinas-Kukkonen 2000). Tässä tutkimuksessa käytetään Oinas-Kukkosen (2000) 
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käyttämää webflow määritelmää, " webflow on optimaalinen kokemus, joka parantaa navigointia ja ostokäyttäy-
tymistä, ja jota ennustetaan asiakkaan taitojen ja vaatimuksilla, hallinnan tuntemuksella, ja havaitulla systeemin 
helppokäyttöisyydellä ja hyödyllisyydellä. Kasvaneet IT välineet/tilat auttavat pitämään asiakkaan taidot ja haas-
teet kriittisen kynnyksen yläpuolella läpi fokusoituneen huomion ja oppimisen." Tässä tutkimuksessa itse osto-
käyttäytymistä ei tutkita ollenkaan. 
 
Odotettavissa olevat tulokset ja niiden merkitys 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda uutta tietoa mobiilisovellusten todellisesta käytöstä lääkärien näkökul-
masta tarkasteltuna. Tutkimus tulee käsittelemään terveydenhuollon mobiilipalveluja tietojärjestelmätieteen kan-
nalta ja luo uutta tietoa lääkäreiden ammatillisten mobiilisovelluksien käyttökokemuksista. Webflow- teorian kan-
nalta tärkeitä asioita tutkittavaksi ovat teorian kytkökset käyttökokemuksen muodostamiseen. Tärkeitä asiaan 
liittyviä kysymyksiä ovat: aikaansaako mobiilisovellus webflowta ja lisääkö webflow esimerkiksi mobiilisovelluk-
sen käyttöä. Myös lääkärien näkemykset mobiilisovelluksista ovat mielenkiinnon kohteena. Empirian keräämi-
sessä pyritään saamaan kokonaisvaltainen näkemys lääkärien mobiilisovellusten käyttökokemuksista ja siihen 
vaikuttavista tekijöistä. 
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Tiivistelmä 
Akuuttihoidossa hoitotyön kirjaamisen merkitys korostuu sairaanhoitajan päätöksenteon tukena hänen 
muodostaessaan kokonaiskuvaa potilaan voinnista reaaliaikaisesti. Kirjaamisen siirtyminen paperisista 
alustoista sähköisiin järjestelmiin tuo uusia haasteita akuuttihoidon toteuttamiselle. Tämän tapaustut-
kimuksen tarkoituksena on havainnoida akuuttisairaanhoidon kirjaamismuotoja ja tarkastella, miten 
kirjaamismuoto tukee päätöksentekoa. Havainnointi tehtiin yhdessä työvuorossa tarkkailemalla yhden 
sairaanhoitajan kirjaamista. Menetelmänä tutkimuksessa käytettiin osallistuvaa havainnointia ja ääneen 
ajattelun tekniikkaa. Tutkimuksen tulosten mukaan akuuttisairaanhoidon päätöksenteon tuki edellyttää 
vielä paperisen kirjaamismuodon käyttöä. Tähän vaikuttaa mahdollisesti sähköisen kirjaamisalustan 
puutteet akuuttisairaanhoidon tarpeisiin liittyen. Lisäksi uuden tyyppisen kirjaamisalustan rakenteen 
hahmottaminen on hoitotyössä vielä haasteellista. 
 
 
Johdanto 
 
Hoitotyön kirjaamisen tarkoituksena on dokumentoida hoidon suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia po-
tilaan koko hoitoprosessin ajan. Hoitotyön haasteena lähitulevaisuudessa on siirtyminen kokonaan paperisista 
kirjauksista sähköisen kirjaamisen muotoon. Kirjaukset toimivat hoitotyössä ammatillisen päätöksenteon tukena 
ja informaation välittäjinä sekä takaavat hoidon jatkuvuuden. Vaikka manuaalisen kirjaamisen siirtyminen säh-
köiseen muotoon muuttaa tapaa tuottaa ja hyödyntää hoitotyön tietoa, kirjaamisen tehtävä päätöksenteon tuke-
na säilyy kuitenkin ennallaan [1]. 
 
Käytännössä hoitotyön ammattilaisen päätöksentekoa voidaan tarkastella niissä toimissa, joita sairaanhoitaja 
suorittaa yhdessä potilaan kanssa tai hänen puolestaan hoidon eri vaiheissa. Ammatillinen päätöksenteko on 
kuitenkin monitahoinen tapahtuma, johon vaikuttaa useat eri tekijät, kuten päätöksentekijän tieto, kokemus, käsi-
tykset tai tulkinta. [2] Jotta ammattilaisen tekemää päätöksentekoa voidaan tarkastella myös jälkikäteen ja am-
matillisia ratkaisuja ja perusteluja voidaan hyödyntää potilaan hoidossa, päätöksiä tulee dokumentoida kirjalli-
seen muotoon. Kirjaamisen tehtävänä on siis toimia sekä päätöksenteon näkyvyyden esille tuojana että ammatil-
lisen päätöksenteon tukena. 
 
Suurin osa potilaan hoitoon liittyvästä tiedosta ja ammattilaisen tekemistä päätöksistä kirjataan hoitotyössä edel-
leen käsin samalla tavalla sekä paperiseen että sähköiseen muotoon. Sähköisissä järjestelmissä ei esimerkiksi 
yleisesti käytetä sanelua tai puheen automaattista aukikirjoittamista, jotka saattaisivat tuoda enemmän esille teh-
tyjä päätöksiä ja niiden perusteluja. Tyypillistä hoitotyön kirjaamiselle on kuitenkin se, että kirjatut aiheet liittyvät 
enemmän hoidon toteuttamiseen kuin päätöksenteon kuvaamiseen tai arviointiin [2]. Tutkimuksessa on myös 
todettu, että ainoastaan pieni osa hoitotyön tiedonsiirrosta ja hoitajien raportoinnista tapahtuu sähköisen kirjaa-
misen kautta [3]. 
 
Hoitotyön kirjaamiseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten kulttuurisidonnaisuus ja yksikkökohtaiset tavat 
kirjata [4]. Osittain kirjaamista ohjaa myös hoitotyön prosessin vaiheet [5]. Tämän lisäksi kirjaamisalustojen muo-
to vaikuttaa kirjaamiseen. Hoitotyössä käytetyt paperiset kirjaamisalustat sisältävät elektronisiin kirjaamisalustoi-
hin verrattuna vähemmän valmiiksi otsikoituja alueita ja paperisten kirjausten otsikointia ohjaavat pääasiassa 
työvuorot tai sairaanhoitajan omaan arviointiin ja ajatteluun perustuva jaottelu. Sähköisissä kirjauksissa käytet-
tävien automaattisten otsikointien on todettu lisäävän hoitotyön kirjaamisen informatiivisuutta ja tarkkuutta sekä 
parantavan kirjaamisen yhdenmukaisuutta ja selkeyttä [6]. 
 
Sähköiseen kirjaamiseen on kuitenkin liittynyt myös ongelmia, jotka ovat vaikeuttaneet kirjaamisen riittävää hyö-
dyntämistä potilaan välittömässä hoidossa ja päätöksenteossa. Sähköisen kirjaamisen on muun muassa todettu 
lisäävän hoitajien kirjaamiseen käyttämää aikaa. Lisäksi kirjaamisen on todettu monimutkaistuneen runsaan ja 
hajanaisen tiedon vuoksi. Tämä puolestaan vaikeuttaa dokumenttien käyttämistä päätöksenteon tukena. [7] 
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Akuuttisairaanhoidossa kirjaamisen merkitys päätöksenteon näkyvyydelle ja tuelle korostuu, koska potilaan 
voinnissa tapahtuvat muutokset voivat olla nopeita ja ennalta arvaamattomia. Päätöksenteon sujuvuuden vuoksi 
hoitotyön kirjaamisen muoto sekä tietojen helppo ja nopea löytäminen ovat tärkeitä tekijöitä. Kirjaaminen on 
akuuttihoidossa työväline, jonka avulla päätöksentekoa voidaan tukea, riippumatta kirjaamisen muodosta. Kir-
jaamisen rakenne ja dokumentoinnin informatiivisuus puolestaan vaikuttavat tiedon hyödyntämiseen [8], erityi-
sesti silloin, kun päätöksenteon tulee tapahtua nopeasti. 
 
Tämän tapaustutkimuksen tarkoituksena on havainnoida akuuttisairaanhoidon kirjaamismuotoja ja tarkastella, 
miten kirjaamismuoto tukee päätöksentekoa. 
 
Menetelmä 
 
Menetelmänä tapaustutkimuksessa käytettiin osallistuvaa havainnointia ja ääneen ajattelun tekniikkaa. Tapaus-
tutkimuksessa ilmiötä voidaan tarkastella ja havainnoida niiden luonnollisessa ympäristössä. Tapaustutkimuksen 
tarkoituksena on erilaisten ilmiöiden etujen, haittojen, ongelma- ja kehittämiskohteiden havainnollistaminen ja 
paljastaminen. Tapaustutkimuksessa tavoitteena on myös helpottaa monimutkaisten ilmiöiden ymmärtämistä ja 
herättää ilmiöön liittyviä, uusia tutkimuskysymyksiä, joiden avulla tulevaisuuden tutkimusta voidaan ohjata. [9, 
10, 11] 
 
Aineiston keruu ja analyysi 
 
Aineisto kerättiin yhden aamuvuoron (klo 7.15–15.00) aikana osallistuvalla havainnoinnilla. Tutkimuksessa ha-
vainnoitiin yhden sairaanhoitajan toimintaa ja hoitotyön paperista sekä sähköistä kirjaamista akuutilla tarkkailu-
osastolla. Sairaanhoitajan vastuulla oli vuoron aikana kaksi potilasta. Kaikki sairaanhoitajan toiminta tapahtui yh-
dessä potilashuoneessa. Tutkija toimi sairaanhoitajan työparina työvuorossa. 
 
Aineiston keruussa käytettiin havainnoinnista tehtyjä muistiinpanoja ja ääneen ajattelua. Ääneen ajattelun tek-
niikkaa on käytetty yleisesti tutkittaessa esimerkiksi päätöksenteon tukea ja tietojärjestelmien käytettävyyttä [12]. 
Ääneen ajattelussa tutkittavaa pyydettiin ajattelemaan ääneen työskentelyn aikana ja kertomaan mitä hän kirjasi, 
minne ja miksi. Puhe nauhoitettiin digitaalisella MP3-soittimella WAV tiedostomuodossa. Nauhoitus keskeytettiin 
potilasraporttien ja sairaanhoitajan pitämien taukojen aikana. Nauhoitettua aineistoa kertyi 5 tuntia 36 minuuttia. 
 
Nauhoitus purettiin ja aukikirjoitettiin Windows Media Playerin avulla. Muistiinpanot ja aukikirjoitettu nauhoitus 
analysoitiin sisällönanalyysillä. Sisältö luokiteltiin sairaanhoitajan käyttämän kirjaamismuodon (paperinen ja säh-
köinen) ja päätöksiin liittyvien aihealueiden (esim. lääkitys ja nestehoito) mukaan. Tulosten raportoinnissa käyte-
tään sairaanhoitajan autenttisia lauseita. 
 
Tulokset 
 
Tutkimusosastolla hoitotyön kirjauksia tehtiin sekä paperisesti että sähköisesti (ks. taulukko 1). Paperisessa kir-
jaamisessa käytettiin A3:n kokoista akuuttiin hoitoon suunniteltua kaksipuolista tarkkailulomaketta. Lomakkeen 
aikaväli oli vuorokauden mittainen alkaen aamu kuudesta. Yövuorossa oleva sairaanhoitaja täytti manuaalisesti 
uuden lomakkeen aamulla klo 6.00. Lomakkeen etupuoli sisälsi vitaalielintoimintoihin liittyvät sisältöalueet (ve-
renkierto, hengitys, lämpötila ja sydämen rytmi), eritykseen liittyvät tiedot, potilaan lääkehoidon, laboratoriovas-
taukset, diagnoositiedot ja potilaan henkilötiedot. Lomakkeen toiselle puolelle kirjattiin potilaan nestehoitoon liit-
tyvä tieto ja hoitotyön kirjaukset. 
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Taulukko 1. Akuuttihoidossa tehdyt kirjaukset paperisessa ja sähköisessä muodossa. 
 
Paperinen muoto Sähköinen muoto 
 Tuloraportti 
Hoitotyön raportti  
 Keskeiset tiedot 
 Siirtoraportti omalle osastolle 
Potilaan diagnoosit Potilaan diagnoosit 
Lääkitys 
Lääkemuutokset 

Lääkitys 
Lääkemuutokset 

Kertamääräyslääkkeet  
Lääkärin määräykset  
Nestehoito  
 Lääkärin sanelut 
Akuuttitilanteiden kirjaus (esim. elvytys)  
 Tiedot omaisista 
 Tiedot potilaan omaisuudesta 
 Hoitoisuusluokitus 
Laboratoriovastaukset Laboratoriovastaukset 
Laboratorionäytteet  
 Laboratorionäytteiden tilaus 
Röntgenvastaukset Röntgenvastaukset 
Toimenpide (kardioversio) Toimenpide (kardioversio) 
 Kirjaajan nimi 
Trendit (esim. verenpaine ja diureesi)  
Anestesialomake (erillinen lomake)  
 
 
Sähköiseen järjestelmään kirjaaminen tapahtui samassa huoneessa sijaitsevalla kiinteällä päätteellä. Kirjaamista 
ohjasi valmis potilaskertomusohjelmisto MD-MIRANDA. Pääte oli valmiiksi avattuna sairaanhoitajan henkilökoh-
taisilla tunnuksilla. 
 
Aamuraportti pidettiin potilashuoneessa ja yövuoron hoitaja raportoi vuoron tapahtumat paperiselta tarkkailulo-
makkeelta. Tapaustutkimuksen sairaanhoitaja raportoi potilaat erikseen tutkijalle. Potilaan tuloraportin ja keskeis-
ten tietojen raportointiin sairaanhoitaja käytti sähköistä järjestelmää. Kertoessaan potilaan reaaliaikaisesta voin-
nista ja lääkehoidosta hän käytti potilaan tarkkailulomaketta. 
 

”Valvonnassa käytetään keskeisiä tietoja, mitä pystytään, mutta hoitopäiviä me ei käytetä tässä (sähköi-
nen muoto), vaan me kirjataan se ihan käsin tarkkailulomakkeeseen. Tulojutut kirjataan koneelle.” 

 
Potilaiden lääkehoitoa koskevassa päätöksenteossa sairaanhoitaja käytti tukena sekä paperisia kirjauksia että 
sähköistä järjestelmää. Osittain lääkehoitoa koskevissa kirjauksissa käytettiin molempia muotoja. Lääkehoidon 
toteuttamisessa sairaanhoitaja tarkisti potilaan lääkityksen tarkkailulomakkeesta, mutta lääkemuutokset kirjattiin 
sekä paperisesti että sähköisesti. Potilaan saamat kertalääkemääräykset kirjattiin ainoastaan tarkkailulomakkee-
seen. Toimenpiteen yhteydessä käytetty lääkehoito puolestaan kirjattiin erilliseen anestesialomakkeeseen. 
 

”Lääkkeet ovat potilaan tarkkailulomakkeessa. Onhan Mustissa (potilashallinnon järjestelmä) sitten se 
ohjelma, mihin nää on laitettu ja muutoksetkin tehdään sinne, että se pysyy ajan tasalla. Mää kirjaan ne 
ensin tänne (koneelle). Siinä suhteessa tää on perusteltua, et tää palvelee sit, kun hän menee johonkin 
muualle. Eli sillon nähdään, mitä on käytetty ja mitä vaihdettu. Muuten kaikki tieto vois jäädä vaan tänne 
(tarkkailulomake), ja sit näitä ei taas lue kukaan.” 

 
Lääkärinkierrolla sairaanhoitaja kirjasi tiedot tarkkailulomakkeeseen ja käytti päätöksentekonsa tukena pääasi-
assa potilaan tarkkailulomaketta keskustellessaan potilaan voinnista. Samoin kiertomääräykset tehtiin paperi-
seen tarkkailulomakkeeseen. 
 

”Kun tehon lääkäri kiertää, kirjaamme edelleen lakanaan (tarkkailulomake). Osa lääkäreistä kirjaa itse, 
osa ei kirjaa lakanaan. Riippuu lääkäristä.” 
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Myös päivittäiset hoitotyön raportit kirjattiin paperiseen tarkkailulomakkeeseen. Kirjaamisessa käytettiin otsikoin-
tina aamu-, ilta- ja yövuoroa. Tiedot potilaan omaisista ja mukana olevista tavaroista kirjattiin sähköisesti. 
 

”Tää, mikä on nyt osastolla käytössä on hieman hankala. Varsinkin jos on kauheesti tapahtumia tai jou-
tuu antamaan paljon lääkkeitä. Tarttis ainakin olla oma kone jokaisella, että pystyy kirjaamaan. Kirjataan 
hoitolomakkeeseen kaikki, mitä tapahtuu. Ihan ninku aamuvuoro ja iltavuoro ja yövuoro. Yht´äkkisessä 
tilanteessa käytän pelkästään lakanaa (tarkkailulomake). Omaisten numerot ja potilaan tavarat on ko-
neella.” 

 
Sairaanhoitaja perusteli sähköiseen järjestelmään kirjaamisen esteiden syitä hoitotyön kirjaamisen osalta seu-
raavasti: 
 

”Varmaan se hitaus ja joutuu selaamaan ja siinä on valtava otsikkomäärä. Saisi olla hieman laajemmat 
kokonaisuudet. Ehkä just se, et mää koen sen hitaaksi vielä. Keskusteltiin siitä, et tulisiko se tähän, se ei 
palvele valvontaa, koska tulee niin paljon merkintöjä. Kaikki vitaalielintoiminnot merkitään merkkeinä. Pi-
tää laittaa luvuin ja kellonaika. Onko lainvastaista, jos käytettäis hoitopäiviä niin, että esimerkiksi aamu-
vuoro tekisi jonkinlaisen yhteenvedon? Laitettaisiin joitakin lukuja. Porukka piti sitä vähän huonona, ku 
sit pitäis olla joko kaikki tai ei mitään.” 

 
Kaikki potilaan laboratorio- ja röntgenvastaukset kirjautuivat automaattisesti sähköiseen järjestelmään. Sairaan-
hoitaja kirjasi osan tiedoista manuaalisesti myös tarkkailulomakkeeseen, josta vastauksia käytettiin muun muas-
sa lääkärinkierrolla. Potilaan toimenpiteet kirjattiin sekä paperille että sähköisesti. 
 

”Labra- ja röntgenvastaukset tulevat koneelle ja se palvelee et röntgenkuvia voi katsella tässä. Kaikki 
vastaukset tulee koneelle. Labralehtiä ei enää tulosteta. Päiväkertymiä mää olen tulostanu, et mää voin 
sit merkkailla niitä (tarkkailulomakkeeseen).” 

 
”Mää kirjaan tämän sinne keskeisiin tietoihin (sähköisesti), vaan kyl sen et kardioversio tehtiin.” 

 
Potilaan hoitoisuutta osastolla arvioitiin kerran vuorokaudessa, aamuvuorossa. Hoitoisuus kirjattiin sähköiseen 
järjestelmään. 
 

”Mustiin (potilashallinnon järjestelmä) tehdään hoitotoisuusluokitus, aamuvuorossa.” 
 
Potilaan siirtyessä osastolta, siirtotiedote tehtiin sähköisesti. Siirtopäivän osalta myös hoitotyön raportti kirjoitettiin 
sähköiseen järjestelmään. Paperisia tarkkailulomakkeita käytettiin päätöksenteon tukena, sairaanhoitajan muo-
dostaessa kokonaiskuvaa potilaan hoidosta. 
 

”Siinä vaiheessa, kun potilas siirtyy meiltä pois, jos hän menee mein omalle vuodeosastolle, niin sillon 
mää avaan hoitopäivän valmiiksi ja kirjaan siihen esimerkiksi, mitä mää olen aamuvuorossa tehnyt. Kyl 
mun täytyy sellanen kokonaisuus tehdä, et kaikista lakanoista pitää katsoa.” 

 
Potilaskertomusohjelmisto sisälsi valmiit otsikot, joiden alle sairaanhoitaja kirjasi siirtyvän potilaan tiedot. Sähköi-
sessä järjestelmässä otsikoita voitiin valita valikosta ja otsikoita voitiin myös muokata. Kirjauksen sijoittaminen 
tietyn otsikon alle oli sairaanhoitajan mielestä vaikeaa, jos otsikko ei selkeästi kuvannut kirjattavaa asiaa. 
 

”Siinähän voi niitä otsikoita valkata ja näin. Kyl kait mää voisin ottaa täältä valikosta, mut sillai ollaan so-
vittu, et mitään omia otsikoita me ei tehdä. Kun mekin tehtiin jotakin sellasia esimerkiksi verenpaine ja 
paino niin, että se oli selkeästi yksi asia, ni nyt ollaan sovittu et nyt ei enää sellasia. Mää olenkin sit aina 
vähän hakusessa, kun harvon käytän. Et minne sit laitetaan. Mun on vaikee aina joskus ymmärtää, et 
mitä sillä sit haetaan.” 

 
Työvuoron vaihtuessa sairaanhoitaja raportoi aamun tapahtumista iltavuoroon tulevalle sairaanhoitajalle. Potilai-
den yleis- ja taustatietojen kuvaamiseen sairaanhoitaja käytti sähköistä järjestelmää. Osan tiedoista hän täyden-
si paperisesta tarkkailulomakkeesta, kuten potilaan rytmihäiriöön liittyvät lääkehoitotiedot. Varsinaisesti hoitopäi-
vään liittyvistä tapahtumista sairaanhoitaja kertoi pelkästään tarkkailulomakkeen avulla. Raportoinnissa sairaan-
hoitaja käytti runsaasti omia havaintojaan ja tulkintaa potilaan sen hetkisestä voinnista. Tätä tietoa, joka selvim-
min kuvasi sairaanhoitajan päätöksentekoa, ei ollut kirjattuna paperisesti eikä sähköisesti. 
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Yksittäisenä tärkeänä huomiona kirjaamisessa oli se, että tarkkailulomakkeeseen hoitajat eivät kirjanneet nime-
ään. Sähköisessä järjestelmässä kirjaajan nimi tuli näkyviin automaattisesti järjestelmään kirjautumisen yhtey-
dessä. 
 

”Siitä näkyy sit se otsikko ja mitä on mahdollisesti kirjattu. Ja sit näkyy kirjaaja. Samoin päiviin jää, jos tu-
lostaa eli sen näkee, kuka on kirjannut.” 

