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Sähköisten terveydenhuollon asiointipalvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta on vasta vähän 
luotettavaa näyttöä olemassa. Yhtenäistä mittaristoa seurata ja arvioida palvelutoimintaa, enna-
koida ja todentaa tietoteknisten interventioiden vaikutuksia ei ole. Palvelut ovat heterogeeninen 
ja käsitteellisesti vakiintumaton tutkimuskohde. Kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia on 
vaikea järjestää. Interventiot kattavat usein monen sovelluksen yhtaikaisen käyttöönottoon. Käyt-
töönotto muuttaa sekä asiakkaan että palveluntuottajan toimintaa. Selittäviä tekijöitä havaituille 
muutoksille voi olla useita. Muutoksen vaikutukset hajaantuvat ja kerrostuvat kohdentuen eri 
asioihin eri aikana: näyttöä kokonaisvaikutuksista ei saada ennen kuin kliinisiä asiakasvaiku-
tuksia syntyy. Kliinisiä asiakasvaikutuksia ei synny, ellei interventio leviä käyttöön. Se ei leviä, 
elleivät toimijat muuta totuttuja toimintatapoja. Ne eivät muutu, elleivät eri tahot koe uuden 
tavan tarjoavan jotain sellaista hyötyä ja lisäarvoa, joita vaihtoehdot eivät tarjoa. Hyötyä ei koeta, 
ellei järjestelmää ole rakennettu vastaamaan keskeisten käyttäjäryhmien (asiakkaat, työntekijät 
ja palveluntuottajat) tarpeita. Sellaista tietoa on olemassa runsaasti, jota voitaisiin hyödyntää 
vaikuttavien ja laadukkaiden sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Tämän 
tiedon tosiasiallinen hyödyntäminen on kuitenkin yllättävän vähäistä tietoteknologiahankkeissa 
palvelutoiminnan kehityshaasteiden tunnistamiseksi, tavoitteiden asettamiseksi, tietojärjestelmä-
pohjaisen intervention toteuttamiseksi ja muutoksen onnistumisen arvioimiseksi. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä vastausta kysymyksiin siitä, millainen voisi olla sähköis-
ten palvelujen kehittämistyön hyvä käytäntö, jossa tietoa hyödynnetään monipuolisesti hankkeen 
eri vaiheissa vaikutusten ennakointiin, rakentamiseen ja arviointiin. Tutkimuksen kontekstina 
oli Oulun kaupungin omahoitohanke. Siinä kehitetään kansalaisen sähköistä terveydenhuollon 
palvelukonseptia, joka perustuu erilaisia palveluja yhdistävään tekniseen alustaan. Tutkimuksessa 
analysoitiin Oulun omahoitohankkeen kehitystyötä, siinä hyödynnettyä tietoa ja tiedonkeruun 
menetelmiä ja verrattiin niitä kirjallisuudessa esitettyyn kuvaan terveydenhuollon sähköisten 
järjestelmien kehittämisestä. Kirjallisuuden ja hankkeen tiedot analysoitiin yhtenäisen käsitteelli-
sen viitekehyksen avulla. Tietopaketit ja niiden vertaileva analyysi tarjottiin omahoitohankkeelle 
hanketyön tueksi. Hanketoimijat arvioivat eroja ja niiden merkitystä hankkeelle ja ryhtyivät 
toimenpiteisiin merkittäviksi kokemiensa erojen kaventamiseksi.

Tulosten mukaan sähköisten palvelujen kehityksessä tarvitaan paljolti samaa tietoa kuin 
suunnitelmallisessa palvelukehityksessä yleensäkin. Lisäksi tarvitaan erityistietoa palvelujen tuot-
tajien ja käyttäjien toiminnasta ja toimintaympäristöstä, tiedon käsittelyn välineistä ja prosesseista 
sekä yhteiskehittelystä. Hyvä sähköisten palvelujen kehittämiskäytäntö lähtee intressitahojen 
tunnistamisesta ja sitouttamisesta kehitykseen hankesuunnitteluvaiheessa. Kehitystyön käsikir-
joituksesta sovitaan ennalta ja sovitetaan se teknologia- ja palveluntuottajatahojen toimintakult-
tuureihin. Asiakkaiden toiminnasta ja tarpeista, palveluntuotannosta, tiedon käsittelyn välineistä 
ja prosesseista, toiminnan muutospaineista sekä teknologian mahdollisuuksista kootaan ennen 
interventiota perustiedot. Tietoa hyödynnetään toiminnan ongelmia ja haasteita täsmennettäessä, 
asetettaessa mitattavia kehittämistavoitteita ja -vaatimuksia, arvioitaessa ratkaisuvaihtoehtoja, 
rakennettaessa ratkaisua ja arvioitaessa sitä. Ratkaisujen rakennus etenee asiakas- ja palvelu-
lähtöisesti niin, että tekniikka sovitetaan kehitettäviin sähköisiin palvelukonsepteihin. Käyttäjät 
otetaan mukaan vaikuttamaan muutosprosessiin. Muutoksen etenemisestä tiedotetaan tahoille, 
joita se koskee. Koulutuksessa hyödynetään lähtötilanne-, tarve- ja arviointitietoja. Järjestelmä 
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testataan vasten sille asetettuja teknisiä ja käyttäjävaatimuksia ennen kliinisen koekäytön aloit-
tamista. Käyttöönoton vaikutuksia arvioidaan eri toimijoiden näkökulmista, verraten muutosta 
lähtötietoihin ja asetettuihin tavoitteisiin. 

Tutkimus päättyi ennen omahoitohankkeen päättymistä, joten hankkeen onnistumista ei 
voitu käyttää osoittamaan kuvatun hyvän käytännön toimivuutta. Hanketoimijoiden arvion mu-
kaan tutkimuksen tuottama tieto oli hankkeelle erittäin merkittävää, edisti hankeen etenemistä, 
ja on hyödynnettävissä muissakin hankkeissa. Tutkimuksessa hyödynnetyt käsitteelliset mallit 
tarjoavat lisäksi perustan jäsentää panos-, prosessi-, tuotos- ja vaikuttavuustietoja ja indikaatto-
reita pohjaksi yhtenäisen mittariston kehittämiselle sähköisten palvelujen laadun ja vaikutusten 
ennakointiin ja arvioimiseen.

Avainsanat: hankkeet, sähköinen asiointi, tietoteknologia, arviointi, kehittäminen, oppiminen, 
laatu
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Hannele Hyppönene & Anne Niska (2008). Kohti kansalaisten sähköisten terveyspalvelujen ra-
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ISBN 978-951-33-2111-6

I detta nu finns det endast lite tillförlitligt material om hurdan kvalitet och genomslagskraft hälso- 
och sjukvårdens e-tjänster har. Det finns ingen enhetlig mätaruppsättning för att följa upp och 
utvärdera tjänsterna samt förutse och påvisa de informationstekniska interventionernas effekter. E-
tjänsterna är ett heterogent forskningsobjekt, vars begrepp ännu inte är inarbetade. Kontrollerade 
randomiserade studier är svåra att genomföra. Ofta är interventionerna inte begränsade till endast 
ibruktagandet av ett enskilt tekniskt system. Ibruktagandet ändrar både klientens handlingar och 
vårdgivarens verksamhet. Det kan finnas flera förklarande faktorer till iakttagna förändringar. 
Effekterna av en förändring sprids och anhopas. Dessutom rör de olika frågor vid olika tidpunkter: 
evidens på övergripande effekter är svårt att få innan det uppstått kliniska klienteffekter. Kliniska 
klienteffekter uppstår inte, om interventionen inte tas i bruk och får spridning. Interventionen 
sprids inte, om aktörerna inte ändrar invanda förfaringssätt. Förfaringssätten förändras inte, om 
de olika parterna inte upplever att det nya sättet erbjuder en sådan nytta eller ett mervärde som 
alternativen inte erbjuder. Man upplever ingen nytta, om systemet inte är sådant att det uppfyller 
viktiga användargruppers (klienter, anställda och vårdgivare) behov.

Det produceras rikligt med sådan information som kunde utnyttjas när man utvecklar e-
tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården. Det faktiska utnyttjandet av informationen 
är emellertid överraskande litet när det gäller att identifiera utvecklingsutmaningar inom servi-
ceverksamheten, att genomföra en informationssystemsbaserad intervention samt att utvärdera 
om en förändring lyckats eller inte. Syftet med studien var att söka svar på frågan hur en god 
praxis för utveckling av e-tjänster kunde se ut när informationen utnyttjas på ett mångsidigt sätt 
inom praxisen och hur man kunde stödja utvecklingsarbetet med hjälp av denna information. 
Studiens kontext var Uleåborgs stads egenvårdsprojekt. I projektet utvecklar man ett innovativt 
elektroniskt servicekoncept för egenvård. Konceptet bygger på en teknisk plattform som förenar 
hälso- och sjukvårdens olika e-tjänster för medborgarna. Forskningsmetoden var att utarbeta en 
strukturerad beskrivning av utvecklingsarbetet i Uleåborgs egenvårdsprojekt, av den information 
som utnyttjats i det och av metoderna för informationsinsamling och att jämföra dem med den 
bild som ges i litteraturen av förverkligandet av informationsteknologiska interventioner. Den 
information som samlades ur litteraturen och projektet analyserades med hjälp av en enhetlig 
referensram. Informationspaketen erbjöds till egenvårdsprojektet som stöd för utvecklingen av 
e-tjänster. De jämfördes för att man skulle hitta likheter och skillnader och kunna dra slutsatser 
om hurdan information som behövs i olika skeden av utvecklandet av e-tjänster. 

Enligt resultaten kräver utvecklingen av e-tjänster mestadels samma slags information som 
väl planerad serviceutvecklingen. Därtill behöver man speciell information om producenternas 
och kundernas verksamhet, omgivningen, informationshandling och om kollaborativ planering 
av service och technologi. En god utvecklingspraxis för e-tjänster utgår från identifikation av 
olika parter och engagemang i utvecklingen redan när projektet planeras. Man kommer överens 
om utvecklingsplanen på förhand och anpassar den till projektaktörernas verksamhetskulturer. 
Före interventionen samlar man ihop tillräckligt med sådan information om klient- och servi-
ceverksamheten samt informationshandling, som man kan använda i projektplaneringen vid 
utvärdering av verksamhetens utvecklingsbehov, uppställande av omfattande utvecklingsmål, 
ställande av utvecklingskrav och utvärdering av alternativa lösningar samt som referensinfor-
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mation när man mäter den förändring som interventionen lett till i verksamhetens insatser, 
produktionsprocess, resultat och effekter. Konceptskapandet avancerar på ett klient- och servi-
ceinriktat sätt, så att tekniken anpassas till modellerna för e-tjänster. Modellerna utformas så att 
de beaktar utvecklingsmålen. Användarna deltar i förändringsprocessen. Man informerar om 
förändringen och arrangerar tillräckligt med utbildning. Innan den kliniska användningen inleds, 
ska systemet uppfylla de krav som ställs på det. Ibruktagandets effekt på insatser, processer och 
resultat utvärderas ur olika aktörers perspektiv. 

De begreppsmodeller som använts i studien erbjuder ett underlag för att strukturera ser-
viceverksamheten och informationen om de insatser, den process, det resultat, den genomslags-
kraft och de indikatorer som återger förändringen i servicen. Struktureringen kan utnyttjas när 
e-tjänsterna vidareutvecklas och de förändringar de medfört utvärderas. Begreppsstrukturen 
erbjuder också en utgångspunkt för utvecklingen av en enhetlig mätaruppsättning för att utvär-
dera e-tjänsternas kvalitet och effekt.

Nyckelord: projekt, e-tjänster, informationsteknologi, utvärdering, utveckling, lärande, kvalitet
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Abstract

Hannele Hyppönen & Anne Niska (2008). Kohti kansalaisten sähköisten terveyspalvelujen 
rakentamisen hyvää käytäntöä [Towards a good development practice for citizens’ eHealth services]. 
STAKES, Reports 9/2008. pp. 103, price 20 €. Helsinki 2008. ISBN 978-951-33-2111-6

There is very little evidence on quality and effectiveness of eHealth services for citizens. A unified 
measure is lacking with which to evaluate any given service activity prior to implementation of 
an eService model, to assess potential impacts of different eService concepts and to evaluate the 
impacts of the intervention (the implemented eService model). The heterogeneity of eServices 
and concepts with which they are addressed is further complicating the data collection. It is 
difficult to arrange randomised controlled trials. Interventions are mostly multidimensional, not 
limited to a clearly definable variable. The impacts can be diffused in time and content. Evidence 
of effectiveness and efficiency cannot be collected until there are clinical impacts. Clinical impacts 
will not emerge, unless the innovation is diffused. Diffusion does not take place, unless behavioural 
change (work practices, health behaviour) takes place. Behaviour does not change, unless the 
actors see clear benefits in change. Benefits are not seen, unless the system is constructed to 
meet the needs of the key stakeholders. Research and development organisations produce an 
abundance of information that could be used in the process of constructing electronic health 
services for citizens that meet the needs. Exploiting this information in order to detect the needs 
for development, to construct the new eHealth service concepts to meet the needs or to evaluate 
the new eServices is, however, surprisingly rare. This report describes results of a case study 
about an Oulu city self-care project. The project is developing an innovative eService concept for 
citizens, which is based on a technical platform that combines different eService modules. These 
include e.g. modules for health information, booking and messaging service. 

The main aim of the study was to create a first hypothesis of a good development practice 
for citizens’ eHealth services, where this information would be used in order to develop eServices 
that meet the needs of their users. The second aim was to help Oulu self-care project with this 
information. The method was to structure information from the literature and from the Oulu 
self-care project with unified conceptual framework in order to make the data comparable. The 
structured data was presented for the project. The similarities and differneces were used to generate 
the first hypothesis of the good development practice for citizens’ eHealth services. 

According to the results, eService development requires similar information as a well-planned 
service development in general In addition special information is required about users, contexts 
of use and information processing. Dood eService development starts from gaining commitment 
from relevant stakeholders already in the planning stage of the project. The stakeholders agree 
on the ”manuscript” of the development, fitting it to the existing development praxis of each 
participants‘ organisation. Service providers collect baseline data about the clients, services 
and information processing, which can be used to set measurable development goals and 
–requirements, in assessing the alternative solutions, in steering the development and in evaluating 
the change due to intervention in input, process, outcome and impact variables. Construction of 
the eService concept is client and service oriented; technical solutions are fitted to new eService 
process generated to meet the development goals. Users are given a possibility to participate in 
the process of generating and implementing new eService models, and they are offered adequate 
training regarding the new practices. The new eService system is tested against the set requirements 
before clinical trials. Changes on input, process, outcome and impact variables are evaluated from 
the point of view of clients, workers and service providers. 
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The conceptual models used in this study to structure the findings, offer a good basis for 
structuring information and indiactors that describe the inputs, processes, outcomes and impacts 
of service activity as well as its change. The models can be used to improve eHealth project 
practices. The conceptual structure also offers one basis for developing unified measurement 
tools for evaluating quality and impacts of electronic services.

Keywords: project, elctronic services, information technology, evaluation, development, learning, 
quality
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1 JOHDANTO

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat murroksessa: kunta- ja palvelurakenneuudistus, säh-
köisten järjestelmien kehittyminen, palveluntarpeen jatkuva kasvu ja palveluntuotannon resurssien 
rajallisuus asettavat voimakkaita paineita uudistaa palveluja ja palvelujärjestelmää. Vanhasen II 
hallituksen hallitusohjelmassa tietoteknologian hyödyntäminen on kuvattu keinoksi laadukkaiden 
ja riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot 
tuottavat runsaasti tietoa ja työkaluja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseksi 
tietoteknologian avulla. Tällaisia ovat mm. tilastot ja luokitukset, vertailut palveluntuottajien käy-
täntöjen välillä, hyvien käytäntöjen kuvaukset, erilaisilla asetelmilla tehdyt arviointitutkimukset, 
selvitykset ja tapaustutkimukset. Tätä tietoa ja työvälineitä hyödynnetään kuitenkin yllättävän 
vähän palvelujen kehittämisessä tietoteknologian avulla vastaamaan palvelujen keskeisiin ke-
hityshaasteisiin. Olemassa oleva tutkimus osoittaa, että esimerkiksi aiemmista onnistumisen 
ja epäonnistumisen kokemuksista ei juuri opita ja olemassa olevaa tietoa hyödynnetään hyvin 
vähän suuntaamaan muutosta ja tukemaan sen onnistumista. 

Käsillä oleva raportti kokoaa kirjallisuudesta tietoa ja menetelmiä sähköisten palvelujen 
kehittämisestä, kehitystyön haasteista ja siitä, miten niihin voidaan vastata. Kirjallisuuden kuvaa 
”hyvästä kehittämistyön käytännöstä” peilataan Oulun Omahoitohankkeesta koottuun tietoon, 
tarkoituksena tukea kirjallisuudesta ja hankkeesta kootulla tiedolla hanketta kehittämään toimi-
via sähköisiä terveydenhuollon palveluja. Toisena päämääränä on pyrkiä edelleen kehittämään 
kirjallisuuden tarjoamaa kuvaa siitä, millainen olisi hyvä sähköisten palvelujen kehittämistyön 
käytäntö. 

Raportin johdannossa kuvataan kansalaisten sähköisten asiointipalvelujen määrittelyä 
terveydenhuollossa sekä tarvetta näiden palvelujen kehittämiseen. Johdannossa esitellään myös 
sähköisten terveydenhuollon asiointipalvelujen tarjontaa ja vaikuttavuutta sekä sähköisten 
palvelujen kehittämistyön haasteita. Luvussa 2 esitellään Oulun kaupungin omahoitohanke 
– hankkeen tausta, tavoitteet ja keinot, joilla tavoitteisiin on pyritty – sekä omahoitohankkeen 
tukihanke, sen tavoitteet, menetelmät ja aineisto. Luvussa 3 kuvataan tukihankkeen tuottama tieto 
omahoitohankkeelle. Luku jakautuu kahteen alalukuun. Alaluvussa 3.1 kuvataan kirjallisuuden 
perusteella koottua ”hyvää käytäntöä” sähköisten palvelujen kehittämisessä terveydenhuoltoon 
(tukihankkeen omahoitohankkeelle kokoama ”peili I). Alaluvussa 3.2 kuvataan kehittämis-
käytäntöä Oulun omahoitohankkeessa (omahoitohankkeelle tukihankkeessa koottu ”peili II”). 
Kumpikin luku on jäsennetty neljään vaiheeseen: 1) palvelujen lähtötilanteen kartoittaminen ja 
kehityshankkeen suunnittelu; 2) palvelu- ja teknisten konseptien rakentaminen; 3) konseptien 
käyttöön ottaminen ja 4) levittäminen. Luvussa 4 esitetään peilien vertailu – analyysi Oulun 
omahoitohankkeesta verrattuna kirjallisuuden kuvaamaan ”hyvään käytäntöön” (alaluku 4.1). 
Alaluvussa 4.2 kuvataan, kuinka peilejä hyödynnettiin Oulun Omahoitohankkeessa hankekäytän-
nön kehittämiseksi. Luvussa 5 esitetään pohdintaa tukihankkeesta sekä johtopäätökset. Luku vetää 
yhteen raportin tulokset ja yhdistää ne alussa esitettyyn viitekehykseen sekä tutkimusongelmiin. 
Tässä luvussa tarkastellaan myös tutkimukseen liittyneitä rajoituksia sekä tulosten hyödyntämistä 
ja jatkotutkimushaasteita.

Raportti tarjoaa tukea kehitystyölle Oulun omahoitohankkeessa. Tulosten yleistettävyyttä 
lisää se, että kirjallisuuden ja omahoitohankkeen aineisto on jäsennetty kahden käsitteellisen 
mallin avulla. Malleja on mahdollista käyttää muidenkin kehityshankkeiden tulosten jäsentämi-
seen. Mallien avulla voidaan suunnitella hankkeita, jotka sisältävät palvelutuotannon panosta, 
tuotantoprosessia, tuloksia ja vaikutuksia ennen interventiota ja sen jälkeen kuvavat indikaattorit. 
Mallit auttavat myös jäsentämään sähköisen palvelukonseptin tarvelähtöisen rakennus- ja käyt-
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töönottoprosessin vaiheet. Mallit tarjoavat näin pohjan paitsi sähköisten palvelujen kehittämistyön 
hyvän käytännön kuvauksille, myös hankkeiden suunnittelulle ja arvioinnille. Raportti onkin 
suunnattu sekä kehitystä suunnitteleville, siihen osallistuville, sitä hallinnoiville että rahoittaville 
tahoille. Tutkijoille raportti tarjoaa jäsennellyn koosteen muutosta tukevasta kirjallisuudesta sekä 
sen hyödyntämisestä sähköisten palvelujen kehitystyössä. Tutkimuksessa käytetty käsitteellinen 
malli palvelutoiminnasta tarjoaa palvelukokonaisuuden hierarkkista rakennetta ja toimintaa 
kuvaavan työkalun, joka voi auttaa luomaan jäsenneltyä tietorakennetta sellaisista palvelujen 
eri osatekijöiden ominaisuuksiin liittyvästä tiedoista, joista voidaan tehdä päätelmiä palvelujen 
laadusta ja vaikuttavuudesta.

1.1 Kansalaisen sähköiset terveyspalvelut – mitä ne ovat?

Sähköisille palveluille, sähköiselle asioinnille tai vuorovaikutteisille palveluille ei ole yhtenäistä 
määritelmää, vaan näitä käsitteitä käytetään eri tavoin osin synonyymeinä käyttäjistä ja asia-
yhteyksistä riippuen. Tässä raportissa käytetään käsitettä sähköinen palvelu yläkäsitteenä, joka 
sisältää sähköisen tiedon jakamisen ja erilaiset (myös vuorovaikutteiset) sähköisen asioinnin 
palvelut. Laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) ei varsinaisesti määritellä 
sähköisen asioinnin käsitettä, vaan laki määrittelee tiedonsiirtomenetelmän, sähköisen viestin 
ja asiakirjan. Laissa ei käytetä sähköisen palvelun käsitettä, sillä sähköisen viestin ja sähköisen 
asiakirjan on katsottu kuvaavan viranomaisten velvoitteita tarkemmin. Lain mukaan sähköinen 
asiointi kattaa hallintoasioiden (sähköisen) vireillepanon, käsittelyn ja päätöksen tiedoksi antami-
sen. Palveluntyyppiseen toimintaan luetaan lisäksi esimerkiksi verkkosivuilla oleva informaatio 
organisaatiosta, sähköiset lomakkeet ja muu passiivinen informaatio. [1] Laissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) määritellään palvelutapahtuma ja 
palvelukokonaisuus1. Lakia sovelletaan julkisten ja yksityisten sosiaalihuollon ja terveydenhuollon 
palveluihin. [2] Sisäministeriön mukaan sähköiseen asiointiin kuuluu sekä tiedon jakaminen 
verkon kautta että julkisten palvelujen tarjonta ja käyttö tietoverkkojen välityksellä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön määrittelyä siitä, mitä kansalaisen sähköinen asiointi terveydenhuollossa 
tarkoittaa, on esitelty mm. ministeriön sivuilla [3] sekä toukokuussa 2007 järjestetyssä työpajassa 
[4]. Molemmissa käsitettä on konkretisoitu niiden sähköisten terveydenhuollon palvelujen kautta, 
joita on tarjolla tai kehitteillä kansalaisten käyttöön. Lähteissä viitataan seuraaviin palveluihin:
1) Luotettava terveystietopalvelu (terveyskirjasto, terveysportti). Terveystieto on tietoa tervey-

den edistämisestä, oireista ja sairauksista. Terveystiedon tarkoituksena on edistää terveyttä, 
hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, 
sosiaalisina, tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankin-
tavalmiuksina. Terveysosaamiseen kuuluu myös valmius ottaa vastuuta oman ja toisten 
terveyden edistämisestä. [5]

2) Tieto palveluista ja etuuksista.
3) Omien potilas- tai asiakastietojen ja reseptien katselu, tarjoaa asiakkaalle tietoa omasta 

terveydestä. Omien potilastietojen ja reseptien katselusta säädetään Laissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä. Lain 19 §:n mukaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaille kehitetään sähköinen katseluyhteys omiin valtakunnalliseen 
arkistointipalveluun tallennettuihin potilastietoihinsa. Potilaalle voidaan antaa arkistopal-
velun välityksellä sähköisesti myös ajanvaraustiedot, kuvantamis- ja muut tutkimustulokset. 
[6]

�	 Lain	 mukaan	 palvelukokonaisuus	 on	 yhden	 tai	 useamman	 terveydenhuollon	 antajan	 tuottamien	 palvelutapahtumien	
yksilöity	kokonaisuus.	Palvelutapahtumalla	 tarkoitetaan	terveydenhuollon	palvelujen	antajan	 ja	potilaan	välistä	yksittäisen	
palvelun	järjestämistä	tai	toteuttamista.
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4) Kansalaisen tunnistautumisen ja sähköisen allekirjoituksen ratkaisut. Jotta sähköinen asi-
ointi olisi yhtä luotettavaa ja turvallista kuin perinteinen asiointi, tarvitaan luotettava tapa 
tunnistaa asiakas ja allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti. Suomessa otettiin vuonna 1999 
käyttöön sähköinen henkilökortti (HST), jonka käyttö jäi kuitenkin vähäiseksi. Pankkien 
käyttämiä tunnistustapoja on hyödynnetty myös julkissektorin palveluntuotannossa. Myös 
käyttäjätunnus-salasanan avulla tunnistamista on kehitetty. Kuluvan vuoden alussa on 
myös mahdollista käyttää matkapuhelinta tunnistautumiseen Soneran ja Elisan varmen-
nepalveluissa. Asiakirjan sähköinen allekirjoitus voidaan tehdä kansalaisvarmenteella joko 
varmennekortin tai mobiililaitteen avulla. Lisäksi maksuja voi suorittaa pankkitunnusten 
avulla ja kuluvan vuoden alussa myös käyttämällä Luottokunnan luottokorttia. Myös mak-
sun palautus on mahdollista VETUMAn kautta Nordean ja OP-ryhmän maksupalveluissa. 
Kuntien ja valtionhallinnon kehittämän VETUMA-hankkeen Kansalaisen tunnistus- ja 
maksamispalvelu on tuotantokäytössä mm. Helsingin, Turun, Vantaan ja Oulun kaupunkien 
sekä HUSin verkkopalvelussa. [7]

5) Interaktiiviset sähköiset palvelut. Interaktiivisuuden käsite viittaa vuorovaikutukseen. 
Viestinnän kontekstissa vuorovaikutus tarkoittaa vastavuoroista tilannetta, jossa vähintään 
kaksi ihmistä viestii toisilleen. Raja vuorovaikutteisen ja vuorovaikutuksettoman median 
välillä on epämääräinen. Interaktiivisuuden käsitettä on käytetty runsaasti, mutta käsitteen 
ulottuvuudet jätetään usein määrittelemättä tai jäsentämättä kulloinkin puheena olevassa 
kontekstissa. [8] Interaktiivisiksi palveluiksi on luokiteltu mm. yhteys palveluntarjoajaan, 
hoidontarpeen arviointi, ajanvaraus, hakemus; anonyymi ja henkilökohtainen verkkoneu-
vonta; hoitoviestit suojatun internet-yhteyden välityksellä; virtuaaliset vertaisryhmät sekä 
itsehoitoa tukevat palvelut2. 

Itsehoidon käsitettä on määritellyt WHO 1980-luvulla katsauksessaan itsehoitoon Euroopassa 
seuraavasti: 

	 Itsehoito	viittaa	organisoimattomaan	terveystoimintaan	ja	terveyteen	liittyvään	päätöksen-
tekoon	yksilöiden,	perheiden,	naapurien,	ystävien,	työtovereiden	ym.	toimesta.	Se	kattaa	
itselääkinnän,	itsensä	hoitamisen,	sairastuneiden	sosiaalisen	tuen	ja	ensiavun	luonnollisessa	
ympäristössä	(ts.	arkiyhteisössä). [9]

Määritelmä korostaa itsehoidon lähtökohdaksi sosiaalista järjestelmää, jossa ihmiset ovat aktii-
visia toimijoita. Se liittää itsehoidon tutkimuksen elämäntapatutkimukseen, jossa konteksti ja 
merkitys korostuvat yksilövastuun korostamisen sijaan. WHO:n terveyden määritelmä terveyden 
edistämisestä alleviivaa tätä tulkintaa:

	 Terveys	syntyy	ja	ihmiset	elävät	sitä	arkipäivän	elämässään,	jossa	he	oppivat,	tekevät	työtä,	
leikkivät	 ja	 rakastavat.	 Terveys	 syntyy	 itsestä	 ja	 toisista	 huolehtimisesta,	 kyvystä	 tehdä	
päätöksiä	ja	kontrolloida	omaa	elämäntilannettaan,	ja	sen	turvaamisesta,	että	yhteiskunta	
luo	olosuhteet,	jotka	mahdollistavat	kaikille	jäsenilleen	terveyden	saavuttamisen. [10] 

Määritelmän mukaan terveys on arkipäivän elämän resurssi, ei elämisen tarkoitus. Itsehoito tulisi 
ymmärtää osana ennaltaehkäisyä, arkielämän osana tapahtuvia terveyttä edistäviä toimia, joita 
yksilö tekee itsestään ja läheisistään huolehtimiseksi, joihin vaikuttavat merkitykset, normit ja 
valtarakenteet. Toimet edellyttävät kansalaisen itsehoidon mahdollistavaa politiikkaa, itsenäisyyttä 
�	 Itsehoidon	ja	omahoidon	käsitteitä	on	käytetty	osin	rinnan.	Omahoidon	käsitteen	käyttö	on	liittynyt	erityisesti	kuvaukseen	
asiakkaiden	omasta	roolista	kroonisten	sairauksien	(astma,	diabetes,	verenpaine)	hoidossa.	Tekesin	omahoidon	hankekokonai-
suuden	yhteydessä	omahoitohankkeeksi	on	määritelty	hanke,	joka	tähtää	”kansalaisen omavastuun kasvattamiseen terveyden 
edistämisessä ja terveyspalveluiden käytössä sekä asiakasnäkökulman kehittämiseen palvelujärjestelmässä”	Omahoidon	sovellukset	
voivat	olla	reaaliaikaisesti	vuorovaikutteisia	(kuten	kotiin	videoneuvotteluyhteyksien	avulla	saatava	”virtuaalilääkäri”,	ei-reaa-
liaikaisia	(kuten	omamittaustulosten	lähettäminen	lääkärille	ja	palautteen	saaminen	niistä)	tai	itsenäisesti	käytettäviä	ilman	
vuorovaikutusta	ammattilaisten	kanssa	(kuten	eräät	psykiatrian	alan	sovellukset)
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tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä, yksilön taitoja ja palveluja. WHO:n määritelmän mukaan itse-
hoito valtaistaa - se nähdään määritelmässä kykynä ja taitona, ei toimina, joihin yhteiskunnalla 
ei ole varaa, vaikkakin palvelujärjestelmän kiinnostus itsehoitoon johtuu osin taloudellisista 
paineista. [11] Itsehoito-orientaatiota on pidetty eräänä perustana terveydenhuollon asiakkaiden 
ohjaamisessa omahoitoon. Usein terveydenhuollossa koetaan ongelmana se, ettei asiakas noudata 
hoito-ohjeita, vaikka hänellä ei tiedollisia tai taidollisia esteitä siihen olisikaan. Tieto yksin ei 
takaa asiakkaan hoitoon sitoutumista. Sosiaalisen tuen merkitys itsehoitoon sitoutumisen edis-
tämisessä on todettu useissa tutkimuksissa. Asiakkaan tietojen ja taitojen vahvistamisen lisäksi 
tarvitaan myös asenteisiin vaikuttamista. Hallinnan ja määräysvallan ottaminen ja säilyttäminen 
omasta sairaudestaan ja sen hoidosta on iso askel. Asiakkaat, jotka kokevat olevansa riippuvaisia 
terveydenhuoltohenkilöstöstä, eivät ota vastuuta hoidostaan. Autonomian kokemuksella ja psyy-
ken eheydellä on merkitystä omahoidon toteuttamisessa. Autonomian kokemus on yhteydessä 
siihen, miten potilas suhtautuu itseensä, hyvinvointiinsa ja sitä koskeviin ohjeisiin. Itsehoito-
orientoitunut potilas etsii itsehoito-ohjeita, arvioi ja soveltaa niitä näkemyksensä mukaan osana 
omaa elämäntapaansa.[12]

1.2 Tarve kansalaisten sähköisten terveyspalvelujen    
 kehittämiseen

Asiakkaan roolin vahvistaminen ja omatoimisuuden kehittäminen tietoteknologian avulla ovat 
olleet kansainvälisenä trendinä jo pitkään. Kansallisena tavoitteena ne näkyvät STM:n tietotek-
nologian hyödyntämisstrategiasta alkaen (1996). Strategian tavoitteena on ollut tietoteknologiaa 
hyödyntämällä lisätä kansalaisten itsenäistä suoriutumista, asiakkaiden omatoimisuutta ja osal-
listumista sekä kansalaisten tietoa terveydestä ja elintavoista. Strategian julkistamisen jälkeen 
Suomessa on rakennettu vahvaa poliittista ohjausmekanismia sosiaali- ja terveydenhuollon 
viemiseksi tietoyhteiskuntaan: Potilastietojen arkistointipalvelu ja siihen liittyvät tiedonvälitys- ja 
tietoverkkopalvelut on kansallisesti keskitetty, Sosiaali- ja terveysministeriön roolia on vahvis-
tettu sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ohjauksessa ja Sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä on säädetty laki (159/2007). Kansallisessa terveysprojek-
tissa ja tietoyhteiskuntaohjelmassa on luvattu toteuttaa kansalaislähtöinen sähköinen asiointi 
ja terveydenhuoltopalvelut. Hoito ja sen järjestäminen halutaan hallita potilaasta lähtevänä 
kokonaisuutena. 

Kehitykseen ovat vaikuttaneet monet tekijät: väestön ikääntyminen, palvelujen käytön 
lisääntyminen, asiakkaiden oman roolin korostuminen aktiivisena toimijana hoidossaan, lain-
säädännön muutokset hoidon saatavuuteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen asiointiin 
liittyen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiakehitys ja kunta- ja palvelurakenneuudistus. 
Väestön ikääntyminen ja sen myötä pitkäaikaissairauksien lisääntyminen ovat useimmin mai-
nittu yksittäinen syy palvelutarpeen kasvamiseen. Yli puolet 30-vuotiaista suomalaisista kärsii 
jostain pitkäaikaissairaudesta. [13] Pitkäaikaissairauksien hoito vaatii runsaasti terveydenhuollon 
resursseja. Tulevaisuudessa on todettu tarvittavan uudenlaisia palveluja, joilla voidaan tukea 
henkilökohtaista terveyden hallintaa. Terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn on todettu 
olevan tehokas tapa leikata pitkällä aikavälillä terveydenhuollon menojen kasvua. Omaehtoisella 
terveyden hoidolla on todettu voitavan merkittävästi vähentää sairastuvuutta ja hoidon tarvetta 
monissa kansanterveyttä uhkaavissa sairauksissa [14]. 

Yhä useampi kansalainen on myös kiinnostunut etsimään tietoa sairauksistaan ja osallistu-
maan omaa terveyden- ja sairaanhoitoaan koskevaan päätöksentekoon [15]. Tarjoamalla asiak-
kaille tietoa terveydestä ja sairauksista sekä vuorovaikutteisia kanavia osallistua omaan hoitoonsa 
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pyritään tukemaan potilaan motivaatiota, omaa aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista sosiaalista, 
elämäntapa- ja toimintamuutosta oman terveytensä edistämiseksi. Kehittämällä kansalaisille 
sähköisiä asiointipalveluita on myös pyritty ratkaisemaan haasteita palvelujen saatavuudessa, 
tehostamisessa sekä laadussa. Alkuvuodesta 2005 voimaan astuneet kansanterveyslain ja erikois-
sairaanhoitolain muutokset3 välittömän yhteyden ja hoidon tarpeen arvioinnin järjestämisestä 
terveyskeskuksissa sekä potilaan pääsystä kiireettömään hoitoon terveyskeskukseen ja sairaalaan 
antoivat voimakkaan sysäyksen erityisesti interaktiivisten puhelin- ja internetpohjaisten neuvonta- 
ja hoidontarpeen arviointipalvelujen kehittämiselle. Ennen hoitotakuun voimaantuloa vuonna 
2005 terveyskeskuksiin oli vaikea saada edes puhelinyhteyttä. Hoitotakuun myötä tilanne on 
merkittävästi korjaantunut, ja kunnissa on koulutettu henkilökuntaa, palkattu lisää hoitajia ja 
uudistettu teknologiaa. Jotkut terveyskeskukset ovat hoitaneet puhelinpalvelun omana työnään, 
jotkut taas ovat turvautuneet ulkoistamiseen. Joillain alueilla on myös kehitetty verkkoneuvon-
tapalvelua hoitotakuuvelvollisuuden täyttämiseen.

1.3 Sähköisten terveyspalvelujen tarjonta ja vaikuttavuus

Erilaisten sähköisten terveydenhuollon palvelujen tarjonta mutta myös kysyntä on kasvanut 
nopeasti. TNS Gallupin syys-lokakuussa tekemästä Terveydenhuoltobarometrista ilmenee, että 
”reilusti yli puolet suomalaisista käyttäisi mieluummin terveydenhuollon sähköisiä palveluita 
kuin hoitaisi asioitaan puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Terveydenhuollon ammattilaiset ja 
Internet ovat tärkeimmät ja mieluisimmat kanavat terveystiedon hankinnassa”. Tiedot kerättiin 
valtakunnallisesti edustavan, Internet-pohjaisen paneelin avulla. [16] Duodecimin terveyskir-
jasto kehitettiin ensimmäisenä kansallisena palveluna tuomaan riippumattoman, luotettavan ja 
ajantasaisen tiedon terveydestä ja sairauksista suomalaisten ulottuville. Palvelu oli koekäytössä 
vuosina 2005–2006, ja vuoden 2007 alussa se avattiin vuoden ajaksi kaikille maksutta käyttöön. 
KTL käynnisti vuonna 2005 oman terveysportaalihankkeen (Tervesuomi.fi). Hanke jatkuu vuo-
den 2007 loppuun. Sekä kunnat että kansalaiset ovat omaksuneet uuden tiedonhankintakanavan 
nopeasti käyttöön: Terveyskirjastosta on vuoden 2007 aikana haettu keskimäärin 1,5–2 miljoonaa 
artikkelia kuukaudessa, ja kirjasto on linkitetty 300 kunnan sivuille. 