 
Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Tapaustutkimuksessa tarkastelun kohteena oli yhden sairaanhoitajan toiminta ja hoitotyön paperinen sekä säh-
köinen kirjaaminen akuutilla tarkkailuosastolla. Samalla havainnoitiin, miten kirjaamismuoto tukee sairaanhoita-
jan päätöksentekoa. Tapaustutkimuksen tehtävänä ei ole tulosten laaja yleistettävyys, vaan tulosten avulla pyri-
tään tuomaan esille uusia tutkimuskysymyksiä ja ongelma-alueita, joiden avulla tulevaisuuden kehittämistä ja 
tutkimusta voidaan ohjata [8, 10]. Koska tutkimus oli rajattu vain yhden tutkimushenkilön havainnointiin ja yhden 
yksikön toimintatapojen tarkasteluun, tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää. Tulosten paljastamia ongelmia kir-
jaamismuodon tuesta päätöksenteolle voidaan kuitenkin tarkastella yleisellä tasolla kehitettäessä kirjaamista 
akuuttihoidossa. 
 
Tapaustutkimus voidaan laajentaa koskemaan myös useampaa tutkittavaa. Tässä tutkimuksessa päädyttiin ha-
vainnoimaan vain yhtä sairaanhoitajaa, koska kirjaamisen yleiset muodot ovat eri yksiköissä melko yhdenmukai-
set ja yksikkökohtaisesti sovitut. Lisäksi tutkimuksessa testattiin ääneen ajattelun tekniikan soveltuvuutta havain-
nointia täydentävänä tutkimusmenetelmänä. Tapaustutkimuksen luotettavuutta pyrittiin parantamaan valitsemal-
la tutkimukseen vapaaehtoinen henkilö, jolla oli pitkä työkokemus akuuttihoidossa työskentelystä. Lisäksi tutki-
muksessa käytetty ääneen ajattelu asetti vaatimuksia tutkimukseen valitulle. Luotettavuutta ja tilanteen luonnolli-
suutta pyrittiin vahvistamaan myös sillä, että tutkija toimi tutkimukseen osallistuvan sairaanhoitajan työparina 
työvuoron aikana. 
 
Tutkimuksen tekemiseen oli asianmukaiset luvat yksikön ylihoitajalta ja osastonhoitajalta. Eettistä lausuntoa tut-
kimuksessa ei tarvittu. Tutkimuksen tarkoitus esiteltiin tutkimukseen osallistuvalle sairaanhoitajalle suullisesti ja 
hänen anonymiteettinsa otettiin huomioon tutkimustulosten raportoinnissa. Ääneen ajattelussa kertynyttä mate-
riaalia käsiteltiin ainoastaan tutkijan toimesta ja materiaali tullaan hävittämään asianmukaisesti. Potilaisiin, omai-
siin tai tutkittavan sairaanhoitajan lisäksi muihin, potilaan hoitoon osallistuneisiin ammattilaisiin liittyvää materiaa-
lia tutkimuksessa ei kerätty. 
 
Johtopäätökset ja pohdinta 
 
Hoitotyössä kirjaamisen muodon, paperisen tai sähköisen, ei tulisi olla päätöksien esille tuomisen tai päätöksen-
teon esteenä. Tässä tapaustutkimuksessa sairaanhoitaja käytti sekä sähköistä että paperista kirjaamismuotoa 
rinnakkain. Osittain potilaan hoitoon liittyviä tietoja kirjattiin vain paperiseen muotoon, joiden tiedot yöhoitaja ko-
pio käsin seuraavan vuorokauden tarkkailulomakkeeseen. Osittain tietoja kirjattiin vain sähköisesti ja joitakin tie-
toja kirjattiin molempiin muotoihin (ks. taulukko 1). Selkeät ja yksiselitteiset linjat kirjaamisen muodosta puuttui-
vat. Molemmissa muodoissa kirjaaminen painottui kuitenkin enemmän hoidon toteuttamisen dokumentointiin. 
Päätöksentekoa ja potilaan hoitoon liittyviä ratkaisuja sairaanhoitaja kuvasi pääasiassa suullisessa raportoinnis-
sa. 
 
Kirjaamismuodon valitsemista ohjasi voimakkaasti osaston toiminnan luonne. Akuuttiin hoitoon liittyvät kirjaukset 
sairaanhoitaja teki pääasiallisesti paperiseen muotoon. Nämä kirjaukset tukivat päätöksentekoa tilanteissa, jois-
sa päätöksiä ja ratkaisuja tehtiin nopeasti ja tilanteen kokonaishahmottaminen oli potilaan hoidon kannalta oleel-
lista (esim. kertamääräyslääkkeet, nestehoito ja trendit). Sairaanhoitaja koki sähköisen kirjaamisen muodon liian 
monimutkaiseksi silloin, kun yksittäisestä potilaasta jouduttiin nopeasti kirjaamaan hoitoon liittyviä tapahtumia 
paljon. Myös potilaan kokonaistilanteen hahmottaminen oli sairaanhoitajan mielestä helpompaa paperisesta 
tarkkailulomakkeesta, koska kaikki potilaan vitaalielintoimintoihin liittyvät parametrit voitiin havaita lomakkeesta 
yhdellä silmäyksellä. Sähköiseen muotoon tehdyt kirjaukset olivatkin pääasiassa potilaan taustatietoihin (esim. 
tuloraportti ja tiedot omaisista) ja jatkohoitoon liittyviä, joiden nopea löytäminen ei ollut ensisijaista potilaan akuu-
tin hoidon osalta. Toisaalta jatkohoidon raportoinnissa sairaanhoitaja käytti myös paperiseen muotoon tehtyjä 
kirjauksia, joista löytyi potilaan hoitoon liittyvät päivittäiset kirjaukset. 
 
Havainnoinnin tuloksena paperinen tarkkailulomake tuki tällä hetkellä sairaanhoitajan päätöksentekoa sähköistä 
järjestelmää enemmän. Hoitotyön näkökulma näkyi tarkkailulomakkeella paremmin ja kaikki välittömään hoito-
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työhön liittyvä toiminta kirjattiin paperille. Sähköistä järjestelmää käytettiin pääasiassa yleisemmällä ja moniam-
matillisemmalla tasolla olevien tietojen välittämiseen. 
 
Akuuttisairaanhoidossa potilaan tilan nopea ja kokonaisvaltainen hahmottaminen on tärkeää. Sairaanhoitaja ko-
ki, että sähköisen potilaskertomusohjelmiston rakenne tuki vielä tällä hetkellä melko huonosti akuuttisairaanhoi-
don tarpeita. Päätöksenteko akuuttitilanteissa vaatii useiden eri tekijöiden samanaikaista hahmottamista ja kir-
jaamisen muoto sähköisessä järjestelmässä ei esimerkiksi tarjonnut mahdollisuutta vitaalielintoimintojen sään-
nölliselle seurannalle numeerisessa muodossa. Myös erilaisten trendien, kuten verenpaineen tai sydämen rytmin 
seuranta mahdollistui ainoastaan paperisella tarkkailulomakkeella. 
 
Molempien kirjaamismuotojen käyttäminen ja tupladokumentointi epäsystemaattisesti käytännön päätöksenteon 
tukena on liian monimutkaista ja virhealtista. Voidaan myös olettaa, että tämän tyyppinen kirjaaminen pelkästään 
lisää kirjaamiseen käytettyä aikaa ja samalla vaikeuttaa päätöksenteon tukena tarvittavan tiedon löytämistä. 
Tässä tapaustutkimuksessa voitiin havaita, että kirjaamisen muoto määräytyi ensisijassa potilaan tarpeista ja 
hoitaja valitsi kirjaamismuodoista sen, joka parhaiten tuki päätöksentekoa käytännön hoidon toteuttamisessa. 
 
Siirryttäessä sähköiseen kirjaamiseen, järjestelmien rakennetta tulisi kehittää niin, että kirjaamisen tuki päätök-
senteolle voidaan taata erilaisissa hoitoympäristöissä ja erilaisten päätöksenteon tarpeiden mukaisesti. Kehittä-
minen vaatii aikaa ja osaamista sekä hoitotyön ammattilaisten omaa näkökulmaa kehittämisen eteenpäin viemi-
selle. 
 

”Kun elektroninen kirjaaminen tuli vuodeosastolle, nin kyllä se alkuun takkusi joidenkin kanssa. Joku 
pyysi kirjaamaan (puolestaan), mut sit sinne joutuu vaihtamaan ne nimet ja kaikki. Nyt menee parem-
min. Kaikki on jo päässeet sisälle.” 
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Tiivistelmä 
Sähköisten potilastietojärjestelmien ja kansallisten palveluiden käyttöönoton myötä mahdollistuu poti-
lastiedon laaja organisaatiorajat ylittävä käyttö sekä päätöksentuen hyödyntäminen potilaan hoitopro-
sessin ja lääkärin päätöksenteon tukena. Päätöksentuen käyttö edellyttää, että päätöksentukipalvelun 
tarvitsemat tiedot ovat saatavissa järjestelmän käyttöön rakenteisessa muodossa ja niiden laatuun 
voidaan luottaa. Potilastietojärjestelmiin tallennettavan tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, mutta tällä het-
kellä vain osa tiedoista on muodossa, jota voidaan hyödyntää yli järjestelmä- ja organisaatiorajojen. Ei-
rakenteinen ja laadultaan vaihteleva tieto vaikeuttaa sekä tiedon päivittäistä käyttöä että tuottaa loppu-
käyttäjän kannalta epäyhtenäisen kuvan potilaan kokonaistilanteesta. Tässä artikkelissa esitellään me-
neillään olevaa tutkimusta, jonka tavoitteena on selvittää potilastietojärjestelmiin tallennetun tiedon 
laatua. Potilasaineiston analyysi toteutetaan yhteistyössä päätöksentuen pilotointihankkeen kanssa. 
 
 
Johdanto 
 
Yhteistyössä Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kanssa testataan ja pilotoidaan vuosina 2006–2009 Poh-
jois-Savon sairaanhoitopiirissä päätöksentuki-järjestelmää integroituna diabeteksen hoitoon tarkoitettuun järjes-
telmään. Pilottihankkeessa tällä hetkellä testikäytössä oleva päätöksentukipalvelu analysoi potilaan tietoja ns. 
skriptien avulla ja tuottaa tarvittaessa muistutteita järjestelmän käyttäjälle. Päätöksentukipalvelu saa potilaan tie-
dot käyttöönsä diabetesjärjestelmästä, johon tietoa on tallennettu diabetespotilaan hoitokäyntien yhteydessä.  
 
Tiedon laatu määritellään usein yleisellä tasolla käyttötarkoitukseen soveltuvuutena, mikä tekee tiedon laadun 
arvioinnista sen käyttötarkoituksesta riippuvaista. Tällöin laadun arvioinnissa korostuu käyttäjälähtöisyys ja tie-
don hyödyntäjän näkökulma, joka määrittää tiedon laadukkuuden kulloisessakin kontekstissa. Tietoa hyödyntävä 
käyttäjä voi olla joko yksittäinen henkilö, ryhmä henkilöitä tai tietojärjestelmä. [1] Tiedon laatua voidaan tarkastel-
la sekä tiedon sisällön että tiedon muodon näkökulmasta. Tiedon muoto kuvaa tiedon rakennetta ja jäsentää re-
aalimaailman kokonaisuuksia tietokannan käsitteiksi. Tiedon sisältö kuvaa tiedolle annettua arvoa. Tyypillisesti 
tiedon muotoon on kiinnitetty huomioita tietokantoja suunniteltaessa, mutta yhtä tärkeää on huolehtia tiedon 
asiasisällöllisestä oikeellisuudesta ja laadukkuudesta. Se, mikä on tietojärjestelmälle teknisesti laadukasta tietoa, 
ei välttämättä palvele järjestelmän käyttäjän tarpeita. [1,2] 
 
Päätöksentukipalvelun luotettava ja potilaan hoitoa tukeva käyttö edellyttää potilastietojärjestelmään tallennetun 
potilastiedon luotettavuutta ja ajantasaisuutta. Päätöksentuen testauksen perusteella on voitu todeta, että tekni-
sen toimivuuden ja käytettävyyden lisäksi on kiinnitettävä huomiota järjestelmän sisältämän tiedon kattavuuteen 
ja vastaavuuteen potilaan todelliseen tilanteeseen. Rakenteelliseen potilastietojen tallennukseen siirtyminen pa-
rantaa mahdollisuuksia integroida järjestelmiä toisiinsa, mutta edelleen useissa kansainvälisissä tutkimuksissa 
on todettu, että potilaista tallennettu tieto on puutteellista tai muodossa, jota ei esimerkiksi semanttisen yhteen-
sopimattomuuden vuoksi pystytä hyödyntämään. Pilottihankkeessa tehtävän potilasaineiston analyysin tavoit-
teena on selvittää potilaista tallennetun tiedon laadukkuutta ja tietojen kattavuutta erityisesti päätöksentuen tar-
vitsemien tietojen osalta. 
 
Tietojärjestelmiin tallennetun tiedon laatu  
 
Organisaatioiden käytettävissä on tietoa monista eri tietolähteistä ja tietoa tallennetaan organisaatioissa useisiin 
eri tietojärjestelmiin. Tietoa yhdistellään ja sen perusteella tuotettua uutta tietoa käytetään päätösten tukena. Jos 
tietojärjestelmiin hyödynnettäväksi tallennettu tieto ei kuitenkaan ole käyttötarkoitukseen sopivaa, tietojärjestel-
män käytöllä tavoiteltava hyöty voi jäädä saavuttamatta. Tiedon tehokkaan hyödyntämisen kriittiseksi tekijäksi 
nousee tiedon laatu.  
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Organisaatioiden tietojärjestelmiin tallentunut ns. ”dirty data” on muodostunut todelliseksi ongelmaksi. Huono-
laatuinen tieto voidaan jakaa kolmeen kategoriaan [1,3]: tietokannoissa sijaitseva tieto voi 1) puuttua tai 2) sisäl-
tää väärää tietoa tai 3) samaa tietoa käytetään ja esitetään käyttäjälle epäjohdonmukaisesti eri tilanteissa. Erityi-
sesti yhdistettäessä useissa eri tietolähteissä tuotettua tietoa yhteiseen tietokantaan ei-standardinmukainen tieto 
on nousemassa ongelmaksi. Tiedon epäjohdonmukainen käyttö aiheuttaa sen, että eri tietolähteistä samaan 
asiayhteyteen on saatavissa erilaista ja keskenään jopa ristiriitaista tietoa. Huonolaatuinen tieto merkitsee orga-
nisaation kannalta tietojärjestelmistä saatavan hyödyn heikkenemistä sekä aiheuttaa järjestelmän käyttäjille tur-
haa työtä. Huonolaatuinen tieto mm. lisää käyttäjien ja asiakkaiden tyytymättömyyttä, johtaa päätösten tekemi-
seen vajavaisten tai väärien tietojen pohjalta sekä vaikuttaa negatiivisesti ylemmän tason strategiseen päätök-
sentekoon. [4]  
 
Terveydenhuollossa tietojärjestelmien lisääntyneen käytön myötä haasteeksi on noussut niihin tallennettujen tie-
tojen yhteneväisyys ja luotettavuus. Terveydenhuollossa huonolaatuinen tai virheellinen tieto ei ainoastaan ai-
heuta taloudellista tehottomuutta, vaan pahimmassa tapauksessa seurauksena voi olla myös potilaan kuolema 
[5]. Asiakkaan tietojen käsittely on hajaantunut eri organisaatioihin ja myös yksittäisen organisaation sisällä usei-
siin eri järjestelmiin. Yksittäisen potilaan tiedot ovat pirstaloituneet useisiin eri järjestelmiin ja niissä oleva tieto voi 
olla puutteellista tai osittain jopa ristiriitaista. [6] Tällöin päätöksen tueksi tarvittavien tietojen etsintä ja käsittely 
vaikeutuu.  
 
Tutkimuksessa diabetespotilaan hoitopolkuun liittyvän multimediatiedon käsittelystä keskeiseksi ongelmaksi to-
dettiin tietojen moneen kertaan kirjaaminen useisiin eri tietojärjestelmiin, koska tiedot eivät siirry järjestelmästä 
toiseen. Lisähaasteen diabetespotilaan hoitoon ja siinä käsiteltävään tietoon tuo diabetespotilaan hoitoketjun ja-
kautuminen sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluihin. [7] 
 
Potilaskertomukset ovat laajoja kokonaisuuksia, eikä sähköinen järjestelmä välttämättä auta tiedonhallinnassa. 
Tietojen hallinnan tueksi ollaan kehittämässä päätöksenteon tukijärjestelmää, jonka antama tuki merkitsee käyt-
täjällensä työvälinettä ja keinoa hallita laajoja tietomääriä. Päätöksentuen avulla potilastiedoista pystytään poi-
mimaan esille kulloisenkin tilanteen kannalta oleellisin tieto juuri silloin, kun sitä tarvitaan. [8] 
 
Päätöksentekoa tukeva järjestelmä 
 
Päätöksentekoprosessin rakenteen tarkastelun avulla voidaan luokitella tilanne, johon päätöksenteon tukijärjes-
telmän käyttö soveltuu. Päätöksentekoprosessi ja ongelmanratkaisu jaotellaan kolmeen lajiin [9,10,11]: raken-
teelliseen, rakenteettomaan ja näiden välimuotoon, puolirakenteelliseen. Rakenteelliset päätökset ovat selkeitä 
ja toistuvia rutiinipäätöksiä, jotka voidaan automatisoida. Puolirakenteelliset päätökset edellyttävät osittain pää-
töksentekijän harkintaa, mutta päätöksentekoprosessissa voidaan hyödyntää rakenteellisessa muodossa olevaa 
tietoa tai mallia. Rakenteettomat päätökset ovat yleensä ainutkertaisia päätöksentekijän harkintaan tai intuitioon 
perustuvia päätöksiä, jolloin päätöksentekoprosessin automatisointi ei ole mahdollista. 
 
Päätöksenteon tukijärjestelmän tavoitteena on tukea käyttäjänsä päätöksentekoa rakenteettomissa tai puolira-
kenteellisissa tehtävissä. Järjestelmä yhdistää dataa ja kehittyneitä analyyttisiä malleja tai analysointityökaluja 
tarkoituksena tukea puolirakenteellista ja rakenteetonta päätöksentekoa [9].  
 
Kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmä on suunniteltu avustamaan kliinikkoa potilaan hoitoa koskevassa pää-
töksenteossa. Päätöksenteon tukijärjestelmässä sen käytettäväksi liitetään alan yleinen kliininen tietämys, joka 
on tallennettu rakenteisessa muodossa. Päätöksenteon tukijärjestelmä yhdistää potilaskohtaista tietoa ja lääke-
tieteellistä tietämystä, eli soveltaa esimerkiksi hoitosuositusta yksilöllisesti. Järjestelmä tarjoaa potilaan hoitotilan-
teeseen liittyviä potilaskohtaisia arviointeja tai kehotteita, jotka on valikoitu potilaan tietojen perusteella. [8,12]  
 
Päätöksentukea tarjoava järjestelmä sisältää toimialan tietämystä, päättelymoottorin tai säännöstön ja ohjelmis-
ton. Tietämys koostuu hoitosuosituksista, yleisluontoisista ja asiantuntijoiden räätälöimistä tietokannoista. [8,13] 
Päätöksentukijärjestelmän tukeman päätöksentekoprosessin vaiheista osa voi olla rakenteisia, mutta ihmisen 
tulee ratkaista päätöksentekoprosessiin kuuluvat rakenteettomat tehtävät, jolloin tavoitteena on yhdistää tietoko-
neen tuottamaa päätöksenteon tukea ja ihmisen harkintakykyä yhdessä toimivaksi kokonaisuudeksi [14,15]. 
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Päätöksentuen pilottihanke EBMeDS 
 
Päätöksentuen hankekokonaisuudessa tutkitaan ja kehitetään päätöksenteon tukijärjestelmää lääkärien ja hoi-
tohenkilökunnan käyttöön. Osana päätöksentuen kehittämishanketta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä tavoit-
teena on pilotoida päätöksentukea diabeteksen hoitoon tarkoitetun järjestelmän yhteydessä.  
Pilottihanke käynnistyi testiympäristön rakentamisella elokuussa 2006, jolloin testiympäristöön asennettiin diabe-
teksen hoitoon tarkoitettu tietojärjestelmä, päätöksentukipalvelu ja sen käyttämä skriptitietokanta. Päätöksentuki-
järjestelmän toiminta perustuu potilastietojärjestelmästä saatavan rakenteisen tiedon käyttöön ja tiedon ana-
lysointiin skriptien avulla. Skripti on tietokoneen ymmärtämään muotoon kirjoitettu ohje, joka ohjaa tiedon ke-
räämistä, prosessointia ja näyttämistä [8].  
 
Päätöksentukipalvelun testausvaiheessa kaksi käyttötapaa ovat päätöksentuen hyödyntäminen yksittäisen poti-
laan tietojen käsittelyn yhteydessä ja virtuaalinen terveystarkastus, jota voidaan hyödyntää tarkasteltaessa poti-
lastietoja oma lääkäri – periaatteella. Testiympäristön päätöksentukipalveluun liitettyjä käyttötapauksia ovat 
diagnoosin asettaminen ja lääkityksen lisääminen. Testiympäristöön on kopioitu potilasdataa tuotantokäytön 
vastaavasta järjestelmästä. Testiaineistosta on poistettu kaikki potilaan identifioivat tiedot ja testiympäristössä 
potilastietoja käsitellään keinotekoisen tunnisteen avulla. 
 
Alustavissa testeissä esille nousi potilastietojärjestelmään tallennetun potilastiedon epätäydellisyys. Pilottihank-
keen päätöksentuen toiminnan kannalta oleellisia tietoja ovat esimerkiksi potilaan diagnoosit, lääkitystiedot ja eri-
laiset mittaustulokset. Järjestelmässä osa tiedoista on kansallisten määrittelyiden mukaisessa rakenteisessa 
muodossa, jota päätöksentukipalvelu pystyy suoraan hyödyntämään. Osa päätöksentukijärjestelmän edellyttä-
mästä tiedosta on kuitenkin tallennettu ei-rakenteisesti esimerkiksi vapaatekstinä, tai eri tietoja on koottu samaan 
tietokenttään, jolloin päätöksentukipalvelu ei enää pysty yksilöimään tietokentästä esimerkiksi lääkkeen vahvuut-
ta ja annostusta. Osittain tietojen epätäydellisyyteen liittyvät ongelmat johtuvat loppukäyttäjien käyttötavoista ja 
osittain järjestelmän eri kehitysvaiheiden aikana syntyneiden tiedonkäsittelyn muutoksista. 
 
Tutkimuksen tavoitteet 
 
Päätöksentuen toiminnassa korostuu tietojen oikeellisuus, rakenteisuus, potilaan ydintietojen merkitys sekä näi-
den yhteydet potilaskertomusjärjestelmään. Samaan potilaaseen liittyviä tietoja on tallennettu eri asiayhteyksissä 
ja hoitotilanteissa eri järjestelmiin, jolloin voidaan olettaa, että potilasta koskevan tietokokonaisuuden sisällä on 
mahdollisesti joko sisällöllisiä eroja, tietoja on tallennettu vain osaan järjestelmistä ja niiden välinen semanttinen 
yhteensopivuus ei ole täydellistä. Kun potilastietoja tarkastellaan eri järjestelmistä, voidaan arvioida kokonaisai-
neiston luotettavuutta ja laadukkuutta päätöksentuen kannalta myös tilanteessa, jossa useat järjestelmät tuotta-
vat tietoa samaan keskitettyyn tietovarastoon, esimerkiksi kansalliseen sähköiseen potilastietoarkistoon [16].  
 
Artikkelissa kuvattavan tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja arvioida, mikä on päätöksentukipalvelun käyttöönsä 
saaman potilastiedon laatu. Tutkimuksessa tiedon laadun tutkiminen keskittyy päätöksentukipalvelun toiminnas-
saan tarvitsemiensa keskeisten tietojen laadun tutkimiseen, eli potilaan diagnoosien, lääkitystietojen ja erilaisten 
tutkimustulosten laadun arviointiin. Tutkimuksessa selvitetään eri järjestelmiin kirjattujen tietosisältöjen vastaa-
vuutta sekä sisällöllisesti että tietojen muodon osalta. Päätöksentukipalvelun on suunniteltu jatkossa hyödyntä-
vän muitakin tietoja, mutta kehittämistyön tässä vaiheessa pilottikohteessa toteutettu päätöksentukipalvelu käyt-
tää edellä mainittuja tietoja ja suoritettava tutkimus rajataan myös näihin tietoihin.  
 
Tutkimus jakaantuu kahteen vaiheeseen: ensimmäisessä vaiheessa tietojen laatua tutkitaan päätöksentuen pilo-
toinnin kohteena olevan diabetesjärjestelmän potilasaineistosta ja toisessa vaiheessa tietojen laatua tutkitaan 
sähköisestä potilaskertomusjärjestelmästä. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, missä määrin 
diabetesjärjestelmään on tallennettu päätöksentukipalvelun tarvitsemia diagnooseja, lääkitystietoja ja mittaustu-
loksia, ja missä muodossa tiedot on tallennettu.  
 
Diabetesjärjestelmän käyttö keskittyy diabetekseen liittyvien hoitotietojen kirjaamiseen, mutta samanaikaisesti 
diabetespotilaiden hoitoon liittyviä tietoja tallennetaan myös muihin tietojärjestelmiin, esimerkiksi sähköiseen po-
tilaskertomukseen eri organisaatioissa. Jotta diabetespotilaan tietojen kokonaistilanteesta saataisiin kattavampi 
kuva, tutkimuksen toisessa vaiheessa tietojen laadun tutkimusta laajennetaan rajatuilta osin myös organisaation 
käytössä olevaan potilaskertomusjärjestelmään. Tällä hetkellä päätöksentukipalvelua pilotoidaan diabeteksen 
hoitoon tarkoitetun järjestelmän käytön yhteydessä, mutta ennakoiden päätöksentukipalvelun kehittämistavoittei-
ta, tavoitteena on tutkia tietojen laatua diagnoosien, lääkitystietojen ja mittaustulosten osalta myös muista poti-
laskertomusjärjestelmistä. 
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Saatujen tulosten perusteella voidaan arvioida potilaista tallennettujen tietojen ja päätöksentuen tarvitsemien tie-
tojen vastaavuutta, eli arvioida tietojen laadukkuutta päätöksentukipalvelun toiminnan kannalta. Tulosten perus-
teella voidaan arvioida miten luotettavaa ja kattavaa päätöksentuen toiminnan perustana käytettävä potilastieto 
on. Tutkimustulosten perusteella voidaan myös arvioida, mitä tietojen mahdollinen epätäydellisyys tarkoittaa 
päätöksentuen toiminnan ja sen teknisen kehittämisen kannalta: mitä tulisi muuttaa, jotta päätöksentuen toimin-
nan kannalta tavoitteen mukaiseen luotettavaan potilastietojen käyttöön päästäisiin. Myös tutkimuksen kohteena 
olevan organisaation toiminnan ja järjestelmätoimittajan teknisen kehittämisen mahdollisuuksia lisää perusteltu 
tieto siitä, mistä tietojen mahdollinen eriävyys tai puutteellisuus johtuu.  
 
Käytettävät menetelmät 
 
Menetelmänä tutkimuksessa käytetään tilastollisia menetelmiä. Ensimmäisessä vaiheessa potilasaineiston ana-
lyysi rajataan pilotissa käytettävään diabetespotilaan hoidon tietojärjestelmään. Diabetesjärjestelmään tallennet-
tujen potilastietojen analysointi tehdään testiympäristöön kopioidulle potilasaineistolle, jolloin tiedoista ei käy ilmi 
potilaiden oikeita henkilötietoja. Kopioidussa aineistossa on käytettävissä kuitenkin kaikki ne tiedot, joita diabe-
tesjärjestelmään on kertynyt järjestelmän käyttöönotosta lähtien eli noin seitsemän vuoden ajalta. Aineisto ana-
lysoidaan tilastollisten menetelmien avulla, jolloin keskitytään tutkimaan mitä keskeisiä päätöksentuen tarvitse-
mia tietoja yksittäiselle potilaalle on tallennettu. Päätöksentukipalvelun kannalta tiedon sisältöön liittyvä laatuvaa-
timus tarkoittaa, että tieto on olemassa ja saatavissa päätöksentukipalvelun käyttöön. Tiedon muotoon liittyvä 
laatuvaatimus täyttyy, kun tieto on tallennettu ja saatavissa päätöksentukipalvelun käyttöön rakenteisessa muo-
dossa, jotta sitä voidaan hyödyntää. Aineistoa kuvaavat jakaumat ja tunnusluvut kerätään sekä potilaskohtaisesti 
että koko aineistoa kuvaavina tunnuslukuina.  
 
Toisessa vaiheessa satunnaisotannalla poimitaan rajattu määrä diabetespotilaita ja analysoidaan heistä kirjattu-
jen tietojen laatua tuotantokäytössä olevista potilastietojärjestelmistä, mikä edellyttää asianmukaisten tutkimus-
lupien hakemista. Potilastiedoista tutkitaan mitä tietoja kunkin potilaan hoidosta on tallennettu ja verrataan ovat-
ko potilaan hoitoon liittyvät tiedot eri järjestelmissä keskenään yhteneviä. Tietojen laatua tutkitaan yhteistyössä 
päätöksentuen pilotointiin osallistuvien lääkärien kanssa. Sisällöllisesti eri järjestelmien sisältämä tieto on keske-
nään vastaavaa, jos esimerkiksi kummastakin järjestelmästä potilaan tiedoista löytyy sama diagnoosi. Tiedon 
muodon eli päätöksentuen vaatiman rakenteisen muodon osalta tieto on keskenään vastaavaa, jos kummasta-
kin järjestelmästä sama diagnoosi löytyy rakenteisessa muodossa.  
 
Pohdinta 
 
Terveydenhuollon tietojenkäsittelyn hajaantuneisuus ja jatkuvasti kasvava lääketieteellisen tiedon määrä on ai-
kaansaanut tarpeen päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämiselle. Tietojen tallentaminen useisiin eri järjestel-
miin on seurausta pitkään jatkuneesta kehityksestä, jossa järjestelmät rakennettiin tukemaan vain tiettyjä toimin-
toja. Erilaisia tuettavia terveydenhuollon toimintoja on paljon, ja potilaaseen liittyviä tietoja tallennetaan useissa 
eri tilanteissa.  
 
Terveydenhuollon organisaation päätöksenteon tukijärjestelmän käytössä korostuu sen toiminta tilannekohtaisen 
tiedon hallinnassa. Päätöksenteon tukijärjestelmän tavoitteena on tukea käyttäjänsä tiedonsaantia ja tiedonhal-
lintaa. Päätöksenteon tukijärjestelmän tuottama tuki kohdistuu kerrallaan yhden potilastilanteen päätöksente-
koon, sen ainutkertaiseen tietojen yhdistelmään, joiden pohjalta lääkäri päättää mahdollisista hoitotoimenpiteistä.  
 
Ehdottoman täydelliseen tiedon laatuun pyrkiminen ei ole realistinen tavoite missään tietojärjestelmässä. 
Tiedon laadun kehittämisessä oleellista täydellisyyteen pyrkimisen tilalla on sen varmistaminen, että järjes-
telmissä oleva tieto on riittävän tarkkaa, ajantasaista ja yhdenmukaista, jotta sen perusteella voidaan tehdä 
perusteltuja ja järkeviä päätöksiä. Terveydenhuollon potilastietojärjestelmien luotettavuudelle asetetaan kui-
tenkin erityisvaatimuksia verrattuna esimerkiksi hallinnollisiin järjestelmiin. Järjestelmien ja niiden sisältämän 
tiedon luotettavuutta voidaan parantaa tiedon aktiivisella käytöllä: vertaamalla järjestelmän sisältämiä tietoja 
ja todellista tilannetta ja korjaamalla mahdolliset virheet. Oleellista tiedon laadun parantamisessa on tiedon 
käyttö: ”data must be used”. Mitä laajempaa käyttö on ja mitä vaativampia käyttäjät ovat, sitä korkeammaksi 
nousee myös tiedon laatu. [17] 
 
Kehitettäessä sähköisesti toimivaa päätöksenteon tukea oleellinen näkökulma tulee olemaan päätöksentuen 
käyttämien tietojen laadukkuus. Jos päätöksentuen käytössä olevat potilastiedot eivät ole riittäviä, tarkkoja ja luo-
tettavia, päätöksentuen tuottaman tuen merkitys ja oikeellisuus on tällöin kyseenalaista. Jotta päätöksentuki toi-
misi luotettavasti käyttäjän tukena, päätöksentuen käyttämän tiedon tulee olla laadukasta sekä sisällön että tie-
don muodon näkökulmasta. Päätöksentuen päättelyn perustana olevan potilastiedon tulee olla sisällöllisesti laa-
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dukasta, ajantasaista ja keskenään ristiriidatonta. Tietojen tulee olla tallennettuina käyttötarkoitukseen ja tiedon 
hyväksikäyttöön sopivassa muodossa, mikä tarkoittaa käytännössä kansallisesti määritellyn tietojen rakenteisen 
tallennusmuodon sekä yhtenäisten koodistojen ja tietosisältöjen käyttöönottoa kaikissa Suomen terveydenhuol-
lon järjestelmissä. 
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Tiivistelmä 
HL7-standardit ovat laajalti käytettyjä terveydenhuollon sovellusten integraatiossa. HL7 versio 3 
-standardeja on kehitetty kansainvälisesti useiden vuosien ajan, ja niiden hyödyntäminen myös Suo-
messa on käynnistynyt. Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti HL7 versio 3 -sanomanvälitykseen liitty-
vien standardien perusteet. Lisäksi esitetään yhteenveto arvioinnista, joka kohdistuu erityisesti HL7 
version 3 Ajanvaraus-sovellusalueeseen. Arviointi nostaa esiin myös koko HL7 versio 3 -standardiin 
liittyviä havaintoja. Artikkelissa myös kuvataan kokemuksia ja haasteita HL7 versio 3 
-sanomanvälitysstandardien määrittelystä ja hyödyntämisestä etenkin Suomessa.  
 
 
Johdanto: HL7 versio 3 -standardit sanomavälityksessä 
 
Standardien ja yhteisesti sovittujen määritysten tarve on keskeinen terveydenhuollon sovellusten integroinnissa 
ja toteuttamisessa. Erillisinä rakennettujen sovellusten integroimiseksi on saatavilla runsaasti standardeja ja 
määrityksiä sekä toimialariippumattomasti että terveydenhuollossa. HL7 (Health Level Seven) on kansainvälinen 
teollisuusstandardointijärjestö, joka tuottaa tietomallien ja rajapintojen määrityksiä terveydenhuollon tietojärjes-
telmien integroimiseksi. 
 
HL7 versio 3 on oliopohjaiseen kehittämismalliin pohjautuva joukko määrityksiä, joiden avulla pyritään saavutta-
maan semanttinen yhteentoimivuus terveydenhuollon tietojärjestelmien välillä [1, 2]. HL7 versio 3:n keinoja tä-
män saavuttamiseen ovat yhteinen tietomalli (RIM, Reference Information Model), tietotyyppimäärittelyt, tapa liit-
tää paikalliset terminologiat yleisiin malleihin, sekä menetelmä integrointimäärittelyjen tuottamiseen [2]. 
 
Varsinaiset HL7 versio 3 -määrittelyt tapahtuvat sovellusalueittain (domains). Ratkaisujen mallinnus etenee käyt-
tötapauslähtöisesti tietyn sovellusalueen tietomallin määrittelystä sanomakohtaisten tietomallien ja sanomakuva-
usten määrittelyyn. Vuorovaikutusmalleina määritellään mm. sovellusrooleja ja liipasintapahtumia. Näiden malli-
en pohjalta tuotetaan tarkat sanomamäärittelyt. 
 
Myös CDA (Clinical Document Architecture) R2 -standardi kuuluu HL7 versio 3 -standardeihin, mutta tässä työs-
sä keskitytään HL7 versio 3 -standardien käyttöön sanomanvälityksessä. 
 
Suomessa HL7 versio 3-sanomia on kehitetty ja paikallistettu seuraavilla alueilla: 
- ajanvarausrajapinnat erityisesti alueellisten ja web-ajanvarauspalvelujen toteuttamiseksi, 
- medical records -sanomat, joita käytetään erityisesti sähköisten potilasasiakirjojen välittämiseen potilastieto-

järjestelmien ja kansallisen arkiston välillä sekä sähköisen reseptin tiedonvälityksessä, 
- kuolinsanomat väestörekisterikeskukselle. 
 
Vuonna 2007 Suomen HL7-yhdistyksessä ollaan lisäksi paikallistamassa mm. potilashallinnon sanomia, tieto-
tyyppejä sekä yleisiä sanomien osia. Myös ajanvaraus- ja medical records -ratkaisujen kehittäminen ja tarken-
taminen jatkuu. 
 
Tässä työssä kuvatut kokemukset liittyvät pääosin ajanvarausrajapintojen kehittämiseen SerAPI-
hankkeessa. HL7 versio 3 valittiin hankkeessa aiemmin tehtyjen vaatimus- ja toiminnallisten määrittelyjen 
tekniseen tarkennukseen. Tehty pohjatyö sisälsi mm. tarvittavien tietojen, toimintojen sekä perusarkkitehtuu-
rin määrittelyt alueellisten ajanvarauspalvelujen liittämiseksi paikallisiin ajanvarausjärjestelmiin [3]. Mukana 
on myös kokemuksia arkiston ja sähköisen reseptin medical records -sanomien kehittämisestä.  
 
Standardien arviointi- ja valintamalli 
 
Standardin hyödyntämiseksi on pystyttävä muodostamaan yleiskuva sen tarkoituksesta, soveltuvuudesta erilai-
siin tilanteisiin ja vaikutuksista. Tätä varten on kehitetty malli standardien arviointiin ja valintaan [4, 5]. Mallissa on 
54 tarkasteltavaa kohtaa, jotka on ryhmitelty käytettäväksi yhdeksän arviointilomakkeen avulla. Mallin pääosat 
(lomakkeet) on esitetty taulukossa 1. 
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Tässä työssä esitetään arviointi HL7 versio 3-standardista ja erityisesti sen ajanvaraus-soveltamisalueesta. Tä-
mä arviointi sekä HL7 versio 3 -sanomastandardien käytöstä, paikallistamisesta ja määrittelystä sekä ajanva-
raussovellusalueen hyödyntämisestä saadut kokemukset jäsennetään arviointi- ja valintamallin avulla. 
 
Taulukko 1. Standardien arviointi- ja valintamallin tarkasteltavat kohteet [4, 5]. 
 
Osa Tärkeimmät arvioitavat seikat 
Yhteenveto Standardin tarkoitus ja kattama alue, peruslähestymistapa yhteentoimivuuteen  
Tiedot ja semantiikka Mitä tietoja määritys kattaa, abstraktiotaso, merkitykset, tietomallit, esitysmuoto. 
Toiminnot ja vuorovai-
kutus 

Mitä toimintoja määritys kattaa, minkä tyyppisesti ne on määritelty, ajoitus, toiminnal-
liset ominaisuudet, poikkeukset. 

Sovellusinfrastruktuuri 
ja arkkitehtuuri 

Liitettävyyden perusratkaisut, tiedonsiirto, rajapinnat, vuorovaikutusmallit, ratkaisun 
osat ja niiden vastuut. 

Tekniset ratkaisut Rajapintojen, tietojen, viestinvälityksen, turvallisuuden ym. tekniset ratkaisut. 
Joustavuus, tarkkuus, 
laajennettavuus 

Määritysten mukaisuuden toteaminen, profilointi, sertifiointi, pakolliset ja vapaaehtoi-
set piirteet. 

Kyspyys, käytön laa-
juus, asema 

Virallinen / teollisuusstandardi, kansainvälisyys, hyödyntämisen laajuus, opittavuus, 
tukipalvelut. 

Suhde järjestelmän 
elinkaareen Käyttö eri vaiheissa: vaatimukset, analyysi, suunnittelu, toteutus, ylläpito. 

Terveydenhuoltospesi-
fit piirteet 

Käyttöalue terveydenhuollossa, suhde hoitoon, hallintoon, tukipalveluihin ja infrastruk-
tuuriin. 

 
 
HL7 versio 3 Scheduling arviointi ja kokemuksia  
 
Tässä osiossa tarkastellaan arviointimallin eri kohtia HL7 versio 3 -standardin suhteen. Esimerkki sovellusaluee-
na käytetään ajanvarausta [6]. Lisäksi tuodaan esille kokemuksia ja haasteita HL7 versio 3 -viestinvälityksestä 
yleisesti ja ajanvaraussovellusalueen osalta. Arvioitaessa tiettyä sovellusaluetta on huomioitava, että, monet rat-
kaistavista asioista on määritelty HL7-määritysten yleisissä osissa. Tällaisia ovat esimerkiksi eri tietomallien käyt-
tö, XML-rajapintatekniikan hyödyntäminen, web services -tiedonsiirron määritykset sekä sanastojen (vocabulary) 
määrittelyt. 

 

 

 
 

Kuvio 1. Osa HL7 Scheduling-sovellusalueen sanomakohtaista viestimallia (R-MIM). 

Sovellusaluekohtaiset määrittelyt koostuvat viestimalleista, sovellusrooleista, interaktiomäärittelyistä, viittauksista 
eri koodistoihin ja XML-skeemoista.  
Scheduling-sovellusalueen määritysten tavoitteena on kattaa ajanvarauksiin ja varattaviin aikaväleihin liittyvät 
pyynnöt, kyselyt ja erityyppiset ilmoitukset. Tällä hetkellä kuitenkin vain ilmoitusten lähettäminen ajanvarauksista 
ja varattavien aikavälien tilatiedon synkronointi sovellusten välillä on määritelty tarkasti [6]. 
 
Eri tietomallit ovat HL7 versio 3 -standardien olennaisin osa. Kaikki tietomallit määritellään yhteisen RIM-
tietomallin pohjalta. Tietomalleja käytetään sanomamäärittelyissä. Sovellusalueella tarvittavista tiedoista määri-

 
107



 
 

tellään sovellusaluekohtainen tietomalli (D-MIM, Domain Message Information Model). Tästä sovellusalueen 
mallista kehitetään sanomakohtaisia tietomalleja (R-MIM, Refined Message Information Model). Tietomalleja ha-
vainnollistetaan UML-luokkakaavionotaation laajennuksella (ks. kuva 1). Sanomakohtaisista tietomalleista tuote-
taan edelleen hierarkkisia sanomakuvauksia (HMD, Hierarchical Message Definitions) ja sanomarakenteiden 
XML-skeema -määrittelyjä. Pääkäsitteet on määritelty RIM-tietomallin mukaisesti perusluokkina (mm. act, role, 
entity) ja niiden välisinä suhteina (act relationship, participation, role relationship). Tietomalleissa ovat mukana 
kaikki viesteissä tarvittavat tietoelementit, joita rajoitetaan määritellyillä tietotyypeillä sekä koodattuilla tietoele-
menteillä, jotka sisältävät viittauksia ulkoisiin koodistoihin. Aina pakolliset tiedot määritellään, mutta pääosa tie-
tomallien tietosisällöistä on vapaaehtoisia; HL7-metodologian mukaan pakollisia tietoja määritellään lisää toteu-
tusten profiloinnin yhteydessä. Koodistojen laaja käyttö mahdollistaa semanttisen yhteentoimivuuden ja edistää 
yhdenmukaisuutta. Koodistojen käsittelyä tapahtuu kolmella tasolla: kiinteästi asetettujen rakenteellisten koodis-
tojen, kansallisten koodistojen ja toteuttajakohtaisten arvojoukkojen avulla [7]. Koodistojen ja sisällöllisen raken-
teen määrittelyistä saavutetaan merkittävimmät edut, kun tarvitaan laskennallista yhteentoimivuutta ja merkitys-
ten yhdenmukaistamista. Tietotyyppien yhdenmukainen määrittely sekä yleisten sanomaelementtien hyödyntä-
minen ovat selviä hyötyjä HL7-mallinnuksessa. 
 
RIM-tietomallin oikeaoppinen soveltaminen johtaa sanomamäärittelyissä moniin sisäkkäisiin rakenteisiin, eikä 
aina ole selvää, mikä RIM-luokista tietyn seikan esittämiseen sopii parhaiten. Lisäksi esimerkiksi "Observation"-
luokan yleinen tietotyyppimäärittely mahdollistaa luokan käyttämisen käytännössä mihin tahansa tarkoitukseen, 
mikä ei tietenkään ole oikeaoppista mallinnusta. Mallien tarkentamisessa käytettävälle "kloonaus"-
lähestymistavalle, jossa käytettäviä korkeamman tason mallin attribuutteja rajoitetaan, ei ole vastinetta oliomaa-
ilmassa, ja mallinnuskäytäntöjen opettelu vie aikaa. Käytännössä mm. kaikkia kotimaisissa ajanvarausvaatimuk-
sissa tarvittavia käsitteitä (mm. palvelutuote) ei löydetty valmiina Scheduling-soveltamisalueen määrittelyistä. 
Tarvittavat käsitteet sekä muut laajennukset, kuten lähetteen liittäminen ajanvarauksiin, pystyttiin kuitenkin mää-
rittelemään RIM-mallin avulla.  
 