Kunnilla on yleisesti verkkosivut, joilla tarjotaan vaihtelevasti tietoa palveluntuottajista ja 
näiden yhteystiedot. Suorien yhteydenottojen ohella moni tarjoaa myös yhteyskeskuksen (call 
center) palveluja, joissa saa puhelimitse sairaanhoitajilta neuvontaa, arvion palveluntarpeesta 
ja ohjausta sopivan palvelun piiriin. Enenevässä määrin kunnat tarjoavat asukkailleen myös 
sähköistä ajanvarausta (mm. hammashuolto ja laboratoriokäynnit), sähköistä posti- tai web-
messaging palvelua kommunikoimiseen lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa sekä videokonsul-
taatiopalvelua. Hyvinvointiin liittyviä verkkopalveluja tarjoavat paitsi kunnat, myös järjestöt ja 
teknologiapalveluyritykset. 

Kansallisen terveyshankkeen tavoitteena on ollut kehittää terveydenhuollon ajanvarausta ja 
puhelin/sähköistä asiakaspalvelua ja neuvontaa. Suomessa on järjestetty eri tyyppistä puhelinpal-
velutoimintaa terveydenhuollossa, jota on päivitetty erilaisin kokeiluin ja eri nimillä (yhteyskes-
kukset, call center -toiminta, ensineuvonta) helpottamaan yhteydensaantia terveyskeskukseen 
ja palvelujen saatavuutta. Puhelinpalveluilla on hoidettu terveysneuvontaa, palveluneuvontaa, 
�	 Kansanterveyslain	muutoksen	mukaan	terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin 
virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi 
viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäi-
sen yhteydenoton aikana. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on 
aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä 
välittömästi.(�004)	Valtioneuvoston	asetuksen	mukaan	hoidon	tarpeen	arvioinnissa	”selvitetään yhteydenoton syy, sairauden 
oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys yhteydenottajan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella. Hoidon tarpeen arviointi 
edellyttää, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä on asianmukainen koulutus, työkokemus ja yhteys hoitoa antavaan toimin-
tayksikköön sekä käytettävissään potilasasiakirja. (…) Hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä myös puhelinpalveluna”.	(�005)
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päivystyksen tukitoimia, hoitoonohjausta, ajanvarausta, tutkimustulosten välitystä, jonojen ohja-
usta, kontrollipalveluita, hoidon esiselvityksiä ja jatkohoidon tukea. [17] Neuvontatyö on sisällön 
osalta luokiteltu joko palveluneuvonnaksi, terveyden- ja sairaanhoidon neuvonnaksi tai palveluun 
ohjaukseksi. Palveluja on järjestetty omana toimintana ja ulkoistettuna. Perusteena on käytetty 
Kansanterveyslain 15b §, jonka mukaan potilaan tulee saada välittömästi yhteys terveyskeskukseen 
virka-aikana. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi kolmen 
päivän sisällä, ellei arviota voida tehdä yhteydenoton yhteydessä. Yhteydensaanti voidaan hoitaa 
puhelimitse. Asetuksen mukaan hoidon tarpeen arvioinnissa potilas on tunnistettava. Asian-
mukaisesti koulutetulla terveydenhuollon henkilöllä tulee olla käytettävissään potilasasiakirjat. 
Oireet, vaikeusaste ja kiireellisyys tulee selvittää. Jos potilaalle tehdään hoidon tarpeen arviointi 
tai annetaan hoito- tai toimenpide-ehdotuksia, soitto on kirjattava. 

Useilla kunnilla on myös verkkoneuvontapalvelu, jossa sairaanhoitajat vastaavat nimettö-
miin tai henkilökohtaisiin kysymyksiin 1–3 vuorokaudessa. (mm. Etelä-Savon sairaanhoitopii-
rin alueella toimiva Hyvis-portaali, Seinäjoen seudun terveysyhtymässä ja Etelä-Pohjanmaalla 
toimiva verkkohoitaja-palvelu). Palvelua on kehitetty osin vastaamaan hoitotakuulainsäädännön 
vaatimukseen ei-kiireellisen hoidontarpeen arvioinnista kolmen päivän sisällä.

Hoitoviestipalvelussa terveydenhuollon asiakas voi asioida terveydenhuollon ammattilaisen 
kanssa suojatun internet-yhteyden välityksellä. Palvelun käyttöoikeudet haetaan hoitoyksiköstä. 
Lisäksi asiakkaat tarvitsevat verkkopankkitunnukset palveluun kirjaamiseksi. Hoitoviestipalvelua 
on kokeiltu mm. ravitsemusterapeuttien, diabeteshoitajien sekä Mikkelin keskussairaalan mu-
nuaispoliklinikan ja dialyysiyksikön asiakkaille [18].

Asiakkaan ja terveydenhuollon organisaation välinen sähköinen asiointi (esimerkiksi 
sähköinen ajanvaraus, tietoturvallinen tiedon vaihto hoitovastuussa olevien kanssa, kotiseuran-
tatulosten sähköinen lähettäminen ja omien potilastietojen sähköinen tarkastelu) on Suomessa 
kaiken kaikkiaan kuitenkin vielä melko vähäistä ja liittyy pääasiassa erilaisiin kokeiluhankkeisiin. 
Vuoden 2005 tilannekatsauksen mukaan yhteyskeskus (Call Center) -toiminta oli vuonna 2005 
kokeiluna yhdessä sairaanhoitopiirissä ja kuudessa terveyskeskuksessa. Suora sähköinen ajanva-
raus oli käytössä kahdessa terveyskeskuksessa. Puhelintunti/ tiedonvaihto salatun sähköpostin 
välityksellä oli käytössä yhdessä terveyskeskuksessa, omien terveystietojen lähetys terveydenhuol-
lon järjestelmään kahdessa keskussairaalassa ja yhdessä terveyskeskuksessa. (Winblad ym 2006.) 
Hoitotakuun myötä tilanne on kuitenkin muuttunut parissa vuodessa merkittävästi.

Kansainvälisesti tilanne on samankaltainen: Yli puolella EU-maista (18/27) oli vuonna 
2006 verkkosivut, joissa tarjotaan yleistä terveyteen liittyvää tietoa sekä tietoa palveluista ja/tai 
sairauskohtaista tietoa. Vain vajaa kolmasosa (8 maata 27stä) tarjosi vuorovaikutteisia palveluja 
kuten kysymys-vastauspalsta. Viisi maata ilmoitti omaavansa verkossa myös sähköisen ajanva-
rausjärjestelmän, kolme henkilökohtaisen terveystietopankin, kaksi verkkoapteekin. Kaksi tarjosi 
verkon välityksellä itsehoitopalveluja.[19]

Tietoa kansalaisten sähköisten terveydenhuollon palvelujen arvioinnista Suomessa etsittiin 
kirjallisuuskatsauksen avulla pääosin kotimaisista tietokannoista (Helka, Linda, Arto, Medic, 
FINP) sekä Googlesta, joidenkin palvelujen osalta vertailuesimerkkejä etsittiin kansainvälisistä 
tietokannoista (Pubmed) yhdistelemällä hakutermejä omahoito, itsehoito, etähoito ja tietotekniik-
ka, tietoteknologia, ATK, verkkopalvelut, ’sähköiset palvelut’, neuvontapalvelut (kansainvälisessä 
tietohaussa vastaavat englanninkieliset termit4). Kirjallisuuskatsaus ei ollut systemaattinen: hakua 
ei tehty kattavasti eri tietokannoista (mm. Cochrane). Katsauksessa kartoitettiin lähinnä sitä, löy-
tyykö pääosin kotimaisia tutkimuksia ja mitä niissä on arvioitu. Artikkelien valinnassa käytettiin 
yleisiä hakusanoja, hakuja ei toteutettu erikseen eri sovellusalueista, kuten kattava katsaus olisi 
edellyttänyt. Löydetty kirjallisuus kuvasi pääosin pilottihankkeiden arviointia. Informanttien 
määrä oli valtaosassa tutkimuksia pieni. Keskeisenä menetelmänä olivat kyselyt ja haastattelut. 
Tulokset vaihtelivat paitsi sovellusalueittain, myös erikoisaloittain ja asiakasryhmittäin. Valtaosa 
4	 self	care,	telecare,	telemedicine,	information	technology,	internet,	electronic	services,	call	center,	web	advice	service
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aineistosta muodostui ”harmaasta kirjallisuudesta” (ei julkaistuista referee-artikkeleista). Tuloksia 
ei raportoitu systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ohjeiden mukaisesti. Katsaus antaa kuitenkin 
joitain viitteitä siitä, mitä sovelluksia on arvioitu Suomessa ja miten. Taulukossa 1 on esitetty yh-
teenvetoa tuloksista. Tulokset on siinä jaoteltu ministeriön esittämien palvelutyyppien mukaisesti 
(vasen sarake). Seuraavaksi on esitetty tutkimusten tiedonintressit ja oikeaan sarakkeeseen on 
koottu esimerkinomaisesti joitain tuloksia. Taulukkoa lukiessa on syytä pitää mielessä, että eri 
tutkimusten tulosten vertailukelpoisuutta ei arvioitu katsausta tehtäessä.

TauluKKo 1. Kirjallisuutta sähköisten terveydenhuollon palvelujen arvioinnista ja tuloksista

Sähköinen 
palvelu/sovellus

Mitä on arvioitu Arvioinnin tuloksia

1) 
Terveystieto 
internetissä

Käyttöaste
Käytettävyys 
[21–23]
Hyöty/
vaikutukset 
[21–23] 
Kustannus-
vaikuttavuus
Palvelun laatu 
Kommission 
kriteerit [24, 25]; 
HON Koodi [26, 
27] (HON koodin 
käyttö 7 portaa-
lin arvioimiseksi 
Suomessa [28]) 

Käyttöaste
Lataukset: 1,5–2 miljoonaa latausta/kk, 
Levinneisyys: 72 % kunnista linkittänyt
Käytettävyys 
Navigoinnin helppous (hyvä 65 % of vastanneista N = 87 [21]), 
Muistikuorman minimointi, käytön nopeus (hyvä 67 %), [21]
Virheettömyys (hyvä 74 %) [21]
Käytön helppous, ymmärrettävyys (hyvä 90 %) [21]
Hyöty/vaikutukset
Tiedon hyödyllisyys (77 %) vähentynyt tarve lääkärissäkäyntiin (63 %) hoitajan 
luona käyntiin (70 %) [21], lisääntynyt tietoisuus hyvinvoinnista, sairaudesta 
sekä sitoutuminen itsehoitoon [23]
Palvelun laatu (asteikko: kyllä/ei, N = � portaalia): 
Tuottajatieto esillä (1 portaali 7:stä)
Luonti/muutospäivä esillä (5/7)
Yhteystiedot esillä (6/7)
Tuottaja luotettava (7/7)
Suorat viitetiedot esillä (4/7)
Ylläpitäjän tiedot esillä (7/7)
Terveystieto erotettavissa markkinatiedosta (5/7)
Luottamuksellisuus/ yksityisyyslauseke esitetty (0/7)
Portaali läpäisee kaikki kriteerit (0/7) [28]

2) 
Palvelutiedot 
internetissä

Käytettävyys 
[29], 
Hyöty/
vaikutukset [29]
Kustannus-
vaikuttavuus [29]

2/21 sairaanhoitopiiristä (shp) ja 26/179 terveyskeskuksesta (tk) ovat arvioineet 
sivujensa käytettävyyden; 2 shp ja 7 tk ovat arvioineet sivujensa hyötyä; 0 shp 
ja 1 tk on arvioinut sivujensa kustannushyötyjä [29] (Mitkään näistä raporteista 
eivät olleet käytettävissä tähän katsaukseen)

3) 
Omien 
terveystietojen 
tarkastelu

Hyöty/
vaikutukset [30])

(Sähköisten terveystietojen tarkastelua ei ole arvioitu Suomessa)
Hyöty/vaikutukset: 
Potilasvaikutukset:
Käyttöaste: potilaiden määrä, jotka pyysivät tietonsa: 0,4 % laitos- ja avohoidon 
potilaista. Yli 80 % tarkastelisi tietoja uudelleen
Tarkastelun aiheuttama sekaannus/ahdistus: 50–60 % potilaista piti merkintöjä 
vaikeina ymmärtää, 5–13 % kieltäytyi tarkastelemasta peläten ahdistusta, jopa 
11 % potilaista koki ahdistusta tarkastelun jälkeen. 
Potilastyytyväisyys: n.70 % potilaista oli tyytyväisiä tarkastelun jälkeen
Hyöty: parantunut muistaminen ja ymmärrys omista terveystiedoista (yli 90 % 
potilaista), parantunut vakuuttuneisuus (30–68 % potilaista), voimaantuminen 
50 % potilaista), sitoutuminen hoitoon (0–50 % potilaista)
Huoli merkintöjen sensitiivisyydestä: alle 5 % vaati sensitiivisen tiedon poistoa 
tai luokittelua,
Vaikutukset potilas-lääkärisuhteeseen:
Parantunut kommunikaatio: kommunikaatio parantunut tilastollisesti merkittä-
västi
Potilastyytyväisyys: 80 % potilaista luottamus lääkäriin ja kokemus ymmärretyksi 
tulemisesta parani
Vaikutukset lääketieteelliseen toimintaan:
Virheiden korjaus:12–68 % potilaista korjasi tietojen virheitä, niistä 8 % johti 
hoitosuunnitelman muutokseen
Vaikutukset dokumentointiin: henkilöstön kirjaaminen täsmentyi (60 % tapauk-
sista)
Vaikutukset työaikaan: ei juuri lisännyt työkuormitusta [30]
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Sähköinen 
palvelu/sovellus

Mitä on arvioitu Arvioinnin tuloksia

4) 
Sähköinen 
ajanvaraus-
järjestelmä

Työtoiminnan 
muutos (GSM 
ajanvaraus 
hammashuoltoon 
[31])
Käytettävyys 
(GSM ajanvaraus 
[31], internet 
ajanvaraus PAPA- 
seulontaan [32]
Hyöty/
vaikutukset (GSM 
ajanvaraus [31], 
internet-ajanva-
raus [33])
Kustannus-hyöty 
(GSM ajanvaraus 
[31])
Palvelun laatu 

Mitkään sairaanhoitopiirit tai terveyskeskukset eivät ilmoittaneet arvioineensa 
sähköistä ajanvarausjärjestelmäänsä [29]
Muutokset työtoiminnassa:
Työtehtävien muutos: vastaanottovirkailijan työtehtävät muuttuivat jononhal-
lintatehtävien osalta [31]
Muutos työhön kuluvassa ajassa: vastaanottovirkailijan työaikaa säästyi 15–20 
min/varaus [31]
Käytettävyys (N = 57 asiakasta [31]; 522 asiakasta [32])
Opittavuus: riittämättömästä ohjauksesta johtuvia ongelmia [31], 99 % vastan-
neista [32]
Käytön nopeus: 99 % vastanneista [32]
Käytön helppous: yli 90 % vastanneista [31], 97 % vastanneista [32]
Virheettömyys: joitain päällekkäisiä ajanvarauksia, sekaannusta [31]; virheetön 
79 % [32]
Tietoturva ja luottamuksellisuus: 76–88 % vastanneista [32]
Käyttäjätyytyväisyys: 98 % vastanneista [32]
Hyöty/vaikutukset:
Hoitoonpääsyaika nopeutui (39 %), jonotusaika lyheni (52 %) [31, 33], 
Kustannus-hyöty:
lähes kaikki 114 aikuisten peruutusaikaa täytettiin, johtaen 2 500 €:n säästöön/
kk [31]
Palvelun tehokkuus parani (n. 90 % vastanneista) [31]

5) 
Yhteyskeskus/ 
puhelinneuvonta

Käyttöaste [34, 
35]
Käytön syyt [34, 
35]
Työtoiminnan 
muutokset [34]
Käytettävyys [36]
Hyöty/
vaikutukset (lää-
käripuhelin[35]; 
hoitajapuhelin 
[34, 36, 37])
Kustannus-hyöty
Palvelun laatu 
[38]

Mitkään sairaanhoitopiirit tai terveyskeskukset eivät ilmoittaneet arvioineensa 
yhteyskeskuspalveluaan [29]
Käyttöaste: 
1 358 puhelua/3 kk [34], 8 730 puhelua/2 v [35]
Käytön syyt:
Akuutti 44 %, ei-akuutti 27 % [35], erilaiset terveysongelmat [34]
Muutokset työtoiminnassa:
Työtehtäviin kuluva aika: aika/puhelu 1–17 min; keskiarvo 55 min/päivä; 18 min/
hoitaja/työvuoro; aamuvuoro 22 min, iltavuoro 24 min, yövuoro 17 min [34]
Käytettävyys: 
Ymmärrettävyys hyvä 94% [36]
Luotettavuus hyvä 88% [36]
Hyövy/vaikutukset:
59 % (57 %) {50 %} [67 %] kontakteista ei johtanut vastaanottoon, 11 % {7 %} 
[12 %] ohjattiin päivystykseen, 21 % {25 %} [21 %] ohjattiin ajanvaraukseen 
[35] ([37]) {[34]} [[36]]. Vastaajista 26 % (74 %) olisi mennyt päivystykseen 32 % 
(25 %) ajanvarausvastaanotolle ilman call center -vaihtoehtoa [35] ([37]). Vastaa-
jista 48 % olisi mennyt johonkin hoitoyksikköön [36]. 
Sitoutuminen hoitoon: 100 %, (96 %) potilaista sitoutuu [38] ([36]. Vrt. USA 
80 % (66 %) [39] ([40]), Ranska 70 % [41]
Koettu hyöty: 78 % hyötyi neuvoista (tiedon lisääntyminen, käynnin välttämi-
nen, vakuuttuminen) [36]
Kustannus-hyöty:
Palvelun laatu:
Hoidon tarpeen ja saadun hoidon vastaavuus: vastasivat 82 % tapauksessa [38] 
(vrt. 68 % ammattilaisista tunnisti ensiavun tarpeen Australialaisessa tutkimuk-
sessa[40], Hollantilaisessa tutkimuksessa vaihtelu eri ammattilaisten antamien 
ohjeiden välillä oli suuri [42] 
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Sähköinen 
palvelu/sovellus

Mitä on arvioitu Arvioinnin tuloksia

6)  
Verkkoneuvonta-
palvelu

Käyttöaste [22]
Käytön syyt [22]
Työtoiminnan 
muutokset [43]
Usability [22]
Utility/impacts 
[22, 23]
Kustannus-hyöty
Palvelun laatu

0 shp/2 tk on arvioinut verkkoneuvontapalvelunsa käytettävyyttä, 0 shp/1 tk vai-
kutuksia ja 0 shp/1 tk kustannushyötyjä.[29] Kaikki nämä arvioinnit eivät olleet 
käytössä katsauksen aineistona
Käyttöaste:
579 kysymystä/10 kk [22] 
Käytön syyt:
erilaiset terveysongelmat [22] (intiimimmät kuin puhelimitse tai vastaanotolla) 
[43]
Työtoiminnan muutos: 
Työaika: Verkkoneuvonta on hitaampaa kuin puhelinneuvonta [43], yhden 
vastauksen laatiminen vie 20–30 min [22]
Tarvittava asiantuntijuus: säädösten ja hoitotakuun vaatimukset muuttavat 
palvelua [43], palveluntuotanto vaatii hyvää osaamista, tietojärjestelmiä ja 
konsultointiverkostoa tukemaan neuvojia [22]
Verkkokysymysten laatu vaihtelee, eikä täsmennyksiä voi kysyä kuten puheli-
messa [23]
Käytettävyys:
Informaation löytämisen helppous 66 % [22]
Muistikuorman minimointi 68 % [22]
Virheettömyys 74 % [22]
Nopeus 90 % [22]
Opittavuus 96 % [22]
Ymmärrettävyys 96 % [22]
Navigoinnin helppous 98 % [22]
Hyöty/vaikutukset:
 25 % kontakteista ei johtanut vastaanottoon, 75 % kontakteista johti vastaan-
ottoon [22], 64 % asiakkaista koki vähemmän tarvetta ottaa yhteyttä lääkäriin 
71 % hoitajaan [22], palvelu voi vähentää tarvetta vastaanottokäyntiin ja lisätä 
itsehoitoa [23], verkkoneuvonta auttaa ohjaamaan potilaita oikealle palvelun-
tuottajalle [22]
Koettu hyöty: 75 % asiakkaista sai tarvitsemansa tiedon, vaikutusta muiden 
terveyspalvelujen käyttöön ei havaittu. [23]
Kustannus-hyöty
Palvelun laatu

7) 
Hoito-viestit

Asiakastyytyväi-
syys [44, 45]
Muutos työtoi-
minnassa [44]
Käytettävyys [44] 
Hyöty/
vaikutukset [44, 
45]

1 shp/3 tk ovat arvioineet hoitoviestien käytettävyyttä, 0 shp/1 tk vaikutuksia 
ja 0 shp/0 tk kustannushyötyjä.[29] Useimmat näistä arvioinneista eivät olleet 
käytettävissä katsauksen aineistona
Muutos työtoiminnassa:
Lääkärin kokonaistyöaika lisääntyy [45]
”käynnit” per lääkäri lisääntyvät (yhdessä viestissä esitetään useampia terveys-
ongelmia kuin vastaanotolla) [45]
Asiakastyytyväisyys:
68 % asiakkaista (N = 6) käyttäisi palvelua uudelleen [44]
Asiakkaat tyytyväisiä, hoitoviestit parantavat hoidon hallintaa [45]
Käytettävyys:
Käytön helppous hyvä 76 % [44]
Luotettavuus hyvä 25 % [44]
Hyöty/vaikutukset:
Koettu hyöty: 70 % vastanneista (6 asiakasta, 7 hoitajaa) koki palvelun hyödyl-
lisenä [44]

8) 
Kroonisten 
sairauksien 
hoitoa tukevat 
omahoito-
järjestelmät

Käytettävyys [46]
Hyöty/
vaikutukset
hoitotasapaino 
[12]
sitoutuminen 
hoitoon [12]
käyntien määrä 
[12, 46]
sairaalajaksot/ 
päivät, sairaus-
lomapäivät[14]

0 shp/1 tk on arvioinut itsehoitojärjestelmiensä käytettävyyttä [29]. Tämä ar-
viointi ei ollut käytettävissä katsaukseen
Käytettävyys:
Käytön helppous: (diabetes)järjestelmä helppokäyttöinen (johtavat käyttäjät)/
vaikeakäyttöinen (keskivertokäyttäjät) [46]
Luotettavuus: tiedonsiirto toimi epäluotettavasti, yhteensopivuus potilastieto-
järjestelmään huono [46]
Hyöty/vaikutukset:
Hoitotasapaino: (RR)järjestelmä paransi hoitotasapainoa (tilastollisesti melkein 
merkittävästi) [12]
Hoitoon sitoutuminen: paransi sitoutumista tilastollisesti merkittävästi [12], 
käyttömotivaatio on haasteena [35] [12]
Hoitokäyntien määrä: (RR)järjestelmä vähensi käyntejä tilastollisesti merkittäväs-
ti [12], (diabetes)järjestelmä vähensi potilaiden matkustamista [46]
Vrt. sairaalapäivien määrä: Cochrane-tutkimuksessa itsehoitomenetelmä vähensi 
sairaalapäivien määrää [14]



20

Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä

Stakes, Raportteja 9/2008

Taulukosta näkyy selvästi arvioinnin kohteiden ja arviointikäsitteistön vaihtelevuus tutki-
muksittain. Useimpien sovellusten käytettävyyttä on selvitetty erilaisin mittarein ja indikaattorein. 
Sovellusten käyttöönoton vaikutuksia toiminnan tuotokseen on tutkittu pääosin koettuna hyötynä 
ja asiakastyytyväisyytenä, joissain tutkimuksissa myös vaikutuksena hoitokäyntien määrään tai 
sairaalapäiviin. Joissain tutkimuksissa on selvitetty vaikuttavuutta (mm. vaikutukset hoitotasa-
painoon, terveyskäyttäytymiseen, hoitoon sitoutumiseen). Kotimaisia kontrolloituja tutkimuksia 
Suomessa käytössä olevien erilaisten sähköisten terveydenhuoltopalvelujen vaikutuksista löytyi 
vain pari kappaletta. Valtaosa kotimaisista tutkimuksista kohdistui kokeiluhankkeisiin ja keskittyi 
työntekijöiden ja/tai asiakkaiden kokemuksiin ja käsityksiin joistain palvelusovelluksista. 

 Interaktiivisista palveluista Suomessa on tutkittu ajanvarauspalvelua, yhteyskeskuksia ja 
puhelinneuvontaa, verkkoneuvontaa sekä joidenkin kroonisten sairauksien itsehoitoa tukevia 
sähköisiä palveluita. Joitain tutkimuksia löytyi em. lisäksi omien sähköisten potilastietojen kat-
selusta sekä hoitoviestipalvelusta. Virtuaaliset vertaisryhmät ja sähköinen konsultaatio jätettiin 
katsauksen ulkopuolelle. 

Tähän raporttiin koottu katsaus antoi viitteitä olettaa, että sähköisillä palveluilla voi olla 
positiivisia vaikutuksia palvelujen laatuun, kustannustehokkuuteen tai kansalaisten terveyteen. 
Joiltain osin tulokset osoittautuivat ristiriitaiseksi. Tietoa siitä, kuinka esimerkiksi puhelin- ja 
neuvontapalvelut tai itsehoitosovellukset vaikuttavat pidemmällä aikavälillä, ei tähän katsauk-
seen löytynyt. Katsaus osoitti selkeästi tarpeen kartoittaa systemaattisesti näyttöä eri sovellusten 
vaikutuksista asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajan näkökulmasta. Esimerkiksi ter-
veysviestinnän puolella systemaattisia kansainvälisiä katsauksia alkaa jo löytyä (esim. Journal of 
Medical Internet Research http://www.jmir.org).

1)  Terveystieto internetissä

Sähköisen terveystietopalvelujen yhteydessä on tarkasteltu mm. palvelun levinneisyyttä ja 
käyttöastetta (esim. ladatut artikkelit). Verkossa olevan terveystiedon laadun varmistaminen on 
haasteellinen tehtävä. Komissio on ollut aktiivisesti mukana vahvistamassa laatukriteereitä ja 
laatusinettejä terveysalan verkkosivustoille [24] kattaen myös sivustojen esteettömyyden [25]. 
Sveitsiläinen Health on the Net Foundation on julkaissut verkkosivujen kriteerit (HON code), 
joiden avulla asiakkaatkin voivat arvioida sivujen laatua [26, 28]. Tutkijat ovat myös kehittäneet 
viitekehystä edistää verkossa olevien terveystiedon laadun arviointivälineiden tutkimista ja ke-
hittämistä [47]. Komission kriteerien ja HON-koodin noudattamisesta on joitain tutkimuksia 
[28, 48]. Koiranen arvioi HON-kriteeristön perusteella seitsemää verkossa olevaa suomalaista 
terveysportaalia. Mikään niistä ei täyttänyt kaikkia kriteeristön vaatimuksia. Vaikka Suomessa 
ollaan siirtymässä kohti kansallista näkökulmaa, on tutkimuksen mukaan edelleen järkevää 
tuottaa alueellisesti oman alueen palvelutiedot, kun taas yleisen terveyteen ja sairauteen liittyvän 
informaation tuottaminen on tehokkainta hoitaa keskitetysti.[28]. 

2)  Sähköiset palvelutiedot

Sähköisen palvelutiedon arvioinnista ei katsauksessa etsitty tietoa.

3)  Omien potilastietojen katselu

Suomeen ollaan rakentamassa Kelan toteuttamana valtakunnallista sähköistä potilastiedon ar-
kistoa, jonka käyttäjäksi tulee koko terveydenhuolto. Arkisto otetaan käyttöön vähitellen vuosina 
2008–20011. Samalla parannetaan terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuutta saada tietoa 
omista potilastiedoistaan ja niiden katselusta sähköisellä katseluyhteydellä. [2] Potilastietojen 
sähköistyminen tuo potilaskertomukset paremmin potilaiden saataville, ja voi lisätä potilaiden 
halua niiden tarkasteluun. USA:ssa tehty katsaus tutkimuksiin potilaan pääsystä tarkastelemaan 
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omia potilastietojaan osoitti, että pääsystä oli jonkin verran hyötyä mm. potilas-lääkärisuhteen 
parantamiseen. Riskit, kuten potilaan lisääntyvä huoli näyttävät vähäisiltä. Katsauksessa käsitellyt 
tutkimukset olivat kuitenkin laadullisesti sen verran suppeita, että ne eivät tuottaneet riittävää näyt-
töä erilaisista seurausvaikutuksista, joita pääsystä katselemaan omia potilastietoja voi olla.[30]

4)	 Sähköinen	ajanvarauspalvelu
Kansallisia ajanvarauksen malleja ja määrittelyjä ollaan työstämässä Suomessa. Tutkimuksia säh-
köisestä ajanvarauspalvelusta löytyi vähän. Lahden kaupungin hammashuollossa pilotissa ollutta 
GSM-ajanvarauspalvelua arvioitiin vuonna 2004. Käyttämättömistä ajoista arvioitiin koituvan 
Lahden kaupungille vuonna 2003 noin 170 000 euron laskennalliset kustannukset. GSM-ajanva-
rauksen arvioitiin tuottavan kaupungille laskennallista säästöä, kun palvelulla myydään vähin-
tään 50 peruutusaikaa. Gsm-ajanvarauksella pystyttiin pilotissa täyttämään lähes kaikki perutut 
vastaanottoajat, joista oli ilmoitettu viimeistään 2–8 tuntia ennen vastaanottoa. Uusi menetelmä 
vastasi hoitotakuun vaatimuksiin hoitoon pääsyn turvaamisesta ja säästi vastaanottoavustajien 
työaikaa noin 15–20 minuuttia/myyty aika, sillä resursseja ei tarvinnut suunnata potilaiden ta-
voittamiseen. Asiakkaat kokivat GSM ajanvarauksen tehostavan palvelua, nopeuttavan hoitoon 
pääsyä ja olevan helppo käyttää. [31] Palvelu on pilotoinnin jälkeen levinnyt mm. päivystyspo-
liklinikalle Pohjois-Karjalaan. 

Nettilab.fi-palvelun (laboratorioajanvaraus Internetissä) arviointituloksia on esitelty ProVii-
sikko-hankkeen loppuraportissa. Palvelu on Internetin kautta käytettävä laboratorioajanvarausoh-
jelmisto. Sen tavoitteena on vähentää potilaiden odotusaikaa ja tasata näytteenottolaboratorioiden 
kuormitusta eri kellonajoille ja päiville. Maalis-kesäkuussa 2006 suoritettiin laboratoriotutkimus-
ten jonojen toimimiseen kohdistunut tutkimus. Pilotoinnin aikana potilasvirta ei merkittävästi 
tasoittunut eri päiville, mutta keskimääräinen odotusaika lyheni. [33]

Suomessa Mustamäki tutki gradussaan sähköisen ajanvarauksen asiakastyytyväisyyttä. Asiak-
kaat kokivat internet-ajanvarauksen helpoksi, nopeaksi ja edulliseksi vaihtoehdoksi ruuhkaiselle 
puhelinajanvaraukselle. 74 prosenttia vastanneista olisi valmiita varaamaan ajan internetissä 
muihinkin terveydenhuollon palveluihin. [32]

5)	 Terveydenhuollon	puhelinpalvelut
Puhelinpalvelutoiminnan rooli ja sisältö nousi erääksi ajankohtaiseksi selvitystyön kohteeksi Kan-
sallisen terveydenhuollon hankkeen kenttäkierroksella vuonna 2004. Ministeriön ja Kuntaliiton 
aiheesta järjestämien neuvottelujen pohjalta laaditussa muistiossa hahmotettiin suuntaviivoja 
arvioida puhelinpalvelutoimintaa lainsäädännön näkökulmasta. Kysymys siitä, sovelletaanko 
toimintaan terveydenhuollon lainsäädäntöä, riippuu toiminnan sisällöstä. Olennaista on, onko 
toiminta potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) mukaista terveyden- ja sai-
raanhoitoa, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö ottaa kantaa potilaan terveydentilaan tai 
hoitoon. Tässä tapauksessa nousevat esiin kysymykset potilaan tunnistamisesta, ammatinhar-
joittajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä potilaslain mukaisista potilasasiakirjamerkinnöistä. 
Yleinen palveluneuvonta ei ole potilaslain mukaista terveyden- ja sairaanhoitoa, mutta yksilöllinen 
terveyden- ja sairaanhoidon neuvonta on, kun siinä otetaan kantaa henkilön terveydentilaan tai 
annetaan yksilöllisiä hoito-ohjeita. Ongelmalliseksi saattaa muodostua vuorovaikutuksen kehitys 
yleisestä yksilölliseksi puhelun aikana (esim. soittaja kuvaa oireitaan, saa yleisiä ohjeita, tiedustelee 
hoitoon hakeutumisensa kiireellisyyttä ja saa ohjeen tulla viikonlopun jälkeen). Palveluun ohjaus 
puhelimitse on sikäli ongelmallinen, että siihen liittyy mahdollisuus neuvonnan oikeellisuuden 
arvioinnista jälkikäteen esimerkiksi potilasvahinkoasiana. Jos ohjaus tehdään soittajan tervey-
dentilan ja siihen liittyvän hoidollisen arvion perusteella, ohjaus on yksilöllinen hoidollinen 
ratkaisu, ja osa terveyden- ja sairaanhoitoa asianmukaisine potilasasiakirjamerkintöineen. Vain 
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silloin, kun palveluun ohjaus on automaattistyyppistä vastaanottoaikojen antamista soittajan 
ilmoittaman tarpeen perusteella, ohjauksen voidaan katsoa olevan yleistä. [49]

Puhelinpalvelujen laatua on arvioitu mm. puhelujen jonotusajalla, kuormituksen määrällä 
sekä sitoutumisella annettuihin ohjeisiin. Suomesta löytyi muutama tutkimus, kansainvälisesti 
enemmän. Tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi tutkimusmenetelmän valinta (mutta myös 
maakohtaiset erityispiirteet) voivat aiheuttaa hajontaa tuloksiin. Hoidon tarpeen arvioinnin 
yhteydessä ei tehdä diagnoosia, mutta ohjaus oikeiden palvelujen käyttöön edellyttää ongelman 
vakavuuden määritystä, mikä voi eräiden kansainvälisten tutkimusten mukaan [40, 42] olla erittäin 
vaativa tehtävä. Tulosten perusteilla on viitteitä siitä, että puhelinneuvonnalla voidaan jossain 
määrin korvata vastaanottokäyntejä, mutta siitä ei ole tietoa, vähentääkö lääkärin tai sairaanhoi-
tajan puhelinneuvonta vastaanottokäyntejä pidemmällä aikavälillä. [50] 

Suomessa on tutkittu puhelinneuvontapalvelun käyttöä, ja vaikutuksia palvelujen käyttöön 
aineistona 8 730 potilaspuhelua lääkärin neuvontapuhelimeen sekä palautelomakkeet soittajille. 
Tutkimuksen mukaan lääkärin puhelinneuvonnalla selvitettiin 68 prosenttia kaikista potilaiden 
ongelmista. Palautteen antaneista potilaista 26 prosenttia (N = 289) olisi hakeutunut päivystykseen 
ja 32 prosenttia ajanvarausvastaanotolle ilman lääkärin puhelinneuvontaa. Päivystysvastaanotolle 
menoa suunnitelleista vain 29 prosenttia ja ajanvarausvastaanotolle menoa suunitelleista 38 pro-
senttia ohjattiin sinne. Lääkärin puhelinneuvonnalla on näin mahdollista saada aikaan kustan-
nussäästöjä. [35]. Sairaanhoitajan puhelinneuvonnassa Kainuussa 57 prosenttia yhteydenotoista 
hoitui itsehoito-ohjein kotona. Soittajista 74 prosenttia olisi ilman puhelinpalvelua hakeutunut 
päivystykseen ja 2,5 prosenttia ajanvarausvastaanotolle. Kustannushyötyä voitiin osoittaa, ke-
hittämistarpeena on ollut yhtenäinen ohjeistus, dokumentointi ja tilastointi. Samankaltaisia tu-
loksia on Etelä-Savosta, Porista ja Hyvinkäältä. [37]. Vastaavia tuloksia on myös kansainvälisistä 
tutkimuksista: USA:ssa kysyttiin call centeriin soittaneilta vaihtoehtoa call centerin käyttöön. 
Soittaneista (N = 8 980) 46 prosenttia olisi hakeutunut päivystykseen (soittajista 13,5 prosenttia 
oli ohjattu päivystykseen call centeristä). 15 prosenttia sellaisista potilaista, jotka olisivat jääneet 
kotiin ilman hoitoa, oli määritelty kiireellisen hoidon tarpeessa oleviksi call centerissä. Jos kaikki 
soittajat olisivat noudattaneet annettuja ohjeita, arvioitu säästö/puhelu olisi ollut 42,61 USD. [51] 
Kanadalaisen arviointiyksikön CCOHTAn kirjallisuuskatsauksen mukaan (20 amerikkalaista ja 
brittiläistä tutkimusta) noin puolet soittajien ongelmista voitiin hoitaa puhelimen välityksellä, 
ilman että potilasta tarvitsi ohjata eteenpäin. Katsauksessa arvioitiin, että sairaanhoitajien puhe-
linneuvonnalla voidaan alentaa terveydenhuollon päivystysaikaisia kustannuksia. [52] 

Hoitajan pääsy tarkastelemaan potilastietoja on todettu tärkeäksi laadun osatekijäksi 
puhelinneuvonnassa, samoin henkilöstön vankka osaaminen, yhtenäinen ohjaus ja rajojen 
tuntemus sekä mahdollisuus konsultoida lääkäriä tarvittaessa [35]. Suomessa Martikainen ym. 
tutkivat yhteyskeskusten puhelujen sisältöjä ja niiden vastaavuutta sairaanhoitajien puhelinneu-
vontatoiminnalle asetettuihin vaatimuksiin ja ohjeisiin. Aineisto koostui puhelinneuvonnan 
sairaanhoitajan tekemistä potilasasiakirjamerkinnöistä (N = 99). Tutkimus osoitti, että hoidon 
tarpeen arvion lisäksi 15 prosentille oli annettu lääkeohjausta ja 25 prosentille terveyden- ja 
sairaanhoitoon liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Puhelujen aikana tehty hoidon tarpeen arviointi 
ja arviointia seurannut hoito vastasivat toisiaan 82 prosentissa tapauksista. Kahdessa prosentissa 
tapauksista ei ollut vastaavuutta, ja 16 prosentissa tapauksista ei ollut tietoa jatkohoidosta. Kukaan 
kotihoidon ohjeita saaneista potilaista ei ollut yhteydessä terveyskeskukseen soittoa seuranneen 
viikon aikana, josta tutkimuksessa pääteltiin, että kaikki kotihoitoon ohjatut soittajat noudattivat 
saamiaan ohjeita. [38]

Hollannissa tutkittiin puhelinneuvonnan laatua kahden viikon seurannalla verraten hoitajien 
välistä variaatiota yhden terveyskeskuksen kahdeksan hoitajan antaman puhelinneuvonnan oh-
jeiden jakautumisessa. Pelkästään hoitajan antamia ohjeita annettiin keskimäärin 27,5 prosenttia 
tapauksista, vaihteluväli oli 15,5–39,5 prosenttia. Prosenttiosuus oli suurempi yöllä ja alempi 
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vanhuksille tai henkilöille, joilla oli yli kaksi vaivaa. Vaihtelu hoitajien välillä oli suurta, saataten 
viitata erilaisiin taitoihin puhelinneuvonnassa tai erilaiseen työorientaatioon. [42] Australiassa 
tutkittiin kuuden call center -palvelun laatua kahden skenaarion avulla (kuumeinen lapsi, lapsen 
päävamma), jotka olisivat vaatineet hakeutumista päivystysvastaanotolle. Vain 37 (68.5%) call 
centereiden neuvojista tunnistivat tapausten kiireellisyyden. Lääkärit antoivat luotettavammat 
neuvot kuin hoitajat kuumeisen lapsen skenaariossa, mutta ei päävammaisen lapsen skenaariossa. 
Tutkimuksessa pääteltiin, että puhelinneuvonta on helposti saatavissa, mutta usein vaarallisen 
epäpätevää, ja keskitettyyn puhelinneuvontaan tarvitaan laatujärjestelmä. [40]

Kansainvälisesti on tutkittu myös asiakkaiden sitoutumista puhelimessa annettuihin lääketie-
teellisiin neuvoihin. USA:ssa verrattiin call center puhelujen sisältöä ja ne soittaneille asiakkaille 
lähetettyjen kyselyjen vastauksia (N = 1 863). 80 prosenttia vastanneista ilmoitti noudattaneensa 
neuvoja. Terveydentila, koettu neuvojan asiantuntijuus, soittajan odotusten täyttyminen ja ohjei-
den ymmärtäminen olivat yhteydessä neuvojen noudattamiseen [39]. Ranskassa soittajien sitou-
tumisprosentiksi saatiin 70 prosenttia. Tutkimus toteutettiin puhelinsurveyllä (satunnaisotanta 
409:lle call centeriin 72 tuntia aiemmin soittaneelle) kysyen soittajien sitoutumista puhelimessa 
annettuihin ohjeisiin. Sitoutuneista ne, jotka saivat itsehoito-ohjeita, 61 prosenttia toteutti ne. 
Niistä, jotka ohjattiin konsultoimaan lääkäriä ei-kiireellisesti 84 prosenttia noudatti neuvoa. 
Niistä, joita neuvottiin menemään päivystykseen sitoutui 64 prosenttia. [41]. USAssa on tutkittu 
potilaiden sitoutumista puhelimessa saatuihin neuvoihin. Menetelmänä oli linkittää puhelutiedot 
soittajien terveyspalvelujen käyttötietoihin. Tutkimuksessa asiakkaiden sitoutumisasteeksi saatiin 
66 prosenttia. Vastaanottoajan saaneista 57 prosenttia varasi ajan, ja akuuttihoitoon ohjatuista 
79 prosenttia hakeutui päivystykseen. Sitoutuminen oli alhaisempaa kuin mitä itsearviointitut-
kimusten tulokset osoittavat [40]. 