Toiminnallisuuden osalta HL7 versio 3 -määrityksissä määritellään sanomapohjaisia interaktioita sovellusrooli-
en välillä. Toiminnalliset seikat määritellään sovellusroolien, liipasintapahtumien ja interaktioiden (sanomat) avul-
la. Toiminnallisuuden pääluonne on tiedon lähettämistä ja vastaanottamista, vaikka esim. ajan varaaminen voi-
taisiin nähdä hyvinkin kutsu-vastaus-tyyppisenä palveluna. Scheduling-sovellusalueella oli tunnistettu ajanva-
rauspyynnöt ja -kyselyt, mutta niitä ei oltu määritelty tarkasti, joten määrityksiä jouduttiin kehittämään eteenpäin 
suomalaisten tarpeiden pohjalta. Eri sanomien ajalliset yhteydet, toiminnalliset virhetilanteet tai sanomien suhde 
eri osapuolten lukumäärään eivät ole selvästi määriteltyjä. Scheduling-sovellusalue sisältää esimerkkejä viestei-
hin liittyvistä työnkuluista, ja keskeisistä sanomista on mukana UML-sekvenssikaavio. Määriteltyjen liipasinta-
pahtumien tarkoitus on kuvata tosielämän tapahtumia, jotka aiheuttavat sanomia, mutta käytännössä useilla so-
vellusalueilla tapahtumat vastaavat täysin asiaan liittyviä viestejä, eikä tapahtumien käyttötarkoitus viesteissä ole 
aina kovin selvä. Kysely-tyyppiset sanomat muodostetaan HL7 versio 3:ssa eri tavalla kuin muut sanomat. Nii-
den mallinnuksessa käytetään runsaasti parametreja, mikä aiheuttaa paljon jäsentämistarvetta. Tämän lisäksi 
tarvittaisiin malleja korkeamman abstraktiotason kyselyille (esim. "potilaan lääkitykset"). 
 
Arkkitehtuuriseikat on tyypillisesti jätetty HL7-standardoinnin ulkopuolelle. HL7 versio 3 -standardeja onkin so-
vellettu erilaisiin kansallisiin ja paikallisiin arkkitehtuureihin hyvin eri tavoin. Myöskään HL7 Scheduling -
sovellusalueella ei määritellä ratkaisujen arkkitehtuuria. Ajanvaraus-sovellusalueen kuvauksen [6] keskeisissä 
toiminnoissa hyödynnetään vain yksisuuntaisia ilmoitusviestejä, jolloin arkkitehtuurista muodostuu automaatti-
sesti tapahtumapohjainen. Kyselyjen ja pyyntöjen kautta perusarkkitehtuurina on kuitenkin kutsu-vastaus-
tyyppinen vuorovaikutusmalli. Sanomapohjainen ja asynkroninen sanomien välitys sekä viestinvaihdon käynnis-
täminen eri osapuolten toimesta ovat yleisiä arkkitehtuuriratkaisuja HL7 versio 3-viestinnässä. Näitä seikkoja ei 
kuitenkaan ole kuvattu kovinkaan selvästi, ja yleisten sanomaliikennemääritysten soveltaminen erityyppisillä 
kommunikointimalleilla on tarpeen. Käytännössä HL7 versio 3 -viestejä välitetään usein integrointialustojen avul-
la. 

Tekniset yksityiskohdat XML-määrittelyjä lukuun ottamatta ovat HL7-sovellusaluemäärittelyjen ulkopuolella. Itse 
asiassa edes sovellusalueiden XML-rakenteet (ks. kuva 2) eivät ole normatiivisia. Malleista sanomamäärittelyihin 
siirrytään ITS (Implementation Technology Specification) -määrittelyjen avulla. Esimerkiksi XML ITS sisältää sa-
nomamallin pohjalta tehtävien XML-elementtien nimien generoinnit ja tyyppimuunnokset. Siirtymää oliomallista 
XML-viesteihin on vaikeaa määritellä siten, että kaikki tiedot saadaan esitettyä hävikittömästi. HL7-tietotyyppien, 
sanomamäärittelyjen ja ohjelmointikielten vastaavuudet ovat suhteellisen vaikeasti määriteltäviä, mutta yleisten 
kirjastojen käyttö helpottanee asiaa tulevaisuudessa. HL7 versio 3 tarjoaa tällä hetkellä kolme vaihtoehtoista sa-
nomanvälitystapaa: web services, ebXML ja MLLP -protokollat. Viestintään liittyen ei määritellä esimerkiksi ses-
sionhallintaan, verkkotason osoitteisiin, rekistereihin tai turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja. Näissä seikoissa voi-
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daan käyttää eri sanomanvälitystavoille sopivia ratkaisuja. Ajanvarauksessa hyödynnetyissä HL7 web services -
tiedonsiirron määrityksissä on päällekkäisyyksiä toimialariippumattomien web services -määritysten ja myös HL7 
version 3 yleisten viestikehys-määrittelyjen kanssa. Käytännössä onkin valittava esimerkiksi, millä kaikilla tasoilla 
hoidetaan esim. "osoitteiden" hallintaa. XML-tietotyyppien käyttötavat HL7 versiossa 3 saavat aikaan sen, että 
ohjelmistojen välinen tietotyyppien sopiminen on tehtävä tarkennetussa soveltamisoppaassa tai vasta ohjelman 
suorituksen aikana. Tämä vaikeuttaa myös XML-välineiden automaatio-ominaisuuksien käyttöä. 

 
Kuvio 2. Osa HL7 versio 3-ajanvarausviestien XML-määrittelyä (schema). 

 
Joustavuuden, tarkkuuden ja laajennettavuuden suhteen Scheduling-määrityksissä ei ole varsinaisia määrit-
telyjen mukaisuuden (conformance) kriteerejä lainkaan. Sovellusroolit sitovat viesteihin liittyviä vastuita osallistu-
viin sovelluksiin. Varsinainen määrittelyjen mukaisuus kuvataan HL7 versio 3:ssa kehitysprosessin loppuvai-
heessa. Määritysten mukaisuuden (onko tietty rakenne sanomassa) lisäksi on määriteltävä, mitkä tiedot ovat pa-
kollisia. Monet tietoalkiot ovat vapaaehtoisia, mikä vaatii tiukempien soveltamisoppaiden kehittämistä tarkasti 
määriteltyihin käyttötarkoituksiin, kuten alueellinen ajanvaraus. Scheduling-sovellusalueen keskeneräisyyden 
vuoksi ajanvarausmäärittelyihin tarvittiin kansallisia laajennuksia. Laajennukset on tehty HL7-kehitysprosessin 
mukaisesti, ja ne on mahdollista viedä kansainväliseen käsittelyyn. Se, että XML-sanomamääritykset eivät ole 
normatiivisia, mahdollistaa esimerkiksi vapaaehtoisten elementtien muuttamisen pakolliseksi tai paikallisesti yk-
sinkertaistetut ratkaisut, jolloin voidaan olla HL7-määrityksen "mukaisia", vaikkeivät yksityiskohdat ole määritelty 
samalla tavoin tai yhtä joustavasti kuin standardissa.  
 
Kypsyyden ja aseman suhteen HL7 versio 3 -määritykset ovat vapaaehtoisuuteen perustuvia avoimen hyväk-
symisprosessin läpi käyneitä standardeja. Scheduling-määritykset, kuten monet muutkin HL7-sovellusalueet, 
ovat kehitysvaiheessa, eikä niiden toteutuksia ole helposti löydettävissä. Myös yleisesti ottaen HL7 versio 3 -
standardien käyttöönotto on ollut suhteellisen hidasta [8]. HL7 version 2 laaja käyttö monissa maissa on osin hi-
dastanut version 3 käyttöönottoa. Lisäksi läheskään kaikki HL7 version 2 määrityksiin määritellyt sisällöt tai sa-
nomat eivät ole määriteltyinä version 3 vastaavilla sovellusalueilla. Scheduling-sovellusalue sisältää n. 50 melko 
selvästi kirjoitettua tiedostoa (arviolta n. 100 sivua), mutta myös vaatii metodologian sekä standardipaketin tun-
temusta mm. koodistomääritysten, tietotyyppien ja yleisten viestityyppien osalta. Dokumentaation suuri koko-
naismäärä vaikeuttaa opittavuutta niille, jotka ovat tutustumassa standardiin [8]. HL7-äänestyspaketti muuttuu 
noin kolme kertaa vuodessa, ja normatiivinen HL7 versio 3 -paketti ilmestyy kerran vuodessa. Soveltamisen 
kannalta ei aina ole selvää, mitkä sovellusalueista ja määrityksistä tulevat muuttumaan. Lisäksi eri maissa (esim. 
Englanti) on sovellettu HL7 versio 3 -menetelmiä, mutta kehittämisen tuloksia ei ole viety takaisin kansainväli-
seen standardointiin. Paikallisten tai tilannekohtaisten soveltamisoppaiden tekeminen on yleistä HL7 versio 3 
-määrittelyihin liittyen. HL7-organisaation monet komiteat eivät myöskään aina määrittele asioita yhdenmukai-
sesti tai hyödynnä toistensa tuotoksia.  
 
Kehitysprosessin suhteen HL7 versio 3 -standardien hyödyntäminen vaatii HL7-erityispiirteiden opettelua, mal-
lien lukutaitoa ja kokonaismenetelmän tuntemusta, vaikkei varsinaisesti oltaisikaan määrittelemässä uusia malle-
ja. Tietomalleista vain RIM on UML-malli: muut tietomallit sisältävät erillisen UML-profiilin avulla tehtyjä laajen-
nuksia. RIM-mallin käyttö on luokkien ja attribuuttien valintaa ja rajoittamista, mutta samojen seikkojen määritte-
lyyn voidaan usein valita useita eri luokkia tai attribuutteja. Tekniset XML-määrittelyt, sanomaesimerkit ja paikal-
liset soveltamisoppaat ovat toteutusten tärkeimpiä lähtökohtia. HL7 versio 3 -malleja voidaan käyttää joko järjes-
telmien toteutuksen tai järjestelmien liitettävyyden malleina. 
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Terveydenhuoltospesifissä tarkastelussa havaitaan, että Scheduling-sovellusalue kattaa keskeisiä hallinnolli-
siin ja resurssien hallintaan liittyviä tehtäviä. Terveydenhuollon ammattilaisten näkökulma on keskeinen sovel-
lusalueen kuvauksissa. Suomessa HL7-toiminta nähdään pääosin teknisenä, kun taas sisällölliset asiantuntijat 
ovat kansainvälisesti avainasemassa eri sovellusalueiden määrittelyissä. 
 
Pohdinta ja yhteenveto 
 
HL7 versio 3 -standardien käyttö on laajenemassa Suomessa ja kansainvälisesti. Käytön laajeneminen on nos-
tanut esiin myös kehittämiskohteita. Ajanvarausmäärittelyissä havaittiin, että moniin tarvittaviin toiminnallisiin 
vaatimuksiin ja tietoihin löytyi valmiita malleja HL7 versio 3 Scheduling-paketista. Se valittiin hyödyntämisen poh-
jaksi, mutta siihen oli välttämätöntä määritellä myös laajennuksia. Ajanvarausrajapintojen määrittelyssä ja HL7 
version 3 hyödyntämisessä päähaasteita ovat olleet seuraavat: 
• olemassa olevan tietämyksen puute: HL7 version 3 käyttö vaatii myös mallinnuksen, tietotyyppien, nimeämis-

käytäntöjen, rajoitteiden esittämisen yms. opiskelua ja käytäntöjen tarkentamista, ja määrittelyjen tekoon on ol-
lut vain vähän valmista asiantuntemusta saatavilla, 

• sovellusalueen keskeneräisyys, joka aiheuttaa työtä ja erityyppisten vaatimusten harmonisointia, 
• paikallisten vaatimusten vastaavuuksien määrittely standardien tietomalleihin, jonka voi tehdä useilla tavoilla ja 

vaatii lisäyksiä ja käsitteiden vastaavuuksien "keksimistä", 
• tarvittavien koodistojen puuttuminen, (joka ei ole sinällään HL7 versio 3 -ongelma), 
• tietojärjestelmien erilaiset tulkinnat määrityksistä, käsitteelliset erot sekä järjestelmäkohtaisten tietojen välittä-

misen erottaminen yhteisistä, 
• eri mallien ja määritysten (ml. sanomaesimerkit) välinen jäljitettävyys; mallien välisiin muunnoksiin liittyvät muu-

tokset esim. pakollisuuksissa ja rajoitteissa vaativat erityishuomiota,   
• HL7-määritysten kehitysvälineistö (joka helpottaisi edellä kuvattua jäljitettävyysongelmaa) on rakennettu useis-

ta eri osista, osin vanhentunut, ja jolla on korkea käyttöönottokynnys. 
 
Vastaavan tyyppisiä haasteita on kohdattu myös mm. Englannissa ja Hollannissa, joissa lisäksi on kiinnitetty 
huomiota mm. sanomien kokoon ja luettavuuteen sekä useisiin edellisessä luvussa kuvattuihin seikkoihin, eten-
kin koodistoihin. HL7 versio 3 RIM-mallin lähestymistapaa suhteessa tietomallinnukseen sekä dokumentaation 
puutteita on arvosteltu myös kirjallisuudessa [8]. 
 
Hyödyt HL7 version 3 käytöstä muodostuvat valmiina saatavien ratkaisujen ja osittain parantuneen yhdenmukai-
suuden kautta: 
• HL7-sovellusalueet ja -tietotyypit sisältävät runsaasti valmiiksi mallinnettuja ja ratkaistuja seikkoja, joista suuri 

osa on yleiskäyttöisiä, 
• yhtenäisen tietomallin, metodologian ja koodistojen käsittelytavan ansiosta toteutusten erot ovat pienempiä 

kuin esimerkiksi HL7 versio 2 -sanomia käytettäessä, 
• mallipohjainen kehitysmenetelmä tehostaa kehitykseen liittyvää viestintää, teknologiariippumattomuutta ja rat-

kaisujen vähittäistä tarkentamista, 
• HL7 versio 3 nojautuu voimakkaasti XML:n käyttöön, mikä edistää mm. sanomien käsittelyä yleisillä välineillä ja 

alustariippumattomuutta, 
• RIM-tietomalli mahdollistaa terveydenhuollon toimialan käsitteiden ja niiden välisten suhteiden kuvaamisen vi-

suaalisesti ja parantaa kuvausten ja merkitysten yhdenmukaisuutta,  
• sanomien muodostaminen mallien pohjalta, teknisten ja tiedonvälitysratkaisujen tarkennukset ja muut suunnit-

telupäätökset ovat yhtenäisiä, mikä mahdollistaa entistä tehokkaamman uudelleenkäytön, välineautomaation ja 
oppimisen. 

 
HL7 versio 3 on edelleen kehittyvä standardijoukko, jossa on myös tunnistettuja puutteita ja vikoja. Siitä huoli-
matta se tarjoaa runsaasti valmiita ratkaisuja, jos tavoitteena on integrointiratkaisujen laskennallinen ja semantti-
nen yhteentoimivuus. Samanaikaisesti HL7 versio 3-kehityksen kanssa on kehittynyt runsaasti toimialariippumat-
tomia ratkaisuja (XML, web services, ebXML jne.), joita on pystytty yhdistämään HL7-kehitykseen vaiheittaisen 
ja mallipohjaisen kehitysprosessin ansiosta. HL7 version 3 käyttö vain yhdellä sovellusalueella ei kuitenkaan ole 
järkevää. Tarvittavaa opiskelua ja infrastruktuuria on järkevää hyödyntää useammissa soveltamiskohteissa. Ai-
heeseen liittyvä koulutus ja "minimiosaamistason" määrittely on tarpeen hyödyntämiskynnyksen madaltamiseksi. 
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Tiivistelmä 
Artikkelin esittelemässä tutkimushankkeessa tarkasteltiin lääkitystiedon integrointia potilastietojärjes-
telmissä. Tutkimuksessa tehtiin lääkitystiedon hallinnan kansallinen sekä kansainvälinen tilannekat-
saus sekä selvitettiin lääkitystiedon käsittelyä Turun terveystoimen käyttämässä Pegasos-potilas-
tietojärjestelmässä: miten lääkitystietoa käsitellään, mikä on tiedon sisältö ja millaisia ovat tiedontar-
peet. Potilastietojärjestelmän lääkitystietoja verrattiin myös ydintietomäärittelyihin. Tuloksena oli, että 
potilastietojärjestelmissä keskeisimmät ongelmat liittyvät päällekkäiseen kirjaamistyöhön, tiedon saa-
tavuuteen erityisesti yli organisaatiorajojen sekä kokonaislääkityksen vaikeaan hahmottamiseen. Kan-
sainvälisessä katsauksessa todettiin lääkitystiedon hallinnan kehittämisen olevan ajankohtainen aihe 
myös muualla ja erilaisia kansallisia ratkaisumalleja olevan suunnitteilla. 
 
 
Johdanto 
 
Terveydenhuollossa lääkitystieto on hyvin keskeisessä asemassa, sillä oikealla lääkityksellä on merkittävä vaiku-
tus hoidon onnistumiseen. Lääkityksen oikeellisuuden välttämätön edellytys on hyvä kuva potilaan kokonaislää-
kityksestä, jolloin päällekkäisen lääkityksen ja interaktioiden riski pienenee. Lääkitystiedon tulisikin olla saatavilla 
helposti ja joustavasti sekä organisaation sisällä että yli organisaatiorajojen kaikille sitä tarvitseville – mukaan lu-
kien potilas tai omainen. Tarvetta lääkitystiedon hallinnan kokonaiskuvan selkeyttämiselle on viime vuosina ko-
rostanut entisestään hoito- ja palveluketjujen ulottuminen yli organisaatiorajojen. Tällä hetkellä tieto potilaan ko-
konaislääkityksestä ei ole aina saatavilla helposti, koska lääkitystieto voi olla hajautuneena useaan toisistaan 
erilliseen tietojärjestelmään. Tietoja ei saada haettua ulkoisista järjestelmistä ja sen seurauksena kokonaislääki-
tystä saatetaan selvitellä paperiresepteistä, lääkityskorteista tai potilaalta kyselemällä. 
 
Tutkimuksen päätehtävä on ollut tuottaa suuntaa-antavia tuloksia lääkitystiedon integroinnin nykytilanteesta ja 
pohjustaa siten jatkotutkimusta. Tutkimuksen näkökulma painottuu tietoon, tiedon käyttöön ja tiedonkulkuun. 
Tutkimus on tehty osana Tekes-rahoitteista Lääkitystiedon hallinta -hankekokonaisuutta, joka käynnistyi vuonna 
2006. 
 
Tutkimuksessa tehtiin katsaus kansalliseen sekä kansainväliseen tilanteeseen. Kansallisessa katsauksessa tut-
kittiin, millaisessa ympäristössä toimitaan tarkoituksena voida huomioida ne tavoitteet ja reunaehdot, joita tähän 
mennessä tehty työ, kansallisen arkiston käyttöönotto, sähköinen resepti, sekä käynnissä olevat muut projektit 
asettavat lääkitystiedon integroinnille. Kansainvälisessä katsauksessa tutkittiin, miten lääkitystiedon hallintaa py-
ritään kehittämään Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa ja Sloveniassa. 
 
Turun terveystoimessa käytetään Pegasos-potilastietojärjestelmää, johon tutustuttiin keskittyen lääkitystiedon 
sisältöön, tiedon saatavuuteen ja tiedon käsittelyyn. Pegasoksen lääkitystietoja verrattiin myös lääkitystietoihin 
ydintietomäärittelyssä. 
 
Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkimuksen tarkoitus on ollut hahmottaa keskeiset lääkitystiedon käyttötilanteet, tiedontarpeet, tiedon käyttäjät 
sekä tunnistaa tiedonkulun ongelmakohdat ja kehittämistarpeet.  
Perehtymällä kirjalliseen materiaaliin pyrittiin saamaan käsitys kansallisesta sekä kansainvälisestä tilanteesta. 
Kansallista toimintaympäristöä määrittää muun muassa kansallisen arkkitehtuurin suunnittelutyö (STM 2006a), 
hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (HE 2006a), laki 
sähköisestä reseptistä (HE 2006b) ja opas ydintietojen toteuttamisesta (STM 2006b). Kansainvälisessä kat-
sauksessa pyrkimyksenä oli löytää kohdemaista tietoa siitä, miten lääkitystieto huomioidaan kansallisen ta-
son suunnitelmissa. 
Pegasos-potilasjärjestelmän tutkimisessa on käytetty erityisesti opetusohjelmaa ja käyttöohjetta (WM-data, 
2005), jotka kuvaavat ohjelmiston kattavasti ja mahdollistivat myös järjestelmän sisältämän lääkitystiedon selvit-
tämisen. Järvi ja Tuominen (2006) ovat selvittäneet raportissaan reseptin elinkaarta Turun terveystoimessa ja 
mallintaneet lääkkeenmääräykseen, reseptien käyttöön ja osastohoidon lääkitykseen liittyviä prosesseja avoter-
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veydenhuollossa ja osastohoidossa sekä raportoineet ongelmakohtia prosesseihin ja potilastietojärjestelmän 
käyttöön liittyen. Raportista paljastui joitakin lääkitystiedon käytön ja saatavuuden ongelmakohtia, jotka saivat 
vahvistusta tässä tutkimuksessa tehdyssä pitkäaikaissairaanhoidon osastolääkärin haastattelussa Turun terve-
ystoimessa. Noin tunnin mittainen haastattelu tehtiin lokakuussa 2006. Haastattelussa selvitettiin tarkemmin niitä 
tapoja, joilla tietoa lääkityksestä saadaan, ja millaisia ongelmia lääkitystiedon käytössä esiintyy. 
 
Kansallinen tilanne 
 
Kansallisen tilannekatsauksen keskeinen motiivi on voida huomioida ne tavoitteet ja reunaehdot, joita tähän 
mennessä tehty työ, kansallinen arkisto, sähköinen resepti, sekä muut käynnissä olevat hankkeet asettavat lää-
kitystiedon integroinnille. Integrointitavan on oltava ristiriidaton suhteessa kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin. 
Rakenteisilla ydintiedoilla tarkoitetaan ”yhteisesti sovittua tietosisältöä keskeisimmille potilaskertomuksen 
tiedoille” (STM 2006b). Määrittely kattaa kaikki potilaskertomuksen keskeiset osat käsittäen siten myös poti-
laan lääkehoidon. Lääkitystiedon kirjaustapa sekä tietosisältö on määritelty ydintiedoissa, siksi onkin huomi-
oitava ydintietomäärittelyt ja arvioitava myös niiden käyttökelpoisuus tutkimuksen edetessä. 
Kuntaliiton koordinoimissa klusterihankkeissa valmistellaan valtakunnallisten vaatimusten käyttöönottoa eri 
potilastietojärjestelmissä. Järjestelmien täytyy tulevaisuudessa hyödyntää rakenteisia ydintietoja sekä yhtei-
sesti sovittuja koodistoja ja rajapintoja. Lisäksi tulee toteuttaa kansallinen varmennepalvelu, sähköinen alle-
kirjoitus ja suostumuksenhallinta lain ja määritysten edellyttämällä tavalla. (STM 2006c; STM 2006d) 
Nyttemmin hyväksytty hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsit-
telystä (HE 2006a) sekä kansallisen arkkitehtuurin kehitystyö ohjaavat ja asettavat vaatimuksia sille, miten 
lääkitystietoa voidaan käyttää ja millä tavoin integraatio on mahdollista toteuttaa. 
Sähköisen reseptin käyttöönotolla on myös oma tehtävänsä lääkitystiedon hallinnan kokonaisuudessa. Laki 
sähköisestä reseptistä (HE 2006b) on hyväksytty ja astuu voimaan 1.4.2007. On kuitenkin vielä epäselvää, 
mikä sen rooli tarkalleen tulee olemaan. Joka tapauksessa se on vain osa ratkaisua, eikä sen varaan voida 
perustaa kokonaisvaltaista lääkitystiedon hallinnan mallia. Lakiesityksessä puhutaan nähdäkseni liian innok-
kaasti kokonaislääkityksen ongelmien ratkeamisesta sähköisen reseptin myötä. Apteekin reseptikeskuksesta 
saama tieto määrätyistä lääkkeistä ei kata välttämättä kaikkia potilaan lääkityksiä, esimerkiksi paperiresepte-
jä, ja kokonaan ulkopuolelle jäävät käsikauppalääkkeet tai luontaistuotteet, joilla voi kuitenkin olla ratkaiseva 
merkitys uutta lääkettä määrättäessä. Lääkitystietoa tarvitaan myös erilaisissa tilanteissa, mikä tarkoittaa tar-
vetta joustaville tiedon esittämistavoille. Sähköisistä resepteistä ei ole hyötyä esimerkiksi jaettaessa lääkkeitä 
osastolla, vaan lääkitystieto tulisi voida esittää käyttötilanteen edellyttämällä tavalla. 
 
Kansainvälinen tilanne 
 
Tutkimuksessa tehtiin myös katsaus lääkitystiedon hallinnan kansainväliseen tilanteeseen. Maiksi valikoitui-
vat Ruotsi, Tanska, Saksa ja Slovenia. Kolmea ensimmäistä on käsitelty pääosin sähköisen reseptin osalta 
sähköisen reseptin pilotoinnin vaiheiden I ja II loppuraporteissa (Hyppönen 2005; Hyppönen et al. 2006). 
Raportit kuvaavat myös kansallisen arkkitehtuurin toteutustapaa ja niistä voi pääpirteissään tulkita lääkitys-
tiedon asemoitumista kokonaisuuteen. Lisäksi tietoa on kerätty muun muassa tanskalaisten terveysportaalis-
ta sundhed.dk (Sundhed.dk 2006) sekä Saksan terveysministeriön materiaaleista (Federal Ministry of Health 
2006). Slovenian ratkaisua lääkitystiedon kirjaamisen ja saatavuuden kehittämiseksi on esitelty The World of 
Health IT 2006 -konferenssissa (Sušelj 2006). Vaikuttaisi siltä, että lääkitystiedon hallintaa on lähdetty rat-
komaan usein lähinnä sähköisen reseptin avulla. Lääkitystiedon hallinnan puutteet ja ongelmat tunnistetaan 
pitkälti samoiksi, kuin meillä Suomessa. 
Tällä hetkellä kaikissa tarkastelluissa maissa jo käytössä olevat kansalliset ratkaisut rajoittuvat lääkitystiedon 
osalta resepteihin. Saksaa lukuun ottamatta kaikissa maissa oli käytössä sähköinen resepti. Tanskassa ja 
Ruotsissa sähköistä reseptiä käytetään jo enemmän kuin perinteistä, mutta kehitystarpeita nähdään vanhen-
tuneiden ja liian rajoittuneiden ratkaisujen vuoksi olevan. Kehitystyö on kaikissa maissa tavoitteiltaan kansal-
lisen tason integraatiota, missä sähköinen resepti on osa laajempaa kokonaisuutta. Lääkitystiedon käsittely 
vaikuttaisi kuitenkin keskittyvän paljolti lääkemääräyksiin, eikä kokonaisratkaisuun ole vielä valmistunut mal-
lia ilmeisesti näissäkään maissa. 
Saksan ja Slovenian terveyskorteille tullaan lisäämään myöhemmässä vaiheessa tietoa muun muassa ap-
teekista ostetuista käsikauppalääkkeistä. Saksassa kortille voidaan jatkossa tallettaa tieto myös lääkeyli-
herkkyyksistä, mutta nähtävästi tämä tieto on tarkoitettu vain akuuttihoitoa varten, eikä sitä voi nähdä esi-
merkiksi apteekissa. (Federal Ministry of Health 2006; Sušelj 2006) 
Arkkitehtuuriltaan kansallisen tason ratkaisuita on pääpiirteissään kolmenlaisia: keskitetty arkistointi, hajau-
tettu, linkitykseen perustuva ratkaisu, sekä terveyskorttimalli (STM 2006a). Valittu malli heijastuu siihen, mi-
ten lääkitystiedon käsittely toteutetaan kansallisesti. Suomi edustaa kansallisella arkkitehtuurillaan näistä en-
simmäistä, keskitettyä mallia, missä hoitavan organisaation ulkopuolelta tarvittava tieto tultaneen saamaan 
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kansallisesta sähköisestä arkistosta. Tutkituissa maissa näyttäisi olevan syntymässä malleja, joissa osa pal-
veluista toimii keskitetysti ja osa perustuen esimerkiksi läänikohtaisten järjestelmien linkittämiseen. Sloveni-
assa jo käyttöönotetussa mallissa lääkemääräykset tallennetaan kortille, Saksassa kortille tallennetaan joko 
itse resepti tai reseptiin ohjaava viitetieto – näyttäisi olevan vielä epäselvää, kumpaa tullaan käyttämään 
(Federal Ministry of Health 2006). Kortin lääkitystieto helpottaa lääkemääräysten selvittämistä, mutta ei vielä 
tässä muodossa auta esimerkiksi aiemman osastolääkityksen selvittämistä, vaan tietoa pitäisi voida jakaa 
järjestelmien välillä monipuolisemmin. 
 
Pegasos-potilastietojärjestelmä 
 
Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia lääkitystietoon liittyviä toimintoja Pegasos-potilastietojärjestelmässä on, 
mitä tietoa lääkityksestä on käytettävissä sekä missä ja miten sitä käytetään. 
Lääkitystieto jakaantuu järjestelmässä selkeästi kahteen osa-alueeseen: avohoito ja osastohoito. Avohoidon 
ja osastohoidon ohjelmistot ovat pitkälti itsenäisiä osioita ja myös lääkitystietoa käsitellään niissä eri tavoin, 
mikä on luonnollista erilaisten käyttötarpeiden johdosta. Avohoidossa työ painottuu voimassaolevan lääkityk-
sen ja lääkityshistorian tutkimiseen sekä lääkemääräyksien kirjoittamiseen ja uusimiseen. Osastohoidossa 
on reseptien kirjoittamisen sijaan keskeisempää lääkelistan luettavuus, lääkkeiden onnistunut jakelu ja lääki-
tyksen seuranta. Osastohoito-ohjelmistossa käytetään lääkekorttia, johon lääkkeet voidaan poimia avohoi-
don määrätyistä lääkkeistä tai aiemmista lääkekorteista. Ohjelmistojen välillä voidaan katsella ja hyödyntää 
ristiin potilaan lääkitystietoja. 
Vaikkakin potilastietojärjestelmä helpottaa työskentelyä, osastolla tehdään edelleen tarpeetonta kirjaamistyötä. 
Potilaan tullessa osastolle luodaan hoitojaksokohtainen lääkekortti, jolle poimitaan lääkkeet yksittäin ja ne myös 
palautetaan hoitojakson loputtua resepteiksi yksittäin. Lääkekortille kirjattaessa tietoja myös karsitaan luettavuu-
den parantamiseksi ja nämä tiedot palautetaan hoitojakson päätyttyä käsin resepteille. 
Lääkekortti kirjoitetaan alusta alkaen uudestaan aina hoitojakson alkaessa. Usein lääkitys muuttuu hoitojaksojen 
välillä kuitenkin vain pienin osin, ja edellisen hoitojakson lääkekortti tulisi tarvittavien muutosten jälkeen voida 
”hyväksyä” suoraan uudelle hoitojaksolle. Reseptien siirtäminen kortille vie aikaa, joten lääkäri antaa sen hoita-
jan tehtäväksi. Järjestelmää kehittämällä vältyttäisiin näiltä kirjaamisvaiheilta. 
Pegasoksesta saatavat lääkitystiedot rajoittuvat Turun terveystoimen yksiköihin, eikä liittymiä ole muihin järjes-
telmiin. Osastohoidossa ei koettu erityisen ongelmalliseksi lääkitystiedon saatavuutta, sillä valtaosin potilaiden 
lääkitykset ovat jo tiedossa ja potilastietojärjestelmään kirjattuina. Potilaat ovat usein olleet Turun terveystoimen 
ja Pegasoksen piirissä jo pidempään eivätkä käytä esimerkiksi yksityisiä lääkäripalveluita. Potilas voi kuitenkin 
käydä välillä osastolta esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, mistä seuraa lääkekorttien uusiksi kirjoittamisen takia 
ylimääräistä vaivaa. Pitkäaikaissairaanhoidon osastolle potilaat tulevat usein kotihoidon piiristä tai Turun yliopis-
tollisesta keskussairaalasta (Tyks). 
Turun terveystoimessa ei ole käytössä alueellisia järjestelmiä, kuten Alue-Pegasosta tai Fiale-palvelua. Tyksistä 
tullessa lääkitys tulee tavallisesti potilaan mukana paperilla. Käsin tehtävää kirjaamista suurempi ongelma ovat 
kuitenkin ne tilanteet, joissa lääkitystietojen saaminen vaatii aikaa ja vaivaa. Avohoidossa sekä niillä osastoilla, 
joilla on paljon lyhyitä hoitojaksoja, tietojen saaminen sähköisesti olisi varmastikin vielä hyödyllisempää. 
Pegasos-potilastietojärjestelmän lääkitystietoja verrattiin tutkimuksessa opetusohjelman ja käyttöohjeen pe-
rusteella (WM-data 2005) myös ydintietomäärityksiin (STM 2006b). Tulos oli, että Pegasoksen tiedot eivät 
kaikilta osin vastanneet ydintietomäärittelyitä, mutta toisaalta ydintietomäärittelyistä puuttui sellaisia tietoja, 
mitä Pegasos tarjosi. Eräs mielenkiintoinen yksityiskohta oli Pegasos-järjestelmän esittämä tieto reseptin uu-
sintakerroista. Tätä ei ole ainakaan suoraan huomioitu ydintietomäärittelyssä, vaikkakin sen voi todennäköi-
sesti selvittää ohjelmallisesti analysoimalla lääkityshistoriaa. Eroavaisuuksia löytyi myös aloitus- ja lopetus-
päivämäärien kirjaamisessa, jotka olivat vertailukohteissa osin erilaisia. Eräs huomio oli, että Pegasos ei 
vaadi lääkemääräyksen tekijältä lääkityksen päättymispäivän kirjaamista, minkä pakollisuus olisi kuitenkin 
perusteltua. Mikäli lääkkeelle ei ole laitettu päättymispäivää eikä sitä ole merkitty lopetetuksi, määrättyihin 
lääkkeisiin voi kertyä sellaisia lääkityksiä, jotka ensi silmäyksellä näyttävät jatkuvan, vaikka todellisuudessa 
ovat jo päättyneet. Lääkärin on tällöin vaivalloista saada selville potilaan ajantasainen lääkitys. Tämä ongel-
ma voimassaolevan lääkityksen selvittämisessä on todettu myös Järven ja Tuomisen raportissa (2006). Pe-
gasos käyttää lääkkeiden ATC-kooditusta, jota edellytetään ydintietomäärittelyissä. Ydintietomäärittelyn lää-
kitysosioita tulisi arvioida perusteellisemmin jatkossa, ennen kaikkea sitä miten hyvin ydintiedot vastaavat 
tiedontarpeita. 
 
Jatkotutkimus 
 
Tutkimuksen ensimmäinen vaihe ”Lääkitystiedon integrointi potilastietojärjestelmissä” päättyi vuoden 2006 lop-
puun. Tutkimusta on jatkettu tavoitteena mallittaa terveydenhuollon lääkintäprosesseja ja niiden tietotarpeita pai-
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nopisteen pysyessä edelleen tiedossa ja tiedon käytössä. Erityisesti analyysin kohteena on perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon välinen tiedonkulku. 
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa malleja, joilla voidaan kehittää lääkitystiedon hallintaa parantamalla lääkitys-
tiedon integraatiota terveydenhuollon tietojärjestelmissä ja vastaamalla tiedontarpeisiin kussakin tilanteessa toi-
minnallisesti ja sisällöllisesti oikealla tavalla. Lääkitysprosessin hallinnan onnistuminen tukee hyvää lääkehoitoa 
lisäten potilasturvallisuutta. 
 
Yhteenveto 
 
Tutkimus saavutti pääosin tavoitteensa tuottaa käsitys nykytilanteesta ja suunnata jatkotutkimusta keskeisiin ky-
symyksiin. Tutkimus esimerkiksi vahvisti käsitystä lääkitystiedon välityksen puutteellisuudesta yli organisaatiora-
jojen ja että lääkitystieto kulkee usein yhä paperilla.  
Kansainvälinen tilannekatsaus jäi osin pintapuoliseksi. Sopivan materiaalin löytäminen osoittautui odotettua työ-
läämmäksi ja teeman syvällisempi tutkiminen voisikin tarvita kokonaan oman projektinsa, josta saatuja ideoita 
voisi mahdollisesti hyödyntää kansallisessa kontekstissa. Keskeinen tulos on, että myös monissa muissa maissa 
on herätty kehittämään lääkitystiedon hallintaa osana kansallista terveydenhuollon tietojärjestelmien suunnitte-
lua. Tutkituissa maissa ei ole toistaiseksi tuotettu kokonaisvaltaisia ratkaisuja lääkitystiedon integraatioon ja hal-
lintaan, mutta esimerkiksi sähköinen resepti on tuotantokäytössä monissa maissa. 
Kansallinen katsaus viittaa siihen, että kokonaisvaltainen malli lääkitystiedon integroinnille ja tiedonkulun paran-
tamiselle tietojärjestelmissä puuttuu. Toisaalta lääkitystiedon hallinnan ongelmat ja niiden seuraukset, kuten 
päällekkäislääkityksen riski, tiedostetaan yleisesti. Parannetulle lääkitystiedon integraatiolle olisikin selkeä tarve. 
Tämänhetkiset suunnitelmat kansallisesta arkkitehtuurista, kansallisesta arkistosta tai sähköisestä reseptistä ei-
vät ratkaise lääkitystiedon käsittelyn ongelmia, mutta voivat hyvin toimia osana ratkaisua. Kokonaisvaltaisen lää-
kitystiedon integrointimallin tuleekin perustua niissä määriteltyihin periaatteisiin ja reunaehtoihin. 
Tutkimuksessa on saatu käsitys siitä, mitä lääkitystietoa Pegasos-potilastietojärjestelmässä on, miten sitä käsi-
tellään ja millaisia ovat tiedontarpeet. Tutkimus osoitti integroinnin kehittämiselle olevan tarvetta paitsi järjestel-
män sisällä, myös ulkoisiin järjestelmiin. Tulokset ovat todennäköisesti ainakin osin yleistettävissä koskemaan 
myös muita potilastietojärjestelmiä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. On tunnistettu monia keskeisiä kehi-
tystarpeita, mutta samalla nähty potilastietojärjestelmän myös nykyisellään helpottavan lääkitystiedon käsittelyä. 
 
Kiitokset 
 
Tämä tutkimus on osa Lääkitystiedon hallinta -hanketta, jonka tutkimustehtävänä on tukea kansallisiin infrastruk-
tuuriratkaisuihin pohjautuvin sovellus- ja prosessitason ratkaisuin kansallisia lääkitystiedon hankkeita. Rahoittaji-
na on Tekesin FinnWell-ohjelma ja joukko yrityksiä sekä alueellisia ja kunnallisia terveydenhuollon toimijoita. 
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Tiivistelmä 
Terveydenhuollon toiminta edellyttää päätöksiä eri toiminta-alojen turvaamiseksi. Keskeinen alue on 
talous, mutta myös muut toimintaan liittyvät seikat kuten resurssien riittävyys ja oikea kohdentami-
nen, toiminnan painopistealueiden suunnitteleminen ja toiminnan laadun seuraaminen vaativat pää-
töksiä ja monitahoista ajantasaista tietoa tuekseen. Diagnosis Related Groups (DRG) -luokitus on 
keskeinen taloudellisten päätösten tukena käytetty luokitus. Sen avulla on mahdollista seurata ja 
suunnitella myös muita toimintaan liittyviä tekijöitä, esimerkiksi resurssien hyödyntämistä ja kohden-
tamista tai sairaanhoitopiirin palvelujen tarvetta. Tässä artikkelissa on kuvattu DRG -luokitusta ja lä-
hestymistapaa tutkimukselleni, jossa kysytään hyödynnetäänkö luokituksen tietoja muussakin kuin 
taloudellisessa päätöksenteossa. 
 
 
Johdanto 
 
Terveydenhuollon organisaatioissa tehdään päätöksiä toimintaan, resursseihin, kehittämiseen ym. liittyen monel-
la eri tasolla - päätöksiä tekevät niin organisaation työntekijät kuin eriasteiset johtajat päivittäisessä toiminnas-
saan. Voidakseen tehdä kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivia ratkaisuja, he kaikki tarvitsevat tietoa eri-
laisten vaihtoehtojen mahdollisista vaikutuksista, hyödyistä/haitoista tai muista näkökohdista. Päätöksenteossa 
käytetään erilaisia päätöksen tukeen rakennettuja tietolähteitä kuten tilastoja, koosteita ym. kuvauksia nykyhet-
kestä ja tulevaisuuden näkymistä. Taloudelliset näkökohdat ovat nousseet tällä hetkellä hyvin näkyväksi tekijäksi 
päätöksenteon prosesseissa terveydenhuollossa. Vuoden 1993 valtionosuusuudistus oli tärkeä askel tervey-
denhuollon palvelumarkkinoiden vapauttamisessa (L1992/733). Yleinen tavoite valtionapu-uudistuksella oli an-
taa enemmän kunnille vapautta ja valtaa järjestää palvelut ja edistää taloudellisten resurssien tehokkaampaa 
käyttöä kunnallisten palveluiden tuottamisessa. Käytännössä uudistus muutti tapaa, jolla terveydenhuollon re-
sursseja oli kohdennettu; se myös vähensi keskushallinnon kontrollia ts. normiohjausta, ja lisäsi paikallista vapa-
utta palveluiden hankkimiseen (Mikkola 2002, 17.) 
 
Yksi tapa hinnoitella erikoissairaanhoidon kustannusten muodostumista on DRG -luokittelu. DRG -luokitus ryh-
mittelee sairaalajaksot mielekkäisiin kliinisiin ryhmiin potilaan iän, sukupuolen ja hoidon syynä olevan lääketie-
teellisen diagnoosin, suoritettujen toimenpiteiden, hoitoon vaikuttaneiden komplisoivien liitännäissairauksien ja 
sairaalasta poistumistavan perusteella (Mikkola, Keskimäki & Häkkinen 1998, 11.) DRG -luokitusta voidaan siten 
käyttää laskutuksen ja budjetoinnin lisäksi myös oman toiminnan seurantaan ja johtamiseen ja sen avulla on 
mahdollista verrata tuottavuutta eri sairaanhoitopiireissä. Hoitojaksot näyttävät myös käytön myötä lyhentyneen. 
DRG -luokitusta voidaan pitää järjestelmänä, joka tuottaa sisäisen ohjauksen kannalta hyvää tietoa ja kan-
nustaa henkilökuntaa. Hintoja on myös vähemmän kuin pitkälle eriytyneessä suoritepohjaisessa menetelmässä. 
Lisäksi sairaaloiden välistä vertailtavuutta pidetään parempana kuin muissa luokitustavoissa, vaikka kaikki käyt-
täjät eivät pidä hyvänä menetelmän keskinkertaistavaa piirrettä eikä kertoimien katsota vastaavan paikallisia olo-
ja. Toiminnan laatu ja vaikeustaso eivät tule riittävästi esille (Kaitokari, Punkari 2003, 19.) Tutkimukseni tarkoi-
tuksena on selvittää 1) kuinka paljon DRG -luokituksesta saatavaa tietoa käytetään muuhun kuin taloudelliseen 
seurantaan ja 2) missä määrin se vaikuttaa päätöksentekokokonaisuudessa. 
 
DRG -luokitus 
 
Alkuperäisen DRG -luokituksen kehittäjän R.B.Fetterin mukaan luokitus ryhmittelee sairaalajaksot mielekkäisiin 
kliinisiin ryhmiin potilaan iän, sukupuolen ja hoidon syynä olevan diagnoosin, suoritettujen toimenpiteiden, hoi-
toon vaikuttaneiden komplisoivien liitännäissairauksien ja sairaalasta poistumistavan perusteella. Kliinisen toi-
minnan kuvaamiseen tarkoitettu diagnoosi- ja toimenpidetietojen luokituksen hyväksikäyttö alkoi systemaattisesti 
Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa 1967 professori Robert B. Fetterin tutkimusryhmässä. Tavoitteena oli luoda 
järjestelmä sairaalapalvelun kliinisen toiminnan laadun seuraamiseksi ja varmistamiseksi. Perusoivalluksena oli 
nojautua teollisen laaduntarkkailun teorioihin. Teollisessa laaduntarkkailussa on tavoitteena varmistaa että mas-
satuotannossa pystytään löytämään ja poistamaan vialliset tuotteet, jolloin tuotantoprosessi pyritään pitämään 
mahdollisimman stabiilina ja välttämään sekä satunnaiset että systemaattiset virheet (Mikkola, Keskimäki & 
Häkkinen 1998, 11; Brommels, Virtanen & Liukko 1998, 5.) 
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Stabiili kliininen hoitokäytäntö tarkoittaa, että tietyssä diagnoosiryhmässä käytetään aina miltei samoja tutkimus- 
ja hoitomenetelmiä, jolloin voimavarojen tarve on keskimäärin vakio. Tällöin potilasryhmät, joiden tutkimus ja hoi-
to vaativat suunnilleen samanlaisen panostuksen, ovat luonnollisesti käyttökelpoisia sairaalatoiminnan "tuotteis-
tukseen" ja hinnoitteluun. Prosessin stabiliteetin kuvaamiseen käytettävät tutkimus- ja hoitotoimenpiteet ovat klii-
nisessä päätöksenteossa käsiteltäviä "lääketieteellisiä tuotantopanoksia", joille voidaan laskea yksikkökustan-
nus. Näin saadaan yhteinen väline kliinistä ja taloudellista päätöksentekoa varten. Hinnat ovat riippumattomia 
yksittäisen potilaan todellisista hoitokustannuksista ja taksat määritellään eri ryhmien keskimääräisten kustan-
nusten perusteella (Mikkola, Keskimäki & Häkkinen 1998, 11; Brommels, Virtanen & Liukko 1998, 6-7.) 
 