6)  Verkkoneuvonta

Harju (2007) vertaili työntekijöiden kokemuksia terveysongelmien hoitamisesta Etelä-Savossa 
puhelin- ja nettineuvonnan avulla. Tutkimuksen mukaan nettineuvontakysymyksiin vastaa-
miseen menee enemmän aikaa kuin puhelinneuvontaan. Haastateltavat uskovat onnistuneen 
nettineuvonnan tuovan asiakkaalle avun ja jopa vähentävän vastaanottokäyntejä. Sekä puhelin- 
että nettineuvonnalle on tarvetta. Kehityksen esteinä nähtiin taloudellisten resurssien puute, 
muutosvastarinta ja huonot tietotekniset taidot. Tutkimuksen mukaan nettineuvontaa voisi 
kehittää hoidon tarpeen mahdollistamiseksi siten, että asiakas voidaan tunnistaa luotettavasti ja 
että asiakas ja neuvonantaja saisivat reaaliajassa tehdä tarkentavia kysymyksiä. Online yhteys ja 
yhteys potilastietojärjestelmiin nähtiin palvelussa tärkeäksi. [43]

Klemola ym. (2007) tutkivat verkkoneuvontapalvelun lokitietojen ja kysymys-vastausparien 
sisältöä, terveystietoja, palveluntuottajia ja neuvontapalvelua tarjoavan Hyvis-portaalin käytet-
tävyyttä ja sen vaikutuksia terveyspalvelujen käyttöön työntekijöiden ja asiakkaiden kokemana. 
Aineistona olivat lokitiedot, kysymys-vastausparien analyysi (60 paria); asiakaskysely N = 87, 
sairaanhoitajien teemahaastattelu (N = 9) sekä asiakkaiden teemahaastattelu (N = 5). Eniten ky-
symyksiä esitettiin maanantaisin. Yli puolet kysymyksistä lähetettiin klo 8–16. Tyypillisin kysyjä 
on 35-vuotias nainen, joka halusi tietoa sairauksien oireista ja hoidosta. Prosentuaalisesti eniten 
vastauksissa ohjattiin kysyjää ottamaan yhteyttä omalääkäriin (40 % vastauksista). Kolmasosassa 
vastauksista kysyjää ohjattiin ottamaan yhteyttä yksityiseen lääkäriin, hammaslääkäriin, neuvolaan 
tai muuhun palvelupisteeseen. Neljäsosassa vastauksista hoito-ohjeet tulivat vastauksessa, eikä 
ohjausta jatkohoitoon ollut. Yli 80 prosenttia vastanneista piti tärkeänä tietoa sairauksien oireista, 
hoidosta ja lääkkeiden vaikutuksia. 64 prosenttia vastanneista kokivat sivuston vähentävän tarvetta 
ottaa yhteyttä lääkäriin, 71 prosenttia hoitajaan. Hoitajilta nettineuvontavastauksen laatimiseen 
kuluu keskimäärin 20–30 minuuttia. Hoitajien käsityksen mukaan palvelu saattaa vähentää ter-
veyspalvelujen käyttöä jokin verran. Se auttaa ohjaamaan asiakkaat oikeaan paikkaan. [22]
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Jylhä tutki Hyvis-portaalin neuvontapalvelua käyttäneiden asiakkaiden tiedontarpeen täyt-
tymistä sekä vaikutuksia terveyspalvelujen käyttöön ja asiakkaiden itsehoitoisuuteen haastatte-
lemalla asiakkaita ja henkilökuntaa. Asiakkaat saivat yleensä tarvitsemansa tiedon. Tieto auttoi 
asiakkaita päättämään lääkäriin lähtemisestä. Neuvontapalvelulla ei tutkimuksen mukaan ole 
vaikutusta terveyspalvelujen käyttöön. Se ei myöskään lisää puhelinpalvelujen käyttöä. Palvelu 
näyttää vaikuttavan positiivisesti asiakkaiden itsehoitoisuuteen. Se on hyödyllinen lisä niille, jotka 
eivät tarvitse välitöntä apua eivätkä halua jonottaa puhelinpalveluun. [23]

7)  Hoitoviestit

McGeady ym. (2006) tekivät kirjallisuuskatsauksen ulkomaisiin tutkimuksiin potilaan ja lääkä-
rin välisen verkkoviestinnän (kysymys-vastauspalvelu ja tutkimustulosten välitys) vaikutuksista 
palveluprosessin tehokkuuteen (potilastyytyväisyys, kliiniset vaikutukset, tuottavuus). Vaikka 
palvelulla voi olla positiivisia vaikutuksia palveluprosessin tehostamiseen, riittävää näyttöä 
ei tutkimuksen mukaan vielä löytynyt. Katsauksen mukaan potilaat ovat tyytyväisiä kommu-
nikointiyhteyksien paranemiseen lääkärin kanssa. Sairauksien hallinta tulee jatkuvammaksi 
sähköisen kommunikaation avulla. Parempi kommunikaatio johtaa parempiin hoitotuloksiin 
erityisesti kroonisten sairauksien osalta. Palvelua käyttävien lääkäreiden on osoitettu ottavan 
vastaan useampia potilaita päivittäin kuin palvelua käyttämättömien. Tutkittua tietoa palvelun 
käyttöön kuluvasta ajasta ei ollut. Tuottavuuden kasvun syiksi arvellaan mm. se, että sähköisessä 
palvelussa asiakas tekee vain yhden kysymyksen, kun vastaanotolla kysymyksiä tehdään keski-
määrin 6. Lääkärit vastailevat myös kysymyksiin ruokatauolla ja työpäivän päätyttyä, eivätkä saa 
palvelun antamisesta lääkärinpalkkiota, mikä myös nostaa tuottavuutta. Palvelu voi korvata osin 
puhelintunteja sekä vastaanottokäyntejä, mutta myös madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä lääkäriin 
lisäten kuormitusta. [45]

8)  Itsehoitopalvelut

Omahoidolla on erityisen merkittävä rooli kroonisten sairauksien hallinnassa. Cochrane-yhteis-
työssä tehty systemoitu kirjallisuuskatsaus tarkasteli 22 satunnaistettua hoitokoetta, joissa tutkittiin 
astman omahoidon (omatoiminen PEF-arvojen seuranta ja hoidon mukauttaminen tilanteen 
mukaan annettujen ohjeiden perusteella). Katsauksessa tarkasteltiin ja säännöllisen seurannan 
vaikutusta hoidon tuloksiin. Tulosten mukaan kouluttamalla 24 potilasta astman omahoitoon 
voidaan välttää yksi astman sairaalahoitojakso. Omahoito vähentää myös työstä poissaolopäiviä, 
päivystyskäyntejä ja yöoireilua. Paremmat tulokset saatiin niissä tutkimuksissa, joissa potilaat 
saivat kirjalliset ohjeet hoidon mukauttamisesta. [14]

Sähköiset seurantaohjelmat ja seuranta-arvojen välittäminen sähköisesti hoitavalle lääkärille 
voivat tehostaa ja systematisoida omahoitoa ja hoidon mukauttamista. Tulevaisuusvaliokunta 
julkaisi internet-pohjaisten tukijärjestelmien arviointiraportin vuonna 2001. Siinä tarkasteltiin 
kroonisten sairauksien (erityisesti diabetes ja kohonnut verenpaine) hoitoon kehitettyjä inter-
netpohjaisia omahoidon tukijärjestelmiä ikääntyneiden henkilöiden itsenäisen selviytymisen 
näkökulmasta. Järjestelmät mahdollistavat omaa sairautta koskevan pitkäjänteisen oppimisen, 
terveydentilan hallinnan ja siitä kommunikoinnin. Motivaation synnyttäminen omahoitoon ja 
sen ylläpito ovat järjestelmien käytön haasteena. Oikein rakennettuna järjestelmät voivat tukea 
motivaatiota. Tietosuojakysymyksiä koskeva lainsäädäntö on keskeisellä sijalla järjestelmien 
käyttöönotossa. [53]

 Lahdenperä (2002) tutki kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla verenpainepotilaiden 
hoitoon sitoutumisen muutoksia tutkimuksessa, jossa interventioryhmä sai käyttöönsä multi-
mediaohjelman, jossa oli tietoa verenpaineesta ja sen hoidosta sekä työskentelyosio tavoitteiden 
asettamiseksi ja niiden saavuttamisen seuraamiseksi sekä verenpainearvojen kirjaamiseksi ja 
välittämiseksi terveydenhuollon henkilökunnalle. Tulosten mukaan tämäntyyppinen ohjelma 
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vähentää asiakkaiden matkustamista terveyskeskukseen mittauksiin ja samalla hoitohenkilökun-
nan resurssien tarvetta: tutkimusryhmä kävi harvemmin vastaanotolla kuin koeryhmä (p = .000). 
Ohjelma auttoi potilaita asettamaan omahoidolle tavoitteet ja seuraamaan niiden saavuttamista. 
Se edisti koeryhmän hoitoon sitoutumista (suolankäyttö väheni (p = .017). Interventioryhmällä 
myös hoitotasapaino parani enemmän kuin koeryhmällä. Koeryhmän diastolisen RR-muutos oli 
melkein merkitsevä (p = .057) ja verenpainearvot matalammat (SVP p = .000, DVP p = .003). 
Ohjelman käyttöönotto edellytti kuitenkin potilailta positiivista asennoitumista tietoteknologiaan, 
ja myönteistä asennoitumista omahoitoon sekä henkilöstöltä ohjausresursseja. Osa potilaista 
halusi säilyttää henkilökohtaisen kontaktin terveydenhuoltohenkilöstöön, ja osa ei uskonut 
elämäntapojen muuttamisen vaikuttavan terveyteensä. Muutoksen pysyvyyttä ei tutkimuksessa 
seurattu mahdollisen Hawthorne-efektin5 poissulkemiseksi. Tulos etähoidon vaikutuksesta vas-
taanottokäyntien vähenemiseen on todettu muissakin tutkimuksissa, samoin tulokset siitä, että 
sähköinen apuväline ei soveltunut kaikille potilaille ja että sosiaalisella tuella on tärkeä merkitys 
osalle potilaista. [12]

Diabetestietojärjestelmän käyttöönottoa on puolestaan tutkittu mm. responsiivisen evalu-
aation menetelmällä haastattelemalla työntekijöitä ennen ja jälkeen käyttöönoton. Järjestelmän 
hyödyntäjät jakautuivat käyttäjiin, kokeilijoihin ja kieltäytyjiin. Ohjelma tuki hoitosuositusten 
mukaista hoitokäytäntöä ja mahdollisti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon alueellisen 
yhteiskäytön. Yhteiskäyttö vähensi potilaan matkustamista erikoissairaanhoitoon. Järjestelmän 
käytön esteinä olivat koulutuksen puute, tekniset ongelmat, yhteyden puuttuminen potilastie-
tojärjestelmään sekä järjestelmän käytettävyys.[46]. Tutkimuksessa diabetestietojärjestelmän 
kehittämisestä, käyttöönotosta ja levittämisestä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon 
todettiin perusterveydenhuollon käytön esteiksi ohjelman liiallinen laajuus ja integroimattomuus 
perusjärjestelmiin. [54, 55]

EU:n rahoittamassa eHealth ERA-hankkeessa laaditussa kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan 
asiakkaan valtaistamisen (empowerment) sähköisiä sovelluksia käsitteleviä tutkimuksia. Katsauk-
sesta laadittu SWOT-analyysi jäsentää kirjallisuudessa havaittuja kansalaisen sähköisten palvelujen 
vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Raportin mukaan potilaiden valtaistaminen 
on monimuotoinen ja erilaisia lähestymistapoja sisältävä suuntaus. Tietoteknologisia sovelluksia 
on käytössä jo runsaasti kattaen potilaiden ja ammattilaisen välisen kommunikoinnin, terveys-
tiedon, terveyskasvatuksen sähköisen välityksen, päätöksenteon tuen potilaille sekä järjestelmät 
kroonisesti sairaiden potilaiden osallistumiseen omaan hoitoonsa. Eri Euroopan maat ovat eri 
kehitysvaiheessa. Potilaiden valtaistamisen vahvuuksiksi ja samalla mahdollisuuksiksi kiteytyvät 
analyysissä kansallisten päättäjien yhteinen tahtotila ja ymmärrys kansalaisten omatoimisuuden 
merkityksestä palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden parantamisessa sekä tietoteknologian 
mahdollisuuksista valtaistamisen välineenä. Heikkoutena on se, että kaikki eivät pysty hyödyn-
tämään tietotekniikkaa oman terveytensä tukemiseen, joten rinnakkaisia palveluja tarvitaan. 
Kehitetyt sovellukset eivät yleensä ole yhteensopivia muiden sähköisten asiakirjajärjestelmien 
kanssa ja niiden vaikuttavuutta ei tiedetä. Uhkana on mm. se, että kansalaisten osallistaminen voi 
jäädä poliittiseksi retoriikaksi ilman konkreettista sisältöä. Sovelluksia voidaan kehittää kuulemat-
ta kansalaisia organisatorisista intresseistä käsin, jolloin ne eivät palvele kansalaisten intressejä. 
Uhkana on myös se, että vastuuta hoidosta sälytetään liikaa tekniikalle. [56, 57]

Yhteenvetona voidaan todeta, että erilaisten sähköisten terveydenhuollon asiointipalvelujen 
laadusta ja vaikuttavuudesta on vasta vähän luotettavaa näyttöä olemassa. Yhtenäistä mittaris-
toa seurata ja arvioida palvelutoimintaa, ennakoida ja todentaa tietoteknisten interventioiden 
vaikutuksia ei ole. Asiointipalvelut ovat heterogeeninen ja käsitteellisesti vakiintumaton tutki-
muskohde. Kontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia on vaikea järjestää. Interventiot eivät 
5	 Termi	viittaa	siihen,	että	mitattaessa	toimenpiteiden	tai	olosuhteiden	vaikutusta	ihmisten	käyttäytymiseen	ja	toimintaan	
tietoisuus	mittauksesta	voi	muuttaa	käyttäytymistä	ja	siten	vaikuttaa	tulokseen	(http://www.etla.fi/meritum/sanasto.pdf).
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useinkaan rajaudu vain yksittäisen teknisen sovelluksen käyttöönottoon. Käyttöönotto muuttaa 
sekä asiakkaan että palveluntuottajan toimintaa. Selittäviä tekijöitä havaituille muutoksille voi 
olla useita. Muutoksen vaikutukset hajaantuvat ja kerrostuvat lisäksi kohdentuen eri asioihin eri 
aikana: näyttöä kokonaisvaikutuksista on vaikea saada ennen kuin kliinisiä asiakasvaikutuksia 
syntyy. Kliinisiä asiakasvaikutuksia ei synny, ellei interventio leviä käyttöön. Interventio ei leviä, 
elleivät toimijat muuta totuttuja toimintatapoja. Toimintatavat eivät muutu, elleivät eri tahot koe 
uuden tavan tarjoavan jotain sellaista hyötyä ja lisäarvoa, joita vaihtoehdot eivät tarjoa. Hyötyä 
ei koeta, ellei järjestelmää ole rakennettu vastaamaan keskeisten käyttäjäryhmien tarpeita.

 

1.4 Sähköisten palvelujen positiivisten vaikutusten    
 rakentaminen

Teknologiatutkimus osoittaa selkeästi, että tietoteknologia voi auttaa parantamaan palvelujär-
jestelmän tuottavuutta ja palvelujen laatua, jos keskeisten toimijoiden tarpeet huomioidaan, 
palveluprosesseja pystytään samanaikaisesti uudistamaan, ja jos noudatetaan yhteisiä standar-
deja sekä valtakunnallisia ratkaisuja. [58–60] Käyttöön omaksumisen ehdoksi on esitetty, että 
järjestelmästä koetaan selkeää hyötyä työtehtävien suorittamisessa, että se vastaa käyttäjiensä 
tarpeisiin ja sitä on helppo käyttää [61]. Puuttuva huomio tarvittaviin organisaation muutok-
siin, intressi- ja rooliepäselvyydet sekä sosioteknisen muutoksen kokonaisuuden puutteellinen 
hallinta ja johtaminen ovat heikentäneet hankkeiden tuloksia [62–65]. Järjestelmän siirtäminen 
kontekstista toiseen (esimerkiksi erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon) on todettu 
edellyttävän uuden kontekstin käyttäjien tarpeiden ja käyttöönoton ehtojen tuntemista. Esimer-
kiksi omahoidon sovellukset ovat olleet markkinoilla jo pitkään, mutta niiden leviäminen on 
ollut osin hidasta. Monet kehityshankkeet ovat myös epäonnistuneet. Diabetesohjelmien osalta 
Hyysalo ja Lehenkari ovat kuvanneet ”diabetesohjelmien hautausmaata”, jossa 21stä diabeteksen 
tueksi kehitetystä eri ATK-ohjelmasta yksikään ei levinnyt sen alueen ulkopuolelle, jossa sitä 
kehitettiin. Yleisin syy ohjelmistojen epäonistumiseen oli kirjoittajien mukaan niiden huono 
käytettävyys ja heikko istuvuus työyhteisön työrytmiin, mikä viittaa puutteelliseen tietoon käyt-
täjistä ja heidän tarpeistaan. [54]

Sähköisten palvelujen kehitystyö edellyttää runsaasti erilaista tietoa kehitettävien palvelujen, 
niitä tuottavien työyhteisöjen ja palveluja käyttävien asiakkaiden toiminnan nykytilasta, muu-
tospaineista ja –ehdoista muutokselle. Ehtoja tuottavat yksilöihin, toimintayhteisöihin, niiden 
ympäristöön sekä toiminnan säätelyyn liittyvät tekijät kuten standardit ja lainsäädäntö. Hankkeissa 
ei aina ole riittävästi oikeanlaista tietoa saatavilla hankesuunnittelun, konseptinrakentamisen, 
käyttöönoton, tuotteistuksen ja levittämisen toteuttamiseksi omin voimin. [66]. Tekesin tervey-
denhuollon teknologiaohjelman (Finwell) hankkeiden väliarvioinnin mukaan hankkeissa tarvitaan 
tukea kehitystyöhön: ”teknologinen	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	olennaista	kaikkien	osatekijöiden	(Prosessit,	
Organisaatio,	Teknologia,	Tilat	ja	välineet,	Henkilöstö)	huomiointi	–	ilman	kokonaisuuden	hallintaa	
kehittäminen	jää	irralliseksi.”	[67]

Millaista tietoa ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön hankkeet sitten tarvitsevat? Tuoteke-
hittäjäjille on kirjoitettu runsaasti erilaisia oppaita käyttäjien ja käyttökontekstin sekä käytettä-
vyyden huomioimiseksi sekä käyttäjäkeskeisen suunnittelun toteuttamiseksi tuotekehityksessä. 
Keskeisiä menetelmiä käyttäjätietojen keräämiseksi on kehitetty yli kymmenellä tieteenalalla 
[55]. Tieto on kuitenkin siirtynyt käytännön hankkeisiin huonosti.[55, 68–72]. Tietojärjestel-
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mien toimintalähtöisestä kehittämisestä on julkaistu myös tuore opas [73]. Jonkin verran tietoa 
on myös olemassa teknologioiden siirtämiseksi käytäntöön [74]. Tietoa siitä, kuinka palveluja 
voidaan kehittää sähköisiksi rinnan tietoteknologian kanssa yhteistyössä tuotekehittäjien, tutki-
joiden ja asiakkaiden kanssa on kuitenkin hyvin vähän. Tähän liittyvää kirjallisuutta on viime 
aikoina ilmestynyt (mm. [59, 73]), mutta tieto menetelmistä on ollut hajallaan eikä yhtenäistä 
viitekehystä tiedon käyttöön sähköisten palvelujen kehittämiseksi ole ollut [75]. Tutkimus, 
tilastot, sähköiset järjestelmät, strategiat ja muut lähteet tuottavat runsaasti tietoa ja välineitä 
palvelujen kehittämiseksi, mutta sitä käytetään yllättävän vähän. Ne, jotka osallistuvat erilaisiin 
sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeisiin oppivat tärkeitä läksyjä, mutta kuinka 
kumuloida tätä osaamista, vakuuttaa muut ja tukea heitä kehittämään sähköisiä palveluja entistä 
tuloksellisemmin? Tukihanke lähti etsimään vastausta yllä esitettyyn kysymykseen Oulun oma-
hoitohankkeen kontekstissa.
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2 TUKIHANKE JA SEN KOHTEENA OLEVA OULUN    
 KAUPUNGIN OMAHOITOHANKE

Tässä luvussa esitetään tukihankkeen kohteena oleva Oulun kaupungin omahoitohanke, sen 
tausta, tavoitteet, sekä tehtävät ja toiminta tavoitteisiin pääsemiseksi. Luvussa esitetään myös tuki-
hankkeen lähestymistapa, tutkimuskysymykset ja menetelmät omahoitohankkeen tukemiseksi. 

2.1 Oulun omahoitohanke: tausta, tavoitteet ja suunnitelma   
 niihin pääsemiseksi

Oulun omahoitohanke kuuluu Tekesin viisivuotisen Terveydenhuollon teknologiaohjelman 
(2004–2009) kokonaisuuteen kuuluvaan omahoidon teema-alueeseen. Siinä on pyritty kehit-
tämään tietoteknologian avulla kansalaisten sähköistä asiointia, asiakkaiden omatoimisuutta ja 
osallistumista. Tekesin omahoidon teema-alue on tarkoitettu projekteille, joiden päämääränä on 
kansalaisen omavastuun kasvattaminen terveyden edistämisessä ja terveyspalveluiden käytössä 
sekä asiakasnäkökulman kehittäminen palvelujärjestelmässä. Omahoidon teema-alueeseen liit-
tyvässä hankekokonaisuudessa ovat mukana Espoon, Oulun ja Turun kaupungit sekä Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HUS, kukin omalla projektillaan. Tavoitteena on uudistaa 
kroonisten sairauksien hoitojärjestelmä uutta viestintäteknologiaa hyödyntämällä sekä lisää-
mällä kansalaisten omaa vastuuta ja osuutta hoidon toteutuksessa ja seurannassa. Espoo, Turku 
ja HUS keskittyvät omahoitoprojekteissaan diabeteksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tulosten 
arvioinnin jälkeen toimintamallia on tarkoitus laajentaa myös muiden kroonisten sairauksien 
hoitoon. Osapuolet ovat jakaneet vastuita siten, että HUS:n projekti painottuu muita enemmän 
erikoissairaanhoitoon ja Espoon projekti perusterveydenhuoltoon. Turun projektin painotus 
on työterveyshuollossa ja kansalaisen roolin kehittämisessä. Oulu kantaa suurimman vastuun 
Teknologioiden kehittämisestä. Kukin projekti on saanut erillisen rahoituksen Tekesiltä FinnWell-
ohjelman kautta. Hankekokonaisuutta varten on perustettu yhteinen ohjausryhmä ja yhteistyötä 
koordinoimaan ja kehittämään.

Hankekokonaisuuden koordinointi tiivistyi, kun Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti 
huhtikuun puolivälissä 2007 kansalaisen sähköisten terveyspalveluiden koordinoidun kehit-
tämistyön. Oulun kaupunki valittiin koordinoimaan seitsemässä aluehankkeessa tapahtuvaa 
kehittämistyötä. Aluehankkeissa kehitetään kansalaisille suunnattuja terveysportaaleja terve-
ystiedon ja sairauskohtaisten tietojen etsimiseen, kanavia nettineuvontaan sekä omatoimisten 
mittaustulosten välittämistä terveydenhuoltoon. Hankkeissa kehitetään myös mm. sähköistä 
ajanvarausta ja hoitoon liittyvää sähköistä viestintää. Kansallisen hankekokonaisuuden tavoitteena 
on toteuttaa kansalaisen sähköisten palveluiden arkkitehtuuri kansallisesti yhteen toimivana ja 
kustannustehokkaana kokonaisuutena.

Oulun kaupunki on ottanut omassa projektissaan tavoitteekseen tuoda kaikki terveyspalvelut 
mahdollisimman helposti asiakkaiden tavoitettaviksi. Projektiin sisältyy kroonisten sairauksien ko-
ko hoitojärjestelmän kehittäminen. Taustalla oli erilaisia kaupungin kokemia tarpeita ja tavoitteita, 
mm palvelujen kysynnän kasvu ja kuntien heikkenevät mahdollisuudet tuottaa kysyntää vastaavia 
palveluja. Kansalaisen omaehtoinen toiminta nähtiin mahdollisuudeksi vähentää sairastavuutta 
ja hillitä palvelujen kysyntää. Kaupungin yleisenä tavoitteena hankkeessa oli sosiaali- ja terveys-
toimen palvelujen ja niiden kustannustehokkuuden kehittäminen. Hankkeella oli myös korkeat 
elinkeinopoliittiset tavoitteet. Hankkeen päämääriksi on suunnitelmassa kuvattu 1) asiakkaan 
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terveyskäyttäytymisen ja palvelutarpeen ohjaus helposti saavutettavan ja oikein ajoitetun tiedon 
ja neuvonnan avulla 2) hoidon tehostaminen, 3) palveluiden piiriin hakeutumisen helpottaminen 
tarjoamalla ajantasaista tietoa terveyspalveluista ja jonotilanteesta, sekä sähköisiä ajanvarauksia. 
3) lääkemääräyksien sekä lääketieteellisten kokeiden ja mittausten tuloksien välittäminen niiden 
valmistuttua ilman, että asiakkaan tarvitsee niitä erikseen kysyä (palveluun kuuluvan suojatun 
henkilökohtaisen sivun kautta) 4) Asiakastiedon saavutettavuuden parantuminen myös muualla 
kuin omalla paikkakunnalla tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuutta tallentaa sähköiseen muo-
toon keskeisiä omaa terveyttä koskevia tietoja (esim. lääketietoja). Oulun omahoitopalvelulle on 
asetettu seuraavat konkreettiset tavoitteet:
•	 Luoda asiakkaan lähtökohdista omahoidon palvelukokonaisuus, jonka kautta terveyteen 

liittyvä informaatio, neuvonta ja ohjaus ovat mahdollisimman helposti saatavissa, ja jonka 
kautta terveyden edistäminen, sairauksien omahoito ja seuranta mahdollistuu joustavasti 
ja luotettavasti.

•	 Muuttaa kuntalaisten asemaa terveyspalvelujen käyttäjänä, ja tuoda asiakkaalle mahdollisuus 
hallita henkilökohtaisia terveystietojaan ja palveluita omista lähtökohdistaan käsin

•	 Auttaa asiakkaita itse tunnistamaan oman terveydentilansa itsenäisesti tai ohjattuna ja 
käyttämään palveluita tukemaan oman terveydentilansa edistämistä. Kontaktin ottavista 50 
prosenttia saa avun hakeutumatta terveydenhuollon toimintayksiköihin, päivystyskäyntien 
määrä vähenee 20 prosenttia.

•	 Vapauttaa henkilökunnan käyttämää aikaa asiakastyöhön. Terveysasemien puhelinliikenne 
vähenee 50 prosenttia.

•	 Nopeuttaa yhteydensaantia ja vakioida ohjauksen laatua. 

Keskeinen innovaatio hankkeessa on tekninen alusta. Se yhdistää eri sähköiset palvelumoduulit, 
joita teknisillä partnereilla ja muilla osapuolilla oli jo erillisinä tarjolla suuri määrä. Alustaa on 
pyritty rakentamaan niin, että omahoidon asiakkaiden profiilit määrättävät sitä tukea mitä hänelle 
tarjotaan (tiedontarjonta =>eriasteisen tuen tarjonta joustavasti eri moduuleita hyödyntäen). 
Suunnitelman mukaan sellaista kokonaispalvelua, jota suunnitelmassa pyritään rakentamaan, 
ei ollut tuolloin (vuonna 2005) missään toiminnassa, vaikka useita osapalveluja, kuten puhelin-
neuvonta, terveysportaali ja diabeteksen omahoitojärjestelmä olivat erillispalveluina käytössä. 
Ongelmaksi on aiemmin muodostunut sovellusten integroiminen palvelujärjestelmään ja asiakkai-
den motivoiminen palvelujen käyttöön.[76] Projektin lopputuloksena tavoitellaan suunnitelman 
mukaan kokonaisuutta, joka tukee palvelutuotantoa. Omahoitoalustan on tarkoitus yhdistää 
sirpaleinen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, ja muodostaa 
linkki asiakkaasta terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuksiin. Alustaan voidaan liittää 
erilaisia olemassa olevia järjestelmiä [76]. Järjestelmää esittää kuvio 1.

Järjestelmä koostuu suunnitelman mukaan seuraavista moduulista: keskitetty viitetietokanta, 
paikallisjärjestelmät ja yhteinen monikanavaportaali sekä käyttäjätietokanta, asiakaskäyttöliittymä, 
ja tunnistamismoduuli. Palvelumoduuleita ovat kysymys-vastaus-tietopankki, terveystietopankki, 
palveluhaku, interaktiivinen oman hoidontarpeen arviointimoduuli, palvelupistetietojärjestelmä, 
konsultaatiokanava, chat-käyttöliittymä, LVO- ja muu palveluvarausmoduuli, aktiivinen oma-
hoitojärjestelmä, sähköinen resesptimoduuli, laboratoriotulosten välittämismoduuli, jonotieto-
moduuli, toimenpiteen/vastaanottokäynnin seurantajärjestelmä, kotihoidon tukijärjestelmä sekä 
kontaktikeskusmoduuli. Järjestelmä on ollut tarkoitus suunnitella CCOW- ja CDA-6standardien 

�	 CCOW-	(Clinical	Context	Object	Workgroup)	standardilla	pyritään	helpottamaan	eri	ohjelmien	yhtäaikaista	käyttöä.	
Standardin	avulla	voidaan	integroida	sovelluksia	käyttöliittymätasolla.	Suomessa	tällaista	integraatiota	kutsutaan	myös	työ-
pöytäintegraatioksi.	Käyttäjä	voi	yhdellä	sisäänkirjautumisella	kirjautua	samanaikaisesti	moneen	eri	sovellukseen.	Standardin	
käyttö	nopeuttaa	näin	käyttäjän	toimia.	Standardin	toiminnan	pohjalla	on	kontekstimanageri,	joka	ohjaa	tietokoneella	olevien	
sovellusten	toimintaa.	CDA-	(Clinical	Document	Architecture)	standardin	käyttötarkoitus	on	kliinisen	tiedon	esittäminen	
XML-muodossa.	CDA	on	hyvin	laajasti	käytössä	mm.	Suomessa.	CDA-dokumentteja	käytetään	Suomessa	tiedonvaihtomuotona	
aluetietojärjestelmien	ja	perustietojärjestelmien	välillä.	Lisäksi	joissain	potilaskertomusjärjestelmissä	hyödynnetään	CDA-stan-
dardia	rakenteisen	dokumentoinnin	pohjana.	[77]	
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mukaisesti (CCOW-istuntotiedon siirtoon ja kontekstinhallintaan; CDA-viitetietojen siirtoon). 
[76]

Hankesuunnitelman mukaan palveluun kootaan yleistä laadullisesti varmistettua terveys-
tietoa teemoittain. Itsenäistä tietohakua tuetaan kysymys-vastauspankeilla. Kysymyksiin vastaa 
ensisijaisesti koulutettu terveyshenkilöstö, joka tarvittaessa voi ohjata kysymyksen erityisojaajille. 
Kysymyksiä on mahdollisuus esittää anonyyminä tai tunnisteellisena puhelimitse, tietokoneella ja 
muilla päätelaitteilla. Tunnisteellinen tieto tallentuu palvelun sisältämään terveystietosivuun, jolle 
henkilökunnalla on asiakkaan luvalla pääsy. Järjestelmä mahdollistaa myös palveluvarausten teke-
misen. Ensi vaiheessa toteutetaan ajanvaraus hoitajan tai lääkärin vastaanotolle sekä kotihoitoon. 
Aktiivinen omahoito-osio sisältää kroonisten sairauksien omahoitoa tukevia järjestelmiä, kuten 
diabetes, ohjattu painonhallinta jne. Kehitettävän omahoitopalvelun avulla tarjotaan kuntalaisille 
mahdollisuus seurata ja tallettaa tietoa kroonisiin sairauksiin kuten diabetekseen liittyen neuvon-
nan ja hoidon pohjaksi. Järjestelmä toimii myös informaation jakelureittinä palveluntuottajalta 
asiakkaalle (esim asiakkaalle tehtyjen tutkimusten tiedottaminen, ajanvarausten varmistaminen 
etukäteen, henkilökohtaiset jonotiedot).

Hanke organisoitiin seitsemäksi osahankkeeksi: 1) Omahoitoteknologian kehittäminen 
(kolmessa yrityshankkeessa), 2) Omahoitotoimintamallien kehittäminen, 3) Omahoitotietosi-
sällön muokkaus, 4) Pienimuotoinen testaus ja kehittäminen, 5) Kaupunginlaajuinen testaus 
ja kehittäminen, 6) Teknologiaterveyskeskus sekä 7) Kaikkien hankkeiden rinnalla kulkeva 
tutkimusosahanke. Hankkeen viidessä ensimmäisessä osahankkeessa kehitettiin omahoitopal-
velun ensimmäinen versio (alusta, sille integroidut valikoidut palvelut ja käyttöliittymä niiden 
käyttämiseksi), jota koekäytettiin keväällä 2007. Koekäyttöön osallistui kansalaisia ja terveyden-
huollon ammattilaisia. Tässä vaiheessa kuvattiin myös Oulun kaupungin yleiset julkisen sektorin 
asiakasprosessimallit, jotka olivat pohjana omahoitopalvelun suunnittelussa. Ensimmäinen vaihe 
päättyi elokuussa 2007. Toisen vaiheen aikana toteutetaan omahoitopalvelun väestötason koekäyttö 
Kaakkurin alueen väestölle vaiheittain. Kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää omahoitopalvelua 
ja antaa siitä palautetta, jonka pohjalta sen toimivuutta tarvittaessa muutetaan käyttäjille sopi-
vammaksi. [78] Tekes on 16.6.2007 antanut myönteisen rahoituspäätöksen toiseen vaiheeseen 
ajalle 1.9.2007–31.5.2009.