Ryhmittelyn avulla voidaan sekä kuvata voimavarojen käyttöä että seurata niiden tuotosta ja tehdä vertailua eri 
sairaaloiden välillä. Sitä voidaan käyttää monella tavalla määrittämään sairaaloiden voimavarojen kohdentamista 
ja toimintaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa hinnoittelun perusteena ovat kansalliset keskiarvot ja Kanadassa, Aust-
raliassa ja Portugalissa DRG - sovelluksia on käytetty globaalin budjetoinnin apuvälineenä. Luokitus voidaan 
nähdä yhtenä tapana kuvata sairaalan tuotteita. Luokitusjärjestelmä antaa tietoa kuhunkin DRG -ryhmään kuu-
luvien potilaiden lukumäärästä, hoidon kustannuksista ja kustannusrakenteesta ja keskimääräisistä hoitoajoista 
ja siten sen avulla voidaan kuvata ja vertailla eri sairaaloiden hoitotapoja, hoitojaksojen keskipituuksia, hoitojen 
saatavuutta ja kustannuksia. DRG -ryhmitys tuo myös mahdollisuuden tarkastella hoitojen kustannuksia ja niiden 
vaihtoehtoiskustannuksia eri hoitomuotojen ja DRG -ryhmien kesken.  Suomessa keskeisiä erityispiirteitä DRG - 
luokituksen soveltamiseen aiheuttavat kuntien pieni koko, kilpailun vähäisyys julkisessa terveydenhuollossa ja 
sairaalajärjestelmän hierarkkisuus. Ryhmittelyyn perustuvan tuotteistuksen ja kuntalaskutuksen pohjalta hoito-
kustannukset voidaan kohdistaa potilaisiin aikaisempaa paremmin ja välillisesti järjestelmä saattaa myös hillitä 
kaikkien kustannusten siirtymistä hintoihin, kuten suoritepohjaisessa laskutuksessa tapahtuu (Mikkola, Keskimä-
ki & Häkkinen 1998, 30–31; Lauharanta, Virtanen, Rotonen, Tierala, Kyllönen & Kekomäki 1997, 4210.) Mikkola 
(2002, 17) on todennut, että todelliset sairaalahoidon markkinat eivät ole kehittyneet, koska varsinkin reuna-
alueilla on tavallisesti vain yksi palveluiden tuottaja markkinoilla. 
 
Päätöksenteko 
 
Päätös tai valinta voidaan kuvata prosessiksi, jolla yksi kutakin hetkeä varten tarjolla olevista käyttäytymis-
vaihtoehdoista valitaan toteuttamista varten. Tätä voidaan nimittää strategiaksi. Rationaalisen päätöksenteon 
periaatteen mukaan valitaan strategioista se, joka johtaa parhaana pidettyyn seurauksien sarjaan. Päätös 
tapahtuu kolmessa vaiheessa: 1) selvitetään kaikki vaihtoehtoiset strategiat, 2) määritellään näiden strategi-
oiden seuraukset ja 3) vertaillaan ja arvioidaan eri seuraukset. On kuitenkin mahdotonta, että tiedettäisiin 
”kaikki” vaihtoehdot ja ”kaikki” niiden seuraukset (Simon 1982, 105.) 
 
 Päätöksentekoa voidaan kuvata myös sielunsisäiseksi tapahtumaksi, joka tähtää toiveen toteutumiseen tu-
levaisuudessa ajankohtana, johon toiveemme kohdistuu. Päätöksenteossa valitaan joko se, minkä laatui-
seen olotilaan pyritään eli tavoite tai menettelytapa, jonka tiedetään tai uskotaan toteuttavan tavoite. Vain 
ihminen voi tehdä päätöksen. Oikeusjärjestyksessä on säännöksiä muodoista, joilla yhteisön jäsenet tai sen 
palveluksessa olevat toimihenkilöt tekevät yhteisön puolesta sitä sitovia päätöksiä ja panevat niitä täytän-
töön. He toimivat yhteisön lukuun sellaisin valtuuksin, että toiminnasta syntyy tuloksia ja vastuu seurauksista 
kuuluu yhteisölle (Kurvinen, Sippola 1989,1- 5.) 
 
Organisaation yleistavoitteet eivät aina ole selkeästi määriteltyjä, jolloin toimintalinjat ja tavoitteet eivät vält-
tämättä synny kertakaikkisena päätöksenä, vaan vähittäisinä ratkaisuina ja päätöksiä ohjaa myös pyrkimys 
välttää kielteisiä vaikutuksia. Simonin (1982, 101) mukaan päätösprosessissa valitaan ne vaihtoehdot, joiden 
katsotaan olevan sopivia keinoja toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jossa tavoitteet sinällään ovat 
usein vain välineitä joidenkin lopullisempien tarkoitusten saavuttamiseksi. Vähittäisin ratkaisuin etenevässä 
päätöksenteossa päättäjä voidaan nähdä tilanteiden ja olosuhteiden ohjaamaksi, jolloin tulevaisuuden per-
spektiivi ja yksittäisiä ratkaisuja yhdistävä näkemys jää puuttumaan. Tarkasti määritellyn lopputavoitteen si-
jasta pitäisi päättäjälle olla mahdollista muodostaa käsitys siitä, millaiseksi toiminta ja toimintaympäristö voi-
vat kehittyä (Koivula 1993, 30–31.) 
 
Julkisten organisaatioiden päätöksenteossa on erityispiirteenä sen avoimuusperiaate, jolloin ei ole vain yhtä 
päätöksentekijää vaan kokonaisuus nähdään moninaisena rakenteena, joka ylittää organisaatioiden rajat ja 
sisältää monia tasoja sekä hallinnon sisällä että ulkopuolella. Julkinen päätöksenteko koostuu eri toimijoiden 
muodostamasta suhdeverkostosta tai kokonaisuudesta, jossa hallintoyksiköt, eri intressiorganisaatiot ja kan-
salaisryhmät ylläpitävät vuorovaikutusjärjestelmää, jonka vaikutukset välittyvät eri suuntiin (Koivula 1993, 
29.)  
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Päätöksenteossa tarvittava ylimmän johdon relevantti tietoperusta on tyypillisesti peräisin organisaation ul-
kopuolelta, mutta tilastot antavat yleensä vastauksia vain aiemmin esitettyihin päätösongelmiin, ei kysymyk-
siin, joita ei ole aiemmin esitetty. (Koivula 1993, 33–34)  Päätöksentekijän rajoituksena on myös hänen hal-
lussaan olevan tehtävää koskevan relevantin tiedon määrä. Tämä koskee sekä päätöksenteossa tarvittavaa 
perustietoa että sitä informaatiota, jota tarvitaan päätöksen soveltamiseksi tiettyyn tilanteeseen. Tieto on kei-
no havaita, mitkä mahdollisista seuraamuksista todella tulevat toteutumaan. Tieto seuraamuksista on puoles-
taan tunnistettu päätöksentekoon ensisijaisesti vaikuttavaksi tekijäksi (Simon 1982, 79 ja114.) Kun tieto, 
esim. keskimääräinen hoitoaika tai DRG -luokitustieto, liitetään asianmukaiseen taustatietoon, kuten paikalli-
sen palvelurakenteen tuntemukseen ja kansallisen tason kliinisiin ohjeisiin, on mahdollista saada aikaan tie-
toa tai tietämystä (knowledge), eli ymmärrystä siitä, kuinka potilaita hoidetaan kyseisellä alueella. (Nenonen, 
Nylander 2001, 13) 
 
Eri ammattiryhmien edustajien teemahaastattelulla avulla kuvataan heidän näkemystään DRG-luokituksesta 
ja käsitystään siitä saatavan tiedon soveltuvuudesta päätöksenteossa. Haastatteluaineisto analysoidaan si-
sällönanalyysimenetelmällä. Analyysin avuksi laaditaan analyysirunko DRG -luokituksen käytettävyyteen liit-
tyvistä tekijöistä. 
 
Yhteenveto 
 
Terveydenhuollon toimintaa johdettaessa päätöksiä tehdään monien erilaisten toiminta-alojen turvaamiseksi. 
Eräs keskeinen alue on talous, mutta myös resurssien riittävyys ja niiden oikea kohdentaminen, palveluiden 
tulevaisuuden tarpeiden kartoittaminen, toiminnan painopistealueiden suunnitteleminen, toiminnan laadun 
seuraaminen ym. organisaation toimintaan ja tuloksiin vaikuttavat seikat vaativat päätöksiä ja niiden tekemi-
nen edellyttää monitahoista ajantasaista tietoa tuekseen. Tietoa kerätään monista erilaisista lähteistä, joita 
ovat mm. erilaiset päätöksentekoa tukevat järjestelmät kuten tilastot ja luokitukset. DRG -luokitus on otettu 
Suomessa käyttöön vuonna 1997 yhteispohjoismaisena Nord-DRG -luokituksena. Sitä käytetään erikoissai-
raanhoidon kuntalaskutuksen perusteena osassa sairaanhoitopiireistä ja niiden vertailuun. DRG -luokitusta 
voidaan käyttää myös muunlaiseen seurantaan ja suunnitteluun, mutta sen laajemmasta hyödyntämisestä 
päätöksenteossa on olemassa vähän tietoa julkaistuna. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää käsityksiä 
siitä, kuinka DRG -luokituksen antamaa tietoa erilaiset päättäjät hyödyntävät päätöksenteossa ja käytetäänkö 
sitä muuhunkin päätöksentekoon kuin taloudelliseen seurantaan ja kuinka suuri osuus sillä on päätöksentekoko-
konaisuudessa. 
 
 
 
Lähteet  
 
Brommels Mats, Virtanen Martti & Liukko Matti,1998. Laadusta laskuun ja takaisin laatuun. Teoksessa Nenonen 

Mikko (toim.) 1998. DRG (Diagnosis Related Groups) Suomalaisessa Terveydenhuollossa 1998. Tilastora-
portti 1/1998, Stakes. 

Kaitokari Paavo, Punkari Juhani 2003. Suunnitelma sairaalalaskutuksen uudistamiseksi Selvitysmiesten raportti 
2003:1 

Koivula Pirjo 1993. Tietotekniikka ja johtaminen julkishallinnossa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Helsin-
ki. 

Kurvinen Pekka, Sippola Sakari 1989. Päätöksenteko hallinnossa, 2. uudistettu painos. Lakimiesliiton kus-
tannus, Helsinki. 

L1992/733, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 3.8.1992/733. 
Lauharanta Jorma, Virtanen Martti, Rotonen Mikko, Tierala Ilkka, Kyllönen Lauri & Kekomäki Martti 1997. 

NordDRG - erikoissairaanhoidon tuleva pohjoismainen tuotteistusstandardi? Suomen Lääkärilehti Vsk. 52, 
Nr: 35/1997, s. 4210. URL: 
http://www.fimnet.fi/cgi/brs/brshowdoc.pl?start=3&session_id=48871.0218670311. Haettu 31.10.2005 

Mikkola Hennamari 2002. Empirical Studies on Finnish Hospital Pricing Methods. Helsinki School of Economics, 
Acta Universitatis Oeconomecae Helsingiensis A-203. 

Mikkola Hennamari, Keskimäki Ilmo & Häkkinen Unto 1998. Tietoa DRG:stä; kansainvälisistä kokemuksista 
suomalaisiin sovelluksiin. Stakes Aiheita 39/1998.Stakesin monistamo, Helsinki. 

Nenonen Mikko, Nylander Olli 2001. Pohdintoja terveydenhuollon informaatiojärjes-telmän teoreettisesta viiteke-
hyksestä Stakes, Aiheita 29/2001 Stakesin monistamo, Helsinki 2001. 

Simon Herbert A.1982. Päätöksenteko ja hallinto. Ekonomia-sarja 58, Weilin+Göös, Espoo. 
 
 

 
119



 
 

Kohti suunnitelmallisia muutoksia - Malli terveydenhuollon tietojärjes-
telmien toimintalähtöiseen kehittämiseen 

 
Marika Toivanena, Irmeli Luukkonena, Anneli Ensiob, Pauliina Ikävalkoc, Liisa Klemolab, Maritta Korhonend, Merja 

Miettinend, Anja Mursua, Päivi Röppänend, Ritva Silvennoinenc, Tuula Tuomainend

a Kuopion yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos 
b  Kuopion yliopisto, terveyshallinnon ja taloudenlaitos 

c Kuopion yliopisto, tietotekniikkakeskus, HIS-tutkimusyksikkö 
d Savonia-ammattikorkeakoulu, Savonia Business 

marika.toivanen@cs.uku.fi 
 
 
Tiivistelmä 
Jotta tietojärjestelmä tukisi aidosti työtoimintaa, tulee tietojärjestelmän kehittämisessä analysoinnin ja 
suunnittelun kohteena olla myös työtoiminta. Tässä artikkelissa esitellään toimintalähtöinen tietojärjes-
telmien kehittämismalli terveydenhuoltoon. Keskeisenä ideana on, että samoja selvityksen tuloksia 
voidaan käyttää niin työn kuin tietojärjestelmänkin kehittämiseen. Näin vältetään päällekkäistä suunnit-
telutyötä, kun työtoimintaa ja tietojärjestelmiä kehitetään rinnakkain. Myös muutoksista tulee suunni-
telmallisempia ja hallitumpia. Mallin avulla analysoidaan kehittämiskohteen nykytilaa ja suunnitellaan 
tavoitetila. Toimintaa ja toiminnassa tarvittavia tietoja ja tietovälineitä analysoidaan kolmella tarkkuusta-
solla. Kehittämismalli ohjaa käyttämään osallistavia menetelmiä. Tällöin tietojärjestelmän kehittämis-
hankkeessa mukana olevat työntekijät pääsevät vaikuttamaan tuleviin muutoksiin ja voivat nähdä myös 
työnkehittämisen mahdollisuuksia prosessin aikana. 
 
 
Johdanto 
 
Terveydenhuollossa kehittämistoimintaa tehdään tilannekohtaisesti monella eri tavalla, esimerkiksi hankkimalla 
ja ottamalla käyttöön ohjelmistoja työtoiminnan tueksi. Tutkimuksen mukaan julkisen sektorin ohjelmistohankin-
noissa on puutteita hankinta- ja määrittelyosaamisessa [1]. Organisaatioissa tarvitaan tietoa siitä, mitä kaikkea 
olisi osattava ottaa huomioon tietojärjestelmähankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Vastaavasti ohjel-
mistotaloille on haasteellista kehittää terveydenhuollon työtoimintaa aidosti tukevia ohjelmistoja. 
 
Työtoiminta on tavoitteellista toimintaa, jonkin yhteisen päämärän saavuttamiseksi. Tietojärjestelmällä tarkoite-
taan kaikkia niitä elementtejä, jotka yhdessä varmistavat oikean tiedon saatavuuden oikeaan paikkaan oikeaan 
aikaan. Esimerkiksi tietoverkko, ohjelmistot, tietokoneet, työntekijät, muistiot, ilmoitustaulu, kännykät, potilaskan-
siot ja viestivihkot voivat muodostaa tietojärjestelmän. Ohjelmisto on tiettyyn tiedonkäsittelytarpeeseen tehty tie-
tokoneella pyörivä ohjelma ja siihen liittyvä dokumentaatio. Näiden kolmen kehittäminen tapahtuu useimmiten 
erillään. 
 
Jotta tietojärjestelmä ja ohjelmistot tukisivat aidosti työtoimintaa, tulee tietojärjestelmän kehittämisessä tarkaste-
lun kohteena olla työtoiminta kokonaisuutena [2], sen sijaan että keskityttäisiin esimerkiksi yksittäiseen ohjelmis-
toon. Tällöin työtoiminnan ja tietojärjestelmän kehitystarpeita ja -vaihtoehtoja voidaan analysoida samanaikaises-
ti. Analysointiin tarvitaan malli, jonka avulla sekä kohteena olevan työtoiminnan että tietojärjestelmien asiantunti-
jat voivat saavuttaa yhteisen ymmärryksen niin ongelmista kuin ratkaisuehdotuksistakin. Jos ratkaisuna on uusi 
ohjelmisto, on huolehdittava siitä, että ohjelmiston toiminnalliset vaatimukset voidaan jäljittää työtoiminnasta 
nouseviin tietotarpeisiin [3]. 
 
Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteisessä ZipIT-hankekokonaisuudessa (2004 – 2007) ke-
hitetty toimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittämismalli tukee terveydenhuollon tietojärjestelmien ja työtoimin-
nan yhtäaikaista kehittämistä. Kehittämismallin lähtökohtia ovat toiminnan teoria sekä osallistavan suunnittelun 
menetelmät. Kehittämismalli, mallin soveltamiskokemukset sekä hankkeen aikana käytetyt tiedonkeruun, ana-
lysoinnin ja kuvaamisen menetelmät on kuvattu yksityiskohtaisesti ZipIT-hankekokonaisuudessa tuotetussa op-
paassa [4]. Mallin teoriatausta esitellään artikkelissa [5]. 
 
Tässä artikkelissa perehdytään kehittämismallin pääpiirteisiin ja soveltamisperiaatteisiin. Pohdinnassa mallin so-
veltuvuutta terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämishankkeisiin arvioidaan nojautuen tutkimushankkeen 
aikana saatuihin kokemuksiin.  
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Teoriatausta 
 
Toimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittämismalli perustuu toiminnan teoriaan [6,7]. Toiminnan teorian avulla 
tutkitaan ihmisten käyttäytymis- ja kehitysmalleja sekä yksilön tasolla että sosiaalisesta näkökulmasta. Toimin-
nan teorian mukaan toiminnan yhtenä ominaispiirteenä on jatkuva muutos, toiminta ei koskaan ole stabiili, muut-
tumaton olotila. Tämä muutosprosessi tapahtuu tietyssä sosiaalisessa kontekstissa, missä yksilön ja yhteisön 
vuorovaikutus on oleellinen tekijä. Toiminnan teoriaa on sovellettu monilla tieteenaloilla, esimerkiksi työnkehittä-
misessä, mm. [8,9] sekä tietojärjestelmätieteessä mm. [10,11,12,13].  
 
Kehittämismallissa sovelletaan ActAD-viitekehystä (Activity Analysis and Development; Työtoiminnan tutkimus ja 
kehittäminen, [2]) sekä tasoittaista tarkastelua. Koska tietojärjestelmän kehittämiseen osallistuvat sekä tietojär-
jestelmän kehittäjät että terveydenhuollon organisaatiot yhteisvoimin, käytetään osallistavia menetelmiä [14]. (ks. 
tarkemmin [5]).   
 
Keskeinen tarkastelun kohde on työtoiminta. ActADin mukaan työtoiminta nähdään kolmentasoisena: yksilön 
toimintana, ryhmän toimintana ja sosiaalisen verkoston toimintana. Toiminnalla on kohde ja tarkoitus, työnjaolla 
toiminta jaetaan pienempiin työtehtäviin ja tekoihin. Tietotekniikka välineenä voidaan hyödyntää kaikilla kolmella 
tasolla: yksilötason työvälineenä, kollektiivisen tason koordinointi- ja kommunikointivälineenä, ja organisaatiota-
son verkostoitumisvälineenä. Näitä eri tasoja ei aina voi erotella kovin yksiselitteisesti.  
 
Toimintakokonaisuus voi muuttua esimerkiksi uusien välineiden tai sääntöjen vaikutuksesta. Työtoiminnan eri 
elementit ovat hioutuneet sopiviksi toistensa kanssa, esim. kommunikaatio noudattaa niitä rakenteita, joita orga-
nisaatioon on muodostettu. Kun tässä kokonaisuudessa tapahtuu muutos, syntyy ristiriita. Työtoimintaa täytyy 
katsoa kokonaisuutena, jotta nähdään muutoksen vaikutusalue ja muutoksesta voidaan tehdä suunnitelmallinen.  
 
Toimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittämismalli 
 
Työtoiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi. Tietojärjestelmien kehittämishankkeissa voidaan kuitenkin aja-
tella olevan kuviossa 1 esitetyt vaiheet, joissa työtoimintaa voidaan tarkastella kolmelta eri tarkkuustasolta. Eri-
laisissa kehittämishankkeissa on erilaisia tavoitteita ja sisällölliset painotukset vaihtelevat niiden mukaan.  
 
Tietojärjestelmän ja työtoiminnan yhtäaikaista kehittämistä jäsennetään jakamalla se kolmeen vaiheeseen (ks. 
kuvio 1, vasemmalta oikealle) kehittämishankkeen etenemisen mukaan: työtoimintaa onnistuneesti palvelevan 
tietojärjestelmän kehittäminen edellyttää sekä (1) nykytilanteen analysoimista kehittämistarpeiden tunnistami-
seksi että (2) tavoitetilan suunnittelemista ja mallintamista niin, että kaikki osapuolet voivat ymmärtää kehittämis-
työn vaikutukset arkiseen työtoimintaansa. Vasta sen jälkeen voidaan ryhtyä laatimaan (3) käytännön suunni-
telmaa siitä, miten tuo tavoitetila saavutetaan.  
 
Toisaalta kehittämishankkeen aikana asioita joudutaan useimmiten tarkastelemaan monelta eri tasolta (kuvio 1, 
ylhäältä alas). Kehittämistyöllä voi olla vaikutuksia koko organisaation ja jopa organisaatioiden väliset rajat ylittä-
viin toiminta- ja tietokokonaisuuksiin (1), päivittäistä työtä yhdessä tekevien ammattilaisten työnkulkuihin ja tieto-
virtoihin (2) sekä kunkin yksittäisen työntekijän työtehtäviin ja tietovälineisiin (3).  
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Kuvio 1. Toimintalähtöisen tietojärjestelmien kehittämismallin vaiheet ja tasot 
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Selvityskohteesta ja projektin tavoitteesta riippuen voidaan keskittyä eri vaiheisiin ja eri tasoihin. Tietojärjestel-
mähankkeen tavoitteena voi olla esimerkiksi tuottaa esiselvitys hankintaa varten tai asiakasvaatimukset uudelle 
järjestelmälle. Konkreettisesti tämä tarkoittaa vaikkapa ongelmakohtien täsmentämistä, uuden välineen työtoi-
mintaan tuomien muutosten arviointia ja suunnittelua, ratkaisuvaihtoehtojen puntaroimista tai käyttäjien tietoväli-
neelle asettamien, työtoiminnasta johdettujen tarpeiden kuvaamista. 
 