Kuvio 1 Hankesuunnitelman kuvaus oulun omahoitojärjestelmästä [76]

Asiakkaat

puhelin tietokone digi-tv
muut
pääte-
laitteet
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potilastieto-
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terveys-
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kroonisten
sairauksien
seuranta

aluetietojärjestelmä

terveydenhuollon
ammattilaiset

contact
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kuvanta-
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lääketieto
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varaukset

potilastieto-
järjestelmä
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Omahoitohankkeen suunnitelmassa viitataan hoitotakuun valtakunnallisiin tavoitteisiin 
palvelujen saatavuudesta keskeisenä perusteena palvelujen kehittämiseen. Toisena perusteluna 
viitataan asiakkaan omaehtoisen toiminnan tukemiseen, missä asiakas lähtökohtaisesti itse mää-
rittelee tiedon ja palvelun tarpeensa. 

2.2 Tukihankkeen tavoitteet, menetelmät ja aineisto

Tukihankkeen ensisijaisena päämääränä oli tukea omahoitohanketta sähköisten terveydenhuollon 
palvelujen kehittämiseksi ja luoda pohjaa hyvälle sähköisten palvelujen kehittämiskäytännölle. 
Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on kehittää teoreettisesti ja käsitteellisesti perusteltua, tut-
kimukseen pohjaavaa työkalua menetelmineen ja indikaattoreineen avuksi sosiaali- ja tervey-
denhuollon sähköisten palvelukokonaisuuksien arviointiin ja kehittämiseen eri toimijatahojen 
näkökulmasta. Omahoitohanke pääsee hyödyntämään tuotoksia myös jatkohankkeissaan, mikä 
on ollut kaupungin tavoitteena tukihankkeelta. 

Tukihankkeen työmenetelmänä oli jäsentää kirjallisuudesta ja Omahoitohankkeesta ke-
rättyä tietoa sähköisten palvelujen kehittämisestä ja käyttöönotosta. Tiedot jäsennettiin kahden 
käsitteellisen mallin avulla. Toinen malleista on palvelukokonaisuutta verkottuneiden toimin-
tajärjestelmien ja toiminnan hierarkkisen rakenteen avulla jäsentävä malli. Toinen malleista 
jäsentää palvelukokonaisuuden ja sen välineeksi kehitettävän tietoteknologian rinnakkaista 
kehittämistä. [59]

Sekä hanketieto että tieto kirjallisuudesta jäsennettiin samojen käsitteellisten mallien avulla. 
Molemmat analyysit (kirjallisuudesta kerätty tieto = Peili I ja hankkeesta kerätty tieto = Peili II) 
ja näihin peileihin pohjautuvia työvälineitä, mittareita ja indikaattoreita tuotiin omahoitohank-
keelle käsiteltäväksi. Tietoa käytettiin hankkeen hallinnan ja tavoiteltujen positiivisten vaikutusten 
rakentamisen tukemiseksi. 

Tukihankkeen konkreettiset tutkimusongelmat olivat 1) Miten Omahoitohanke on edennyt 
ja mitä tietoa, indikaattoreita ja mittareita hankkeessa toimivat ovat käyttäneet hankkeen eri 
vaiheissa varmistaakseen muutosten tavoiteltuja positiivisia vaikutuksia palveluihin, asiakkaille 
ja organisaatiolle? 2) Mitä tietoa, mittareita ja indikaattoreita kirjallisuus esittää käytettäväksi vas-
taavanlaisen muutoshankkeen eri vaiheissa? 3) Miten jäsenneltyä tietoa hankkeessa käytetyistä ja 
kirjallisuuden tarjoamista työkaluista käytetään Oulun omahoitohankkeessa kehittämään sellaisia 
omahoidon sähköisiä palvelumalleja, jotka vastaavat säädöksiä, tuovat hyötyä eri toimijatahoille 
ja jotka ovat levitettävissä? Tutkimusasetelma on esitetty kuviossa 2.

Parannettu malli palvelutoiminnasta ja
sähköisten palvelujen kehittämisestä

Tietoon perustuva toimintatapa sähköisten omahoidon
palvelujen kehittämiseksi

Tutk. o. 3: Tiedon käyttö
Omahoito-hankkeessa

Mallit palvelutoiminnasta sekä
palvelun ja tekniikan

yhteiskehittelystä
Palaute hankkeen

toimijoilta

Tutk. o. 1: Omahoitohankkeessa kerätty tieto,
menetelmät ja mittarit kehitettävien palvelujen

lähtötilanteen, kehitystyön suuntaamisen ja
vaikutusten arviointiin

Tutk. o. 2: Kirjallisuuden esittämä tieto,
menetelmät ja mittarit sähköisten palvelujen
lähtötilanteen, kehitystyön suuntaamisen ja

vaikutusten arviointiin

Kuvio 2 Tukihankkeen tutkimusasetelma
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Hanke toteutettiin Stakesin ja Oulun kaupungin yhteishankkeena. Tarkoituksena oli, että 
molemmat osapuolet voivat kehittää omaa toimintaansa – Oulun kaupunki hanketoimintaansa, 
Stakes tukimallia. Myös suunnitelma omahoidon kehittämistä tukevaksi hankkeeksi rakennettiin 
yhteistyössä Stakesin ja Oulun kaupungin Omahoitohankkeen kanssa. Aloite tukihankkeeseen 
tuli Oulun kaupungin Omahoitohankkeelta. Tuen kohteeksi täsmennettiin alustavassa suun-
nitelmassa aluksi Oulun kaupungin Omahoitohankkeen ensimmäinen vaihe. Oulun kaupunki 
esitti toiveen tukihankkeen tuotosten käyttämiseksi tukemaan hankkeen omaa arviointia sekä 
antamaan syvällisempää hanketietoutta jatkossa. Tietoa toivottiin tuotettavan sekä yksittäisen 
projektin käyttöön että yleisemmin projektiosaamisen kehittämiseen. 

Omahoitohanke sitoutui tukihankkeen toteuttamiseen. Hankkeen projektipäällikön viesti 
projektiryhmän kokouksesta osoittaa, että arviointihankkeella on selkeä tarve: 

	 ”Omahoitohankkeen	 yhteistyö	 Stakesin	 kanssa	 tulee	 tukemaan	 Omahoitohankkeemme	
nykyistä	ja	tulevaa	arviointia	ja	se	tulee	ehkäpä	antamaan	myös	syvällisempää	hanketie-
toutta	organisaatiomme	hyväksi	tulevaisuuttakin	ajatellen.” 

Menetelmällisesti tutkimus voidaan rinnastaa toimintatutkimukseen. Tutkija kulki hetken 
hankkeen rinnalla. Käsitteellisiä malleja käytettiin jäsentämään tiedonkeruuta ja analyysiä – fo-
kusoimaan huomio niihin kysymyksiin, joihin mallien pohjalta olisi oleellista vastata siirryttäessä 
suunnitteluvaiheesta konseptinrakennukseen, konseptinrakennuksesta sen testaukseen, testauk-
sesta laajamittaiseen käyttöönottoon ja levittämiseen. 

Tukihanke ajoittui omahoitohankkeen siihen vaiheeseen, jossa ratkaisuja oli rakennettu 
puolen vuoden ajan ja niiden käyttöönoton aloitusta oltiin suunnittelemassa. Tukihankkeen 
ajoittumista suhteessa omahoitohankkeen etenemiseen on kuvattu kuviossa 3. 

Syksyn 2006 aikana tukihanke kokosi aineistoa paitsi hankkeen nykytilasta, myös sen etene-
misestä vaiheissa 1 ja 2, sekä suunnitelmista vaiheisiin 3–5. Näin eri vaiheista saatiin oppia ja 
tukea paitsi implementoinnin onnistumiselle myös tulevia hankkeita varten. Marraskuussa 2006 
tukihankkeessa toteutettiin 1 interventio (reflektiopalaveri aineistona peili II tiedonkeruusta 

Innovaation
leviämisen TUKIHANKKEEN
aste AJOITTUMINEN 5. Vakiintuminen laajaan

käyttöön

4. Jatkokehitys ja
levittäminen

1. Lähtötilanne ja 2. Ratkaisujen 3. Kokeilu ja arviointi
kehittämishaasteet rakentaminen

(mallina esim.
ISO 13407: 1 999 € 
käyttäjäkeskeisen
suunnittelun prosessi-
malli)

tekniikan kehitys
 palvelun kehitys

2005 2006 2007 2008 Aika
talvi    kevät    kesä    syksy talvi  kevät  kesä  syksy   talvi  kevät  kesä  syksy talvi    kevät    kesä    syksy

Kuvio 3. Tukihankkeen ajoittuminen suhteessa omahoitohankkeen etenemiseen. omahoitohankkeessa oli 
luotu vuoden 2005 aikana hankesuunnitelmat (lähtötilanne ja kehittämishaasteet), vuoden 2006 aikana raken-
nettiin sähköinen omahoidon palvelukonsepti (ratkaisujen rakentaminen). Tukihanke käynnistyi syksyllä 2006. 
omahoidon sähköisen konseptin käyttöönotto käynnistyi pienimuotoisesti keväällä 2007 (kokeilu ja arviointi), 
tukihanke päättyi toukokuussa 2007.
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hankkeen vaiheissa 1–2, suunnitelmista vaiheille 3–5 ja toimijoiden käsityksistä niistä, sekä peili I 
kirjallisuuden suosittelemasta tiedonkeruusta näissä vaiheissa). Tammikuussa toteutettiin toinen 
interventio (kehittämisiltapäivä, jossa hanketoimijat suunnittelivat toimenpiteitä omahoitohank-
keen suuntaamiseksi aineiston ja reflektiopalaverin tulosten pohjalta).

Hanketta koskevan pääaineiston muodostivat 11 haastattelua 8 hankkeen taustadokumenttia 
sekä tiedonkeruu neljästä palaverista, joista kolmessa (24.11.2006; 9.2.2007; 22.5.2007) olivat mu-
kana keskeiset hanketoimijat, ja yhdessä (12.4.2007) hankkeen projektipäällikkö. Lisäaineistona 
ovat sähköiset vastaukset ja kommentit raporttiversioihin. Aineisto on analysoitu aineistolähtöi-
sesti ja luokiteltu edellä esitetyn mallin avulla. Liitteessä 2 on luetteloitu tukihankkeen haastattelut 
[h = haastattelut] ja dokumentit [d = dokumentit]. 

Kirjallinen aineisto koostui oppaista ja käsikirjoista, jossa kuvattiin sosioteknisen innovaation 
kehittämisen konkreettisia menetelmiä ja työkaluja sekä Stakesin verkkosivuista [55, 59, 60, 71, 
72, 79–82]. Näiden pohjalta hahmotettiin hanketoimijoille rinnakkaista kuvaa muutoksen suun-
nittelun eri vaiheiden tietotarpeita, tiedonkeruun ja yhteiskehityksen menetelmistä systeemisen 
innovaation kehitystyön eri vaiheissa. On huomattava, että tukihankkeessa ei ollut resursseja 
laatia sellaista systemaattista kirjallisuuskatsausta, joka olisi kattanut hankkeen yksityiskohtaiset 
tiedontarpeet eri vaiheissa kehitystä eri tieteenalojen ja toimijatahojen näkökulmasta. Tarkoituk-
sena oli tuoda yllä kuvatuissa lähteissä olevia välineitä omahoitohankkeelle hankkeen etenemisen 
tukemiseksi, ja samalla tuoda näkyväksi sitä, mitä tässä käsitellystä työkalupakista puuttuu.
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3 KIRJALLISUUDEN JA OMAHOITOHANKKEEN     
 KEHITTÄMISKÄYTÄNNÖT

Tässä luvussa kuvataan kirjallisuudesta ja omahoitohankkeesta kerätyn aineiston avulla tiedon 
tarvetta ja menetelmiä sähköisten terveydenhuollon palvelujen kehitystyön lähtötilanteessa, 
sähköisten palvelukonseptien rakennusvaiheessa ja käyttöönottovaiheessa. Luvussa 3.1 esite-
tään kirjallisuudesta koottu ”hyvä käytäntö” jaoteltuna hankkeen suunnitteluvaiheeseen (3.1.1), 
sähköisten palvelujen konseptin rakennusvaiheeseen (3.1.2), sähköisten palvelujen käyttöönotto-
vaiheeseen (3.1.3) ja järjestelmän levittämisvaiheeseen (3.1.4). Tämä materiaali esitettiin Oulun 
omahoitohankkeelle Peiliksi I, jota vasten hanketoimijat voivat tarkastella omaa hankettaan. 
Luvussa 3.2 esitetään Oulun omahoitohankkeessa toteutunut kehistytyön käytäntö jaoteltuna 
samoihin vaiheisiin (3.2.1 hankesuunnittelu; 3.2.2 sähköisen palvelukonseptin rakentaminen; 
3.2.3 sähköisten palvelujen käyttöönotto sekä 3.2.4 järjestelmän levittäminen). Tämä materiaali 
esitettiin hanketoimijoille peiliksi II tarkastella omaa hankekäytäntöä.

Ennen tulosten esittelyä on vielä syytä korostaa tukihankkeen pienimuotoisuutta: se oli 
lyhytkestoinen ja niukasti resurssoitu pilotti siitä, kuinka tukihankkeessa käytettyjä käsitteellisiä 
malleja on mahdollista hyödyntää jäsennettäessä tietoa kirjallisuudesta ja hanketoiminnasta 
sekä siitä, miten jäsennyksiä voidaan hyödyntää hankkeen tukemiseen. Ennen tätä tutkimusta 
käsitteellisiä malleja on käytetty retrospektiivisessa tutkimuksessa kotihoidon palvelujen kehitty-
misestä tietoteknologiahankkeessa [59] sekä kansallisen sähköisen reseptin pilotin arvioinnissa 
[83]. Näissä tutkimuksissa ei ole voitu empiirisesti tutkia sitä hyötyä, mitä mallien käytöstä olisi 
hanketyön suuntaamiseen ja hankkeiden vaikuttavuuteen. Tässä tutkimuksessa oli mahdollisuus 
vaikuttaa hanketyöskentelyyn. Tukihanke päättyi kuitenkin ennen kuin oli mahdollista tarkastella 
sen mahdollisia yhteyksiä kohdehankkeen onnistumiseen muutoin kuin ennakoivien haastat-
telujen avulla. Yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi siitä, mitä spesifejä tilastollisia indikattoreita 
tulisi käyttää omahoitohankkeessa kehitettävien eri palvelujen lähtötilanteen, muutoksen ja 
vaikutusten seurantaan ja arviointiin, ei ollut resursseja kerätä. 

3.1 Kirjallisuudesta koottu esimerkki hyvästä sähköisen   
 palvelun kehittämiskäytännöstä

3.1.1 Sähköisen palvelun kehittämistyön suunnittelu     
 (hankesuunnitelman laatiminen)

Kehitystyön innovointi ja suunnittelu paikallisten tarpeiden ohjaamana kansalliset reunaehdot 
huomioiden vaatii erityisosaamista. Siirtymä normiohjauksesta informaatio-ohjaukseen siirsi 
vastuun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelusta ja suunnitelmien toteuttamisesta 
kuntiin, organisaatioihin ja projekteissa tapahtuvaan kehittämistyöhön. Siirtymä on ollut ennakoi-
tua paljon vaativampi. [84–86] Kokonaisuuden kehittämistä on hankaloittanut myös sektorirajat 
ylittävän yhteistyön yleistyminen yksittäisten ammattiryhmien kokonaisvaltaisen auttamistyön 
sijaan. Sektorirajat ylittävä yhteistyö on sosiaali- ja terveydenhuollossa koettu hyvin haasteelliseksi 
[87]. Sähköisten palvelujen kehittämistyössä lisähaasteena on usein se, että kehitystyö ei kohdistu 
vain palvelun uudistamiseen, vaan samanaikaiseen tietoteknologian kehittämiseen. Tulevina 
sähköisten järjestelmien ”käyttäjinä” ovat paitsi palveluntuottajat, myös heidän asiakkaansa ja 
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välillisesti myös palvelujen rahoittajat. Käyttöön otettavien teknologioiden kypsyydestä riippuu, 
paljonko kehittämispaineita itse teknologioihin kohdistuu. Näennäisesti valmiinkaan ohjelman 
tai teknisen järjestelmän siirto kontekstista toiseen ei ole ongelmatonta, ja vaatii niin palvelun 
kuin sen välineeksi tarkoitetun tietoteknologiankin yhteensovittamista. [54, 55]

Riippumatta siitä, mitä muutoksia ensisijaisesti tavoitellaan ja millaisilla lähestymistavoilla 
kehitystyötä tehdään, lähtötilanteen käytäntöjen palvelu- ja hoitokokonaisuuksien sekä niihin 
liittyvien työtehtävien ja työnjaon – riittävän tarkka kuvaaminen on välttämätöntä muutoksen 
suunnittelemiseksi ja kehitystyön pohjaksi: On tiedettävä, ketkä osallistuvat tietyn sairauden 
ehkäisyyn, diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen ja missä roolissa, missä palvelukokonaisuu-
teen liittyvät eri hoitoprosessit ja palvelutapahtumat toteutetaan, mitä tietoa liikkuu prosesseissa, 
millä välineissä sitä käsitellään ja missä kohdissa löytyy ongelmakohtia, jotka estävät yhtenäistä ja 
saumatonta ja asiakasta parhaiten palvelevaa käytäntöä toteutumasta. On myös osattava ennakoi-
da, mitä tapahtuu kokonaisuudelle, jos yhtä osaa muutetaan. ([59, 73, 88]) Seuraavassa kuvataan 
palvelutoiminnan muutokseen tähtäävän hankkeen suunnittelun etenemistä vaihe vaiheelta: 
Ensimmäiseksi kuvataan viitekehys palvelutoiminnan kokonaisuuden hahmottamiseksi. Toiseksi 
kuvataan tiedonkeruuta täsmällisen kuvan luomiseksi palvelutoiminnan lähtötilanteesta. Kol-
manneksi kuvataan tietoa ja menetelmiä palvelutoiminnan muutostarpeiden hahmottamiseksi. 
Neljänneksi tarkastellaan tietoa ja menetelmiä ratkaisuvaihtoehtojen hahmottamiseksi. Lopuksi 
kuvataan hankesuunnitteluvaiheen tuotoksia. 

1)  Viitekehys palvelutoiminnan kokonaisuuden hahmottamiseksi 

Eri tieteenalat tarkastelevat palvelutoimintaa eri näkökulmista, sillä tarkastelua ohjaavat erilaiset 
tiedonintressit. Taloustiteellisessä tuottavuustutkimuksessa, jossa arvioidaan toiminnan tuotosten 
ja panosten suhdetta, toimintaa kuvataan yksinkertaisena tuotantoketjuna [89]:

PANOKSET
(tuotannontekijät:
rakenteet,
voimavarat,
kustannukset)

TUOTANTO-
PROSESSI
(panosten
yhdistäminen

TUOTOS
(suoritteet,
palvelun
määrä)

VAIKUTTAVUUS
(elämänlaatu,
hyvinvointi,
terveys

Toiminnan laatua määritellään suhteessa ennalta määriteltyyn laadukkaaseen toimintaan useim-
miten kolmen ulottuvuuden kautta – rakenne- tai voimavaralaatu, prosessilaatu ja tuloslaatu [89, 
90]: Rakennelaatu kuvaa panosten ominaisuuksia, kuten henkilöstön ammattitaitoa, koulutus-
mahdollisuuksia ja fyysisiä puitteita. Prosessilaatu kuvaa tuotantoprosessin ominaisuuksia. Näitä 
ovat esimerkiksi hoitokäytännöt, yhteistyö, asiakkaiden ohjautuminen prosessissa. Tuloslaatua 
kuvaavat esimerkiksi asiakastyytyväisyys, asiakkaiden terveydentila, ei-haitalliset hoitotulokset ja 
voimavarojen optimaalinen käyttö.  Kutakin ulottuvuutta voidaan mitata eri toimijoiden (kuten 
asiakas, työntekijät ja palvelujen järjestäjä) näkökulmasta [91].

Toimijaverkkoteoriaa ja toiminnan teoriaa hyödyntävää viitekehystä on käytetty käyttäyty-
mistieteellisessä, teknologian sosiologisessa ja organisaatiotutkimuksessa täsmentämään edellä 
kuvattua palvelutoiminnan kokonaisuutta ja eri elementtien välisisiä suhteita. Sitä on hyödynnetty 
myös sähköisten palvelujen kehittämisen, laadun ja vaikutusten arvioinnissa (mm.[59]) sekä tie-
tojärjestelmien vaatimusten määrittelyssä (mm. [73]). Malli pohjaa käsitykseen terveydenhuollon 
palvelukokonaisuudesta institutionaalisten toimintajärjestelmien (palveluntuottajien) verkon 
yhteistyönä [92]. Viitekehys on esitetty kuviossa 4. 
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Kuvio 4. Malli verkottuneesta terveydenhuollon palvelutoiminnasta. [59, 82, 92–94]. 
Mallissa kukin verkostoon osallistuvista yhteisöistä omaa tietyt historiallisesti muotoutuneet panokset (hen-
kilöstön, asiakkaat, työvälineet ja resurssit, yhteisön, säännöt), tuotantoprosessit sekä sen, mihin tuotokseen 
yhteisö pyrkii ja miksi (toiminnan kohteet ja motiivit). Palvelukokonaisuus (tarjonta) muodostuu saman asiakkaan 
tiettyyn palvelutarpeeseen (kohde/kysyntä) liittyvistä palveluprosesseista, joita usea yhteisö voi olla tuottamassa. 
asiakkaan toimintajärjestelmä (esim. koti tai työyhteisö) on keskeinen palveluntuotantoon osallistuva osajärjes-
telmä, johon palvelutoiminta samalla pyrkii vaikuttamaan. asiakas voi käyttää paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluverkoston, myös muiden palveluverkkojen tuottamia palveluja terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen 
(katkoviivoilla ympyröidyt verkostot). Palvelukokonaisuuteen liittyvät palveluprosessit muodostuvat erilaisista 
palvelutapahtumista (esim. vastaanottokäynti). Palvelutapahtumiin liittyy erilaisia toimenpiteitä joita tekevät eri 
yksiköiden eri toimijat käyttäen erilaista tietoa ja välineitä, ja jotka kohdistuvat toimintakokonaisuuden osakoh-
teisiin. Toimenpiteiden ja palvelutapahtumien tuloksena toiminnan kohde muuttuu (esimerkiksi sairaus paranee 
= palvelutoiminnan tuotokset). Kustakin näistä elementeistä ja niiden suhteista voidaan tunnistaa muuttujia, 
joilla voidaan kuvata toimintaa ja joita voidaan hyödyntää tehtäessä päätelmiä panosten, tuotantopressin ja 
tuotosten laadusta ja vaikuttavuudesta operaatioiden, tekojen ja toiminnan tasolla lähtötilanteessa, asetettaessa 
kehitystavoitteita ja mitattaessa tavoitteiden täyttymistä. 

Palvelukokonaisuuden tarkastelu aloitetaan viitekehyksen mukaan sen toimijatahon näkökul-
masta, jonka vastuulla kokonaisuus/kokonaisuudet ensisijaisesti ovat. Tässä tutkimuksessa tämä 
toimija oli Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, erityisesti Kaakkurin terveysasema, jonka 
henkilöstöä osallistuu palvelukokonaisuuden kehittämiseen ja jotka ensimmäisenä kokeilevat 
ja arvioivat sähköisiä palveluja. Myöhemmin, kun järjestelmä leviää Oulussa, kerättyjä tietoja 
voidaan verrata muiden terveysasemien vastaaviin tietoihin. Näin muodostetaan kuntatason 
kuvaa kysynnästä ja tarjonnasta. Kuntatason tietoja vertaamalla voidaan luoda valtakunnan 
tason kuvan toiminnasta.

Muita yksikköjä, joiden kanssa Kaakkurin terveysasema toimii yhteistyössä yhteisten asi-
akkaiden palvelutarpeiden täyttämiseksi ovat esimerkiksi teknologiayritykset (kehittämillään 
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tieto-, verkkoneuvonta- ja omahoitopalveluilla) sekä kolmannen sektorin palveluntuottajat. Pal-
veluja käyttävä asiakas (subjekti) osallistuu erityisesti itsehoitopalveluja kehitettäessä aktiivisesti 
palvelukokonaisuuden tuotantoon ja kehittämiseen. Asiakkaan toimintajärjestelmä on nostettu 
tasavertaiseksi palveluntuottajatahojen kanssa siksi, että asiakkaan tarpeiden tunteminen edellyttää 
tietoa koko asiakkaan toimintajärjestelmästä, asiakas itse on paras oman toimintajärjestelmänsä 
asiantuntija, ja asiakkaan rooli on keskeinen kehitettäessä kansalaisille sähköisiä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palveluja (ks. malli ja sen hyödyntäminen kuvio 5 ja kuvio 6). Palveluntuotannon 
kohteena (objekti) on se ilmiö, mitä toimijat yhteistyössä työstävät pyrkiessään saamaan siinä ai-
kaan muutoksia (palvelutarve). Omahoitohankkeessa kohteena ovat erityisesti krooniset sairaudet. 
Muutokset, joita pyritään saamaan aikaan ovat esimerkiksi asiakkaiden terveyskäyttäytymisen 
ja hoitotasapainon muutokset. Motiivi on syy, miksi toimijat osallistuvat ilmiön työstämiseen 
(esim. terveydenhuollon kustannusten hillintä). Tuotos on se, mitä kohteessa saadaan toiminalla 
aikaan (terveyskäyttäytymisen, hoitotasapainon tms. muutokset. Jokaisella palveluntuotantoon 
osallistuvalla toimintayksiköllä on omat resurssinsa, välineensä (tieto, teknologiat, menetelmät), 
sääntönsä, henkilöstönsä ja näiden välinen työnjako, joiden avulla he osallistuvat yhteisen kohteen 
käsittelyyn. Palveluprosessit ja niihin liittyvät tiedon käsittelyprosessit koostuvat eri ammatti-
ryhmien ja asiakkaan välittyneistä teoista (palvelutapahtumista, joissa tuotetaan, käytetään ja 
välitetään tietoa) ja operaatioista (toimenpiteet) kuten verensokerin mittaus mittalaittein.. Säännöt 
säätelevät yhteisön ja sen toimijoiden välistä vuorovaikutusta, työnjako määrittää eri toimijoiden 
ja kohteen välistä vuorovaikutusta. Paikallinen palvelutoimintaan osallistuvien toimijoiden verkko 
liittyy edelleen alueellisella tasolla naapurikuntien ja -sairaanhoitopiirien toimintaan, kun potilaat 
ja heitä koskeva tieto siirtyvät kunta- ja sairaanhoitopiirin rajojen yli. 

Liitteessä (liite 1) on esitetty esimerkki palvelukokonaisuudesta purettuna prosesseiksi, jossa 
on hyödynnetty toimintajärjestelmien elementtejä ja hierarkiaa kuvaamaan kotihoidon kaup-
papalvelun vanhaa ja uutta sähköistä toimintamallia [59]. Kukin toimijaverkko ja sen tuottama 
palvelukokonaisuus kehittyvät ratkaisuna toimintayksiköiden elementtien sisäisiin, elementtien 
välisiin, tai toimintajärjestelmien välisiin haasteisiin. Esim. uudet säännöt (kuten asiakastieto-
laki), teknologian kehitys, asiakkaiden vaatimukset, aiheuttavat muutospaineita järjestelmien 
sisällä ja niiden välillä, luoden uuden luomiselle ja innovaatioille suuntaa. Prosesseiksi puretun 
kokonaisuuden avulla voidaan tarkastella palvelukokonaisuudessa ennen kehitystyötä esiintyviä 
kehityshaasteita (katkoksia ja pullonkauloja) kussakin elementissä erikseen, elementtien välillä, 
toimintayksiköiden välillä sekä nykyisen ja suunnitellun palvelumallin välillä (salamanuolet 
kuviossa 4). 

2)  Tiedonkeruu palvelutoiminnan lähtötilanteesta 

Koko kuviossa 4 esitetystä kokonaisuudesta, sen elementeistä (kuten asiakkaat, henkilöstö, re-
surssit, tulokset) ja prosesseista tulisi olla riittävästi tietoa lähtötilanteessa suunniteltujen muu-
tosten kokonaisvaikutusten ennakoimiseksi ja muutosten todentamiseksi. Selkeiden voimavara, 
prosessi- ja tuloslaadun indikaattoreiden tunnistaminen ja arvojen määrittely lähtötilanteessa 
antaa konkreettista, helposti saatavilla olevaa tietoa pohjaksi seurata muutoksen vaikutuksia. 
Lähtötilanteen indikaattorien vertailu muiden alueiden arvoihin voi auttaa myös kehittämistar-
peiden havaitsemisessa ja tavoitteiden asettamisessa kehitykselle. 

Palvelutoimintaan osallistuvien verkostoa voidaan hahmottaa esimerkiksi verkostoanalyysillä. 
(vrt. liite 4 vuorovaikutteinen vaikuttavuuden järkeilytyyli). Verkostoanalyysi keskittyy erityisesti 
verkoston toimijoiden välisten suhteiden analyysiin. Verkostoanalyysiä on perinteisesti sovellettu 
sosiologian, sosiaalipsykologian ja viestinnän tutkimuksessa. Viime aikoina menetelmän suosio on 
kasvanut myös politiikan tutkimuksessa, organisaatio- ja johtamistutkimuksessa sekä liiketalous-
tieteissä. Verkostoanalyysi arvioi verkoston tiheyttä, kahden tai useamman verkoston rakenteen 
välisiä yhteyksiä tai verkoston rakenteen ja siihen kuuluvien toimijoiden ominaisuuksien välisiä 
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yhteyksiä. Tietokoneiden kapasiteetin kasvu on tehnyt mahdolliseksi yhä suurempien verkostojen 
analyysin ja esim. simulointimenetelmien käytön verkostoanalyysissä.[95]

Verkoston toimijoita koskevien perustietojen kuvaamisessa voidaan hyödyntää tilastotietoa, 
etsien indikaattoreita, jotka kuvaavat asiakkaita ja palvelutoiminnan panos- ja tulostekijöitä täs-
mällisesti ja vertailukelpoisesti. Omahoitohankkeen tavoitteena oli mm. ennaltaehkäistä sairastu-
vuutta kroonisiin sairauksiin ja tehostaa kroonisesti sairaiden hoitoa. Tilastoista löytyy kunnittain, 
osin toimipaikkakohtaisesti, osin myös ammattiryhmä- ja sairauskohtaisesti toiminnan kohdetta	
ja	tulosta (palvelun tuotosta ja tulosta kuvaavia indikaattoreita [89]), verkoston eri toimintayk-
siköiden panoksia	 tai	 voimavaroja kohteeseen vaikuttamiseksi (tekijöitä ja välineitä kuvaavia 
indikaattoreita [89]). Esimerkiksi Stakesin tuottamasta SOTKAnet verkkopalvelusta löytyy väestön 
hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista vuodesta 1990 alkaen. SOTKA-
nettiin on myös tuotettu yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden kanssa eri 
kohderyhmille ja käyttötarkoituksiin suunnattuja tietokokonaisuuksia. Indikaattorihankkeita ovat 
muun muassa Hyvinvoinnin ja terveyden indikaattorit, Kunnan terveyspalveluiden suunnittelun 
indikaattorit, PARAS-hankkeen indikaattorit sekä Terveys 2015 -seurantaindikaattorit. Kunnan 
terveyspalvelun suunnittelun indikaattorit sisältävät väestörakennetta kuvaavia indikaattoreita, 
jotka ovat yhteydessä palvelujen tarpeeseen, terveyskäyttäytymiseen liittyviä indikaattoreita, jotka 
heijastavat tai ennakoivat palvelujen tarvetta, sairastavuuteen liittyviä väestön terveyttä ja sairas-
tavuutta kuvaavia indikaattoreita sekä palvelujen käyttöön liittyviä indikaattoreita, jotka jossain 
määrin kuvaavat myös palvelujen tarvetta. SOTKAnetistä löytyy myös tietoa sairauskohtaisesti 
esimerkiksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettujen määrästä kunnissa. 
Stakes kehittää myös sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannolla hoidon saatavuuden seu-
rantaa ja jonoraportointia. Stakesin tilastoista löytyy tietoa perusterveydenhuollon avohoidon 
käynneistä terveyskeskuksittain ja kunnittain. Ammattiryhmittäin tietoja saadaan esimerkiksi 
lääkäreistä sekä yhteensä muun henkilökunnan toiminnasta. 

Asiakas-, palvelu- ja tiedonkäsittelyprosesseja kuvaava tieto kertoo, kuinka panoksia (voima-
varoja) yhdistetään ja käytetään tuotosten aikaansaamiseksi. Prosessitieto on tietoa toimijoiden 
toteuttamista (työ)teoista, (palvelu)tapahtumista ja toimenpiteistä, työnjaosta ja yhteistyöstä 
sekä tässä käsiteltävästä tiedosta. Tietoa prosesseista on kerätty mm. työajan käyttötutkimuksin 
joko havainnoiden tai esimerkiksi päiväkirjojen avulla [59, 89, 96]. Huomio kiinnitetään työajan 
jakautumiseen esimerkiksi hallinnolliseen, välilliseen ja välittömään potilastyöhön ja sen asiakas-
kohtaiseen kohdistumiseen. Työssä syntyvä, käytettävä ja välitettävä tieto ja sen käsittelyn välineet 
muodostavat tietojen käsittelyprosessin. Prosessien laadusta voidaan tehdä päätelmiä vertaamalla 
toteutuvaa käytäntöä hyviin (hoito)käytäntöihin, toimivaan yhteistyöhön ja asiakasohjaukseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukehitys on usein lähtenyt konkreettisten, paikallisten 
palvelu(tuotanto)prosessien tai palveluketjujen kuvauksesta. Toiminnan mallintamiseen on ku-
vattu monia menetelmiä. Erilaisten prosessien mallintamiseen soveltuvat erilaiset menetelmät. 
[97] Palveluprosessien mallinnusta käytetään niin palvelujen kuin liiketoimintaprosessienkin 
määrittelyyn. Liiketaloustieteessä prosessien mallinnuksesta käytetään termiä Business Process 
Modelling (BPM). Se on keskeinen osa liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelua (Business 
Process Re-engineering, BPR), jossa on yleistynyt palvelulähtöisen SOA-arkkitehtuurin käyttö. 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelun mukaan palveluprosessit tulee rakentaa eri sekto-
rirajat ylittävistä palvelutoiminnoista ja tietojärjestelmät suunnitella tukemaan näitä toimintoja. 
Mallia on kuitenkin kritisoitu siitä, että suunniteltu muutos kohdistuu hallinnollisiin ja teknisiin 
kysymyksiin ja että työntekijöiden arkityön muutos tapahtuu hallitsemattomasti. Muutoksia 
asiakkaiden arkielämään mallissa ei myöskään käsitellä. [98]

Prosessikuvausta (esim. JHS152-suositus, QPR-mallinnus) on käytetty arvioitaessa eri pro-
sessin vaiheissa esiintyviä laatu- ja tuottavuusongelmia eri toimijoiden näkökulmasta. Tavoitteena 
ovat olleet palveluprosessin kriittisten pisteiden tarkastelu ja erojen etsiminen tavoitellun ja 
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saavutetun tilan välillä. Prosessikuvausten hankaluutena on se, että ne eivät yleensä kuvaa koko 
palvelukokonaisuutta eivätkä toimintaympäristön elementtejä (kuten toiminnan rakenteeseen, 
voimavaroihin tulokseen liittyvää tietoa). Prosessikuvaukset tehdään usein palvelutoiminnan 
näkökulmasta, ja asiakkaan toimintaprosessin kuvaus puuttuu. Samaten niistä puuttuu usein 
prosessin eri vaiheissa tarvittavan tiedon ja sen käsittelyn kuvaus. (Vrt. [73].)

Tietoa palvelutoiminnan laadun ja vaikuttavuuden osatekijöistä voidaan kerätä muutenkin 
kuin tilastoista ja prosesseja mallintamalla. Rajavaara on tunnistanut seitsemän vaikuttavuuden 
arvioinnin järkeilytyyliä, joissa korostuvat erilaiset tiedonkeruun kohteet ja menetelmät: tilasto-
perusteinen, tavoiteperusteinen, tarveperusteinen, tuloksellisuusperusteinen, vuorovaikutteinen, 
kokeellinen ja auditointiperusteinen vaikuttavuuden arviointityyli (liite 4). 

Erityisesti yhteiskunnallisissa ilmiöissä näytön vaatimus on osoittautunut visaiseksi asiaksi, 
sillä ilmiöt ovat monimutkaisia, eikä niistä läheskään aina ole mahdollista tutkia kokeellisesti 
eristäen yhtä selitettävää ja sitä pätevästi selittäviä muuttujia. Se, mitä näyttö tarkoittaa missäkin 
toiminnallisessa yhteydessä, millaisista asioista sitä tulee ja voi hankkia, miten se kelpuutetaan 
vaikuttavuusnäytöksi, eroaa yhteiskuntatieteessä ja esim. lääketieteessä. Tietoteknologiapohjaisten 
palvelujen kehittämisessä yhdistyy sosiaalinen ja tekninen muutos, mikä vie laadun ja vaikutusten 
arvioinnin problematiikan lähemmäs Rajavaaran tutkiman sosiaalityön kuin lääketieteen vaikut-
tavuuden arviointia. Haasteeksi vaikuttavuuden arvioinnille Rajavaara toteaakin sen, kuinka eri 
järkeilytyylien tuottamaa tietoa pystyttäisiin integroimaan ja hyödyntämään rinnan. [99]

Eri järkeilytyylien mukaisen tiedon tuottamiseen on olemassa lukuisia muodollisia ja epä-
muodollisia menetelmiä: Brender listaa 24 ja Bodker ym. 16 eri menetelmää tiedonkeruuseen 
kartoitettaessa kehitystarpeita [71, 79]. Vertailutietoa voi tuottaa mm. systemaattisin	kirjallisuus-
katsauksin. Tämän raportin luvussa 1.3 on kuvattu suppean kirjallisuuskatsauksen tuottamaa 
antia vertailutiedoksi omahoitohankkeelle. Edellä kuvattiin esimerkkejä siitä, millaista tietoa 
asiakas-	 ja	 hallinnon	 tietojärjestelmistä,	 rekistereistä	 ja	 tilastoista sekä toimintakertomuksista	
voi löytyä palveluja tuottavista ammattilaisista, asiakkaista, asiakkaiden toimintakyvystä, toi-
menpiteistä ja toiminnan tuotoksista. Näkökulma on erityisesti palvelun tuottajan näkökulma, 
joka tarkastelee laatua suhteessa muiden tuloksiin kansallisessa ja kansainvälisessä vertailussa 
(esim. OECD:n terveydenhuollon laatumittarit). Tuottaja voi seurata laatua käyttämällä kattavia, 
luotettavia hoitorekistereitä. Maksajataho on kiinnostunut yksikkö- ja kokonaiskustannuksista 
ja yhteiskunta kustannus-vaikuttavuudesta: syntyvästä terveyshyödystä. Yhteiskunnan kannalta 
mittarina voidaan käyttää esimerkiksi yksilön terveysmäärän hoitokustannuksiin suhteutettua 
muutosta (€/QALY). [100] Kansallisella tasolla luodut palvelu-, toimenpide- ym. luokitukset 
ja tunnisteet luovat pohjan tietojen vertailukelpoisuudelle. (Vrt. liite 4 tilastoperusteinen ja 
tulosperusteinen järkeilytyyli.) Vertailemalla	eri	alueiden	tietoja voidaan tehdä päätelmiä oman 
alueen kehitysasteesta ja -haasteista kehitystavoitteiden asettamiseksi. Vertailukelpoinen tieto 
auttaa myös interventioiden vaikuttavuuden arvioimisessa (esim. ennen-jälkeen- tai kokeellisella 
asetelmalla). 

Stakesin Suomen Akatemian rahoittamassa Perfect-projektissa on selvitetty palveluiden 
kustannuksia ja vaikuttavuutta (laatua) rekisterien ja tilastojen avulla. Ensimmäisessä vaiheessa 
on keskitytty erikoissairaanhoidon hoitoketjuihin sisältyviin palveluihin. Projektissa on määri-
telty sairauskohtaisesti kriteerit, joilla hoidon tuloksia arvioidaan (tavoite- ja tulosperusteinen 
arviointi). Määritellyt kriteerit tulevat osaksi virallista vertailutietokantaa. Vertailutietokantaa 
voidaan tulevaisuudessa hyödyntää monella tapaa. Järjestelmän tasolla sen avulla voidaan 
päätellä, onko terveydenhuollon vaikuttavuus parantunut vai heikentynyt. Sama voidaan tehdä 
yksittäisten sairausryhmien kohdalla. Lisäksi yksittäiset sairaalat tai alueet voivat tarkastella 
oman toimintansa vaikuttavuuden kehitystä ja verrata sitä muihin. Vertailutietokantaa voidaan 
käyttää myös vertaisarvioinnissa: Kun nähdään, että jokin sairaala tuottaa hyvää laatua, muiden 
on mahdollista ottaa oppia sen käytännöistä. Sen avulla voidaan myös arvioida, mitkä tekijät 
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selittävät eroja laadituille indikaattoreille. Tulosten perustella pyritään myös arvioimaan, miten 
terveydenhuollon toimenpiteet, palvelujärjestelmän rakenne ja taloudelliset kannusteet vaikut-
tavat annettuun hoitoon, sen kustannuksiin ja vaikuttavuuteen sairaaloiden, sairaanhoitopiirien, 
alueiden ja väestöryhmien välillä. (http://info.stakes.fi/perfect/FI/index.htm, [88].)

Sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus –projektissa tuotetaan sairaanhoitopiireille ja 
sairaaloille vertailutietokantoja. Finrai-hankkeessa kehitetään ikääntyneiden palveluja vertailun 
avulla ja terveyden edistämisen vertaistietojärjestelmän kehittäminen -hankkeessa kehitetään 
kaikkia kuntia kattava kuntien ja kuntapalveluiden vertailutietojärjestelmä. (http://www.stakes.
fi/FI/Kehittaminen/valineet/index.htm.) 

Tilastolliset indikaattorit luovat rekisteri- ja tilastopohjaisen kuvan palvelukokonaisuudesta, 
palvelujen tuottajista, käyttäjistä (mm. asiakasrakenteesta) ja tuotoksesta. Lisänä tarvitaan kui-
tenkin tietoa, mittareita ja indikaattoreita kuvaamaan ilmiöitä, joita tilasto- ja rekisteripohjaiset 
mittarit eivät tavoita. Asiakkailta ja työntekijöiltä saadaan koottua tietoa palvelun lähtötilanteesta 
esimerkiksi asiakaspalautteesta, kohdennetuista	asiakaskyselyistä	ja	asiakas-	ja	työtyytyväisyysky-
selystä	(tarveperusteinen arviointi).	Potilas kokee laadun omalta kannaltaan: vastaavatko palvelut 
omia tarpeita, ovatko palvelut saavutettavissa, kohtelu hyvää, odotusajat ja hinta hyväksyttäviä 
jne. Potilaan kokemaa laatua voidaan mitata mm. käyttämällä rakenteistettua, validoitua, auto-
matisoitua kyselylomaketta (esim. 15-D). Asiantuntijapohjainen arvio painottaa laatukriteereitä, 
seurantaa ja lopputuloksen laatua. Asiantuntijapohjaisessa laatukeskustelussa on tuotu esiin, että 
vasta asiakasnäkökulma tekee palvelujen arvioinnista laadun tutkimusta. [99]

Markkinatutkimukset keskittyvät ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. Käyttäjien tarpeista 
niissä on vähemmän ja yleisluontoisempaa tietoa. Käyttäjätietoa voidaan koota myös havain-
noimalla	 käyttöä,	 johtavien	 käyttäjien	 menetelmällä,	 käyttäjäkerhoin	 ja	 -seminaarein. Hyviä 
lähteitä ovat etnografiset	 tutkimukset tulevien käyttäjien arkitoiminnasta, tulevaisuusraportit, 
rinnakkaistuotteita koskevat tutkimukset ja suunnitteluohjeet, arviointitutkimukset, standardit, 
ohjeet ja patentit. Haasteena on löytää julkaisuja, jotka kattavat kehitettävän palvelun käyttäjien 
ja käyttötapojen eri puolet. [55]. Organisaatioiden toimijoilla on itsellään paljon arvokasta tietoa 
palvelukäytännöistä ja niiden haasteista organisaation toiminnan kehittämiseksi. Muutoksen 
onnistumisen kannalta on tärkeä huomioida tämä hiljainen tieto. Osallistumisen on todettu pa-
rantavan innovaatioiden vaatiman muutoksen onnistumista. Hyysalo [55] listaa edellä mainittujen 
lisäksi tietolähteiksi myös mm. suunnittelijoiden arkijärjen ja olettamukset. [71, 101] (Vrt. liite 
4 tarveperusteinen ja vuorovaikutteinen järkeilytyyli.) Asiantuntijapohjainen arvio painottaa 
laatukriteereitä, seurantaa ja lopputuloksen laatua. Laatukeskustelussa on tuotu esiin, että vasta 
asiakasnäkökulma tekee palvelujen arvioinnista laadun tutkimusta. [99]

3)  Kehittämistarpeiden paikantaminen, laatu- ja vaikuttavuustavoitteiden 
     asettaminen

Kun lähtötilanne tunnetaan hyvin ja sitä kuvaamaan on saatu valikoitua sopivat indikaattorit ja 
mittarit, voivat myös toiminnan kehittämishaasteet tulla näkyviksi. Kattava kuva nykytoiminnasta 
sekä sitä kuvaavista indikaattoreista ja toiminnan kehityshaasteista, auttaa asettamaan sellaiset 
konkreettiset ja mitattavissa olevat tavoitteet kehityshankkeelle, jotka tähtäävät keskeisten ke-
hityshaasteiden ratkaisuun. Lähtötilannetietojen huolellinen analyysi on perusmenetelmä kes-
keisten kehityshaasteiden tunnistamiseen ja niitä ratkaisevien kehitystavoitteiden asettamiseen. 
Tietoa yleisiksi toiminnan kehitystavoitteiden asettamiseksi löytyy lisäksi vertailusta	 muiden	
toimintakäytäntöihin	sekä	strategioista	(organisaatioiden,	alueiden,	kansallisen	tason	strategiat	ja	
toimintasuunnitelmat). Sosiaali- ja terveydenhuollossa, joka on vahvasti säädeltyä toimintaa, tieto 
toimintaa	säätelevistä	säännöistä on erityisen tärkeää tavoitteiden ja vaatimusten määrittelemiseksi. 
Säännöt kattavat kansalliset strategiat ja toimintasuunnitelmat sekä kansalliset reunaehdot, kuten 
lait, asetukset, normit, standardit ja suositukset. (Vrt. liite 4 tavoiteperusteinen järkeilytyyli.)
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Kattava tieto kansallisista tavoitteista ja reunaehdoista edellyttää kansallisten strategioiden 
ja toimintasuunnitelmien sekä kansallisten reunaehtojen, kuten lakien, asetusten, normien ja 
suositusten kartoittamista (vrt [80]). Mm. henkilötietolaki sekä 1.7.2007 voimaan tullut asiakastie-
tolaki edellyttävät, että henkilötietojen käsittely tulee suunnitella ennakkoon niin, että ne täyttävät 
lain vaatimukset. Omahoitohankkeessa suunniteltuihin palveluihin liittyvät myös kansallisella 
tasolla luodut palveluluokitukset sekä tunnisteet palveluyksiköille (ISO OID). Tieto kansallisista 
luokituksista, koodeista, suosituksista ja laeista auttaa suunnittelemaan siitä, miten paikallisesti 
kehitettävät palvelut integroidaan alueellisiin ja (mm. uuden asiakastietolain kuvaamiin) kansal-
lisiin palveluihin, mitä kansallisia ja alueellisia indikaattoreita, luokituksia ja koodeja hankkeessa 
käytetään, ja mistä ne hankitaan. Omahoitopalvelun kehittämiseksi tarvitaan myös tietoa mm. 
erilaisista repositorioista joihin voi kerätä henkilökohtaista omahoitodataa (kansallinen/alueel-
linen/yksikkötason perusjärjestelmään integroitu vai erillinen). Tiedon keruuseen liittyy aina 
myös kysymys siitä, kuka vie tietoja syntyviin tietopankkeihin (ks. henkilötietolaki).

Terveydenhuollon tietoteknologiaan liittyvien ideoiden tunnistamiseen ja arviointiin on käy-
tetty eräinä menetelminä teknologian ennakointia,	tulevaisuudentutkimusta	ja	tulevaisuusverstasta. 
Trendien ja megatrendien analysointi kuuluu osana menetelmäkokonaisuuteen, jota kutsutaan 
monitoroinniksi, toimintaympäristön muutosten tarkasteluksi tai muutosvoimien tarkasteluksi. 
Monitorointi on metodologinen lähestymistapa, joka pyrkii selvittämään tapahtumisen prosesseja 
ja kehityskulkuja – trendejä – juuri silloin, kun ne tapahtuvat tai heti sen jälkeen, kun jotain niiden 
aiheuttamaa on tapahtunut. Monitoroinnin avulla pyritään pitämään yllä tietämystä esimerkiksi 
kulutuksesta, tottumuksista, käytännöistä ja tavoista tai vaikkapa asiakasvirroista tai ympäristön 
tilasta, jotta osataan varautua muutoksiin ja vaihteluihin hyvissä ajoin. Delphi-menetelmä ja 
tulevaisuusverstas ovat myös menetelmiä trendien analysoimiseksi. [79]

4)  Ratkaisuideoiden valinta ja hankesuunnitelman täsmentäminen

Malli verkottuneen palvelutoiminnan kehittämiseen (kuvio 5) perustuu ajatukseen siitä, että 
lähtötilanteen	ja	siitä	tuotettujen	kehityshaasteiden	analyysi luo pohjan paitsi kehitystavoitteiden 
asettamiseen, myös vaihtoehtoisten ratkaisuideoiden muotoiluun. Toteutettavaksi valitaan sel-
laiset ideat, jotka mahdollistavat keskeisten lähtötilanteen kehityshaasteiden ratkaisun. Keskeistä 
valinnassa on se, että lähtötilanne, sen kehityshaasteet ja kriteerit uudelle järjestelmälle on kuvattu 
niin, että pystytään osoittamaan, mitä ollaan muuttamassa ja miten palvelun laatu ja kustannukset 
lopulta muuttuvat intervention myötä [102]. 

Lisätietoa eri ratkaisuvaihtoehdoista tuottavat vertailu,	sukulaistuotteiden	analyysi	ja	käy-
tettävyystutkimukset [55]. Tuotekehityksessä kilpailevia tuotteita koskevaa pohjatietoa kerätään 
tuoteideoiden luomisessa ja alustavassa kehittelyssä markkinatiedon ohella. Kilpailija-analyysi 
koostuu kolmesta vaiheesta: kilpailijoiden tunnistaminen, niiden tavoitteiden, strategioiden, 
vahvuuksien ja heikkouksien sekä reaktioiden arviointi ja kilpailijoiden luokittelu (keiden kanssa 
yhteistyöhön, keitä vältetään, ketkä vahvoja, ja heikkoja jne.) [103] Kilpailijoita voi analysoida 
myös tarjousten perusteella. Kilpailevia tuotteita koskevaa pohjatietoa tarvitaan tuoteideoiden 
luomisessa ja alustavassa kehittelyssä markkinatiedon ohella. [55, 79] Markkinoinnin tutkimuk-
sessa kuvataan myös Feasibility	study	-menetelmä ideoiden täsmentämiseen ja valintaan sekä 
liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Feasibility study on kattava tutkimus, joka laajimmillaan 
analysoi idean markkinakelpoisuutta, teknistä, taloudellista, kulttuurista ja oikeudellista sekä 
organisatorista toteutuskelpoisuutta ja riskejä. [103]

Kustannushyötyanalyysit tuottavat hyvän pohjan eri ratkaisuvaihtoehtojen punnitsemiseen. 
FinnOHTA on julkaissut mallin telelääketieteen kustannus-hyötyjen ja kustannusvaikuttavuuden 
arvioimiseksi (http://finohta.stakes.fi/FI/julkaisut/raportit/raportti4.htm). Muita vaikutuksia 
voidaan ennakoida mm. ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointimenetelmällä (IVA). Se 
on prosessi, jossa arvioidaan ennalta päätöksen vaikutuksia	ihmisten	terveyteen	ja	hyvinvointiin 
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(http://info.stakes.fi/iva/FI/Mita/index.htm). Tarkistuslista on hyvä lähtökohta vaikutusten 
tunnistamiseen. Stakesin verkkosivuille (http://www.stakes.fi/FI/Kehittaminen/valineet/index.
htm) on koottu tietoa palveluiden kehittämisen välineistä, joista löytyy välineitä niin ideoiden 
tunnistamiseen kuin arviointiinkin. Sosiaalialan hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja arviointiin 
on koottu tietoa sosiaaliportin sivuille (http://www.sosiaaliportti.fi/Page/1fbf3f9e-b407-4ce2-
a209-372ef15eb2b7.aspx). 

Etukäteisarviointi on tärkeää paitsi kehitystavoitteiden asettamiseksi ja vaihtoehtojen valitse-
miseksi, myös erilaisten sivuvaikutusten ennakoimiseksi, minimoimiseksi ja kompensoimiseksi. 
Etukäteisarvioinnin oikea-aikaisuutta korostetaan: mikäli se tehdään liian myöhään, sillä ei ole 
vaikutusta valintoihin, vaan siitä tulee tehtyjä ratkaisuja legitimoiva prosessi. (Mm. [104].)

5)  Hankesuunnitteluvaiheen tuotokset

Hankesuunnitelman laatimisvaiheessa täsmennetään projektin tavoitteet suhteessa organisaati-
on strategioihin ja kuvataan, kuinka projekti tukee niitä. Tässä vaiheessa tunnistetaan myös ne 
toiminnan osa-alueet, joita uusi tietojärjestelmä tulee muuttamaan, sekä toimijat, joihin suun-
nitelma tulee vaikuttamaan. Eri kohderyhmiä informoidaan hankkeen tavoitteista, visioista ja 
suunnitelmista laaja-alaisen sitoutumisen aikaansaamiseksi. Kohderyhmät tarkoittavat kaikkia 
niitä, jotka eivät suoranaisesti osallistu projektityöhön, mutta joihin projekti vaikuttaa ja jotka 
voivat vaikuttaa projektin onnistumiseen. Keskeisiä tahoja ovat johto, työntekijät, järjestelmän 
ensisijaiset ja toissijaiset käyttäjät sekä teknisestä implementoinnista vastaavat. [71]

Hankkeen käynnistysvaiheen tuotoksiksi on kuvattu hankesuunnitelma sekä toimijoiden 
allekirjoittama perustamiskirja, joka kattaa useita puitesopimuksen mutta myös alustavan liike-
toimintasuunnitelman elementtejä. Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma luodaan lisäksi kat-
tamaan seuraavan vaiheen (konseptinsuunnittelu), yleisemmällä tasolla hankesuunnitelma kattaa 
koko hankkeen. Perustamisasiakirjassa ovat tiedot markkinoista (asiakkaat ja asiakassegmentit, 
asiakastarpeet) tuotteesta/ palvelusta ja palvelun tuotannon organisoinnista, resurssoinnista 
sekä tiedonkeruun menetelmistä hankkeen eri vaiheissa. Varsinainen liiketoimintasuunnitelma 
luodaan kun hanke on perustettu. Valmiita strukturoituja pohjia sekä projektin perustamiskirjan 
että liiketoimintasuunnitelman laatimiseen löytyy kirjallisuudesta [71].

Tässä raportissa ei ole mahdollista luoda sellaista kattavaa katsausta laadun ja vaikuttavuu-
den mittareihin ja indikaattoreihin, joita eri elementtien näkökulmasta on olemassa, tai jäsentää 
näitä hierarkkisesti kuvio 4:n mallin avulla. Se on jatkotutkimuksen haasteena. Taulukkoon 2 
on koottu esimerkinomaisesti edellä kuvattuja menetelmiä kerätä tietoa palvelukokonaisuuden 
eri elementeistä, tietoa jota menetelmät voivat tuottaa ja kuinka palvelukokonaisuuden mallia 
voidaan hyödyntää jäsentämään tätä tietoa ja sen keruuta. 
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TauluKKo 2. Kirjallisuuskatsauksen esittämiä menetelmiä tiedonkeruuseen hankesuunnitteluvaiheessa

Vaihe Tiedon kohde Tiedonkeruun 
menetelmiä

Menetelmän tuottama tieto

1 
Lähtö-
tilanteen 
kartoitus

Palvelukokonaisuuden 
toimijat

Verkosto-/sidosryhmä-
analyysit

Tieto palveluja tuottavista toimijoista, sidoksista, 
työnjaosta, intresseistä yhteistyöhön

Palvelu-, asiakas- ja tie-
donkäsittelyn kokonai-
suuksien panos-, prosessi- 
ja tuotosmuuttujat

Tilastot, rekisterit, 
tietojärjestelmät, toi-
mintakertomusten ym. 
dokumenttien analyysit, 
erillisselvitykset

Lähtötilannetieto asiakkaista, asiakastarpeista, 
palveluntuottajista (voimavarat ja resurssit, 
prosessimuuttujat, tuotokset), käsiteltävästä 
tiedosta, panoksista

Palvelukokonaisuuk-
siin liittyvät prosessit 
(asiakas-, työ ja tiedonkä-
sittelyn), niihin liittyvät 
palvelutapahtumat, 
toimenpiteet 

Haastattelut, havainnoin-
nit, ryhmämenetelmät, 
osallistujien asiantun-
tijuus

Lähtötilannetieto prossesseista, niiden pul-
lonkauloista palveluntuotantoon osallistuvien 
työntekijöiden, asiakkaiden, tiedonkäsittelyn 
näkökulmasta

Nykytoiminnan vaiku-
tukset ja laatu asiakkaan 
näkökulmasta

Esim. 15D- ja muut ter-
veyteen liittyvän elämän-
laadun ja toimintakyvyn 
mittarit. Asiakaspalaute, 
markkinatutkimukset
työtyytyväisyysmittaukset

Asiakkaiden terveyteen liittyvä elämänlaatu, toi-
mintakyky, Asiakkaiden kokemukset palvelusta, 
ostopäätökseen vaikuttavat tekijät, työntekijöi-
den kokemukset palvelusta, työstään

Palveluprosessien, palve-
lutapahtumien ja toimen-
piteiden elementteihin ja 
niiden suhteisiin liittyvät 
kustannukset, vaikutta-
vuus ja laatu

Palvelu- ja tiedonkäsit-
telyn panoksia, prosessia 
ja tuotoksia kuvaavien 
tietojen analyysi

Palvelukokonaisuuksien nykytila niitä kuvaavien 
indikaatoreiden valossa (mm. palvelujen kysyn-
tää, tarjontaa, palvelunkäyttöä, palveluprosesseja 
kuten palvelutapahtumia, toimenpiteitä sekä 
tuotoksia ja tuloksia kuvaavat indikaattorit)

Kokonaiskuva lähtö-
tilanteesta asiakkaan, 
työntekijöiden, palvelun-
tuottajan näkökulmasta

Eri tiedonkeruun tuotta-
mien tietojen systemati-
sointi (palvelukokonai-
suutta kuvaavan mallin 
avulla)

Kuva lähtötilanteesta ja kehityshaasteista, tieto 
siitä, mitä tiedetään, mistä pitäisi tietää enem-
män kehityksen suuntaamiseksi ja ratkaisuideoi-
den valitsemiseksi

Laatu ja vaikuttavuus 
suhteessa muihin palve-
luntuottajiin

Benchmarking
Kirjallisuuskatsaus 

Kansallinen ja kansainvälinen vertailutieto/ vrt. 
tilastot, rekisterit (esim. PERFECT-hankkeen ver-
tailutietokanta) 

Ratkaisulle asetettavat 
tavoitteet eri toimijoiden 
näkökulmasta

Lähtötilannetietojen 
analyysi

Tavoitteet lähtötilanteen haasteiden ratkaisemi-
seksi

2 
Tavoitteiden 
asettaminen

Strategiset kehitystyön 
päämäärät, tavoitteet 

Strategia-analyysi (or-
ganisaatioiden, alueen, 
valtakunnan tasolla) 

Sääntöjen asettamat vaatimukset uudelle palve-
lulle

Vaatimuksia ratkaisulle 
asettavat säädökset

Säädösten analyysi Säädösten asettamat vaatimukset kehitystyölle

Muutostrendien 
asettamat vaatimukset 
palvelulle

Tulevaisuudentutki-
muksen menetelmät, 
trendianalyysi

Toimintaympäristön muutosten asettamat muu-
toshaasteet

Kokonaiskuva tavoite-
tilasta

Eri tavoitteiden syste-
matisointi, priorisointi, 
mittarit (palvelukokonai-
suutta kuvaavan mallin 
avulla)

Kuva tavoiteltavasta tilanteesta ja niistä muu-
toksista, joita lähtötilanteeseen tarvitaan, jotta 
tavoitetilaan päästään

Tavoitteet täyttävät 
ratkaisumallit

Lähtötilanne- ja tavoite-
tietojen analyysi

Lähtötilanne- ja tavoitetietojen pohjalta luodut 
ratkaisuvaihtoehdot

3 
Ratkaisu-
mallin 
valinta

Ratkaisumallien parem-
muus

Sukulaistuotteiden, 
kilpailijoiden, tarjousten 
analyysi, käytettävyys, 

Erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen paremmuus

Ratkaisumallien parem-
muus

Kustannushyötyvertailut telelääketieteen kustannus-hyötyjen ja kustan-
nusvaikuttavuuden arviointitieto

Ratkaisumallien parem-
muus

Terveys- ja hyvinvointivai-
kutusten ennakointi

Päätösten ennakoidut vaikutukset ihmisten 
terveyteen ja hyvinvointiin.
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3.1.2 Sähköisten palvelukonseptien rakentaminen

Tässä luvussa tarkastellaan edellä kuvatun hankesuunnitelman toteuttamista kirjallisuuden 
valossa. Ensin kuvataan toteuttamisprosessin ”käsikirjoitus”, joka on todettu hyväksi erityisesti 
kehitettäessä uusia, innovatiivisia ratkaisuja, joille ei voida heti lähtötilanteessa lyödä lukkoon 
täsmällisiä tarpeita ja vaatimuksia, vaan jotka edellyttävät niiden vaiheittaista täsmennystä. Sitten 
tarkastellaan käsikirjoituksen toteuttamista lähtötilanteen täsmennysvaiheessa ja ratkaisujen 
rakennusvaiheessa.

1)  Suunnitteluprosessin ”käsikirjoituksen” valinta

Suunnittelutyön jäsentämiseen on kirjallisuudessa erilaisia malleja muutosprosesseista. Mallit 
toimivat eräänlaisena yleisen tason ”käsikirjoituksena” muutos- ja kehittämisprosessille ja sen 
etenemiselle. Terveydenhuollon informatiikassa muutosprosessia on jaoteltu mm. seuraaviin 
vaiheisiin: 1) tutkiva vaihe 2) tekninen kehitysvaihe 3) adaptaatiovaihe 4) evoluutiovaihe [79]. 
Osallistuvan suunnittelun perinteessä kehitystä on jaoteltu hankkeen käynnistysvaiheeseen, 
strategiseen ja etnografiseen analyysivaiheeseen sekä innovaatiovaiheeseen, jossa kehitetään ja 
kokeillaan prototyyppejä. [71] Muitakin malleja on esitetty: 5-vaiheinen malli lähtee tuoteideasta, 
etenee konseptinsuunnitteluun ja toteutukseen, varhaiseen koekäyttöön, päivityksiin sekä seuraa-
vaan versioon ja sen muokkaukseen käytössä. 4-vaiheinen malli lähtee suunnittelutavoitteiden 
määrittelystä, jatkuen käyttäjä- ja teknologiatutkimukseen, iteratiiviseen konseptinsuunnitteluun 
ja prosessin paketointiin. [55] 3-vaiheinen malli jäsentää hankesuunnittelua (yhteinen käsitys 
nykytilasta, yhteinen käsitys tavoitetilasta, suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä)[73]. 

Haasteena monissa näistä malleista on se, että muutosprosessin malliin on sisäänkirjoitettuna 
oletus, että teknologian ja sitä hyödyntävän palvelun kehitys tapahtuisivat joko harmonisesti yhtä 
jalkaa tai niin, että tuotteen käyttöönotto aikaansaa toiminnan muutoksen. Palvelun ja tekniikan 
kehityksestä vastaavat kuitenkin useimmiten eri toimijat, ja palvelujen ja (tietoteknisten) tuot-
teiden kehityslogiikka ja aikajana ovat usein hyvin erilaiset. Monet mallit keskittyvät kehityksen 
tarkasteluun tekniikan kehittäjien ja kaupallisen menestyksen näkökulmasta. Monet mallit 
keskittyvät myös johonkin vaiheeseen kokonaismuutosta, eivätkä kata tiedonkeruuta suunnit-
teluvaiheessa ja toisaalta käyttöönoton jälkeisessä järjestelmien päivittämisen, tuotteistuksen ja 
levittämisen vaiheessa. Palveluntuottajille ei juuri ole ollut tarjolla välineitä tarkastella ja ohjata 
kehitystä samanaikaisesti palvelujen kehittämisen näkökulmasta, eikä sosiaali- ja terveyden-
huollon tietoteknologiahankkeille tarkastella kahden rinnakkaisen kohteen – palvelun ja siinä 
hyödynnettävän tietoteknologian – rinnakkaista kehittämistä. 

Tässä työssä käytettiin omahoitohankkeen muutosprosessin hahmottamiseen palvelun ja sitä 
tukevan tietoteknologian rinnakkaisen kehityksen mallia [59]. Malli on esitetty kuviossa 5.

Mallin mukaan muutos lähtee liikkeelle Kuvio 5:n vaiheesta 1 – nykyisen palvelukoko-
naisuuden toimintamallin ja sen keskeisten kehittämishaasteiden kuvaamisesta (jota voidaan 
mallintaa kuviossa 4 esitetyllä tavalla). Tietoteknologia-avusteisessa palvelukehityksessä on oleel-
lista, että teknologiakehittäjillä ja palvelunkehittäjillä on yhtenevä ja käytäntöön ankkuroituva 
näkemys palvelun ja siinä käytettävän tietoteknologian kehitystarpeista. Kun lähtötilanteesta ja 
sen kehittämistarpeista on riittävästi tietoa, etsitään vaihtoehdot muutokselle ja muutosta tuke-
ville tietoteknologioille. Vaihtoehtojen hyvyyttä voidaan arvioida vertaamalla niiden lupaamia 
kustannushyötyjä nykyisen toimintamallin ja sen välineiden toimivuuteen. Vaiheessa 3 valitaan 
parhaiten tarpeita ratkaiseva uusi palvelukonsepti kehitettäväksi. Tässä vaiheessa kiinteä yhteistyö 
on edellytys sille, että kehittyvä tekniikka saadaan tukemaan uutta palvelumallia. Vaiheessa 4 
kokeillaan uutta palvelumallia, keräten sieltä vertailutietoa esimerkiksi hyödyntäen lähtötilanteen 
indikaattoreita. Oleellista on jälleen, että tekniikan ja palvelun kehittäjillä on yhteinen näkemys 
kokeilusta sekä muutoksista, joita tekniikkaan ja palveluun toteutetaan kokeilun tuloksena. 
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Vaiheessa 5 arvioidaan uuden toimintamallin käyttökelpoisuus ja ryhdytään levittämään sitä. 
Palvelun ja sitä tukevan tekniikan muutos ei tässäkään vaiheessa lopu, ja oleellista on sopia siitä, 
miten kumpaakin päivitetään ja levitetään. 

Syklin vaiheet voidaan avata kehityspoluksi joka koostuu viidestä vaiheesta, joissa toteutettu 
työ pohjustaa siirtymää vaiheesta toiseen (vrt. [74]): lähtötilannekartoituksesta ja hankesuunnit-
telusta ratkaisujen rakentamiseen, ratkaisujen kehityksestä niiden käyttöönottoon, ratkaisujen 
kokeilusta niiden laajempaan levittämiseen. Viisivaiheisen mallin avulla voidaan jäsentää sellaisia 
tiedontarpeita eri kehitysvaiheissa, jotka ovat avainasemassa siirryttäessä vaiheesta toiseen ja 
lopulta innovaation onnistumiselle. [83, 107] (Ks. kuvio 6.)

Kuvio 6:n ensimmäistä vaihetta – lähtötilannetta ja siinä havaittuja kehittämishaasteita – kä-
siteltiin luvussa 3.1.1. Suunnittelutyön vesiputousmalli on ollut paljon käytetty malli kuvaamaan 
kehitystyötä kuvion toisessa vaiheessa (ratkaisujen rakentaminen). [55]. Sitä on kuitenkin kriti-
soitu lineaarisuudesta ja deterministisyydestä. Järjestelmäsuunnittelussa käytetty standardi ISO 
13407:1999E määrittelee käyttäjäkeskeisen konseptinrakennusprosessin ”hyvän käytännön”. 

Kuvio 5. Palvelun ja sitä tukevan tietoteknologian rinnakkaisen kehityksen malli [59]. (vrt. [92], s. 189; [93], 
s. 92 ja 128). 
Muutos lähtee liikkeelle vaiheesta 1 – nykyisestä palvelumallista (ks. kuvio 4), jota kuvaava tieto voi antaa 
viitteitä palvelutoiminnan elementtien sisäisistä, välisistä tai toimintajärjestelmien välisistä kehittämistarpeista 
(vaihe 2) ja luo pohjatiedot uuden toimintamallin arvioinnille (vaihe 5). uuden toimintamallin ja sen välineiden 
muovaus (vaihe 3) toteutetaan esimerkiksi noudattaen käyttäjälähtöisen suunnittelun standardia. Samalla tarpeet 
täsmentyvät. Sekä uuden ePalvelun että sitä tukevan tekniikan käyttöönotto (vaihe 4) ja arviointi ja levittäminen 
(vaihe 5) etenevät rinnan molempien vaikuttaessa toisiinsa.

PALVELUN KEHITYSSYKLI

TEKNIIKAN KEHITYSSYKLI

Kansallinen vaikuttavuuden arviointi
ePalvelun vakiinnuttua laajaan käyttöön

5  Uuden eToimintamallin
arviointi ja levittäminen

4  Uuden toimintamallin ja
sitä tukevien työvälineiden
käyttöönotto

3  Uuden toimintamallin ja sen
välineiden muovaus

2  Tarpeiden analyysi,
ratkaisujen etsintä

1  Nykyinen
toimintamalli: palvelun
haasteet, tarvetila
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Kuvio 6. Palvelun ja sitä tukevan tietoteknologian rinnakkaisen kehityksen malli avattuna kehityspoluksi 
osavaiheineen. Kehitystä voidaan tarkastella siirtyminä vaiheesta toiseen, jossa edellytykset seuraavan vaiheen 
onnistumiseen luodaan edellisessä vaiheessa (vrt. [74]). Mallia käytettiin referenssinä, johon omahoitohank-
keessa ja kirjallisuudessa koottua tietoa peilattiin päätelmien tekemiseksi tiedon kattavuudesta ja riittävyydestä 
kehitystyön eri vaiheissa.

Innovaation
leviämisen TUKIHANKKEEN
aste AJOITTUMINEN 5. Vakiintuminen laajaan

käyttöön

4. Jatkokehitys ja
levittäminen

1. Lähtötilanne ja 2. Ratkaisujen 3. Kokeilu ja arviointi
kehittämishaasteet rakentaminen

(mallina esim.
ISO 13407: 1 999 € 
käyttäjäkeskeisen
suunnittelun prosessi-
malli)

tekniikan kehitys
 palvelun kehitys

2005 2006 2007 2008 Aika
talvi    kevät    kesä    syksy talvi  kevät  kesä  syksy   talvi  kevät  kesä  syksy talvi    kevät    kesä    syksy

Kuvio 7 iSo:n käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaihemalli

Mallin mukaan suunnittelu etenee syklisesti lähtien käyttäjälähtöisen suunnittelun tarpeen 
tunnistamisesta joka tulee todeta jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Malli etenee käyttökontekstin 
(lähtötilanteen ja kehitystarpeiden) määrittelyyn, josta yleiskuva tulisi myös luoda jo ennen hank-
keen käynnistymistä. Alustavat käyttäjä- ja organisatoriset vaatimukset voidaan myös kartoittaa jo 
hankesuunnitteluvaiheessa, mikäli kehitystyön kohde on selkeä. Tuolloin konseptinrakennuksen 
ensimmäisenä vaiheena on ratkaisuvaihtoehtojen alustava mallintaminen. Jos Konseptinraken-
nus etenee ratkaisuvaihtoehtojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin, vaatimusten ja ratkai-
suvaihtoehtojen täsmennykseen ja uudelleen arviointiin kunnes järjestelmä täyttää käyttäjien, 
organisaatioiden ja normien vaatimukset. Standardin mukaan vaatimukset siis täsmentyvät 
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vähitellen konseptinsuunnittelun myötä, samoin ratkaisut. Tästä syystä teknisiä ja toiminnal-
lisia ratkaisuja kuvaamaan käytetään alkuvaiheessa nopeita prototyyppejä (rapid prototyping), 
kuten pahvi- ja paperimalleja. Niiden avulla täsmennetään vaatimuksia, kunnes voidaan siirtyä 
todenmukaisempiin mallinnuksiin. Kun malli vastaa vaatimuksia, siitä voidaan laatia toimiva 
prototyyppi (ns. alpha-prototyyppi) ensimmäisiä testauksia varten. Tässä vaiheessa syntyy usein 
uusia vaatimuksia tai edelliset täsmentyvät, johtaen teknisten ratkaisujen iteratiiviseen täsmentä-
miseen. Vaatimus- ja teknisen määrittelyn iteratiivisuus edellyttää, että vaatimuksia omaavat tahot 
osallistuvat suunnitteluun, muuten vaatimusten ja ratkaisujen täsmennyskierrokset eivät onnistu. 
Samalla saadaan kuitenkin varmistettua, että järjestelmä vastaa niihin tarpeisiin ja vaatimuksiin, 
joita eri tahot sille asettavat. [108] Aina ei hankesuunnitteluvaiheessa ole päästy määrittelemään 
käyttökontekstia (lähtötilannetta) ja vaatimuksia sillä tasolla, että ratkaisuvaihtoehtoja voitaisi 
tuottaa. Seuraavassa kuvataan konseptinrakennusvaiheen etenemistä tässä tapauksessa.

2)  Lähtötilanteen täsmennys, vaatimusmäärittely ja vaikutusten ennakointi

Mikäli hankesuunnitteluvaiheessa ei saatu koottua täsmällistä tietoa lähtötilanteesta, sitä kuvaavis-
ta indikaattoreista ja pullonkauloista, kuvaa tarkennetaan konseptinsuunnitteluvaiheessa. Samaten 
täsmennetään suunnitteluvaiheessa luodut visiot tavoiteltavasta muutoksesta ja konkreettiset 
muutostavoitteet. (Visio on kokonaisvaltainen kuvaus muutoksesta, ja se vastaa kysymykseen 
siitä, miten kehitystavoitteet, tarpeet ja reunaehdot muutetaan uuden järjestelmän ominaisuuk-
siksi). Kokonaisvaltainen visio kattaa toiminnat, käyttöliittymät, teknisen alustan, toiminnan 
organisoinnin sekä vaadittavan toimijoiden koulutuksen. Käyttäjä- ja organisatoriset vaatimuk-
set kattavat yksityiskohtaiset tiedot valikoiduista työn osa-alueista. Tarkoituksena on ymmärtää 
olemassa olevat toimintamallit ja niiden perusteet (mitä ja miten tehdään ja miksi) pohjaksi 
niiden muuttamiselle ja muutoksen ehdoille, sekä täsmentää tarpeet ja vaatimukset suunnittelun 
pohjaksi. [71] Vaatimusmäärittelyssä eri tarpeet muutetaan täsmällisiksi vaatimuksiksi uudelle 
toimintatavalle ja sitä tukevalle tekniikalle, joiden avulla voidaan määrittää uuden teknisen ja 
toiminnallisen järjestelmän ominaisuudet. Eri lähteistä kootut eri tahojen asettamat vaatimukset 
integroidaan ja priorisoidaan yhteen järjestelmälle asetettaviksi vaatimuksiksi. 