Kehittämismallin vaiheet 
 
Suunnitelmat konkreettisista toimenpiteistä tehdään perustuen yhteiseen käsitykseen nyky- ja tavoitetilasta (vrt. 
taulukon 1 sarakkeet). 
 
Nykytila. Työtoiminnan nykytilan, nykyisten työtapojen ja tietokokonaisuuksien kuvaaminen ja näkyväksi teke-
minen (dokumentointi, mallintaminen erilaisin kuvin ja kaavioin) mahdollistaa niiden arvioinnin. Dokumentoitua 
työtoiminnan nykytilaa voidaan systemaattisesti käydä läpi ja osoittaa mitä heikkouksia ja kehittämisen paikkoja 
toiminnassa on. Samoin voidaan osoittaa myös vahvuudet ja hyvin toimivat käytännöt. 
 
Tavoitetila. Tavoitetilakuvauksessa asetetaan tavoite, miten toiminta kokonaisuudessaan järjestyy muutoksen 
jälkeen, kun ongelma on korjattu tai alussa tiedetty muutos on tapahtunut. Tässä huomioidaan kaikki ne asiat 
(esim. työkäytännöt, työtilat, ohjelmistot ja laitteet) joihin muutos kohdistuu (eikä vain se, joka alussa oli tiedos-
sa). Erilaisia vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia voidaan arvioida ennen muutosten toteutumista ja siten pyrkiä 
kohti hallittua työtoiminnan muutosta. Kaikkia muutospisteitä ei välttämättä voida nähdä tai huomata ennen kuin 
tavoitetilaa on jo jonkin verran hahmoteltu. Nyky- ja tavoitetilakuvaukset syntyvätkin usein limittäin, kun koko-
naiskuva toiminnasta syvenee ja tarkentuu. On kuitenkin tärkeää pitää nämä kuvaukset erillisinä, jotta muutokset 
voidaan selvemmin nähdä. 
 
Arviointi, hyväksyminen, päätös. (kuviossa 1, tumma sarake). Toisen ja kolmannen vaiheen väliin tarvitaan 
arviointi: ”Onko nyky- ja tavoitetilat kuvattu oikein ja riittävätkö tiedot päätösten tekoon?”, sekä tilaajaorganisaa-
tion päätös ja hyväksyntä: ”Nämä ovat ne tavoitteet, joiden mukaan etenemme”.  
 
Suunnitelmat. Tietojärjestelmähankkeen osallistujat ja toteuttajat voivat hyväksymisvaiheen jälkeen vaihtua ja 
vastuut jakaantua. Vastuu voi siirtyä esimerkiksi ohjelmiston suunnittelu- ja toteutustyön osalta ohjelmistotalolle 
kun taas terveydenhuollon organisaatio jatkaa työtoiminnan muutosten suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteet voi-
vat olla asetettuna pitkällekin aikavälille, jolloin kehitysprosessin seuraavat konkreettiset askeleet tulee olla tavoi-
tetilan suuntaan. Eroavaisuudet nykytilan ja tavoitetilan välillä osoittavat ne kohdat, joihin muutostoimenpiteiden 
on kohdistuttava, ja joiden suunnittelemiseen on otettava kantaa.  
 
Kehittämismallin tasot 
 
Kehittämiskohdetta voidaan tutkia ja kuvata kolmella eri tarkkuustasoilla: toiminta- ja tietokokonaisuuksien, työn-
kulkujen ja tietovirtojen sekä työtehtävien ja tietovälineiden tasolla (vrt. Taulukon 1 rivit). Eri tasoilla huomio koh-
distuu eri asioihin. Tietojärjestelmien kehitystyössä on kiinnitettävä huomiota toiminnassa tarvittaviin tietoihin, jot-
ka ovat joko työvälineenä (esim. potilastiedot) kommunikoinnin ja yhteistyön välineenä (esim. säännöt, työvuoro-
listat) tai verkostoitumisen välineenä (esim. lähete). Joskus sama tietoväline voi näkyä kaikilla tasoilla eri tehtä-
vissä, esimerkiksi sähköinen potilastietojärjestelmä on yksittäisen toimijan työväline työtehtävässä (kun esimer-
kiksi hoitaja kirjaa mittaustuloksen potilaan tietoihin), ryhmän keskinäisen kommunikoinnin ja koordinoinnin väli-
neenä (kun esimerkiksi lääkäri katsoo aiemmin kirjattuja tietoja, joiden perusteella tekee päätöksen hoitotoimen-
piteestä) sekä toimintaverkoston työvälineenä (kun esimerkiksi potilas siirtyy toiselle osastolle, jossa käytetään 
samaa sähköistä potilastietojärjestelmää). 
 
Toiminta- ja tietokokonaisuuksien tasolla analysoidaan toimintaympäristöä ja sen kontekstista toiminta-, tietojär-
jestelmä- ja tietokokonaisuudet. Tavoite ja lähtötilanne ohjaavat, mitä organisaation osia kuvataan ja mitä toimin-
taa mallinnetaan. Keskeistä on tunnistaa kehitettävän työtoiminnan ydintoiminnat ja toimintaan osallistuvat ta-
hot, toiminnan sidosryhmät (toimintojen verkko) sekä miten tietokokonaisuudet niihin liittyvät. 
 
Toimintaympäristöstä kuvataan ne olosuhteet, joissa työtä tehdään ja jotka siihen vaikuttavat (esim. toimitilat, 
työpisteet, asiakas- ja työntekijämäärät). Toimintakokonaisuuden voi muodostaa yhden organisaation sisäinen 
tai useamman organisaation välinen palveluketju, -prosessi tai -verkosto (esim. kotihoidon palveluverkosto). Tie-
tojärjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat esimerkiksi käytössä olevat ohjelmistot ja niiden käyttämiseksi tarvittavat 
laitteet (esim. kannettava tietokone, tulostin), tietoverkot (esim. GPRS, valokaapeli) sekä manuaaliset tietoväli-

 
122



 
 

neet (esim. lomakkeet, viestivihko). Tietoa tarkastellaan tietokokonaisuuksina (esim. lähete, hoitopalaute, lääki-
tystieto, hoitosuunnitelma). 
 
Työnkulkujen ja tietovirtojen tasolla tarkennetaan yleiskuvaa halutuissa kehityskohdissa: selvitetään, analysoi-
daan ja suunnitellaan uudelleen prosessit ja niihin liittyvät tietovirrat. Kehitystyön tai -hankkeen lähtökohta ja ta-
voite ohjaavat kuvattavien prosessien valintaa. Kuvattaviksi voidaan valita esimerkiksi asiakkaan palveluproses-
si, työntekijän työpäivän kulku, työnorganisointi ja tiedonkulun prosessit. Prosesseja on hyödyllistä tarkastella 
useasta näkökulmasta, sillä vain yhdenlaisia prosesseja tutkimalla voi kehitystyön kannalta olennaisia asioita 
jäädä huomaamatta. Esimerkiksi jos tutkitaan pelkästään työntekijän työpäivän kulkua, voi jäädä huomaamatta 
harvemmin toistuvat työtehtävät.  
 
Työnkulkukaaviossa yhdistetään työprosessi ja siihen liittyvät tiedot ja tietovälineet. Prosessikaavioita tehtäessä 
etsitään tiedon elinkaaren palasia: missä tieto syntyy, kuka sen tuottaa ja tallentaa, mihin tieto tallennetaan ja 
millä välineillä sekä kuka tietoa tarvitsee, missä ja millä välineellä sen saa. Tietokokonaisuuksista selvitetään, 
mistä tietoyksiköistä ne muodostuvat tai pitäisi muodostua (esim. lääkitystietoon voisi kuulua lääkkeen nimi, an-
nostus, aloittamispäivämäärä ja lääkkeen määränneen lääkärin nimi). 
 
Taulukko 1. Toimintalähtöinen tietojärjestelmien kehittämismalli pähkinänkuoressa 
 

Vaiheet 
Tasot  

Yhteinen käsitys  
nykytilasta ja kehittämis-
tarpeista 

Yhteinen käsitys  
tavoitetilasta 

 Suunnitelma konkreet-
tisista toimenpiteistä 

Toiminta- ja  
tietokokonaisuudet 
 

ORGANISAATIO
TOIMINTA

ORGANISAATIO-
YKSIKKÖ

 
 
 
Toiminta=sosiaalisen verkos-
ton toimintaa 

Yleiskuva kehittämisen kohde-
alueesta: 
1. mitkä ovat keskeiset toi-
mintakokonaisuudet, miten ne 
ovat verkottuneet ja miksi, keitä 
toimintaan osallistuu, mitä pal-
veluja tai tuotteita tuotamme, 
sidosryhmät, konteksti, orga-
nisaatiot, yksiköt, miten toimin-
takokonaisuudet sijoittuvat suh-
teessa organisaatioihin ja suh-
teessa toisiinsa. 
2. Mitkä ovat tarvittavat tieto-
kokonaisuudet,  
mitä keskeistä tietoa toiminta-
verkostossa käytetään ja väli-
tetään ja millä välineillä tieto 
siirtyy? 

Tietojärjestelmän kehittämi-
sessä (esim. uuden ohjelmis-
ton käyttöönoton yhteydessä) 
tulee hahmottaa vaikutukset 
kokonaisuuteen (miten ja 
missä kohtaa toimintojen- ja 
tietokokonaisuuksien verkos-
sa se vaikuttaa). 
 
 
Tarkastetaan työnkulkujen ja 
tietovirtojen tasolla tehtävien 
muutosten vaikutusalue.  
 

Otetaan huomioon ympä-
ristötekijät: 
- rakennukset, infrastruktuu-
ri, lainsäädäntö yms. 
- Toimintakokonaisuuksien 
sijoittuminen organisaatiois-
sa ja suhteessa toisiinsa. 
- Tietokokonaisuuksien sijoit-
tuminen toimintojen verk-
koon  
Suunnitellaan 
- palvelujen ja työtoiminnan 
uudelleen organisointi 
- esim. laite- ja ohjelmisto-
hankinnat. 

Työnkulut ja tietovirrat 
 

TOIMINTA TYÖPROSESSI  
 
Toiminta=ryhmän toimintaa 

Kohdistetaan tarkastelu kes-
keisten toimintakokonaisuuksien 
sisältämiin työnkulkuihin: 
Miten työprosessi kulkee, 
keitä siihen osallistuu, mikä on 
työnjako prosessissa, miten 
työnjako tehdään?  
Mitä tietoa työprosessissa tar-
vitaan: mistä se saadaan, mitä 
tietoa kirjataan, minne tietoa 
kirjataan, millä välineellä? 

(esim. uuden ohjelmiston 
käyttöönoton yhteydessä) 
suunnitellaan, miten ja missä 
kohtaa työprosesseja uutta 
ohjelmistoa hyödynnetään ja 
miten tietojärjestelmän tieto-
virrat järjestellään  
 
Tarkastetaan työtehtävien ja 
tietovälineiden tasolla tehtä-
vien muutosten vaikutusalue. 
 

 
Tehdään 
- työtoiminnan muutosten 
toteuttamissuunnitelma. 
- esim. yksikkökohtainen 
käyttöönottosuunnitelma 

Työtehtävät ja tietovälineet 
 

KÄYTTÖTAPAUKSET

OHJELMISTO

OK

KÄYTTÖLIITTYMÄT

Ensimmäinen valinta
Toinen valinta

 
 
Toiminta = yksilön toimintaa  

Kohdistetaan tarkastelu kes-
keisten työnkulkujen sisältämiin 
työtehtäviin. 
Missä työtehtävissä on kehit-
tämiskohtia, mistä tiedoista tar-
vittavat tietokokonaisuuden 
koostuvat? Millä tietovälineillä 
tarvittavia tietoja käsitellään, vä-
litetään ja säilytetään? 

esim.  miten uutta ohjelmistoa 
hyödynnetään työtehtävissä, 
miten uuden ohjelmiston käyt-
töönotto vaikuttaa muiden 
tietovälineiden käyttöön.  
 
Käyttäjien tarpeet ja toiveet 
muodostavat käyttäjävaati-
mukset.  

   A
rviointi, hyväksym

inen, päätös 

Suunnitellaan ja dokumen-
toidaan muutokset työtehtä-
vien ja tietovälineiden tasolla
 
- esim. asiakasvaatimukset 
ohjelmistotalolle, työtehtävi-
en muutos (kirjaamisvastuut 
tms.). 
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Työtehtävien ja tietovälineiden tasolla tarkastellaan yksittäisen toimijan tekoja ja niissä tarvittavia välineitä. Erityi-
sesti tässä keskitytään tiedonkäsittelytapahtumiin, jotka kuuluvat osaksi työnkulkua. Näin löydetään esimerkiksi 
kehittämiskohteita nykyisissä välineissä tai käyttäjävaatimuksia uudelle tietovälineelle.  
 
Tietovälineiden ja niiden käytön tavoitetilan määrittelyssä yksi keskeisistä tehtävistä on terveydenhuollon ammat-
tilaisen ja tietovälineen välisen vuorovaikutuksen suunnittelu, eli ideoidaan ja suunnitellaan, mitä tietoja haetaan 
ja kirjataan sekä miten se tapahtuu. Vuorovaikutusta suunniteltaessa voidaan samanaikaisesti pohtia ja arvioida 
sekä käyttäjätarpeita ohjelmistolle, että työtehtävien muuttumista. On tärkeää linkittää yksittäisen toimijan työteh-
tävät työprosesseihin, jotta voidaan huomioida, miten tieto välittyy eri ammattihenkilöiden kesken. 
 
Tasoittainen tarkastelu sitoo yksityiskohdat kokonaiskuvaan jäljitettävästi. Yleisemmästä kuvasta tarkempaan 
siirrytään valituissa kohdissa, jolloin tarkasteltavat kohteet voidaan priorisoida ja keskittyä tärkeimpiin toimintoi-
hin. Tarkemmalla tasolla saatua kuvaa peilataan seuraavaksi ylempään tasoon, jolloin voidaan nähdä esimer-
kiksi yksittäisen teon yhteys työprosessiin ja edelleen työprosessin sijoittuminen toimintakokonaisuuteen ja yh-
teydet toisiin työprosesseihin. Edelleen yleisemmällä tasolla nähdään organisaatiorajatkin ylittäviä toimintaver-
kostoja, joihin työprosessit sijoittuvat. Kehittämismalli palvelee siten kohdealueen kuvaamista Mykkäsen ym. [3] 
esittämässä mallinnusketjussa. 
 
"Valitse oma reittisi" 
 
Kun kehittämismalli otetaan käyttöön, ensimmäinen tehtävä on määrittää kehittämistoiminnan tavoite. Aluksi et-
sitään vastausta kysymyksiin: mikä on hankkeen tavoite, mihin pyrimme, mikä on tavoiteltava tulos? Toinen teh-
tävä on täsmentää nykyisen toiminnan ongelmakohdat ja niiden taso. Etsitään vastausta kysymyksiin: mikä on 
ongelmakohta nykyisessä toiminnassa tavoitteen saavuttamisen kannalta? Kehittämishankkeiden lähtötilanteita 
voivat olla esimerkiksi: asiakkaan palveluketjussa tieto ei kulje optimaalisesti; nykyiset laitteet ovat vanhoja; ei 
ole olemassa sähköistä välinettä, jonka avulla jokin tietoa voidaan hyödyntää työssä; on päätetty siirtyä alueelli-
seen tietojärjestelmään, jotta potilaan tiedot olisivat käytettävissä häntä palvelevan moniorganisaatioisen verkon 
kaikissa pisteissä; on jo hankittu sähköinen tietojärjestelmä, jonka käyttöönotto on edessä. 
 
Taulukossa 1 esitetään kehittämismallin elementit eri tasoilla ja vaiheissa. Otsikkosarakkeessa on esimerkkejä 
mallinnuksesta. Kehittämismallia voisi verrata pelilautaan, jossa jokainen kehittämishanke muodostaa oman, 
vaihtelevasti eri ruutujen kautta etenevän pelinsä.  
 
Pohdinta 
 
Toiminnan teoria ja ActAD-malli tarjosivat työkaluja työtoiminnan systemaattiseen läpikäyntiin ja analysointiin 
ZipIT-hankkeen piloteissa (8 kpl). Kehittämiskohteet voitiin sijoittaa kokonaiskuvaan ja valita tarkemmin ana-
lysoitavat kohteet. Toimintalähtöisen ajattelun mukaan tietojärjestelmähankkeessa tietojärjestelmä nähdään 
yhtenä osana toimintakokonaisuutta, ja toimintaan osallistuvat eri työntekijät tuovat oman näkökulmansa koko-
naiskuvaan.  
 
ZipIT-hankkeessa saatujen kokemusten mukaan kehittämismalli tarjoaa eniten apua työtoiminnan kokonaisuu-
den ja siihen liittyvien osatekijöiden hahmottamiseen ja jäsentämiseen. Nykytilan läpikäyntiä ja analysointia pi-
dettiin edellytyksenä toiminnan tai tietojärjestelmän kehittämiselle - ja tavoitetilan määrittelemiselle.   
 
Kehittämismallin avulla terveydenhuollon moniulotteisia kehittämiskohteita saatiin jäsenneltyä ja mallinnettua niin 
että asioista oli helppo keskustella. Työntekijät kokivat positiiviseksi osallistumisen oman työnsä kehittämiseen, 
ja jo kehittämishankkeen alkuvaiheessa voitiin pohtia ja arvioida uuden teknologian vaikutuksia esimerkiksi omiin 
työkäytäntöihin. Työntekijöiden välinen keskustelu kehityshankkeen aikana lisäsi ymmärrystä toimintakokonai-
suudesta ja yksittäisistä työtehtävistä ja niissä käytettävistä tiedoista ja tietovälineistä kokonaisuuden osana.  
 
Kiitokset 
 
ZipIT-hankekokonaisuutta (www.centek.fi/zipit) ovat rahoittaneet ja siihen ovat osallistuneet TEKES (40426/04, 
40354/05, 40252/06 ja 790/04, 644/05, 644/06), Työsuojelurahasto (TSR 104151), sairaanhoitopiirit, kunnat, 
kuntayhtymät ja ohjelmistoyritykset. 
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Tiivistelmä 
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa käynnissä olevia päivähoidon tietojärjestelmien kehittämiseen 
liittyviä hankkeita. Raportin kirjoittamiseen on osallistunut eri hankkeiden edustajia, jonka lisäksi muis-
ta hankkeista on kerätty aineistoa hankkeiden asiantuntijoiden teemahaastatteluin. Tietotekniikan hyö-
dyntäminen päivähoidossa on vielä melko vähäistä, ja päivähoidon tietojärjestelmiä onkin suunnitel-
mallisesti kehitelty tähän mennessä vain muutamissa kaupungeissa. Päivähoidon tietojärjestelmät voi-
daan jakaa kolmeen ryhmään: päivähoidon sähköisiin asiointipalveluihin, päivähoidon hallinnon tieto-
järjestelmiin ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyviin tietoteknisiin ratkaisuihin. Kartoituksen poh-
jalta voidaan todeta, että kehitystyön painopisteet ovat tällä hetkellä selvästi vanhempien ja päivähoi-
don välisen kommunikoinnin, sähköisten asiointipalveluiden ja erilaisten varhaiskasvatuksen tukifunk-
tioiden kehittämisessä. Päivähoidon ydintoiminta, varhaiskasvatus, on jäänyt kehitystyössä vähemmäl-
le huomiolle. 
 
 
Johdanto 
 
Teknologian kehittyminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia perheiden, päivähoidon ammattilaisten ja muiden lap-
siperheitä palvelevien toimijoiden väliseen kommunikointiin, päivähoidon hallintoon ja lapsen kehityksen tukemi-
seen. Tietotekniikan hyödyntäminen päivähoidossa niin kunnissa kuin valtion tasolla päivähoidon hallintoa lu-
kuun ottamatta on kuitenkin vielä vähäistä. Sosiaalialan tietojärjestelmistä on saatavilla tutkimuksia ja selvityksiä 
(ks. esim. Kuusisto-Niemi & Lehmuskoski 2004, Päykkönen & Pohjola 2007), mutta päivähoidon ja varhaiskas-
vatuksen tietojärjestelmiä on Suomessa tutkittu tähän mennessä vain vähän. Mielenkiinto tähänastisissa tut-
kimuksissa on suuntautunut lähinnä siihen, miten erilaiset opetusohjelmat ja -pelit vaikuttavat lasten kehitys-
prosesseihin (ks. esim. Panelius 1998; Hyvönen, Kangas et al. 2006) tai siihen, kuinka päivähoidon henkilös-
tö suhtautuu tietotekniikan käyttöön osana omaa työtään (ks. esim. Sulonen 2002; Kallio & Kontio 2006).  
 
Tässä julkaisussa keskitytään päivähoidon tietojärjestelmiin liittyvien hankkeiden kartoitukseen. Kartoitus ei ole 
kaikkia hankkeita kattava. Raportin avulla lukija voi hahmottaa päivähoidon tietojärjestelmien kehittämisen nyky-
tilan Suomessa. Raportin kirjoittamiseen on osallistunut eri hankkeiden edustajia Stakesista, Kuopion kaupungis-
ta, Teknillisestä korkeakoulusta ja Turun kauppakorkeakoulusta. Lisäksi aineistoa on kerätty asiantuntijahaastat-
teluin ja erilaisiin hankkeista saatavilla oleviin kirjallisiin materiaaleihin tutustumalla.  
 
Tarkasteltavat kohteet edustavat eri tason päivähoidon toimijoita. Osa hankkeista on yhden kunnan omia hank-
keita, osa taas usean kunnan yhteishankkeita. Lisäksi tarkastellaan kehitystyötä valtakunnan tason päivähoidon 
tietojärjestelmäinfrastruktuurin luomiseksi. 
 