Osallistuvassa suunnittelussa keskeiset toimijatahot, joiden tarpeita järjestelmä on suunniteltu 
täyttämään tai jotka asettavat ehtoja kehitystyölle, osallistetaan suunnitteluun. Tietoa lähtötilan-
teen täsmentämiseksi voidaan kerätä monella tavoin. Menetelmiä on kuvattu edellisessä luvussa. 
Erityiseksi haasteeksi konseptinsuunnittelussa on tunnistettu välillisen käytön suunnittelu: kuka 
integroi, kuka asentaa, kuka huoltaa, kuka ylläpitää, kuka päivittää, kuka kouluttaa, kuka vika-
päivystää, kuka markkinoi, ketkä käyttävät. Vasta kun koko tämä kokonaisuus on tiedossa, voidaan 
arvioida tuotteen kannattavuutta ja miten siihen liittyvää arvonmuodostusta (liiketoiminta- ja 
ansaintamallia) eri toimijoille voidaan suunnitella.[55]

Palvelukonseptien suunnittelussa on käytetty mm. kehittävän työntutkimuksen menetelmää, 
joka pohjaa edellisessä luvussa kuvatun toimintajärjestelmien verkon analyysiin. Analyysin avulla 
täsmennetään kehitystarpeet ja -suunta. Kehitystarpeet ilmenevät toiminnan ongelmien, katkos-
ten, häiriöiden ja aloitteiden muodossa. Häiriöiden analyysi kytketään laajempaan analyysiin 
kontekstista, jossa ne ovat syntyneet ja muutossuunnista ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi. 
Eri toimijatahojen ”äänten” analyysi on osoittautunut tärkeäksi menetelmäksi selvitettäessä ja 
sovitettaessa yhteen eri tahojen tarpeita [92, 93]. Toimintajärjestelmien verkon käyttö tuo myös 
näkyväksi sen, minkä ja keiden tarpeita on tärkeä määrittää vaatimusmäärittelyn pohjaksi. 

3)  Ratkaisumallin rakentaminen ja sen kustannushyötyjen ja vaikuttavuuden 
     ennakointi

Visioiden (skenaarioiden) täsmentäminen toteutetaan kirjallisuuden mukaan konseptinraken-
nusvaiheessa sen jälkeen, kun on kerätty yksityiskohtaiset tiedot lähtötilanteesta (toimijat, työpro-
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sessit, työvälineet, työnjako, työn tuotokset jne.), kehityshaasteista (=vastattu kysymykseen miksi 
muuttaa olemassa olevaa?) sekä muutokselle asetettavista tavoitteista ja vaatimuksista [55, 71]. 
Käyttäjävaatimukset ovat ilmaisu siitä, mitä palvelun tai tuotteen halutaan tekevän. Spesifikaatiot 
ilmaisevat nämä vaatimukset täsmällisin, mitattavin termein. Jos esimerkiksi käyttäjävaatimus 
on, että tuote on nopea koota, spesifikaatio voi olla, että kokoaminen kestää alle 60 sekuntia. Jos 
vaatimus on, että tuote on helppo koota, spesifikaatioita olisi useita. Jotkut tarpeet on helpompi 
esittää mitattavassa muodossa kuin toiset. Silloin vaatimus on ilmaistava tarpeena. Lopullisten 
spesifikaatioiden määrittely onnistuu harvoin suoraan vaatimusten pohjalta. Paras tapa turvata 
se, että spesifikaatiot vastaavat todellisia tarpeita, on ottaa spesifikaatioiden laatijat mukaan 
tarvekartoitukseen ja kerätä toistuvasti palautetta käyttäjiltä spesifikaatioiden onnistumisesta. 
Vaikka spesifikaatiot saataisiin vastaamaan käyttäjävaatimuksia, voivat teollisen tuotannon ehdot 
(esimerkiksi kysymys tuotanto- ja ylläpitokustannuksista vs. laadusta) vaikuttaa lopullisen tuot-
teen ominaisuuksiin. Kirjallisuudessa esitetään erilaisia menetelmiä tuotannon suunnitteluun, 
joka käynnistyy konseptinrakennusvaiheessa. Niihin liittyvät päätökset tuotearkkitehtuurista ja 
priorisoitavista tuotteen ominaisuuksista sekä standardikomponenttien käytöstä tuotantokus-
tannusten ja laadun optimoimiseksi [81, 109]. 

Käyttäjälähtöisen suunnittelun periaate sisältää oletuksen siitä, että uusi toimintatapa ja siinä 
hyödynnettävä tekniikka rakennetaan vaihe vaiheelta keräämällä tulevilta käyttäjiltä palautetta 
malleihin ja protetyyppeihin suunnitellusta palvelusta ja siinä käytettävästä tekniikasta. Palvelua 
ja ja sen välineitä voidaan konkretisoida eri vaiheissa kehitystyötä tarinoin käytöstä (skenaariot), 
palapelein, paperi- ja pahvimallein, prosessikaavioin, tietokonesimuloinnein jne. Käyttäjälähtöisen 
suunnittelun standardin mukaisen suunnittelun toteuttamiseksi käytännössä on esitetty erilaisia 
menetelmiä palautetiedon keruuseen käyttäjiltä. Brenderin [79] mukaan mm kognitiivinen läpi-
käynti, heuristinen evaluaatio, SWOT ja ääneen ajattelu sopivat tähän tarkoitukseen. Bodkerin 
mukaan [71] tässä vaiheessa voi käyttää prototyypejä, skenaarioita, yritysvierailuja, sekä map-
ping-menetelmää. Simo Säde kuvaa erilaisten mallien ja prototyyppien käyttöä palautteen kerää-
miseksi ratkaisuista ennen sitoutumista kalliisiin teknisiin toteutuksiin [110]. Käyttäjälähtöisen 
suunnittelun standardi edellyttää, että vasta, kun systeemi täyttää käyttäjien ja organisaatioiden 
tarpeet, voidaan rakentaa toimiva prototyyppi järjestelmän kokeilemiseksi käytännössä.

Taulukkoon 3 on koottu ne menetelmät, joita kirjallisuuskatsaukseen valikoidussa kirjal-
lisuudessa on esitetty käytettäväksi rakennettaessa sähköistä palvelukonseptia. Vaiheittaisen 
kehityksen kuvaaminen taulukolla on vaikeaa, sillä kehitykselle on oleellista jatkuva tarpeiden 
ja vaatimusten täsmennys palautteen pohjalta (ks. kuvio 7). Taulukko 3 esitetään tässä kuitenkin 
siksi, että voitaisiin verrata kirjallisuutta ja hankekäytäntöä.

TauluKKo 3 Konseptinrakennuksen vaiheet, menetelmiä ja niiden tuottamaa tietoa

Vaihe Menetelmä Tuotettava tieto

1 
Lähtötilanteen, tarpeiden ja 
tavoitteiden täsmennys

Olemassa olevien palvelukokonaisuuk-
sien, niihin liittyvien palveluprosessien, 
niiden laadun ja kustannusvaikuttavuuden 
analyysi

Suunnitteluvaiheesta täsmennettävät 
palveluspesifit laatu- ja kustannusvaikutta-
vuskriteerit, indikaattorit ja mittarit niiden 
todentamiseksi
Laatu- ja kustannusvaikuttavuus”vaje” 
palveluissa

2 
Tarpeiden analyysi, 
ratkaisujen etsintä

Vaatimusmäärittely, ratkaisumallien 
määrittely 

Tavoitteet ja alustavat vaatimukset sekä 
määrittelyt uudelle järjestelmälle, eri laatu- 
ja kustannusvaikuttavuusindikaattorien ja 
teknisen järjestelmän alustavat tavoitelta-
vat arvot

3 
Ratkaisumallien rakennus

Vaatimuksia vastaavien palvelu- ja tuo-
temäärittelyjen vähittäinen täsmennys. 
mallinnuksin ja palautteen avulla 
Kustannusvaikuttavuuslaskenta

Palvelun ja sen välineeksi kehitettävän 
tekniikan täsmentyvät määrittelyt
kustannushyötyjen ennakointilaskelmat
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3.1.3 Sähköisen palvelukonseptin käyttöönotto ja levittäminen

Tässä luvussa kuvataan kehitetyn sähköisen palvelukonseptin käyttöönottoa ja levittämistä kirjal-
lisuuden valossa. Aluksi kuvataan se, kuinka käyttöönoton käsikirjoitusta täsmennetään. Toiseksi 
kuvataan käyttäjien koulutusta. Kolmanneksi esitellään käyttöönottotestausta, palautteen keruuta 
ja käyttöä järjestelmän jatkokehittämiseksi. Neljänneksi kuvataan järjestelmän levittämistä.

1)  Käyttöönoton suunnitelman täsmentäminen

Kirjallisuuden mukaan tietojärjestelmien käyttöönotto on usein pitkäkestoinen prosessi. Se ku-
luessa sopeutetaan käyttäjien toimintaa ja järjestelmää toisiinsa ja kehitetään molempia edelleen. 
Alustava suunnitelma käyttöönotosta esitettiin jo hankesuunnitelmassa, mutta sitä on usein 
tarvetta täsmentää käyttöönoton lähestyessä. Käyttöönotto lähtee implementointistrategian 
ja -suunnitelman täsmentämisestä. Täsmennetyssä suunnitelmassa kuvataan käyttöönoton 
kustannukset ja kesto sekä tehtävien jako. Lisäksi tehdään suunnitelma teknisestä ja kliinisestä 
testauksesta (tiedonkeruun menetelmät ja palautteen hyödyntämisen tavat) ja jatkokehityksestä 
sekä levittämisestä. Koulutuksen ja tiedotuksen suunnittelu ja muutosvastarinnan ennakointi 
ja sen ehkäisy ovat oleellinen osa käyttöönoton suunnittelua. Suunnitelmaan tulee liittää myös 
mittarit onnistumiselle sekä arvio riskeistä ja niiden hallinnasta. Jos kyseessä on iso hanke, johon 
liittyy paljon riskejä, niitä voidaan hallita toteuttamalla implementointi vaiheittain, arvioiden 
kunkin vaiheen jälkeen riskien toteutumista ennen levittämistä. 

Esimerkkinä onnistuneesta käyttöönotto- ja levittämisstrategiasta voidaan tarkastella Ruotsin 
sähköisen reseptin käyttöönottostrategiaa. 

Strategia luotiin yhdessä käyttäjien kanssa. Se edellytti mittavaa valmistelutyötä, jossa hyö-
dynnettiin aiemmin määriteltyjä käyttäjävaatimuksia, riskien ja käyttäjähyötyjen kartoitusta sekä 
pilottikokemuksia. Pilotointi kattoi tekniikan ja toimintamallin testivaiheen, arvioinnit, virhei-
den ja ongelmien tunnistamisen ja korjauksen. Valmistelutyön tietojen pohjalta luotiin päätös 
käynnistää järjestelmän laajamittaisempi käyttöönotto. Strategia jalkautettiin siten, että sähköisen 
reseptin ”omistajataho” – Apoteket Ab työskenteli jokaisen maakuntahallituksen (county council) 
kanssa yksitellen käyttöönottoprosessin läpi. Jokaiselta alueelta valittiin käyttöönoton johtaja, 
joiden avulla välitettiin realistista tietoa pilottikokemuksista sekä käyttöönoton ehdoista ja myös 
palautteesta, jolla järjestelmää voi kehittää edelleen. Jokaisessa järjestelmän käyttöönottavassa 
organisaatiossa käytiin useaan kertaan. Tärkeänä pidettiin, että hanketta ei johdettu top-down 
-tyylillä, vaan käyttöönoton johtajat toimivat tasavertaisina osapuolina käyttäjien kanssa. Ko-

Kuvio 8. Esimerkki sähköisen reseptin käyttöönottostrategiasta Ruotsissa
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ettiin myös tärkeäksi, että käyttöönoton johtajat ymmärtävät käyttäjien tarpeet. Tässä koettiin 
onnistutun: erään tutkimuksen mukaan 85 prosenttia potilaista halusi e-reseptin uudelleen. 
Tärkeimpiä tehtäviä organisaatiotasolla olivat lääkäreiden motivoiminen hankkeeseen ja heidän 
toimintatapojensa muuttaminen. Järjestelmään tyytyväiset lääkärit ovat olleet tärkeässä roolissa 
markkinoitaessa järjestelmää eteenpäin. Ruotsissa käyttöönottosuunnitelmaa pidettiin hyödyl-
lisenä, ja mallille on uskottu olevan käyttöä myös muiden järjestelmien käyttöönotossa. 

2)  Koulutuksen toteuttaminen

Kuten kuviosta 8 näkyy, kaikkien käyttöönottotahojen koulutus edeltää konkreettista käyttöön-
ottoa. Perinteisesti koulutuksen lähtökohtana on vaje olemassa olevan ja tarvittavan osaamis-
tason välillä. Koulutuksen (henkilöstön kehityksen) suunnittelemiseksi kartoitetaan olemassa 
oleva osaaminen sekä osaamistarpeet, jonka jälkeen koulutus pyrkii poistamaan osaamisvajeen. 
Koulutuksen kulkua voidaan kuvata oppimistehtävinä, jotka etenevät motivaation luomisesta 
koulutettaville, orientaatioon muutoksesta, muutoksen yksityiskohtien sisäistämiseen. Tämän 
jälkeen koulutettavat voivat ”ulkoistaa” osaamisensa, eli harjoitella sisäistämänsä tiedon käyttöä 
käytännössä ja antaa siitä palautetta. Motivaatio syntyy, jos koulutettavat näkevät koulutuksen 
hyödyn oman työnsä kannalta (saavat vastauksia ”ongelmaan”, kuten muuttuvien työtehtävien 
tuomiin vaatimuksiin). Orientoitumisvaiheessa muodostetaan tietoinen ennakkokuva ongelman 
ratkeamiseen tarvittavista periaatteista ja tiedon jäsennyksestä. Sisäistäminen on opiskelijan 
aiempien tiedon jäsennystapojen muovaamista uuden tiedon avulla. Ulkoistaminen on uuden 
tiedon jäsennyksen mukaisen toiminnan kokeilua joko selittämällä tai toimimalla. [111]

Uusia innovaatioita kehitettäessä oppiminen ei rajoitu vain koulutukseen, jolla opastetaan 
uuden järjestelmän saloihin. Innovaatioita kehitettäessä oppiminen lähtee tiedottamisesta, osa-
puolten sitouttamisesta ja yhteistyön käynnistymisestä innovaation suunnittelu- ja rakennusvai-
heessa. Se jatkuu käyttöönottovaiheessa uusien toimintatapojen harjoittelulla ja arvioinnilla, jotka 
tuottavat samalla tietoa innovaation muovaamiseen, tuotteistukseen ja levitykseen. Uutta luova 
osaaminen edellyttää vahvojen paikallisten osaamiskulttuurien vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 
Yhteistyö vaatii ennakkoluulottomuutta ja pitkäjänteistä oppimisprosessia, sillä jo toisten alojen 
käsitteistön opiskelu vie oman aikansa. Kukin innovaation osapuolista on oman alansa vahva 
asiantuntija. Osaamisen etsiminen edellyttää oman osaamisen ja sen rajojen tunnistamista sekä 
sellaisen asiantuntijuuden paikantamista, jota tarvitaan kehitystyössä oman osaamisen lisäksi. 
[82, 86, 112]

Yhteistyön kannalta on tärkeää, että kehitystyöstä tiedotetaan riittävästi, ja että se ank-
kuroidaan alusta asti eri sidosryhmien reaalisiin tarpeisiin ja intresseihin. Lisäksi on tärkeää 
kerätä kehitystyön kuluessa eri ryhmiltä palautetta opiksi kehitystyön suuntaamiseen. Tämä on 
tekemällä oppimista, joka on keskeistä innovaatioiden luomisessa. Vertailu toisten toimintaan on 
osa innovaatioiden kehittämiseen liittyvää oppimista. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vierailuja 
alan edelläkävijöiden luona, jopa ulkomailla. Innovaatioprosessit ovat useimmiten monivuotisia, 
jopa kymmenen vuotta tai yli kestäviä. Yhteistyön synty edellyttää siis pitkäkestoista sitoutumista 
uuden luomiseen. Varsinkin prosessin loppuvaiheissa voi aiemmin mutkaton yhteistyö muuttua 
helposti erimielisyyksiksi. Mitä vähemmän mukana on taloudellista ristivetoa, sitä vähemmillä 
ongelmilla yleensä selvitään. [112]

Osallistaminen ja yhdessä tekeminen ovat hyvä keino ehkäistä muutosvastarintaa. Muutoksen 
ankkurointi suunnitteluvaiheesta asti kiinteästi olemassa olevaan toimintaan ja organisaation 
toimintakulttuuriin on avaintekijä muutosvastarinnan hallitsemiseksi. Viestintä ja tiedottaminen, 
jossa välitetään selkeä visio siitä, mitä muutoksia kehityksellä tavoitellaan, mitä eri osapuolet 
hyötyvät (ja ”maksavat”) muutoksesta ja miten siinä edetään, ovat keskeisiä muutosvastarinnan 
hallinnan osatekijöitä. Erityisesti johdon aikaa on varattava riittävästi muutoksen hallintaan. 
Avoin, läpinäkyvä ja kannustava yhteisen luomisen ilmapiiri, jossa projektin ongelmat tunnistetaan 
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ja ratkaistaan yhteisvoimin, auttavat tehokkaasti muutosvastarinnan hallinnassa. Liian voimakas 
yksittäisten toimijoiden omien etujen ajaminen hankaloittavat yhteisen edun löytämistä ja yhteis-
työtä. Riittävä koulutus ja aika uuden omaksumiselle sekä muutoksen esteiden tunnistaminen ja 
poistaminen rakentavat edellytyksiä muutosvastarinnan ennaltaehkäisyyn. [59]

3)  Järjestelmän tekninen ja kliininen testaus ja koekäyttö

Vaikka järjestelmä olisi suunniteltu huolellisesti, ja palautetta käyttäjiltä olisi kerätty suunnitte-
lutyön aikana, ei kaikkia arkipäivän käytössä esiin tulevia seikkoja yleensä pystytä tunnistamaan 
ilman järjestelmän testausta ja koekäyttöä. Testauksella saadaan arvokasta palautetta järjestelmän 
kehittämiseksi. Jos taas järjestelmän määrittelyvaiheessa on oiottu, eikä määrittelyä ole tehty 
huolellisesti, se huomataan usein viimeistään testausvaiheessa. 

Järjestelmien tekninen testaus kattaa yksittäisten järjestelmän osien testauksen, jonka tekevät 
yksittäiset osat (moduulit) tuottaneet yritykset. Testaus sisältää myös moduulien yhteentoimivuu-
den testauksen sekä koko järjestelmätason testauksen, jossa järjestelmää verrataan sen toimin-
nalliseen määrittelyyn. Toiminnallinen määrittely on tarpeista, tavoitteista, normeista ja muista 
lähteistä koottujen vaatimusten mukainen kuvaus järjestelmän ominaisuuksista. Tekninen testaus 
kattaa siis kokonaistuotteen kaikki osat – testaus toteutetaan käyttöliittymä käyttöliittymältä, 
näyttö näytöltä, kenttä kentältä, toiminto toiminnolta erilaisissa käyttötilanteissa ja -kombinaa-
tioilla. Tietojärjestelmien teknisessä testauksessa voidaan käyttää tietokoneavusteista testausta, 
joilla pystytään testaamaan useampia ominaisuuksia kerralla [113]. Arvioinnin kriteereitä voivat 
olla mm. järjestelmän toiminnallisuus, koherenssi, oikeellisuus, johdonmukaisuus, yhteensopi-
vuus, siirrettävyys, skaalattavuus, luotettavuus ja suorituskyky, järjestelmän tietoturvallisuus ja 
norminmukaisuus, kustannustehokkuus, laatu ja vaikuttavuus. [79] 

Sähköisten palvelujen testauksessa ei riitä pelkästään teknisen järjestelmän testaus, vaan 
myös järjestelmän käyttökelpoisuutta on testattava. Käyttökelpoisuutta voidaan testata laborato-
rio-olosuhteissa esimerkiksi kuviteltujen käyttötapausten kautta. Käytännössä käyttökelpoisuus 
tulee testatuksi kliinisessä koekäytössä, jossa uudet palveluprosessit ja niissä hyödynnettävä 
tekniikka otetaan pienimuotoisesti käyttöön osana palveluntuotantoa. Palautetta voidaan kerätä 
käyttäjiltä hyvin monenlaisin menetelmin riippuen siitä, kenen näkökulmasta arviointia ollaan 
toteuttamassa. Erilaisia näkökulmia ja menetelmiä laadun ja vaikuttavuuden mittaukseen käsi-
teltiin aiemmin (luku 3.1.1 sekä liite 4). Brender [79] kuvaa yhteensä 30 erilaista menetelmää 
tiedon keruuseen järjestelmien pilotointivaiheessa. Monet niistä ovat samoja kuin tiedonkeruussa 
lähtötilanteesta. Vertailu lähtötilanteen tai vertailualueen indikaattoreiden arvoihin on keskeinen 
osa tilastoperusteista vaikutusten arviointia. Nielsenin mukaan järjestelmän hyväksyttävyyden 
arviointi muodostuu sosiaalisesta ja käytännön hyväksyttävyydestä. Käytännön hyväksyttävyys 
kattaa kustannukset, yhteensopivuuden käyttäjien muihin työvälineisiin, luotettavuuden jne sekä 
käyttökelpoisuuden. Käyttökelpoisuus kattaa hyödyn ja käytettävyyden. Käytettävyys jakautuu 
opittavuuteen, käytön tehokkuuteen, muistettavuuteen, virheettömyyteen sekä miellyttävyyteen. 
[72] Hyötyä ja käytettävyyttä voidaan mitata erilaisin mittarein sekä laboratorio- että kliinisessä 
koekäytössä. (Kyselypohjaisia mittareita esim. SUMI-, TAM-, EUCS ja QUIS-mittarit7.) 

 Terveydenhuollon organisaatiot voivat hakea sertifiointia siinä yhteydessä, kun ne ottavat 
käyttöön uusia IT-järjestelmiä. Sertifiointi tarkoittaa toiminnan ja laatujärjestelmän puolueetonta 
arviointia ennalta laaditun kriteeristön tai standardin avulla. Kolmannen osapuolen avulla to-
distetaan, että tietyt väitteet laadusta toteutuvat. Tässä tapauksessa on tärkeä valmistautua huo-
lelliseen suunnitteluun ja IT-järjestelmän standaradinmukaiseen testaukseen alusta asti. STM:
n (2003) suosituksen mukaan tullaan järjestämään hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmien ja 
-palvelujen auditointi ja sertifiointijärjestelmä, jolla voidaan selvittää niiden lainmukaisuuden ja 
minimivaatimusten täyttyminen. Järjestelmä ei vielä ole toiminnassa. Sertifiointitoiminta liittyy 

7	 SUMI	=	Software	Usability	Measurement	Inventory;	TAM	=	Technology	Acceptance	Model;	EUCS	=	End-User	Computing	
Satisfaction;	QUIS	=	Questionnaire	for	User	Interaction	Satisfaction.
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laadunvarmennukseen, jota toteutetaan ISO9001- ja ISO/IEC-sertifiointi- ja akkrediointityön 
yhteydessä. ISO 9001:ssä organisaatio määrittelee itse laatujärjestelmänsä ja sen tavoitteet, kun 
taas ISO/IEC 17025 -standardit ovat kiinteämpiä. Sertifiointistandardisto sisältää sekä laaduk-
kaan tuotteen että toiminnan kriteerit ja laadunparantamisohjeet. Laatusertifikaatti vahvistaa 
virallisesti sen, että organisaation laatujärjestelmä täyttää jonkin standardin, esimerkiksi ISO 
9001, mukaiset vaatimukset. Se perustuu prosessiajatteluun, ohjeajatteluun, näkyvyysajatteluun ja 
ennustettavuusajatteluun. Sertifikaatti edellyttää, että organisaatio toimii ilmoittamallaan tavalla, 
ja toiminnasta saa selkeän ja oikean käsityksen lukemalla dokumentteja. Sertifioinnissa laatujär-
jestelmää tutkitaan haastattelemalla työntekijöitä ja lukemalla dokumentteja, verraten yrityksen 
laatujärjestelmää standardin vaatimuksiin. Standardointiorganisaatiot valvovat laatusertifikaatin 
saaneita yrityksiä. Myös asiakkaat voivat kertoa valvojille, jos epäilevät, ettei yrityksen toiminta 
enää ole sertifikaatin mukaista. Näin huolehditaan siitä, että saavutettu laatutaso säilyy. Standardi 
huolehtii laadun ylläpitämisestä, mutta ei sen jatkuvasta parantamisesta. 

 
4)  Järjestelmän levittäminen

Kun järjestelmä vastaa sille asetettuihin teknisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin, ja sähköisen 
palveluun siirtymisen hyödyt eri toimijatahoille (asiakkaat, työntekijät, palveluntuottaja) voidaan 
osoittaa, järjestelmää voidaan ryhtyä levittämään. Ruotsin eReseptin käyttöönottostrategia kuvaa 
hyvin avainkäyttäjiä hyödyntävää, oppimis- ja palauteverkostoja rakentavaa toimijalähtöistä jär-
jestelmän vaiheittaista levittämistä organisaatiosta toiseen ja alueelta toiselle. Terveydenhuollon 
teknologioiden levittämisen menetelmiksi on tunnistettu mm. avainkäyttäjien koulutus, toimija-
verkoston rakentamisen, erilaiset yhteiskehittelyn ja juurruttamisen menetelmät (ks. esim [114]). 
Stakesissa on käynnistynyt myös uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien hallittu käyttöönottohan-
ke, jossa sairaanhoitopiirit ja Stakesin terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOhta 
kehittävät yhdessä toimintamallia, jolla varmistetaan uusien menetelmien riittävä vaikuttavuus 
ja turvallisuus ennen laajamittaista käyttöönottoa. (http://info.stakes.fi/innovaatio/FI/innovaa-
tio/hallittu.htm.)

Järjestelmän levittämisen välineeksi tarvitaan myös jäsenneltyä kuvausta siitä, mitä ollaan 
levittämässä. Stakesin FinSoc yksikkö on kehittänyt hyvien käytäntöjen kuvausmallia, jonka 
avulla kuvauksia voidaan yhtenäistää. Käytännöt voi tiivistää joko kuvaukseksi, systemaattiseksi 
tietokatsaukseksi tai tuotteistamalla. Tiivistämisen työkaluina toimivat erilaiset kuvausmallit sekä 
tietokatsauksia ja tuotteistamista koskevat ohjeet ja periaatteet. FinSocin hyvän käytännön kuvaus-
malli ja muita malleja löytyy verkosta (http://groups.stakes.fi/FINSOC/FI/hyvatkaytannot/index.
htm). Euroopan sosiaalirahasto ESR on kuvannut sitä, kuinka hyvä käytäntö muuttuu tuotteeksi 
tai tuoteperheeksi suunnitelmallisella toiminnalla, johon kuuluu nimeäminen, muodon, sisällön, 
käyttötarkoituksen ja asiakkaan määrittely. Lisäksi tulee tarvittaessa määritellä myös resurssit, 
laatu- ja seurantajärjestelmä, palautejärjestelmä ja hinta. [115–117]

Edellä kuvatut menetelmät ja niiden tuottama tieto on tiivistetty taulukkoon 4.
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TauluKKo 4. Käyttöönotto ja levittäminen kirjallisuudessa

Vaihe Menetelmä Tuotettu tieto

1 
Käyttöönoton 
suunnittelu 

Konkreettisen käyttöönottostrategian laadinta Käyttöönoton kustannukset ja kesto, tehtävien 
jako, suunnitelma teknisestä ja kliinisestä 
testauksesta (tiedonkeruun menetelmät ja 
palautteen hyödyntämisen tavat) ja jatkokehi-
tyksestä sekä levittämisestä

2 
Testaus ja koekäyttö

Järjestelmän vaatimukset ja niihin vastaami-
nen: Tekninen testaus, Käytettävyystestaus, 
Kliininen asiakas- ja työprosessien testaus 
kustannushyötyjen arviointi pilottialueilla, 
riskianalyysi. 
Sertifiointi

Järjestelmän vaatimustenmukaisuus, kustan-
nushyödyt, riskit, laatu

3 
Koulutus

Osallistaminen, toimintamallien ja työkalujen 
käyttökoulutus

Motivaatio ja orientaatio käyttöönottoon, 
kyky ja taito soveltaa opittua käytännössä

4 
Järjestelmän 
jatkokehitys

Palaute järjestelmäkehittäjille Toimintamallien ja niiden välineiden jatkoke-
hitystarpeet 

5 
Järjestelmän 
levittäminen

Järjestelmän tuotteistaminen
Paikallisten avaintoimijoiden valinta ja sitout-
taminen 

Jäsennetty kuvaus järjestelmästä
Järjestelmän siirtämisen ehdot
Järjestelmän levittämisverkostot

3.2 Omahoitohankkeen kehittämiskäytäntö

Tässä luvussa tarkastellaan omahoitohankkeessa esitettyä tiedonkeruuta edellistä lukua vastaavissa 
hankesuunnittelun, konseptinrakennuksen ja uuden palvelukonseptin käyttöönoton vaiheissa. 

3.2.1 Omahoitohankkeen suunnitteluvaihe 

Seuraavassa kuvataan sitä tietoa, mitä omahoitohankkeen hankesuunnitelman laatimisvaiheessa 
kerättiin palvelutoiminnasta lähtötilanteessa, millaisia tavoitteita toiminnan muutokselle asetettiin, 
miten ratkaisuvaihtoehdot valittiin ja mitä suunnitteluvaihe tuotti.

1)  Tiedonkeruu palvelutoiminnan lähtötilanteesta 

Omahoitohankkeen juuret juontavat 2000-luvun alkupuolelle, jolloin sähköisten palvelujen mah-
dollisuuksia ryhdyttiin aktiivisesti hyödyntämään Oulun kaupungissa. Nykyisen	palvelumallin	
haasteita	ja	teknologian	hyödyntämismahdollisuuksia	ryhdyttiin koostamaan loppuvuodesta 2003 
apulaiskaupunginjohtajan asettamin selvitystyöryhmin. Ne selvittivät palvelukohtaisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon strategian toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä. Avoterveydenhuollon työryh-
män tehtäväksi tuli tuottaa selvitys	teknologian	hyödyntämisestä	avoterveydenhuollossa. Selvityk-
sessä tuotiin esiin pullonkauloja toiminnassa. Raportissa ehdotettiin, että kuvantamistoimintaa, 
asiakastietojärjestelmiä, puhelin- ja verkkoasiointia sekä omamittaus- ja omahoitotoimintoja 
kehitettäisiin tietoteknologian avulla. Raportissa korostettiin prosessien analysointia pohjaksi 
kehitykselle. Raportti tähdensi myös tietoteknologian käyttöönoton vaiheittaista etenemistä, 
jotta omaksumiselle jää aikaa. 

Hankesuunnittelu käynnistyi vuonna 2004. Oulun seudun teknologiayritykset olivat tuol-
loin yhteydessä kaupungin johtoon. Yritykset	 tarjosivat	kaupungille	 yritysten	yhteistä	 teknistä	
innovaatiota omahoidon toteuttamiseksi. Yritysten yhteydenotto johti Omahoitohanketta edel-
tävän suunnitteluhankkeen käynnistymiseen. Suunnittelutyötä rahoittivat Oulun kaupunki ja 
sosiaali- ja terveysministeriö. Kaupungin terveysjohtajan ja yrityskonsortion johtajan vetämässä 
laaja-alaisessa suunnitteluhankkeessa lähdettiin sovittamaan yhteen tekniikan mahdollisuuksia 
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ja palvelujen tarpeita. Varsinainen omahoitokonsepti tuotettiin vasta suunnitteluhankkeessa. 
Omahoitokäsitettä ei vielä täsmennetty suunnitteluhankkeessa esimerkiksi suhteessa kansan-
terveyslaissa määriteltyihin kunnan tehtäviin kuten terveysneuvontaan. Määrittelyä on tehty 
myöhemmin kansallisessa omahoitohankkeessa.

Suunnitteluhankkeeseen osallistuivat yritysten edustajat, yliopiston edustajat, palveluntuot-
tajan edustajat ja Tekesin edustajat. Yliopiston rooli oli vahva. Mukana oli tietojenkäsittelytieteen 
laitoksen edustaja sekä lääketieteen telematiikan asiantuntija. Palveluntuottajien edustajille 
tämäntyyppinen yhteistyö oli uutta. He olivat alussa pitkälti kuunteluoppilaina. Eri työntekijä-
ryhmät, perusterveydenhuollon järjestelmätoimittaja tai asiakkaat eivät varsinaisesti osallistuneet 
omahoitohankkeen suunnittelutyöhön. He olivat ensisijaisesti tiedottamisen ja tiedonkeruun 
kohteina, eivät aktiivisina vaikuttajina suunnittelutyössä. Eteri OY muodostettiin koordinoimaan 
omahoitohanketta ja yhteistoimintatahoksi. Eteri Oy:ltä oli tarkoitus ostaa hankkeen toteutus. 
Yrityksen oli tarkoitus myös suojata innovaatiota. 

Suunnittelutyön aikana ei tehty yksityiskohtaista kartoitusta lähtötilanteen palvelutoiminnasta 
tai sen pullonkauloista. Palvelutoimintaa kuvaavia mittareita ja indikaattoreita ei myöskään kerätty 
pohjaksi kehitykselle. Tiedot lähtötilanteesta ja sen kehityshaasteista jäivät tehtyjen selvitysten 
sekä tiimin jäsenten hiljaisen tiedon varaan. Hankesuunnitelman mukaan lähtötilanteen perus-
teellisempi kartoitus oli tarkoitus toteuttaa vasta hankkeen käynnistyttyä. Hankesuunnitteluun 
osallistuneet asiantuntijat kokosivat kuitenkin muuta tietoa pohjaksi kehittämistyölle. Yhteys-
keskushanke oli tehnyt kyselyn kuntalaisille heidän halustaan	ja	tavastaan	käyttää	teknologioita.	
Selvitystä käytettiin eräänä pohjana suunniteltaessa palveluita. Hankesuunnitteluun osallistuneet 
asiantuntijat kartoittivat lisäksi palvelukokonaisuuksien tuottamiseen osallistuvien toimijoiden	
verkostoa	 ja	verkoston	 tarjoamia	palveluita. Myös tietoa säädöksistä koottiin pohjaksi hanke-
suunnittelulle: Hankesuunnitelman mukaan palvelujen saatavuudelle asetetut säädökset,	normit 
ja kansalliset tavoitteet edellyttävät mm. tietotekniikan antamien mahdollisuuksien täysimää-
räistä hyödyntämistä. Palveluntuottajat olivat valmiita panostamaan tietoteknologian tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. [76] Siitä, mitä säädöksiä ja niiden asettamia vaatimuksia käytettiin pohjaksi 
kehityshankkeelle, ei hankesuunnitelmaan tai muihin hankedokumentteihin ollut kirjattu tar-
kempaa tietoa.

Tukihanke koosti listan hankesuunnittelutiimin käyttämistä taustadokumenteista löytyneistä 
tarpeista ja vaatimuksista ja niiden lähdedokumenteista. Lista on esitetty liitteessä 3. Tukihank-
keen haastatteluilla täsmennettiin dokumenttien tuottamaa kuvaa palvelutoiminnan lähtötilan-
teesta ja kehitystarpeista. Haastattelut paljastivat, että vaikka lähtötilannetietoja ei ollut koottu, 
analysoitu ja dokumentoitu systemaattisesti, tarve hankkeelle oli kuitenkin selkeä: kuntalaiset 
(130 000) oli määritelty ensisijaisiksi omahoitojärjestelmän käyttäjiksi. Kuntalaisille tarjottavat 
sähköiset terveydenhuollon palvelut olivat lähtötilanteessa hajallaan eri toimijoiden tuottamana. 
Tietoa kroonisista sairauksista tuottivat kuntalaisille julkinen terveydenhuolto (terveysasemat, 
työterveyshuolto, erikoissairaanhoito) sekä erilaiset potilasjärjestöt. Asiakasta koskeva tieto oli 
hajallaan eri muodoissa (paperilla, verkossa). Kaupungilla oli erilaisia hoitoonohjausmalleja (kuva 
1), jotka kuvasivat omahoitoprosesseja palveluntuottajan näkökulmasta. Lisäksi kaupunki oli 
tehnyt hoitopolkuja esimerkiksi diabeetikoille. Ne eivät olleet juurtuneet käytännön toimintaan 
siinä määrin kuin oli tarkoitus. 

Tukihankkeen haastattelujen mukaan kroonisten sairauksien hoitomalli (kuva 1) oli kan-
kea asiakkaille ja lääkärilähtöinen, mikä kuormitti henkilökuntaa. Hoitotakuu ja käypä hoito 
suositukset lisäsivät kuormitusta. Hoitomallin mukaan epäily sairaudesta todettiin lääkärin 
vastaanotolla. Hoitoonohjaus toteutettiin terveysasemilla. Siellä oli perehdytyskansio, jossa oli 
hoitoonohjausmalli (työntekijöiden prosessi). Prosessi kuormitti terveysasemia, ja palvelun saa-
tavuus oli ongelma: Hoitoonohjausta voitiin tarjota tuskin puolelle niistä, jotka sitä tarvitsivat. 
Esimerkiksi painonhallintaryhmiin oli tulossa enemmän kuin ryhmiä oli. Kaupungissa oli vain 
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yksi täysipäiväinen diabeteshoitaja seitsemää terveysasemaa kohti. Lisäksi hoitoonohjaus toimi 
arkisin klo 8–16, joka on työssäkäyville vaikea aika. Palvelut olivat potilaalle puhelimen tai vas-
taanottokäynnin päässä. Työterveyshuoltoon tieto meni asiakkaan mukana, ei sähköisesti, sillä 
heillä on eri asiakastietojärjestelmä. Erikoissairaanhoitoon lähti sähköinen lähete. Sieltä voitiin 
tarkastella potilaan tietoja Kunta-Eskon kautta. Palaute tuli sähköisenä terveysasemalle.