Päivähoidon tietojärjestelmien luokittelu 
 
Tietojärjestelmät on perinteisesti jaoteltu seuraaviin luokkiin: tapahtumakäsittely, johdon raportointi, toimistoau-
tomaatio, päätöksenteon tuki, asiantuntijajärjestelmät, ryhmän päätöksenteko, tietotyötä tukevat järjestelmät, 
ylimmän johdon tietojärjestelmät ja strategiset tietojärjestelmät (Barron, Chiang et al. 1999). Esitetty jaottelu ei 
sellaisenaan sovellu päivähoidon järjestelmien tarkasteluun. Tässä raportissa käytetään erityisesti päivähoidon 
alueelle kehitettyä luokittelua (Järveläinen, Kestilä et al. 2006):  
- päivähoidon sähköiset  asiointipalvelut 
- päivähoidon hallinnon tietojärjestelmät ja  
- varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyvät tietotekniset ratkaisut 
 
Seuraavassa esitellään alkuvuonna 2007 menossa olevia sekä lähivuosina käynnissä olleita päivähoidon tieto-
järjestelmien kehittämishankkeita Suomessa: 
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Kohti yhtenäisiä päivähoidon kirjaamistietoja 
 
Päivähoidon kirjaamisessa käytettävien asiakastietojen määrittely on toteutettu osana kansallista Sosiaalialan 
tietoteknologiahanketta. Tavoitteena osahankkeessa on päivähoidon asiakastietojärjestelmien kehittäminen alan 
tietotarpeita vastaaviksi ja teknisesti yhteensopiviksi. Kirjaamisessa käytettävien tietojen määrittelytyötä varten 
perustettiin Stakesin hallinnoima varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asiantuntijoista koostuva työryhmä vuonna 
2006, jonka tukena toimii erillinen kommentoijaryhmä. Lisäksi tietomäärittelyt ovat olleet laajalla lausuntokierrok-
sella ennen lopullisten suositusten muokkaamista.  
 
Päivähoidon dokumentaatiotyöryhmän tehtävänä oli nimetä, määritellä ja raportoida päivähoidon palveluproses-
sikuvaukset, dokumentaatiossa käytettävät asiakirjarakenteet ja tietosisällöt. Tietosisällöistä määriteltiin kaikki 
palvelualan tiedot, joiden halutaan olevan valtakunnallisesti yhtenäisiä.  
 
Käyttämällä yhteisesti sovittuja määrityksiä turvataan päivähoidon asiakkaan tietojen tallentaminen yhtenäisessä 
muodossa asiakkaan asuinpaikasta, palveluntuottajasta tai ohjelmistosta riippumatta. Lisäksi tavoitteena on yh-
tenäistää päivähoidon asiakastietojen kirjaamista. Nykyisin päivähoidon kirjaamissisällöt ja -tavat vaihtelevat 
kunnittain ja jopa saman organisaation eri yksiköissä. 
 
Yhdenmukaiset asiakastiedot ja määritykset edesauttavat kuntien sisäisen, kuntien välisen, alueellisen ja valta-
kunnallisen vertailu- ja tilastotiedon tuottamista ja sähköisten asiakaspalveluiden laajamittaista kehittämistä. Li-
säksi kansallinen sähköinen arkistointi tullee edellyttämään tallennettavien tietojen säilyttämistä tietyssä yleisesti 
sovitussa muodossa. Hankkeesta on lisätietoja osoitteessa www.tikesos.fi.
 
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi ja viestintä -hanke 
 
Kuopion kaupungin päivähoitopalveluiden Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi- ja viestintä -hankkeen keskei-
senä sisältönä on kehittää päivähoitopalveluiden sähköisiä asiointipalveluja. Hanke on saanut alueellisena kehit-
tämishankkeena STM:n valtionavustusta vuosina 2005 ja 2006. 
 
Kehittämistyö sisältää sekä asiakkaalle suunnatut tietopalvelut, asiointi- ja viestintäpalvelut, että päivähoidon 
henkilöstön ja lapsiperhepalveluiden sisäiset tietopalvelut, asiointi- ja viestintäpalvelut ja tiedon välittämisen eri 
palveluiden välillä. Tarkoituksena on koota asiakkaiden, päivähoidon henkilöstön ja muiden lapsiperhepalvelui-
den hajanaisia tietopalveluja yhteen ja selkeyttää sähköistä viestintää eri toimijoiden välillä. Hankkeen toisessa 
vaiheessa (1.8.2006–31.7.2007) suunnitellaan aiemmin luodun ideaalimallin pohjalta käytännönmallia tieto-, asi-
ointi- ja viestintäpalveluiden toteuttamiseen ja hankkeen tulosten jatkohyödyntämiseen seutukunnallisessa yh-
teistyössä. 
 
Hankkeen tavoitteena on päivähoitopalvelun toiminnan sisällön avaaminen, asiakaslähtöisten palvelujen ja säh-
köisen asioinnin kehittäminen. Sähköisen asioinnin kehittämisellä tavoitellaan tehokkaampia ja sujuvampia pro-
sesseja päivähoidon ja asiakkaiden väliseen asiointiin ja tehostetaan asiakaspalveluohjausta muihin lapsiperhe-
palveluihin. Lisätietoja hankkeesta on saatavilla osoitteesta: www.kuopio.fi/paivahoito
 
Mobiilimuksu 
 
Lahden seudun Mobiilimuksu on kodin ja päiväkodin välisen sähköisen viestinnän palvelu. Palvelun tarkoitukse-
na on helpottaa vanhempien ja päiväkodin päivittäistä yhteydenpitoa ja tarjota ajantasaista tietoa päiväkodin 
toiminnoista. Päiväkodin henkilökunta ja lapsien vanhemmat kirjautuvat Mobiilimuksuun omilla tunnuksilla. Mobii-
limuksu käyttää monikanavaisesti hyväkseen verkkopalvelua, sähköpostia ja tekstiviestiä. TietoEnator on pilotoi-
nut Mobiilimuksua elokuusta 2006 alkaen Hollolan kunnan 16 päiväkodissa. 
 
Mobiilimuksua käytetään sekä henkilökohtaisessa tiedonvaihdossa että isomman ryhmän viestinnässä. Van-
hemmat ja heidän lapsensa ryhmitellään ja kirjataan Mobiilimuksussa päiväkodin lapsiryhmiin, kuten esimerkiksi 
”Käpykolo”. Päiväkodin henkilöstö voi lähettää viestin vanhemmille tekstiviestillä tai sähköpostilla. Jokaisella lap-
siryhmällä on verkkopalvelussa kalenteri, jossa vanhemmat voivat seurata ryhmän ohjelmaa viikon tai kuukau-
den jaksoissa. Huoltaja voi saada lisätietoa kalenteriin merkitystä tapahtumasta kalenterin liitetiedostosta. Päivä-
kodin kaikki tiedotteet näkyvät ilmoitustaululla. Tiedotteissa päiväkodin henkilöstö voi kertoa kaikista yhteisistä 
asioista lapsiryhmän vanhemmille. Tiedotteisiin voidaan liittää liitetiedostoja. Vanhemmat voivat myös tiedottaa 
itse ja keskustella ilmoitustaululla. Tietoturva on hoidettu perinteisellä käyttäjätunnus-salasana -järjestelyllä. 
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Mobiilimuksulla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan vanhempien ja päiväkodin henkilöstön yhteydenpitoa. 
Sama tiedonvaihto, joka toteutettiin aikaisemmin reissuvihkolla, lapuilla ja muilla tiedotteilla, voidaan nyt toteuttaa 
sähköisesti. Mobiilimuksu nopeuttaa yhteydenpitoa: päiväkodin henkilöstö voi lähettää ryhmämuistutuksen seu-
raavan päivän tapahtumasta tai huoltaja voi tekstiviestillä kertoa lapsen sairastumisesta. Kokonaisuutena ottaen 
Mobiilimuksu edellyttää tekstiviestien ja sähköpostin aktiivista käyttöä. Sen sijaan kasvatuksellinen vuorovaikutus 
toteutuu edelleen parhaiten kasvotusten huoltajan ja päiväkodin opettajan kesken. Mobiilimuksusta on saatavilla 
lisätietoja: www.lahdenseutu.net /fin/seutuyhteityo/yhteistyokohta/kaynnistyneet_yhteistyo-
muodot/mobiilimuksu_(jupa) 
 
Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon prosessien ja teknologian kehittäminen Varsinais-Suomessa  
 
Hankkeen tarkoituksena on helpottaa päivähoidon ammattilaisten arkea tietotekniikalla. Hankkeessa määritel-
lään päivähoidon ja varhaiskasvatuksen parhaat käytännöt ja prosessit sekä näitä tukevat tietojärjestelmät. 
Hankkeessa työskennellään kolmessa eri varhaiskasvatuksen osa-alueeseen keskittyvässä työpajassa: Ensim-
mäisessä kehitetään hoitopaikkojen tarjonnan suunnittelua, palvelunohjausta ja hoidon sopimista. Toisessa työ-
pajassa keskitytään päivähoidon rutiinitehtävien yksinkertaistamiseen hallinnossa. Kolmannen työpajan  pääpai-
no on varhaiskasvatuksessa. Työpajoissa keskustellaan päivähoidon ongelmakohdista ja kuinka teknologialla 
voitaisiin päivähoidon arkea helpottaa.  
 
Yksityiskohtaisempi kuvaus hankkeesta löytyy hankkeen kotisivuilta: www.tukkk.fi/tjt/varpe/ 
 
Lasten päivähoitopalvelujen seudullinen kehittäminen 
 
Jyväskylän seudulla on käynnissä ajalla 1.5.2005–31.5.2007 lasten päivähoitopalvelujen seudullinen kehittämi-
nen -hanke, jossa on mukana yhdeksän seudun kuntaa. Hankkeen toiminta-ajatuksena on vastata päivähoidon 
kasvavaan tarpeeseen järjestämällä päivähoidon palveluja seudullisesti. Tavoitteina ovat palveluiden tuottami-
nen yli kuntarajojen, erilaisten vaihtoehtoisten seudullisten hallintomallien selvittäminen, palveluohjauksen kehit-
täminen, palveluverkon tehostaminen, tietojärjestelmien yhteiskäyttö, kustannusten selvittäminen ja yksityisen 
päivähoidon maksatuksen, valvonnan ja ohjauksen keskittäminen.  
 
Osana hanketta yhdessä Jyväskylän vuoropäiväkodissa on ollut vuoden 2006 elokuusta lähtien käynnissä ajan-
hallintajärjestelmäkokeilu, jossa ensimmäistä kertaa Suomessa pyritään yhdistämään lasten päivähoidon tieto-
järjestelmä, kaupungin ajanhallintajärjestelmä ja päivähoidon suunnittelujärjestelmä. Pilotin taustalla on ajatus, 
että sekä lasten että henkilöstön perustiedot siirtyisivät ensin sähköisesti päivähoidon tietojärjestelmästä ajanhal-
lintajärjestelmään. Henkilöstön toteutuma siirtyisi ajanhallintajärjestelmästä edelleen automaattisesti sekä vuoro-
hoidon suunnittelujärjestelmään ja sitä kautta palkanlaskentaan, että takaisin päivähoidon tietojärjestelmään. 
Myös lasten toteutumat on tarkoitus saada siirtymään automaattisesti ajanhallintajärjestelmästä takaisin päivä-
hoidon tietojärjestelmään, jolloin toteuma toimisi pohjana laskutukselle ja tilastoille. Tällä hetkellä pilotissa ollaan 
siinä vaiheessa, että rajapinta ajanhallintajärjestelmästä vuorohoidon suunnittelujärjestelmään ja sieltä palkkauk-
seen on olemassa, mutta linkki ajanhallintajärjestelmästä päivähoidon tietojärjestelmään on vielä työn alla.  
 
Sähköisen ajanhallintajärjestelmän myötä vuorohoidon suunnittelu ja tilastointi helpottuu, kun järjestelmästä 
saadaan tarkkaa tietoa henkilöstön ja lasten läsnäoloista. Pilottipäiväkodin johtaja onkin laskenut, että järjestel-
män käytöllä voidaan saavuttaa vuodessa yli 400 työtunnin säästöt työvuorojen suunnittelun ja läsnäolopäiväkir-
jan täytön automatisoinnin myötä. Myös päivähoidon laskutusta voidaan muuttaa halutessa tuntiperustaiseksi. 
Jyväskylässä on tarkoitus siirtyä kesällä 2008 vuorohoidon tuntiperusteiseen laskutukseen. Hankkeesta on saa-
tavilla lisätietoa osoitteesta: www.koske.jyu.fi/scripts/accessdata.pl?hae=hankkeet& nimike=720 
 
HuoltajaNet 
 
HuoltajaNet on Tampereen kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön hanke, jossa suunnitellaan ja ote-
taan käyttöön päivähoidon ja perusopetuksen sähköisiä huoltajapalveluja. Tarkoituksena on parantaa palvelujen 
kustannustehokkuutta, laatua, nopeutta ja vuorovaikutteisuutta. Hankkeen taustalla on kaupungin Lasten päivä-
hoidon tieto- ja viestintätekniikan ohjelma, joka jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa keskittyy varhais-
kasvatuksen tietotekniikkaan, toinen perheiden e-palveluiden kehittämiseen päivähoidossa ja kolmas päivähoi-
don hallinnon e-palveluiden kehittämiseen. HuoltajaNetin on tarkoitus tulevaisuudessa koota nämä kaikki kolme 
osa-aluetta yhteen.  
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Tampereella lasten päivähoito ja perusopetus kuuluvat samaan prosessiin, josta vastaa lasten ja nuorten palve-
lujen lautakunta. HuoltajaNet pyrkii siis tarjoamaan hyötypalveluita, joita päivähoito- ja peruskouluikäisten lasten 
vanhemmat tarvitsevat.  
 
HuoltajaNet-palvelu avattiin vuoden 2006 maaliskuussa. Hankkeen ensimmäisenä pyrkimyksenä oli luoda säh-
köinen kanava päivähoidon ja perusopetuksen hakuprosesseille, ja ensimmäinen palvelu oli sähköinen päivähoi-
tohakemus. Jo ensimmäisen kevään haussa 65 prosenttia kaikista hakemuksista tuli sähköisesti. Optimistisen 
avauksen jälkeen palveluita oli helppo laajentaa, ja nyt HuoltajaNetin kautta voi ilmoittautua myös kouluun ja 
esiopetukseen. Sähköisten hakulomakkeiden kanssa samassa yhteydessä uudistetaan koko hakemusten käsit-
telyprosessia, ja pyrkimyksenä on hakemusten tulostamisen ja tietojen manuaalisten tallennuksen vähentämi-
nen. Myös päätöksistä tiedottamista uudistetaan: tulevaisuudessa vanhemmat voivat halutessaan saada tiedon 
päiväkoti- tai esiopetuspaikasta ja maksupäätöksestä sähköisesti. Lisäksi on suunniteltu korkeimman hoitomak-
sun sallimista sähköisesti. Hankkeessa pyritään myös siihen, että tulevaisuudessa huoltaja voisi muuttaa yhteys-
tietojaan, hakea siirtoa toiseen päiväkotiin tai irtisanoa hoitopaikan Internetin kautta. Nämä palvelut vaativat kui-
tenkin vahvaa tunnistautumista. Turvallinen asiointi tullaan takaamaan kansalaisen tunnistus- ja maksamispalve-
lu VETUMAlla. Tulevaisuudensuunnitelmissa on myös digitaalisen kasvunkansion ja lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelman liittäminen HuoltajaNetin palveluvalikoimiin. Tällä pyritään luomaan edellytyksiä lapsen edun mu-
kaisten tietojen siirtymiselle toimijalta toiselle. Lisätietoja on  saatavilla: www.tampere.fi/koulutus/huoltajanet/ 
 
Päivähoidon verkkopalvelut 
 
Oulun seudun kymmenen kuntaa ovat olleet mukana Sisäasiainministeriön Julkiset palvelut verkkoon -
hankkeessa (JUPA). Seutu pyrkii luomaan seudullisen päivähoidon toimintamallin, jonka tavoitteena ovat maan 
kehittyneimmät palvelut. Seudullisessa toimintamallissa päivähoitopaikka on mahdollista saada asiakkaan tar-
peiden mukaan yli kuntarajojen. Toimintamallissa kuntalaisella on mahdollisuus kaikissa päivähoitomuodoissa 
hakea päivähoitopaikkaa ja saada päivähoitopäätös verkossa. Toimintamallin mukaan asiakas voi saada myös 
maksupäätöksen ja laskun sähköisesti. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella perheen sähköistä asia-
kaskansiota verkossa. Kansio pitää sisällään perheen palveluportfolion, jossa on päivähoito- ja maksupäätökset 
sekä lapsen kasvun kansion. Sähköisessä kasvun kansiossa sijaitsevat lapsen henkilökohtainen opetussuunni-
telma, tiedonsiirtolomakkeet koskien lapsen kouluun siirtymistä sekä muuta dokumentaatiota lapsen kasvusta ja 
kehityksestä. Asiakas voi tämän lisäksi lähettää ja vastaanottaa lastaan koskevia tietoja, kuten poissaoloilmoi-
tuksia, joko verkossa tai mobiilisti.  
 
Seudun kuntien päivähoidon sisäinen toiminta tehostuu tuotteistamisen ja kustannusseurannan, sekä seudulli-
sen sähköisen maksunmäärityksen ja laskutuksen myötä. Toimintaa tehostavat myös yhteiset toimintasuunni-
telmat sekä laatujärjestelmät. Lisätietoja hankkeesta on saatavilla: www.jupa.fi/intermin/hankkeet/jupa/home. 
nsf/files/Olu_paivahoito_projsupdf/$file/Oulu_paivahoito_projsu.pdf
 
Kulunvalvontajärjestelmä-kokeilu  
 
Kaarinassa kokeiltiin vuoden 2003 syksyllä kahdessa päiväkodissa pilottimielessä sähköistä kulunvalvontajärjes-
telmää. Järjestelmä kirjasi aamuisin ja iltaisin sekä lasten että henkilökunnan tulon ja lähdön ajankohdat. Tiedot 
siirtyivät järjestelmästä automaattisesti päiväkodinjohtajan tietokoneelle, josta johtaja näki kulloisenkin lasten ja 
henkilöstön läsnäolotilanteen. Järjestelmää ei kuitenkaan integroitu kaupungin henkilöstöjärjestelmään eikä päi-
vähoidon tietojärjestelmään.  
 
Järjestelmä todettiin sekä kaupungin että päivähoidon puolella hyväksi toimintatavaksi, mutta se jäi silti kokei-
luasteelle. Pääsyynä tähän oli järjestelmän kalleus. Kaupunki suhtautuu kuitenkin myönteisesti vastaavanlaisen 
järjestelmän käyttöönottoon, jos vain sen kustannukset olisivat pilottikokeilua pienemmät. Kaupunki pitää tärkeä-
nä myös päivähoidon tietojärjestelmän integrointia kulunvalvontajärjestelmään, jolloin läsnäolotiedot siirtyisivät 
automaattisesti sekä päivähoidon laskutusjärjestelmään että sen käyttötietojärjestelmään, joka helpottaisi oleelli-
sesti esimerkiksi päivähoidon työvuorojen suunnittelua. 
 
Tulokset 
 
Vanhemmille suunnattuja sähköisiä asiointipalveluita ovat esimerkiksi erilaiset verkko- ja mobiilipalvelut, jotka 
tukevat päivähoidon henkilöstön ja lasten vanhempien välistä kommunikaatiota. Lisäksi on erilaisia tieto- ja asi-
ointipalveluita, kuten palveluohjausta, jossa vanhempia tuetaan päivähoitopaikan valinnassa ja sopimisessa ver-
kossa tai mobiilisti. Nämä erilaiset sovellukset kuuluvat tässä raportissa päivähoidon sähköiset asiointipalvelut -
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kategoriaan. Näitä palveluja kehitetään selvästi eri puolilla Suomea. Hankkeiden välinen yhteistyö on kuitenkin 
vähäistä: käytännössä muoto onkin yhteinen toimittaja.  
 
Päivähoidon hallinnolliset järjestelmät -luokkaan voidaan lukea erilaiset sähköiset tiedonkeruupalvelut, jotka tu-
kevat kuntia päivähoitopaikkojen tarjonnan suunnittelussa. Lisäksi tähän kategoriaan kuuluvat päivähoidon toi-
minnan kehittämiseen kuuluvat järjestelmät. Päivähoidon hallinnon tietojärjestelmiä ovat muun muassa erilaisten 
päivähoidon rutiinitehtävien, kuten laskutuksen, henkilöstöhallinnon ja suunnittelun automatisointiin liittyvät tieto-
järjestelmät. Kehitystyö on tällä saralla kuntien sisällä kaikkein voimakkainta. Toisaalta tämän alueen sovelluksia 
on myös hyödynnetty pisimpään. 
 
Varhaiskasvatuksen kehittämiseen liittyviä tietojärjestelmiä ovat esimerkiksi erilaiset verkkopalvelut, jotka tukevat 
vanhempia lasten kasvatuksessa ja edistävät varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden ja vanhempien vuorovaiku-
tusta ja kasvatuskumppanuutta. Alueeseen kuuluvat myös erilaiset lapsen kehityksen arviointia tukevat ohjelmat, 
oppimista tukevat pelit ja digitaalinen kasvunkansio, jolla tarkoitetaan lapsen kehitystä kuvaavan materiaalin hal-
lintaa ja jakamista tarvittaessa esimerkiksi lasten vanhempien, neuvoloiden ja lasten psykiatrien kanssa. Tämän 
kategorian hankkeita on myös käynnissä jonkin verran.  
 
Stakesin asiakastietoihin keskittyvä hanke ei kaikilta osin sovi tässä tutkimuksessa käytettyyn luokitteluun. Se on 
luonteeltaan pikemminkin infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävä hanke. Sillä pyritään luomaan yhtenäinen tie-
tomalli ja samalla myös vaikuttamaan varhaiskasvatuksen työn sisältöön luomalla asiakastietojen kirjaamiseen 
liittyviä yhtenäisiä käytäntöjä. 
 
Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tietojärjestelmien kehitystyö on lähtenyt selvästi liikkeelle eri puolilla Suo-
mea. Hankkeet ovat kuitenkin melko hajanaisia. Eri puolilla tehtyjen innovaatioiden levittäminen onkin jäänyt lä-
hinnä ohjelmistotoimittajien harteille. Valtiovalta on kuitenkin selkeästi panostamassa päivähoidon tietojärjestel-
mien kehittämiseen ja tehtyjen paikallisten innovaatioiden levittämiseen.  
 
Johtopäätökset 
 
Päivähoidon tietojärjestelmiä on suunnitelmallisesti kehitelty tähän mennessä vain muutamassa suuressa kau-
pungissa. Nämä kaupungit ovat kuitenkin lähteneet ennakkoluulottomasti kehittämään päivähoitopalveluita vas-
taamaan tämän päivän yhteiskunnallisiin muutospaineisiin. Kehittyvä teknologia mahdollistaisi kuitenkin tietotek-
niikan laajemmankin hyväksikäytön päivähoidon alueella ja sillä voitaisiin parantaa olennaisesti esimerkiksi päi-
vähoidon ammattilaisten arjen sujuvuutta.  
 
Tämä raportti on yleiskatsaus Suomen päivähoidon tietojärjestelmien nykytilanteesta. Aiheesta on tekeillä pro 
gradu -tutkielma, joka pyrkii esittelemään yksityiskohtaisemmin päivähoidon tietojärjestelmien parhaita käytäntö-
jä ja löytämään tekijöitä, jotka edesauttavat tai mahdollisesti saattavat estää jonkin tietyn teknologisen innovaati-
on leviämisen päivähoitosektorilla. 
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