Tukihankkeen haastattelut paljastivat, että hankesuunnittelun tavoitteeksi asetettiin lää-
kärilähtöisen mallin muuttaminen hoitajalähtöiseksi. Resurssipulan vuoksi toivottiin, että ne 
asiakkaat, jotka voivat hyötyä itsehoidosta, voitaisiin ohjata huolehtimaan osasta prosessia it-
senäisesti (itseohjautuvuus), jolloin heidän ei tarvitsisi kuormittaa vastaanottoja. Kyse oli myös 
suuremmasta trendin muutoksesta: Vanha trendi oli holhoavaa ohjausta. Sen mukaan ohjaus 
katsottiin annetuksi vain, jos asiakas kävi terveysasemalla. Oli tarkoitus muuttaa ohjaus asiakkaan 
omia valintoja tukevaksi ja samalla sitouttaa häntä hoitoonsa. Tarkoituksena oli pyrkiä pois siitä, 
että asiakas tulisi hoitoonohjaukseen sanoen: ”Katsotaan,	 paljonko	 sä	 saat	 mua	 laihtumaan”. 
Tarkoituksena oli kehittää palvelumalli, jossa asiakasta tuetaan sähköisesti. Ajatuksena oli, että 
nekin, jotka vastustivat ylhäältä annettua ohjausta, voisivat löytää sähköisestä palvelusta jotain: 
Kroonisissa sairauksissa hoidonohjaus on tärkeä, muta kaikki eivät halua osallistua ohjaukseen. 
Silloin tieto omahoidosta jää esitteiden ja lyhyen käynnin varaan. Asiakkaiden kannalta hoitoon-
ohjauksen haasteena oli myös se, että palvelu toimi arkisin klo 8-16, eikä töistä ollut helppo päästä 
tulemaan. Asiakkaista eniten hyötyivät ne, jotka olivat työelämässä ja teknisesti orientoituneita 
sekä opiskelijat. Teknologiakammoisille uuden järjestelmän ei uskottu sopivan. 

Kuva 1. lääkärilähtöinen hoitoonohjausmalli ennen uuden järjestelmän käyttöönottoa. 
Malli oli vastaanottokeskeinen prosessimalli, jossa oli hoitopolkuun liittyvät käynnit, niiden toteuttajat ja käyn-
tien tehtävät.
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Oulussa oli käytössä diabetesta sairastaville ProWellnessin diabetestietojärjestelmä, johon 
jotkut diabetespoliklinikalla käyvät (tyypillisesti teknisesti orientoituneet miehet) syöttivät tiedot 
suoraan. ProWellness-järjestelmää ei ollut integroitu potilastietojärjestelmään. Valtaosa potilaista 
piti verensokeriarvoistaan päiväkirjaa käsin. Potilaat sopivat hoitajan kanssa tietojen katseluvälistä. 
Hoitajat tarkastelivat määrävälein tietoja ja antoivat asiakkaalle niistä palautetta. Astman hoidossa 
oli käytössä käsin pahvikorttiin täytettävät PEF-taulukot, joita potilaat täyttelivät kotona ja toivat 
terveyskeskukseen. Seurantamalleja oli potilaalle annettu paperilla. Terveyskeskusavustaja kirjasi 
PEF-taulukon tiedot Efficaan ja laittoi asiakkaalle soittoajan lääkärille. Puhelun aikana lääkäri laski 
taskulaskimella potilaan lähettämän taulukon kolmesta arvosta, paljonko prosentuaalista eroa oli 
alku- ja loppumittauksen välillä, monenako päivänä eroa oli, kuinka suuri oli prosenttivaihtelu ja 
oliko lääkkeen otto vaikuttanut näihin. Vaihtelusta lääkärin tuli sanoa, mikä oli normaalin rajoissa 
(vihreä arvo), mihin oli kiinnitettävä huomiota (keltainen arvo) ja mikä oli hälyttävää (punainen 
arvo). Puhelinaikaa varattiin vain 5 min/potilas. PEF-taulukot tulivat eri aikaan kuin puhelu. 
Taulukot eivät säilyneet tietokoneella. Tietokone ei laskenut lukuja automaattisesti ja tuottanut 
ohjeita, jos prosenttiarvo oli tietyn raja-arvon ulkopuolella. Terveysportissa oli ohjelma, joka laski 
erot ja vaihtelut, mutta tiedot on syötettävä sinne ensin. Haastatellun lääkärin mukaan valmiit 
tiedot ja automaattisesti päivittyvä analyysi helpottaisivat puhelimessa tehtävää työtä valtavasti. 

2)  Tavoitteiden asettaminen

Omahoitohankkeen hankesuunnitelmassa kuvatut tavoitteet esitettiin luvussa 2.1. Hankkeelle oli 
muotoutunut itse asiassa kaksi päätavoitetta: osin elinkeinopoliittinen tavoite tietoteknologian 
hyödyntämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ja terveyspoliittinen tavoite kroo-
nisten sairauksien palvelumallin uudistamiseksi. Tietoteknologian hyödyntämistavoite näkyi 
myös kaupungin, oppilaitosten ja yritysten yhteisessä kasvusopimuksessa, elinkeinostrategiassa 
ja foorumtyöskentelyssä sekä koko kaupungin IT-strategiassa. Sosiaali- ja terveystoimen ja sen 
tietohallinnon strategiat hahmottivat hallinnonalan	kehitystyön	yleisiä	päämääriä,	kehityssuuntia,	
tavoitteita,	niiden	kriteereitä	ja	tavoitetasoja. 

Palvelujen kehityksessä kaupungilla oli päämääränä, että kehitystyö etenee vaikuttavuuteen ja 
kustannustehokkuuteen perustuen asiakas- ja työntekijälähtöisesti yhteistyössä yritysten kanssa. 
Kaupungin keskushallinto on perinteisesti tehnyt yritysyhteistyötä kolmella tavalla: 
1)  Kaupunki lähtee kehittämään suoraan palvelusektorille (räätälöityä) tuotetta. Tämä malli 

on ollut raskas taloudellisesti, sillä kaupunki maksanut tuotekehityksestä yrityksille. 
2)  Kaupunki ostaa yritykseltä tuotteita testattavaksi. Tätä on tehty talkootyönä, samalla arvioitu, 

olisiko tuotteesta hyötyä palvelussa. Malli työllistää työntekijöitä =>TeknologiaTerveysKes-
kus-hanke pohjaa tälle konseptille. 

3)  On myös voitu haastaa yritykset yhteistyöhön, jossa kehitetään yleisempään käyttöön tar-
koitettua innovaatiota. Omahoitohanke on nähty ensisijaisesti tällaisena hankkeena. 

Omahoitohankkeen suunnittelutiimi kartoitti	tietoteknisten	palvelujen	hyötyjä kirjallisuuskatsauk-
sella ennen hankkeen käynnistymistä. Hankesuunnitelmassa esitetyn kirjallisuuskatsauksen mu-
kaan tutkimustietoa oli käytettävissä vuonna 2004 puhelinneuvontaan ja ohjaukseen perustuvista 
järjestelmistä. Oulun omahoitohankkeen hankesuunnitelmassa viitataan puhelinneuvontaa koske-
vaan tutkimustietoon, jonka perusteella noin puolet soittajista on saanut avun puhelinneuvonnan 
perusteella, ensiavun ja vastaanoton käyntimäärät ovat vähentyneet 17–42 prosenttia. Erityisesti 
virka-ajan ulkopuolella tapahtuvalla neuvonnalla oli osoitettu saatavan terveydenhuollon koko-
naiskustannuksia vähennettyä. Puhelinneuvonnan organisoimisella on saatu puhelinliikenteen 
määrää vähenemään terveydenhuollon toimipisteissä jopa 97 prosenttia. Hankesuunnitelmassa 
viitataan myös terveystietoa välittävien web-palvelujen voimakkaaseen kasvuun. [76]



��

3   Kirjallisuuden ja omahoitohankkeen kehittämiskäytännöt

Stakes, Raportteja 9/2008

Osana tavoitteiden asettamista tilattiin Oulunseudun Osaamiskeskuksen toimeksiannosta 
asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveystoimen palvelujen	kustannustehokkuuden	kehittämisestä	
Oulun	seudulla. Lausunnon peruskysymyksetkin osoittivat tietoteknologian hyödyntämistavoit-
teen olevan kehitystyössä tärkeällä sijalla: 1) onko tietoteknologialla mahdollista tuottaa kunta-
laisten kannalta parempia palveluja kustannustehokkaammin kuin nyt? 2) kykenevätkö oululaiset 
avaintoimijat rakentamaan läpimurotratkaisun, 3) mitkä ovat epävarmuustekijät 4) miten saadaan 
ratkaiseva avaus aikaiseksi kehitysprosessin toteuttamiseksi? Lausunnon mukaan vastaukset ky-
symyksiin 1–2 olivat myönteiset, vastauksessa kysymykseen 3 korostuivat tilaaja-tuottajamallin 
selkiytymättömyys, muutosjäykkyys, valtakysymykset, resurssien niukkuus ja korkea kynnys 
suunnittelusta toteutukseen. Vastauksena kysymykseen 4 lausunnossa ehdotettiin omahoito-
järjestelmän kehittämisestä kärkiprojektina perustettavaan Wellness-instituuttiin, pohjustuen 
vahvaan näyttöön asiakaslisäarvoista ja syntyvistä säästöistä.  

Hankkeen suunnittelun käynnistyttyä käyttäjien	tarpeita koottiin myös teknologiayritysten 
asiakaspalautteesta. Dokumentaatiota tästä ei löytynyt hankesuunnitteluasiakirjoista.

3)  Ratkaisuideoiden valinta ja hankesuunnitelman täsmennys

Tietoteknologia valikoitui siis ratkaisuksi palvelujen ongelmakohtiin jo ennen hankesuunnittelun 
käynnistämistä. Hankesuunnitteluvaiheessa haarukoitiin konkreettisia ratkaisuideoita. Tähän 
tähtäsi myös kilpailija-analyysi,	joka toteutettiin	suunnitteluhankkeessa vuonna 2004. Omahoito-
konseptilla ei ollut kilpailijoita vuonna 2004. Tarjolla oli yksittäisiä palveluja, mutta ei hankkeessa 
suunnitellun kaltaista integroitua omahoidon palvelukokonaisuutta. Hankesuunnitelman mukaan 
vasta myöhemmin on alettu kehittää samansuuntaisia tuotteita. 

Hankesuunnittelutiimi ideoi ratkaisuvaihtoehtoja pohtimalla	palvelukorin	muodostumista,	
sitä, miten palvelut saataisiin yhdistettyä, ja millaista tuotetta teknologiaosapuolilta tähän tar-
vittaisiin. Tukihankkeen haastattelujen mukaan suunnitteluhankkeessa luotettiin suunnittelu-
hankkeeseen osallistuvien asiantuntemukseen palvelutoiminnasta. Asiantuntijoilla oli näkemys 
kysynnän ja tarjonnan pullonkauloista. Näin päästiin suoraan tarvekartoitusvaiheen yli visioi-
maan uutta teknologiapohjaista palvelukonseptia. Hankesuunnittelutiimi tarkasteli käyttäjien 
tarpeita ja vaatimuksia suhteessa teknologiayritysten tarjoamaan konseptiin. Menetelminä olivat 
ideariihi	ja käyttöprosessin	mallinnus	käyttötapauksien	avulla. Käyttötapaukset olivat kuvitteel-
lisen asiakkaan ongelmatilanteista lähteviä palvelukuvauksia, jotka olivat irti arjen rajoituksista. 
Näistä kirjoitettiin kuvauksia	(skenaarioita) pohjaksi palvelujen kehittämiselle. Ne ovat säilyneet 
suunnitelmassa. Potentiaaliset asiakkaat segmentoitiin asiantuntijatyönä karkeasti eri kroonisia 
sairauksia sairastaviin ryhmiin. Tarkempaa segmentointia ei tässä vaiheessa toteutettu. 

Vuonna 2004 teetettiin Technopolis Oy:n ja Sitran toimeksiannosta suunnittelutyön tueksi 
lisäksi taustaselvitys	kroonisten sairauksien omahoitopalvelusta	hankesuunnitelman	pohjustami-
seksi. VTT toteutti selvityksen. Toimeksiannon tavoitteena oli selvittää ovatko keskeiset toimijat 
kiinnostuneita ja valmiita kaavaillun omahoitopalvelumallin toteutukseen. Jos ilmapiiri oli myön-
teinen ja muut edellytykset löytyisivät, toimeksiannon tuloksena tuli olla esisuunnitelma, jonka 
pohjalta kroonisten sairauksien omahoitopalvelun kehittämis-, pilotointi- ja tuotteistushankkeen 
varsinainen suunnittelu voitiin aloittaa. Esisuunnitelmassa tuli myös ottaa kantaa siihen millaisen 
ohjausryhmän alaisuudessa toteutusprojekti tulisi tehdä, jotta keskeiset osapuolet ja sidostahot 
sitoutuvat sen tuloksiin, miten hanke tulisi rahoittaa sekä millaisella viiteaikataululla se voitaisiin 
toteuttaa. Esisuunnittelussa hyödynnettiin liiketoimintasuunnitelman tekomallia. 

Hankesuunnitelman mukaan kansallisen	omahoitohankkeen	yhteistyön avulla varmistetaan, 
että luodun omahoitoalustan teknologiset ratkaisut tukevat alueellista ja kansallista tietojärjestel-
mäarkkitehtuuria ja ovat muunneltavissa niihin yhteensopivaksi. Hus ja Oulu ovat tarkastelleet tätä 
yhteisesti rakennettaessa Oulun omahoitohankkeen ja Helsingin–Uudenmaan Sairaanhoitopirin 
yhteistyötä. Yritysyhteistyökumppanit sekä TietoEnator ovat olleet mukana tarkastelussa.
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Taulukossa 5 on esitetty yhteenveto omahoitohankkeen suunnitteluvaiheessa käytetyistä 
tiedonkeruun menetelmistä, kriteereistä, indikaattoreista ja mittareista. Liitteessä 3 on listattu 
tarkemmin omahoitohankkeen dokumenteista koottuja tavoitteita (taulukon rivi 2 tavoitteiden 
asettaminen) sekä niille asetettuja kriteereitä ja indikaattoreita tavoitteiden saavuttamisen mittaa-
miseen. Vertailun mahdollistamiseksi taulukko 5 on jäsennelty samoin kuin kirjallisuuskatsauksen 
hankesuunnitteluvaihetta kuvaava taulukko 2. 

TauluKKo 5. Tiedonkeruu palvelujen lähtötilanteesta

Vaihe Tiedon kohde tiedonkeruun mene-
telmä

menetelmän tuottama 
tieto

Muuttujat - indikaatto-
rit/ mittarit

1 
Lähtö-
tilanteen 
kartoitus

Palvelukokonaisuuksien 
toimijat

Asiantuntijatyö
Esiselvitys

Yhteistyökumppanit
Intressi osallistua

Palvelukokonaisuuksien 
toimijat (Palvelujen 
käyttäjät)

Kuntalaiskysely Asiakkaiden teknologian 
käyttötavat ja moti-
vaatio

Palvelukokonaisuuksien 
toimijat (tekniikan 
käyttäjät)

Teknologiayritysten 
asiakaspalaute

Palvelukokonaisuuksiin 
liittyvät prosessit, tapah-
tumat, toimenpiteet ja 
niihin liittyvät elementit

Selvitystyöryhmät Palveluprosessit, 
niissä käytössä oleva 
teknologia, vahvuudet, 
heikkoudet, teknologian 
hyödyntämismahdolli-
suudet
Eri tahojen näkökul-
masta

Palvelujen saatavuus, 
terveysaseman kuormi-
tus. Hoitoonohjauspal-
velu: osuus asiakkaista 
jotka pääsevät palvelun 
piiriin/jonossa olevien 
määrä

Laatu ja vaikuttavuus 
suhteessa muihin palve-
luntuottajiin

Kirjallisuuskatsaus Puhelinneuvonnasta 
saavutetut hyödyt

Käyntimäärät. 
Ensiavun käyntimäärät 
Vastaanoton käynti-
määrät 
Puhelinliikenteen määrä 
toimipisteissä
Kokonaiskustannukset 

2 
Tavoitteiden 
asettaminen

Strategiset kehitystyön 
päämäärät, tavoitteet

Strategia-asiakirjojen 
analyysi (so–te-toimen 
strategia, tietohallinto-
strategia)

Kehityksen lähtökohdat, 
(väestö-ym.muutokset), 
Strategiset päämäärät, 
tavoitteet liittyen yhteis-
kunnalliseen vaikutta-
vuuteen, palvelukykyyn, 
talouteen, toiminta-
tapoihin, rakenteisiin, 
henkilöstöön 

Sairastavuus, palveluihin 
kohdistuva kysyntä. 
Kuhunkin strategiseen 
tavoitteeseen liittyvät 
arviointikriteerit ja ta-
voitetasot (ks. liite 3)

Vaatimuksia ratkaisuille 
asettavat säädökset

Lainsäädäntöanalyysi Hoitotakuulainsäädän-
nön vaatimukset

Hoidon saatavuus

Vaatimuksia ratkaisuille 
asettavat säädökset

Yhteistyö kansallisten 
toimijoiden kanssa

Yhteensopivuus kansalli-
siin ratkaisuihin

Muutostrendien 
asettamat vaatimukset 
palveluille

3 
Ratkaisu-
mallin 
valinta

Ehdotus ratkaisuksi Teknologiayritysten 
esitys

Ehdotus ratkaisuksi Hankesuunnittelutiimin 
ideariihi

Skenaariot uusista 
esityksen mukaista tek-
nologiaa hyödyntävistä 
palveluprosesseista

Ratkaisumallien parem-
muus

Palvelujen kustannuste-
hokkuuden kehittämisen 
mahdollisuudet 

Asiantuntijanäkemys 
omahoitojärjestelmän 
mahdollisuuksista palve-
lujen kehittämiseksi

Ratkaisumallien parem-
muus

Asiantuntijatyö Ehdotus kroonisten 
sairauksien omahoito-
palveluksi



��

3   Kirjallisuuden ja omahoitohankkeen kehittämiskäytännöt

Stakes, Raportteja 9/2008

4)  Tuotetut suunnitelmat ja omahoitohankkeen toimijoiden käsitykset 
     hankesuunnitteluvaiheesta

Oulun kaupungin terveysjohtaja (suunnitteluhankkeen projektipäällikkö) sekä Eteri Oy:n 
toimitusjohtaja koostivat hankesuunnittelutyössä kertyneen tiedon omahoitohankkeen hanke-
suunnitelmaksi vuoden 2004 aikana. Hankesuunnittelutyö tuotti myös tiedottamissuunnitelman 
sekä puitesopimuksen. 

Hankesuunnitelman toteuttamiseen haettiin rahoitusta vuoden 2004 lopussa STM:ltä. 
Ministeriö ei rahoittanut hanketta.  Keväällä 2005 haettiin vaihtoehtoista rahoitusta omahoi-
tohankkeen toteuttamiseen Tekesiltä. Oulun kaupunki ja yritykset hakivat samanaikaisesti 
Tekesiltä rahoitusta erillisen teknologiaterveyskeskushankkeen toteuttamiseen. Teknologiater-
veyskeskushankkeeseen oli laadittu oma, erillinen hankesuunnitelma. Tekes edellytti kuitenkin, 
että nämä kaksi hanketta yhdistetään. Perusteluna oli, että teknologiaterveyskeskushankkeessa 
(TTK) kehitetään testauskäytäntöjä, ja omahoitohanke voi tuottaa teknologiaterveyskeskukselle 
ensimmäisen testattavan teknologian. Sekä teknologian testausmalli että teknologiapohjainen 
omahoitopalvelu oli tarkoitus ottaa käyttöön Kaakkurin terveysasemalla Oulussa. Hankkeiden 
suunnitelmien yhdistäminen tehtiin nopeassa aikataulussa keväällä 2005. Kesällä 2005 käytiin 
neuvottelut, ja uusi, yhdistetty hankesuunnitelma sai rahoitusta Tekesiltä loppusyksystä 2005. 
Uudessa suunnitelmassa Eterin roolina oli toimia neutraalina koordinaattorina hankkeelle ja 
asiantuntijana yrityksille ja kaupungille. 

Puitesopimus laadittiin yritysten, kaupungin, ammattikorkeakoulun, Wellness-instituutin 
ja yliopiston välille. Se antoi Eteri Oy:lle markkonointiyhtiön roolin. Sopimuksessa määriteltiin 
hankkeen tavoitteet, sopimusosapuolten rooli, hankkeen kesto, hankkeen organisaatio, rahoitus, 
tausta-aineiston ja tulosaineiston omistusoikeudet, tulosten käyttöoikeus, julkisuus, salassapito. 
Omahoitokonseptin liiketoimintasuunnitelman laatiminen oli yrityspartnerien muodostaman 
osakeyhtiön, Eteri Oy:n vastuulla. Omahoitohankkeeseen myöhemmin yhdistyvän teknolo-
giaterveyskeskuksen (TTK) liiketoimintasuunnitelma oli kaupungin vastuulla. Varsinaisia liike-
toimintasuunnitelmia ei laadittu hankesuunnitteluvaiheessa. Niitä ryhdyttiin konkretisoimaan 
vasta, kun omahoitokonseptia ryhdyttiin pilotoimaan vuonna 2007. 

Jotta käynnistyvä projekti saatiin ankkuroitua eri toimijatahojen arkipäivään, laadittiin 
tiedotussuunnitelma. Sisäisen tiedottamisen malli toteutettiin niin, että hankkeenetenemisestä 
raportoitiin sosiaali- ja terveystoimen johdolle. jonka mukaan pyrittiin toimimaan. Potilasjär-
jestöjen rooli tiedotussuunnitelmassa oli vahva. Yrityksiä ei sidottu hankkeeseen suunnittelu-
vaiheessa, vaikka ne tunnistettiin vahvoiksi vaikuttajiksi. Jo hankkeen alussa perustettiin Oulun 
kaupungissa hanketta ohjaava työryhmä, jossa on mukana eri hallintokuntien edustajia, jolloin 
hanketieto siirtyy kaupungin sisällä eri hallintokuntiin. Ryhmän jäsenet ovat antaneet myös 
aktiivisesti omia näkemyksiä, joita kuunneltu (mm. kuntalaisportaalin ja omahoitopalvelun 
yhteensovittaminen).  

Tukihankkeen toteuttamissa hanketoimijoiden haastatteluissa tuli esiin monia sellaisia 
seikkoja, joita hanketoimijat pitivät suunnitteluvaiheen etenemisessä tärkeänä ja onnistuneena. 
Esiin tuli myös joitain sellaisia seikkoja, joissa toimijat näkivät parantamisen varaa. Hanketoi-
mijoiden näkemykset suunnitteluvaiheesta (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat) 
tiivistettiin yhteisesti järjestettävän palaverin materiaaliin SWOT-taulukoksi. Hanketoimijoiden 
käsitykset suunnitelman laatimisvaiheesta muodostivat osan hankeanalyysiä. Sitä hyödynnettiin 
tukihankkeen järjestämissä interventioissa (ks. luku 4.2). Interventioissa tunnistettiin suunnitel-
man laatimiskäytäntöjen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä toimenpiteitä, 
joilla suunnitelman laatimiskäytäntöä tulisi jatkossa kehittää. 
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TauluKKo 6. Hankesuunnittelussa koetut vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhkat

Hankesuunnittelu

Vahvuudet
Laaja-alainen sitoutuminen, yhteinen käsitys idean hyvyy-
destä ja tahtotila sen toteuttamiseen
Hanketta toteuttamaan syntyi innovatiivinen verkosto
Tutkimus tukee hankeideaa

Heikkoudet
Suunnitelma jäi liian yleiselle tasolle
Hankkeen käynnistyminen venyi
Suunnitelma muuttui rahoituspäätöksen myötä
Yhteistyösopimus jäi epäselväksi johtaen erilaisiin käsityk-
siin siitä, mikä on kunkin panos ja rooli
Hankkeen tavoitteista ja niiden priorisoinnista ei käyty 
yhteistä keskustelua
Hankkeesta ei tiedotettu riittävästi

Mahdollisuudet
Kaupungin innovatiivinen yhteistyökulttuuri ja rakenteet

Uhkat
Kaupungilla ei ole toimintamallia tutkimusyhteistyöstä

3.2.2 Sähköisten palvelujen ja niitä tukevan tietoteknologian    
 rakentaminen 

Siirtymä hankesuunnitelman laatimisvaiheesta hankkeen toteuttamiseen tuo käytännössä esiin 
hankesuunnittelutyön riittävyyden ja suunnitelman toimivuuden. Tässä luvussa tarkastellaan, 
miten suunnitelmaa lähdettiin toteuttamaan: miten eri tahojen tarpeita ja vaatimuksia täsmen-
nettiin ja miten uusi palvelumalli ja sitä tukeva tekniikka rakennettiin vastaamaan näitä tarpeita. 
Ensin kuvataan, millainen muutosprosessin käsikirjoitus tai malli hankesuunnitelmasta välittyi 
(vrt. kuviossa 5 esitetty käsikirjoituksen malli). Seuraavaksi kuvataan, kuinka käsikirjoitus toteutui 
käytännössä. Kuvaus on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensin tarkastellaan, kuinka hankesuunni-
telman laatimisvaiheessa koottuja tietoja palvelujen lähtötilanteesta, tarpeista ja vaatimuksista 
täsmennettiin. Sitten tarkastellaan, kuinka omahoitopalvelusta ja siinä hyödynnettävästä tieto-
teknologiasta rakennettiin sähköinen omahoitopalvelu, jota ryhdyttiin koekäyttämään Kaakkurin 
terveysasemalla. 

1)  Muutosprosessin suunniteltu käsikirjoitus

Alkuperäisen hankesuunnitelman ja muiden dokumenttien mukaan lähtötilanteen täsmennys 
ja vaatimusmäärittely uudelle toimintamallille oli tarkoitus toteuttaa hankkeen ensimmäisessä 
vaiheessa hankkeen käynnistyttyä seuraavasti:

1. Kartoitetaan lähtötilanne: Toimintaprosessit [d4] kartoitetaan ja analysoidaan OPAL/tutkimus ja vaikutta-
vuus-hankkeessa) [d5][d7][d8]

 a. Arvioidaan kroonisten sairauksien esiintyvyys ja hoitokustannukset [d5]
 b. Tarkastellaan interventioiden kustannusvaikutuksia erilaisilla laskentavaihtoehdoilla [d5]
 c. Arvioidaan, millaiset resurssit on lähtötilanteessa kiinnitetty kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn, 

hallintaan ja hoitoon [d5]
2. Tuotetaan vaatimukset uudelle järjestelmälle[d8] määrittelemällä lähtötilanteen ongelmat ja tavoitteet 

uudelle järjestelmälle [d7][h8] 
 a. Uusi teknologia integroidaan olemassa oleviin järjestelmin (yhdeksi kokonaisuudeksi käyttäjälle) 

[d4][d8]
 b. Teknologiasta kehitetään yksinkertaista, jotta sen omaksuminen/ käyttö ei vie liikaa aikaa ja se vastaa 

tarpeita.[d4] 
 c. Teknologiasta kehitetään luotettavaa [d4]
 d. Tiedon muokkaus käyttäjän määrittelemien profiilien mukaisesti (henkilökohtaisen terveystiedon 

jakelun)[d8]
 e. Tietoturva ja tietosuoja tiedonsiirrossa ja tietoturvassa varmistetaan [d8]
  i. Noudattaa kansallisia standardeja ja suosituksia (CDA, HL7 rajapinnat), tiedon oikeellisuus, tiedon 

alkuperä todennettavissa [d7][d8]
  ii. Salauksessa käytetään erilaisia menetelmiä riippuen ATJ:stä [d7]
3. Tuotetaan yleistettävät mallit terveydenhuollon ja asiakkaiden prosessien kuvaamiseen ja optimointiin 

toiminnan laadun ja tehokkuuden näkökulmista [d8]
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Ratkaisun rakentamisen esitettiin hankesuunnitelmassa etenevän seuraavien vaiheiden kautta:

4. Mallinnetaan uudet palvelukokonaisuudet [d7] ja niiden kustannuslaskelmat (laskelmat omahoitopalvelun 
kilpailukykyisyydestä markkinoilla [d5]. 

 a. Mallinnetaan palvelukokonaisuudet
 b. Tuotetaan kustannushyötylaskelmat ja niihin pohjaava liiketoimintasuunnitelma [d5]
 c. Vaikuttavuuden arviointi etukäteen osapalvelujen kautta[d8]
5. Suunnitellaan ja toteutetaan palvelukokonaisuudet: Kehitetään tai liitetään olemassa olevat osapalvelut integ-

roiva käyttöliittymä sekä käyttäjätietokanta ja tunnistamismoduli ydinjärjestelmään/alustaan (Eteri)[d7][d8], 
tuotetaan tietosisällöt (OMSU) ja näitä hyödyntävät toimintamallit (OMTEK) [d7]

 a. Kehitettävät palvelukokonaisuudet
  i. terveys- ja palvelutiedon hankinta
  1. teemoittaiset tietokokonaisuudet
  2. kysymys-vastauspankki
  3. tunnistettavat kysymykset asiakkaan haluamalle taholle
  4. personal file
  ii. palveluvaraukset
  1. ohjattuna ammattihenkilöiden avustuksella 
  2. suojatusti asiakkaan tunnisteen avulla
  iii. aktiivinen omahoito
  1. diabetesjärjestelmä – mittaustulosten syöttö ja palaute niistä
  2. ohjattu painonhallinta- ja liikunnan edistämisjärjestelmä
  3. sähköinen lääkemääräys
  iv. informaation jakelu
  1. Tieto terveysaseman toiminnan muutoksista
  2. toimenpiteisiin ja tutkimuksiin ohjeistus
  3. tiedottaminen tehdyistä tutkimuksista
  4. jonotiedot
  5. hoitotapahtuman jälkeinen seurantatieto
  v. Kotihoidon tuki
  1. kotihoidon työnallinnan ja tiedonvälityksen parantaminen
  2. asiakastiedon saatavuuden parantaminen pf-sivuston avulla
 b. Käytettävyyssuunnittelun (käyttäjäpalautteen jatkuvan keruun ja seuranta) integrointi tuotekehitykseen 

[d8]

Hanke ei kuitenkaan toteutunut suunnitellun mukaisesti. Seuraavassa kuvataan toteutunut 
käytäntö.

2)  Muutosprosessin toteutunut käsikirjoitus: Lähtötilanteen täsmennys ja 
     vaatimusmäärittely

Kun positiivinen rahoituspäätös tuli lokakuussa 2005, kaupunki laittoi hankkeen projektipäällikön 
toimen auki. Projektipäällikkö aloitti tehtävänsä maaliskuussa 2006. Suunnitelman vaiheet 1 ja 
2 olemassa olevien prosessien, tarpeiden ja interventioiden kustannusvaikutusten arvioinnista 
järjestelmävaatimusten tuottamiseksi oli tarkoitus tehdä Omahoitohankkeen tutkimusosiossa, 
OPAL-hankkeessa. Tutkimussiolle ei kuitenkaan myönnetty rahoitusta. Hankesuunnitelman mu-
kaan tarkoituksena oli, että OPAL-tutkimusosiossa tuotetaan mittarit ja indikaattorit hankkeen 
tuotosten mittaamiseen. Tämä näkyi tutkimushankkeen tavoitteissa kartoittaa lähtötilanteessa 
kroonisten sairauksien esiintyvyyttä, hoitokustannuksia ja resursseja, joihin muuttunutta tilannet-
ta olisi voinut verrata. Tarkoituksena oli käyttää mm. elämänlaatumittaria. Asiakastietojärjestelmä 
ei tukihankkeen haastateltavien mukaan tuottanut sellaista seurantatietoa palvelu- ja asiakas-
prosesseista, jota voisi käyttää indikaattoritietona. Effican käyttö oli vielä kirjavaa, koska siinä ei 
käytetty strukturoitua tietoa. Koska OPAL-hanke ei käynnistynyt, ei myöskään lähtötilannetta 
kuvaavia indikaattoreita saatu määriteltyä. Lähtötilanteen kartoitus jäi siis hankesuunnitelman 
laatimisvaiheessa kerätyn tiedon varaan sekä hiljaiseksi tiedoksi, jota kehitystyöhön osallistuvilla 
palveluntuottajilla oli. 
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3)  Muutosprosessin toteutunut käsikirjoitus: Ratkaisumallin rakentaminen 

Kun rahoitusta lähtötilanteen analysoinnille ei saatu, uusia asiakas- ja palveluprosesseja lähdettiin 
hankkeessa mallintamaan kaupungin omana työnä ilman kuvauksia olemassa olevista palvelu-
kokonaisuuksista, niihin liittyvistä palveluprosesseista ja niiden täsmällisistä kehityshaasteista. 
Lähtötilanteen kartoituksen ja vaatimusmäärittelyjen puute koettiin ongelmalliseksi. Kyseessä 
oli uusi idea, ja tavoitetilan hahmottaminen koettiin vaikeaksi: Palveluntuottajilla ei ollut tietoa 
siitä, mitä palvelulta halutaan ja miten uusi teknologia vaikuttaa palveluun terveydenhuollon 
näkökulmasta. Liiketoimintasuunnitelmia ei ollut hahmoteltu hanke- tai konseptinsuunnittelu-
vaiheessa. Tarkoitus oli, että koekäytön aikana vaatimukset tultaisiin täsmentämään hyödyntäen 
mm. käytettävyystestauksen, henkilökunnan palautteen ja koekäyttäjien palautteen tietoja. Li-
säksi oli tarkoitus tehdä kevään aikana koekäyttäjille kysely, jolla selvitetään palvelun vaikutusta 
koettuun omahoitoon, ja siihen, oliko palvelusta apua/tukea. 

Terveyskeskuksen asiakasprosessien mallinnus käynnistyi toukokuun lopussa 2006. Tällöin 
Eteri Oy esitti listan uusista asiakas- ja työprosesseista, jotka tuli kuvata. Astma- ja diabetes-poti-
laan hoitoonohjausprosessi otettiin ensimmäisiksi kuvattavaksi. Käytännössä prosessityöryhmä 
lähti keväällä liikkeelle listasta palvelupaketteja, jotka purettiin auki. Näitä olivat mm asiakkaan 
avoterveydenhuollon käynti lääkärillä (krooninen sairaus/ akuutti sairaus), röntgenprosessit ja 
laboratorioprosessi. Prosesseissa kuvattiin, miten on suunniteltu, että asiakkaan eteneminen 
tapahtuisi sähköisessä palvelussa, kuka hoitaisi asiakasta ja käsittelisi hänen tietojaan. Työko-
kemus toimi ensisijaisena tiedon lähteenä, jonka avulla prosessit mallinnettiin. Toimijat olisivat 
halunneet ensin mallintaa olemassa olevat prosessit. Samalla olisi voinut arvioida vaikuttavuutta. 
Kun tähän ei ollut resursseja, lähdettiin mallintamaan perusasiakasprosessi, joka käy astmaati-
kolle, diabeetikolle ja muille kroonisesti sairaille. Niitä ei lähdetty yksilöimään, vaan ne kuvattiin 
yleisellä tasolla, jotta kuvausta voi soveltaa laajalti.

Prosessikuvaukset toivat uusia vaatimuksia teknologialle, jota oli rakennettu jo suunnittelu-
hankkeesta asti. Kaupunki antoi ensimmäiset prosessikuvaukset yrityksille kesällä. Jotta kehitettävä 
teknologia saataisiin sopimaan yhteen olemassa olevan kanssa, kaupunki palkkasi yhden yrityksen 
työntekijän osa-aikaisesti sovittamaan kehitettävää tekniikkaa yhteen kaupungin järjestelmien ja 
palveluprosessien kanssa. Lokakuussa kaupunki palkkasi lisäksi työntekijän toisesta teknologia-
yrityksestä osa-aikaisesti sovittamaan käyttöliittymää yhteen palveluprosessien kanssa. 

Kun prosessien mallinnus jäi kaupungin tehtäväksi, kaupungilla ei aluksi ollut käytössään 
mitään mallinnuksen työkaluja, vaan prosesseja kuvattiin Word-ohjelmalla. Sitten käyttöön 
saatiin QPR-ohjelma. Kaupunki sai QPR-mallinnuksen koulutusta ammattikorkeakoululta. 
Prosessityöryhmässä oli mukana lääkäri, terveyskeskusavustaja ja diabeteshoitaja. Keväästä asti 
Kaakkurin terveysaseman henkilöstöä, joka valikoitui koekäyttämään omahoitopalveluja käy-
tännössä, osallistui asiakasprosessien määrittelyyn. He osallistuivat myös AMK:n järjestämään 
koulutukseen, jonka työnantaja osti työntekijöille. 

Suunnitelman mukaan osana kehitystyötä tuli tehdä mallinnettujen palvelujen kustan-
nushyötylaskelmat ja niihin pohjaava liiketoimintasuunnitelma. Konsepteja ja niiden vaikutta-
vuutta oli tarkoitus arvioida etukäteen osapalvelujen kautta. Nämä toiminnot eivät toteutuneet 
suunnitellulla tavalla, sillä tähän osioon ei saatu rahoitusta. Syksyllä 2006 neuvoteltiin Oulun 
Yliopiston kanssa, että jatkohankkeessa tilattaisiin prosessien kustannuslaskelmat yliopistolta. 
Vanha prosessi voitaisiin mallintaa ja laskea muilta terveysasemilta, uusi Kaakkurista. Keväällä 
2007, kun uudet sähköiset palvelut olivat koekäyttövaiheessa, hankkeessa ryhdyttiin laatimaan 
nykyisten prosessien kuvausta ja kustannustehokkuuslaskelmia, joita oli tarkoitus verrata uusien 
mallinnettujen prosessien kustannuslaskelmiin, testaten terveydenhuollon kustannustehokkuus-
prosessilaskentaa.

Omahoitoalustaa kehittävät yritykset olivat aloittaneet tuotekehityksen jo paljon aiemmin eli 
heti, kun suunnitteluhankkeessa määriteltiin sosiaali- ja terveydenhuollossa ratkaistavia ongelmia 
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ja laadittiin skenaariot ja visiot siitä, millaisia palvelut tulisivat olemaan tulevaisuudessa. Teknisillä 
partnereilla oli olemassa suuri määrä erilaisia erillisiä, olemassa olevia palveluita (moduuleita). Osa 
näistä (kuten diabetesjärjestelmä) oli integroitu Efficaan. Tekninen alusta joka yhdistäisi moduulit, 
oli se uusi innovaatio, jota yritykset ryhtyivät kehittämään. Sitä pyrittiin rakentamaan niin, että 
asiakkaiden profiilit määrättävät sitä tukea mitä hänelle tarjotaan (tiedontarjonta =>eriasteisen 
tuen tarjonta). Käyttöliittymä oli tarkoitus rakentaa ohjaamaan käyttäjää näihin tasoihin. Tekniikan 
kehittäminen tiivistyi syksyllä 2005 heti rahoituspäätöksen selvittyä. Tukihankkeen haastattelujen 
mukaan yritykset integroivat standardeista ja laeista tulevia vaatimuksia tekniikan kehittämiseen. 
Mukana olevat yritykset kuvasivat omaavansa lakien ja standardien vaatimukset aiempien kehit-
tämiskokemusten pohjalta. Tuotekehitys lähti liikkeelle niistä skenaarioista (visioista), jotka oli 
kuvattu alkuperäisessä hankesuunnitelmassa. Näistä teknologiatoimittajat saivat tiedot, tietotyypit 
ja tietosisällöt kehitystyöhön. Osittain eri yritysten tarjoamat moduulit olivat päällekkäisiä tai 
toisiaan täydentäviä. Pilotointivaiheessa kaupunki halusi jättää päätösvallan kansalaiselle, mitä 
hän haluaa käyttää. Kaupungilla oli tarkoitus kilpailuttaa sisällöt myöhemmin. 

Omahoitojärjestelmän ja omahoidon palveluprosessien kehittäminen ristesi konkreetti-
sesti ensimmäisen kerran kesällä 2006, kun palveluntuottajat antoivat kroonisten sairauksien 
palveluprosessin yrityksille, jotta yritykset voisivat suunnitella omahoitojärjestelmän siihen 
sopivaksi. Syyskuun lopussa teknologiatoimittajat esittivät hankkeen johtoryhmälle omahoidon 
käyttöliittymän ensi kertaa. Sivut olivat vielä silloin alkutekijöissään. Niissä ei vielä näkynyt se, 
kuinka teknologia tukisi uutta asiakasprosessia. Syyskuisen esittelyn jälkeen kaupunki palkkasi 
yrityksen työntekijän kaupungin palkkalistoille 1 pv/vk sovittamaan yhteen kesällä kuvattuja 
palveluprosesseja ja syyskuussa esitettyä omahoidon järjestelmää. Yhteistyö palveluntuottajan ja 
teknologiatoimittajan välillä toteutettiin käytännössä siten, että tekninen ja prosessiasiantuntija 
työskentelivät rinnan sovittaen yhteen palvelua ja tekniikkaa. Prosessikuvauksiin perustuvat 
tarpeet ja vaatimukset tekniikalle täsmentyivät sovitustyön yhteydessä. Ne aiheuttivat tarvetta 
tekniikan muuttamiseen. Kaikkia vaatimuksia ei voitu enää syksyllä 2006 teknisesti toteuttaa, vaan 
ne jätettiin talteen jotta niihin voitiin palata myöhemmässä vaiheessa, kun alusta olisi valmiimpi. 
Asiakasprosessit menivät myös koulutusmateriaaliksi. Niitä käytiin henkilökunnan kanssa läpi, 
ja henkilökunta pohti omia työprosessejaan suhteessa asiakasprosesseihin. Koulutuksesta ja 
sen tuottamista työprosesseista tuli lisää vaatimuksia tekniikalle. Teknologiatoimittajat pyrkivät 
päivittämään tekniikkaa uusien vaatimusten mukaisesti. 

Myös omahoitojärjestelmän ja sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien tietojärjestelmi-
en yhteensovitus käynnistyi syyskuussa omahoitojärjestelmää kehittävän yrityksen työntekijän 
tultua kaupungin palkkalistoille. Koska monet sovelluksista, kuten palvelujen varausjärjestelmä 
ja laboratoriotulosten välitys, edellyttivät integrointia potilastietojärjestelmään, käynnistettiin 
neuvottelut Tieto-Enatorin kanssa lokakuussa 2006. 

Lokakuussa 2006 tehtiin yritysten tuotekehitysympäristössä ensimmäinen käytettävyys-
testaus käyttötapauksilla. Seuraava käyttötapaustesti tehtiin marraskuussa. Käyttäjien palaute 
kerättiin kvalitatiivisesti ja käytettiin tekniikan edelleen kehittämiseen. Uusia tarpeita priorisoi-
tiin sen mukaan mitä on mahdollista vielä muuttaa. Järjestelmän käytettävyystestauksista sekä 
teknisen alustan sisällöllisestä väliarvioinnista tuotettiin toiminnallisia vaatimusmäärityksiä 
teknisten määrittelyjen rinnalle. Teknistä testausta tehtiin koko ajan. Kukin yritys testasi omat 
komponenttinsa. Omahoitoalustan tuotekehittäjäyritys asetti muille vaatimukset komponenttien 
sovittamisesta yhteen alustassa. 

Call Center oli listattu alkuperäisestä suunnitelmassa yhdeksi käyttöön otettavaksi sovelluk-
seksi. Sitä ei kuitenkaan toteutettu kehitystyön ensimmäisessä vaiheessa, sillä puhelinpalvelulii-
kenne oli hoitoonohjauksella parantunut merkittävästi syksyn 2006 aikana. Omahoitopalveluista 
valittiin ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otettavaksi astman ja 2-tyypin diabeteksen sähköiset 
palvelukokonaisuudet ja niitä tukevat tietotekniset järjestelmät (omahoitoalustalle liitettävät mo-
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duulit). Diabetes-järjestelmän integrointi alustaan odotti sitä, että integrointiin saataisiin rahaa. 
Ensimmäisessä vaiheessa ei myöskään rakennettu käyttöliittymää lääkärille, vaan ainoastaan 
kansalaisille. Uusia työprosesseja luotiin teknologiaterveyskeskuksessa (TTK). Neljäkymmentä 
kuntalaista oli mukana koekäytössä sen alkaessa keväällä 2007. Omahoitoalustalla olivat tuolloin 
seuraavat palvelut:
•	 hyvinvointi (terveyttä koskeva tieto, ravinto, painonhallinta, liikunta, tupakka, ryhmät)
•	 terveystieto ja hoito-ohjeet (terveys ja sairaustietoa astmasta) 
•	 aktiivinen omahoito (Prowellnessin diabeteksen omahoitomoduuli) 
•	 terveysneuvonta (kysymys- ja vastauspankki, verkkolääkärit, verkkohoitaja)
•	 terveyspalvelut (tieto alueen palveluntuottajista) 
•	 keskustelut (vertaistuki) 
•	 oma terveyskortti (tänne kirjauduttiin Vetuma-pankkitunnisteilla. Korttiin kirjattiin omaa 

terveystietoa välitettäväksi hoitoon osallistuville) 
•	 mukautetut sisällöt (selkokieli, ääni-kuva). 

Efficaan integroitavat palvelut kuten jonotiedot, sähköinen ajanvaraus ja laboratoriotietojen 
välitys eivät vielä omahoitohankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutuneet, vaan ne oli tarkoi-
tus lisätä alustalle myöhemmin. Sähköinen lääkemääräys jätettiin odottamaan valtakunnallisia 
ratkaisuja. 

Hankkeeseen aktiivisesti osallistuneiden lisäksi hankkeesta välitettiin konseptinrakennus-
vaiheessa eri tavoin tietoa eri tahoille. Palveluntuottajatahon johtaja ja ylihoitaja osallistuivat 
hankkeen työntekijöiden mukana pohtimassa uusia asiakasprosesseja, joista osassa katsottiin 
myös työntekijän toiminta. Järjestöille tiedotettiin hankkeesta. Varsinaiseen kehitystyöhön ne 
eivät osallistuneet. Johtoryhmätason toimijoille tiedotettiin hankkeen etenemisestä säännölli-
sesti sekä tilaajapuolella että tuottajapuolella, jossa oli mukana myös operatiivinen taso. Apu-
laiskaupunginjohtajaa informoitiin kevään 2007 aikana ja esiteltiin hanketta. Työntekijätasolla 
ankkurointi sisälsi säännölliset terveysasemapiirin vierailut, jolloin työntekijöiltä otettiin myös 
vastaan kehittämisideoita. Hankkeesta kerrottiin avoimesti, että innovaation ensimmäisenä 
käyttöön ottava teknologiaterveyskeskuksen (TTK) henkilöstö ”pureskelisi” uutta palvelua. Sen 
levittäminen ja siihen vaikuttaminen toteutettaisiin koulutuksen kautta. Lisäksi koekäyttäjistä osa 
oli henkilöitä, jotka eivät menneet töihin teknologiaterveyskeskukseen (Kaakkurin terveysase-
ma). He olivat avaintoimijoita järjestelmän levittämisessä muihin terveysasemapiireihin. Joitain 
käytäntöjä/työprosesseja on suunniteltu pienin askelin mallinnettavaksi muissa terveysasema-
piireissä jo ennen palvelun siirtymistä. Näitä olivat esimerkiksi hoitajan ja lääkärin työnjakoon 
liittyvät toimintatavat. 

Taulukkoon 7 on koottu ne menetelmät, joita suunniteltiin käytettäväksi ja käytettiin ra-
kennettaessa konkreettista omahoidon sähköistä palvelukonseptia. Taulukossa on korostettu 
kursiivilla se tiedonkeruu, jota suunniteltiin mutta joka ei saanut rahoitusta. Hankkeessa piti 
etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja kyseisten tietojen kokoamiseen. 

Tukihanke keräsi sähköisen omahoitokonseptin rakentamiseen osallistuneiden toimijoiden 
käsityksiä hankkeen konseptinrakennusvaiheen onnistumisesta. Haastatellut hanketoimijat on 
listattu liitteessä 2. Käsitykset on esitetty taulukossa 8. Ne on koottu käsityksiksi hankkeessa to-
teutuneen konseptinrakennustyön vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista.
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TauluKKo 7. Konseptinrakentamiseen esitetyt ja siinä käytetyt menetelmät ja niiden tuottama tieto

Vaihe Menetelmä Tuotettava tieto

1 
Lähtötilanteen, sen 
haasteiden ja tarveti-
lan täsmennys, 

Olemassa olevien toimintaprosessien ja niiden 
kustannusvaikuttavuuden analyysi (ei toteu-
tunut) 

Kroonisten sairauksien esiintyvyys
hoitokustannukset
Interventiovaihtoehtojen kustannusvaikutukset
Hoitoon kiinnitetyt resurssit
Asiakkaiden elämänlaatu

2. 
Tarpeiden analyysi, 
tavoitteiden asetta-
minen, ratkaisujen 
etsintä

Vaatimusmäärittely (ei toteutunut) Lähtötilanteen ongelmien täsmentäminen
Tavoitteiden täsmentäminen
Ratkaisuvaihtoehtojen täsmentäminen ja 
valinta

3 
Ratkaisumallien 
rakennus

Uusien palvelukokonaisuuksien mallinnus 
(QPR-ohjelmalla) palveluntuottajien toteutta-
mana
Kustannusvaikuttavuuslaskenta

Sähköisten palvelukokonaisuuksien kuvaus
Kustannushyötylaskelmat

Tekniikan rakennus teknologiatoimittajien 
toteuttamana

Tekniikan ominaisuudet

Yhteiskehittely: yhteiset palaverit + palvelun-
tuottajat palkkasivat teknologiayrityksistä hen-
kilökuntaa sovittamaan yhteen uusia palveluja 
ja kehitettyä tekniikkaa 

Uusia palvelukokonaisuuksia palvelevan teknii-
kan ominaisuudet

 
TauluKKo 8. Hanketoimijoiden käsitykset konseptinrakennusvaiheesta

Vahvuudet Heikkoudet

Vahva kytkentä talon strategioihin ja suunnitelmiin

OPAL-hankkeen puutetta onnistuttiin paikkaamaan palk-
kaamalla kaksi työprosessit tuntevaa henkilöä päävastuu-
seen hankkeessa ja mallintamaan prosesseja

Lähtötilanneanalyysi ei saanut rahoitusta, ja nykytilan 
analyysi sekä muutosindikaattoreiden arvojen määrittely 
sekä kustannushyötylaskelmat jäivät lähtötilanteessa 
puuttumaan

Prosessien mallinnukseen saatiin QPR-ohjelma ja koulutus 
sen käyttöön

QPR on hyvä, mutta ei riittävä työkalu kuvaamaan palve-
lutoiminnan kokonaisuutta. Korvaavien toimien etsiminen 
on viivästyttänyt hanketta ja aiheuttanut kustannuksia.

Prosessien ja tekniikan yhtäaikaiseen kehittämiseen löytyi 
yhteistyön malli

Prosessien mallinnus lähti liikkeelle vasta tekniikan kehi-
tyksen jälkeen eikä prosesseista nousevia tarpeita saatu 
enää hyödynnettyä tekniikan kehityksessä optimaalisesti. 
Yhteiskehittelyn toimintatapoja jouduttiin etsimään pit-
kään. On edellyttänyt kulttuurin muutosta

Avoin yhteistyö- ja kommunikaatioilmapiiri Konkreettinen työsuunnitelma (yhdessä määritelty "kä-
sikirjoitus") puuttui. Toimijoilla oli erilaisia näkemyksiä 
etenemisestä ja eri tahojen roolista ja panoksista. Hank-
keen sisäisessä tiedonkulussa ja tiedottamisessa ulospäin 
oli kehittämisen varaa.

Yritysten olemassa olevat moduulit on testattu jo muualla

Teknologiaterveyskeskus- ja omahoitohanke on onnistuttu 
nivomaan yhteen tuottamaan lisäarvoa toisilleen

Hitaasta etenemisestä johtuva tarve rajata sitä, mitä palve-
luja hankkeessa voidaan ottaa koekäyttöön

Mahdollisuudet Uhkat

Hanke tarjoaa foorumin uudenlaisen yhteistyön opette-
luun, yhteiset suunnittelupäivät, jossa käytännön yhteis-
työn tapoja kehitetään

Yhteiskehittelyn vaatima kulttuurin muutos haastava 
hankkeen jo ollessa käynnissä. Pelisäännöt yhteiskehitte-
lyyn eivät ole selvillä. Toimijoiden rooleja ja panostusta 
ei saada sovittua, sitoutuminen heikkenee, heikentää 
luottamusta partnereiden välillä

Hankkeessa yhdistyy testaustoiminnan (TKK) ja uuden 
laajoille markkinoille tarkoitetun sähköisen omahoitopal-
velun kehitteäminen

Muutos sähköisiin palveluihin ja teknologiaterveyskeskus-
toimintaan on markkinoitava työntekijöille lyhyellä aika-
välillä. Koulutus on tehtävä massakoulutuksena, jolloin 
muutosvastarinta voi olla uhkana.

Yhteistyö yliopiston, ammattikorkeakoulun ja tutkimus-
laitosten kanssa, joissa voidaan toteuttaa osahankkeita 
(kuten kustannushyötyanalyysi)

Tutkimusrahoituksen puute, hankerahoituksen jaksot-
taisuus. Johtavat myös riskiin siitä, etteivät yritykset tai 
kaupunki saa selkeää näyttöä muutoksen hyödyistä = 
referenssiä. Kehitetyn palvelukonseptin yleistettävyydestä 
ei ole tietoa.

Effica-yhteistyön käynnistyminen
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3.2.3 Sähköisten palvelukonseptien käyttöönotto Omahoitohankkeessa

1)  Käyttöönoton suunnittelu

Käyttöönottosuunnitelma laadittiin jo omahoitohankkeen suunnitteluvaiheessa. Hankesuunni-
telman mukaan käyttöönoton oli tarkoitus toteuttaa neljässä eri vaiheessa seuraavasti:

1. Toteutetaan suunnitelmallinen (asiakkaiden ja) työntekijöiden koulutus/ohjaus riittävän osaamistason ja 
motivaation saavuttamiseksi (TYKES) [d4] [d8], mittarina täydennyskoulutukseen osallistuvien määrä 
[d4]

 a. tekniikkaa hyödynnetään syvällisesti [d4]
 b. prosessien muutokset tulevat pysyviksi [d4]
2. Varmennetaan muissa osahankkeissa syntyvien tulosten toimivuus ja pilotoidaan konsepti {59[d7][d8]
 a. rekrytoidaan 40 kansalaiskäyttäjää ja 5 th ammattilaista jotka toteuttavat käyttötapauksia ja antavat 

tarvittavan palautteen (testausasiantuntemus saadaan yrityksiltä)[d8] teknisten puutteiden korjaamiseen 
osallistuvat yritysten asiantuntijat [d8]

 b. kliininen asiakas- ja työprosessien testaus aidossa teknisessä ympäristössä [d8] Koko kaupungin alueella 
[h9] Prosessien jatkokehittäminen toteutetaan OTE2-hankkeessa ja TTK:ssa. Muutosten toteuttamiseen 
toimintamalleihin osallistuvat OPAL-asiantuntijat) [d8] [d8]

  i. Oulun kaupungissa väestötason testaus ja kehittäminen 31.12.2006 alkaen, Väestötason pilotointi 
toteutetaan paitsi Oulussa myös Helsingissä osana Kroonisten sairauksien ehkäisyä ja hoitoa ja 
Turussa [d7]

  ii. Muodostetaan koordinaatioryhmä muiden omahoitohankkeiden kanssa tehtävään yhteistyöhön[d8] 
Kansallisen yhteistyön tavoitteena on se, että saadaan kehitettyä tuotteita, joilla on toimintaedelly-
tykset laajemminkin kuin Oulussa. [h1]

  iii. Tuodaan Oulun omahoitohankkeen ydinosaaminen kansalliseen käyttöön
3. Arvioidaan palvelun vaikuttavuus kaupungin tasolla[d8]
4. Luodaan TTK-toiminta-yhteistyö- ja projektitoiminnan malli ja toimiva sopimusmenettelytapa [d8][d2]

Tarkempaa testaus- ja käyttöönottosuunnitelmaa ei hankkeessa ollut vielä luotu syksyllä 2006. 
Osana sitä oli tarkoitus päättää siitä, kuinka tiedot 40 kansalaiskäyttäjän ja viiden ammattikäyt-
täjän testauspalautteesta koottaisiin ja kuinka järjestelmää päivitettäisiin palautteen pohjalta. 
Suunnitelmalle haluttiin etsiä lisäsisältöä koekäytöstä. Käyttötapaustestausta varten tarkoitettu 
testaussuunnitelma saatiin valmiiksi keväällä 2007. Se jäi yleiselle tasolle, ja olisi tukihankkeen 
haastattelujen mukaan vaatinut tarkennusta. Suunnitelmaan sisältyivät toistuvat palaverit, joissa 
annettiin testauksen perusteella esiin nousseet korjausehdotukset, ja joiden toteutuminen tar-
kastettiin aina seuraavassa tapaamisessa. 

Kun koekäyttö viivästyi, myös järjestelmän levittämisen aikataulu siirtyi. Konkreettisen 
levittämissuunnitelman laadintatyö oli tarkoitus käynnistää 1.6.2007 alkaen Kaakkurin terveys-
asemalta saatuihin kokemuksiin pohjaten. Levittämissuunnitelma oli tarkoitus tehdä kaupungin 
ja yritysten yhteistyössä. Liiketoimintasuunnitelman laadinta oli Eteri Oy:n tehtävänä ja Well-
ness Instituutti oli lupautunut olemaan tarvittaessa tukena. Levittäminen oli tarkoitus toteuttaa 
asteittain kaupungin muille terveysasemille, lähtien Kaakkurin Terveysasemalta, astmaatikoista. 
Täällä oli myös tarkoitus luoda toimintamalli, jonka avulla lähdettäisiin kouluttamaan muiden 
alueiden henkilökuntaa. Kaakkurin terveysasemasta oli tarkoitus luoda teknologiaterveyskeskus 
(TTK), terveydenhuollon uusien teknologioiden arvioinnin asiantuntijayksikkö. Yritykset ovat 
ilmoittaneet osallistuvansa TTK-valmennukseen ja sitä kautta olevansa mukana rakentamassa 
testausmallia. Ainakin osa yritystoimijoista oli tehnyt sopimuksen koulutuksesta ammattikor-
keakoulun kanssa. 

Omahoitopalvelun vaikuttavuustutkimus oli tarkoitus toteuttaa osana kaupungin tason 
käyttöönottoa. Tutkimuksessa oli tarkoitus selvittää palvelun käyttöönoton vaikutusta asiak-
kaiden elämänlaatuun, palvelujen saatavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja palvelun hakeutu-
misprosesseihin. Vaikuttavuuden arviointiin Oulun alueella on laadittu suunnitelma keväällä 
2007. Vaikuttavuuden arvioinnin pohjatietoja oli tarkoitus alkaa kerätä elokuussa 2007 niiltä 
terveysasemilta, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön uutta omahoidon toimintamallia ja sitä 
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tukevaa teknologiaa. Kustannushyötylaskelmat tehdään tässä yhteydessä. Siinä hyödynnetään 
prosessien kustannuslaskelmia, joita tehdään keväällä. Muu ansaintalogiikan suunnittelu jää 
omahoitohankkeen seuraavaan vaiheeseen.

Seuraavassa on kuvattu, kuinka käyttöönotto toteutui käytännössä vaihe vaiheelta syksyllä 
2006 ja keväällä 2007. Koulutus (suunnitelman vaihe 1) ja järjestelmän tekninen testaus (suun-
nitelman vaiheeseen 2 liittyvä osavaihe) ajoittuivat molemmat syksyyn 2006, kliininen testaus 
ajoittui kevääseen 2007. Tässä kuvataan ensin testauksen ja sitten koulutuksen toteuttamista. 

2)  Käyttöönoton toteutuminen

Järjestelmän	tekninen	testaus	ja	koekäyttö
Koekäytön tavoitteeksi oli asetettu palvelumoduulien yhdistäminen, testaus ja kehittäminen. Jo-
kainen teknologiatoimittaja testasi omat osionsa. Testauskäytännöistä ei dokumentaatiossa ollut 
tarkempaa tietoa. Yhdistetyn järjestelmän testaus toteutettiin käytettävyyslaboratoriossa. 

Konseptinsuunnitteluvaihe oli suunniteltua pidempi. 40 kansalaiskäyttäjän ja viiden ammat-
tilaisen toteuttama koekäyttö siirtyi syksystä 2006 kevättalvelle 2007. Kaupunki keräsi palautetta 
koekäyttäjien kokemuksista, ja analysoi tulokset zef-analyysillä. Kaupunki analysoi kehitystyön 
pohjaksi myös hanketoimijoiden näkemykset konseptista. Ensimmäiset kokemukset koekäytöstä 
osoittivat, että siirtyminen uusiin toimintamalleihin sujui hyvin. Teknisiä ongelmia oli kuitenkin 
melko paljon. 

Omahoidon sovellukset olivat ensimmäinen teknologiakokonaisuus, jossa TTK-henkilöstö 
sai kokemusta tarvittavasta koulutuksesta, teknologian käyttöönotosta, uusien toimintamallien 
suunnittelusta prosessimallinnuksen avulla ja teknologian käytettävyyden ja hyödynnettävyyden 
arvioinnista. 

Tukihanke päättyi toukokuussa 2007 koekäytön vielä jatkuessa. Omahoitohankkeessa ei eh-
ditty kerätä tietoa siitä, kuinka järjestelmä kehittyi palautteen perusteella tukihankkeen kestäessä. 
Omahoitohankkeessa ei myöskään ehditty kerätä tietoa sähköisen palvelun panos-, prosessi- ja 
tuotosmuuttujista, joita olisi voitu vertailla lähtötilanteeseen, tavoitetilan vaatimuksiin tai muiden 
tuottamiin palveluihin. Päätelmiä ei siis myöskään ehditty tehdä käyttöönoton vaikutuksista Kaak-
kurissa tai uuden sähköisen palvelun laadusta (panos-, prosessi- ja tuotoslaatu) työntekijöiden, 
asiakkaiden ja palveluntuottajan näkökulmasta tukihankkeen kestäessä.

Koulutuksen	toteuttaminen
Ammattikorkeakoulun järjestämä koulutus kattoi ensisijaisesti työntekijöiden kouluttautumisen 
Kakkurin terveysasemalle perustetussa teknologiaterveyskeskuksessa toimimiseen. Siellä otettiin 
myös omahoitohankkeen kehittämiä sähköisiä palveluita ensimmäisenä koekäyttöön. Teknolo-
giaterveyskeskuksen tarkoituksena oli toimia laajemminkin uusien teknologioiden arvioinnin 
asiantuntijayksikkönä, josta syystä koulutus ei keskittynyt vain omahoitojärjestelmään ja sen 
käyttöönottoon. Koulutus sisälsi neljä moduulia: projektikoulutus, prosessikoulutus, IT-jakso ja 
yritysvalmennus. Koulutusta järjestettiin 1pv/kk. Valmennuskoulutus toimi samalla omahoidon 
kehittämistyön välineenä: siellä luotiin yhdessä koulutettavien kanssa työprosessit, jotka kytket-
tiin aiemmin luotuihin omahoidon asiakasprosesseihin. Omahoitopalvelujen kokeiluvaiheessa 
näitä ei vielä sovitettu yhteen, sillä kokeilu käynnistyi asiakasprosesseista. Ammattikorkeakoulun 
järjestämässä koulutuksessa käytiin läpi asiakas- ja työprosessien yhteensovitusta. Siitä, miten 
tämä toteutui käytännössä, ei ollut tietoa tämän raportin tiedonkeruuvaiheessa. 

Työntekijöiden valmennuskoulutukseen osallistuivat terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, ter-
veyskeskusavustaja, lääkärit, hammaslääkärit, hammashoitajat sekä suuhygienistejä. Ammatti-
korkeakoulu hallinnoi ja vastasi koulutuksesta. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö koulutti prosessit 
yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Tekniikan yksikkö vastasi teknologia- ja projektiosaamisen 
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osioista, yrityskoulutus toteutettiin yksittäisinä ostopalveluina. Tekes ei tukeut koulutusta, ja kau-
punki haki rahaa muiden terveysaluepiirien henkilökunnan koulutukseen STM:ltä ja TSR:ltä. 

Koulutus nähtiin edellytyksenä sähköisen palvelukonseptin laajempaan koekäyttöön. Jatko-
koulutusta kehitettiin niiden kokemusten pohjalta, joita ensimmäisen terveysaseman (Kaakkurin) 
koulutuksesta opittiin. Koulutus oli ensimmäisessä vaiheessa haastavaa: uusi koulutussisältö vaati 
kantapään kautta oppimista kouluttajalta. Ensimmäisen koulutusjakson arvioitiin olleen haja-
naisen. Kouluttajien asiantuntijuus esimerkiksi prosessikoulutukseen oli jättänyt parantamisen 
varaa, ja tarve yliopistoyhteistyöhön oli tullut sitä kautta tarpeelliseksi. Yrityskoulutusosio ei ollut 
vielä helmikuuhun 2007 mennessä käynnistynyt. Tavoitteena oli rakentaa virtuaalinen tekno-
logiaterveyskeskus, jossa henkilöstö voi harjoitella yritysten kanssa tuotetestausta ja prosessien 
yhteensovittamista. Henkilökunta koekäytti myös itse omahoitopalvelua ja opiskeli itsenäisesti 
sen kautta uusia toimintamalleja tuoden ideoita koulutukseen. 

Kansalaisten tietoisuutta, motivaatiota ja osaamista pohjustettiin pitämällä muutama väes-
tötiedotustilaisuus. Hankkeen alkuvaiheessa laadittu tiedotussuunnitelma oli tarkoitus päivittää 
Omahoitohankkeen jatkovaiheen alussa, jolloin tiedettäisiin palvelusta enemmän. Myös asukas-
tuvalla käytiin ja päälehdissä julkaistiin kirjoituksia. Laajempi tiedotustilaisuus oli suunnitteilla 
kevään 2007 aikana. 

Levittäminen
Kansalais- ja ammattilaiskoekäytön jälkeen järjestelmä oli suunnitelman mukaan tarkoitus ottaa 
suoraan väestötason käyttöön Oulussa ja levittää sitä sitten muiden kansalliseen yhteistyöhön 
osallistuvien kautta. Suunnitelma kokeilla monia palveluja kerralla kaikille ja kerätä palautetta 
kahden vuoden aikana koko kaupungin väestöltä ja henkilöstöltä osoittautui syksyllä 2006 epä-
realistiseksi:

  ”Meillä	on	120	000	asukasta	Oulussa.	Se	on	liian	iso	kakku.	Koko	Terveysaseman	hen-
kilökunta	on	saatava	muuttamaan	toimintatavat	ja	oppimaan	uuden	teknologian	käyttö	
ennen	kuin	levitetään	eteenpäin”. [h1]

Omahoitokonseptin käyttöönotto ja  levittäminen Oulussa ei käynnistynyt tukihankkeen aikana. 
Levittämistyötä oli kuitenkin pohjustettu Tekes-rahoitteisen Omahoitohankkeen koordinaatio-
hankkeessa. Keväällä 2007 koordinaatio tiivistyi kansalliseksi omahoitohankkeeksi STM:n johdol-
la. Seitsemän alueellista hanketta liittyi kansalliseen hankkeeseen STM:n tuella. Näitä olivat Oulun, 
Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Lapin, Pohjois-Karjalan, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen 
alueen omahoitohanke. Oulu valikoitiin koordinoimaan tätä kokonaisuutta. Hanketta ohjaamaan 
perustettiin neuvottelukunta, johtoryhmä, ja projektiryhmät. Johtoryhmän tehtäväksi asetettiin 
ohjata koordinaatiohankkeen toteuttamista, koordinoida hankkeeseen liittyvien kansallisten 
määrittelyhankkeiden toimeenpanoa, arvioida omahoidon kehittämishankkeista saatuja tuloksia 
ja tehdä niiden pohjalta esityksiä toimenpiteistä lainsäädännön kehittämistarpeisiin ja kansalaisen 
sähköisen asioinnin kokonaisarkkitehtuurin aikaansaamisen edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tukihankkeen kohteena ollut omahoitohankkeen 1 vaihe päättyi pilotointiin 40 asiakkaalla 
ja viidellä työntekijällä ja suunnitelmien laadintaan konseptin käyttöönotosta Kaakkurin terveys-
asemalla ja levittämisestä Oulun alueelle ja kansallisesti. Omahoitohankkeen osallistujat arvioivat 
käyttöönottosuunnitelman ja sen toteutumisen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja 
uhkia syksyllä 2006. Taulukossa 9 on yhteenveto tuloksista.

Taulukkoon 10 on koottu yhteenveto käyttöönoton vaiheista, menetelmistä, joilla tietoa 
oli tarkoitus koota sekä tiedosta, jota menetelmän oli tarkoitus tuottaa. Taulukossa on eroteltu 
kursiivilla sellaiset suunnitelmat, jotka eivät ehtineet toteutua käyttöönoton kokeiluvaiheessa 
tukihankkeen vielä kestäessä.
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TauluKKo 9. Hanketoimijoiden kokemukset käyttöönotto- ja levittämisvaiheesta

Koekäyttö

Vahvuudet
Ammattikorkeakoulun toteuttama koulutus
Henkilökunta on motivoitunutta

Heikkoudet
Hankkeessa ei ole kirjattua testaus- ja jatkokehityssuunni-
telmaa, sisäistä tiedotussuunnitelmaa
Erilaiset näkemykset siitä, kenen tehtävä on tuottaa 
testaus- ja jatkokehityssuunnitelma

Mahdollisuudet
Toimijat uskovat kaikki hankkeeseen ja siitä tulevaan 
hyötyyn
Hankkeelle mahdollista hakea jatkorahoitusta
Uudenlaisten työskentelytapojen kehittäminen, jossa pro-
sessien määrittely tuottaa uusia tarpeita, joita tekniikalla 
voidaan ratkaista. Yritykset näkevät uudet vaatimukset 
haasteina enemmän kuin ongelmina ja pyrkivät kehittä-
mään niihin ratkaisuja.
Rajattu koekäyttö Kaakkurin alueella mahdollistaa 
rajauksen arvioinnille => selkeämmän näytön hankkeen 
hyödyistä, levittämismallin luomisen.

Uhkat
Jatkuvuuden katkeaminen, kun rahoituspäätös tehdään 
vuosittain. Rahan loppuminen.
Toimijoiden motivointi, kun erilaiset odotukset jatkosta
Uuden toimintatavan opettelu voi Kaakkurin TA:lla viedä 
kaksi vuotta ennen kuin järjestelmää voidaan lähteä 
levittämään
Täysi toiminnallisuus riippuu Enator-yhteistyöstä
Kuntalaiset eivät omi palvelua. Kaupungin täytyy kokeilla 
ja valita, mitä se kuntalaisille tarjoaa
Tekijät riitautuu, hanke byrokratisoituu entuudestaan, 
jähmettyy. Ei saada selviä pelisääntöjä ja yhteistyömalleja 
jatkolle.

Levittäminen

Vahvuudet
Kansallinen yhteistyö on tärkeää tulosten levittämisen 
kannalta
Oulun kaupunki on ottamassa käyttöön Turussa kehitettyä 
palvelua

Heikkoudet
Levittämissuunnitelmaa ei ole olemassa
Kansallisen yhteistyön tavoitteita, päämääriä ja keinoja ei 
ole konkretisoitu. Jos tarkoitus on tehdä valtakunnallinen 
kokonaisuus, kansallinen kuvio vaatii vahvistamista.
Ei ole tietoa siitä, millaiset "markkinat" omahoitopalvelul-
la on muilla kokeilualueilla

Mahdollisuudet
Kansallisessa yhteistyössä olisi tarpeen ehkä avata parem-
min Teknopolis-verkoston tai Wellness-foorumin rooleja

Uhkat
Kuinka aidosti kansallisessa yhteistyössä ollaan valmiita 
ottamaan toisten saavutuksia hyödynnettäväksi?

TauluKKo 10. Suunniteltu (kursiivilla) ja toteutunut tiedonkeruu käyttöönottovaiheessa

Vaihe Menetelmä Tuotettu tieto

1 
Käyttöönoton 
suunnittelu 

Suunnitelman laadinta Kuinka koulutus, testaus, koekäyttö ja levittämi-
nen toteutetaan?

2 
Testaus ja 
koekäyttö

Yritysten omien moduulien tekninen testaus
käytettävyystestaus
Käyttötapaustestaus ja analyysi zef-analyysillä
Kliininen asiakas- ja työprosessien testaus (kau-
pungin tasolla ->terveysasematasolla + levitys)
Vaikuttavuuden arviointi kaupungin tasolla
Prosessien kustannuslaskenta

Moduulien tekninen toimivuus
Järjestelmän käytettävyys
Järjestelmän toimivuus kontekstissa
Järjestelmän vaikuttavuus

Vaikutukset asiakkaiden elämänlaatuun, pal-
velujen saatavuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja 
palvelun hakeutumisprosesseihin
Uuden palvelun kustannushyödyt

3 
Koulutus

Työntekijöiden osallistaminen, toimintamallien 
kehittäminen ja koulutus niiden käyttöön

Projektiosaaminen, prosessiosaaminen, IT-osaa-
minen ja yritysosaaminen. Mittarina koulutuk-
seen osallistuvien määrä, muutoksen pysyvyys

4 
Käyttöönotto ja 
jatkokehitys

TTK: Palaute järjestelmäkehittäjille Järjestelmän jatkokehitystarpeet

5 
Järjestelmän 
levittäminen

Kansallinen koordinaatiotyö Järjestelmän levittämisen ehdot
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4 TUKIHANKKEEN TUOTTAMAN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN   
 OMAHOITOHANKKEESSA

Tässä luvussa vertaillaan kirjallisuuden ja omahoitohankkeen käytäntöjä ja pohditaan sitä, mil-
lainen voisi olla hankesuunnittelun, sähköisen palvelukonseptin rakentamisen ja käyttöönoton 
hyvä käytäntö (alaluku 4.1) Alaluvussa 4.2 tarkastellaan sitä, kuinka jäsennettyä kirjallisuus- ja 
hanketietoa tuotiin omahoitohankkeen käyttöön ja kuinka hanke hyödynsi tietoja hankekäytän-
töjensä kehittämiseen.

4.1 Käytännön ja kirjallisuuden vertailua

Vertailu tehdään hanketyöskentelyn vaiheittain: Luvussa 4.1.1 verrataan hankkeen suunnitte-
luvaiheen käytäntöjä, luvussa 4.1.2 vertaillaan konseptinrakennusvaihetta kirjallisuudessa ja 
omahoitohankkeessa, ja luvussa 4.1.3 vertaillaan kirjallisuuden ja omahoitohankkeen käytäntöjä 
sähköisen palvelukonseptin käyttöönottovaiheessa.

4.1.1 Kohti hankkeiden suunnittelun hyvää käytäntöä

Seuraavassa tehdään päätelmiä keskeisistä yhtäläisyyksistä ja eroista kirjallisuuden ja käytännön 
välillä hankesuunnitteluvaiheen tiedonkeruussa. Erojen merkittävyydestä tehdään päätelmiä sen 
perusteella, kuinka tärkeäksi ero osoittautui hankkeen seuraaville vaiheille joko hanketoimijoiden 
toteamana tai hankkeen aikataulussa pysymisen kannalta. 

1)  Lähtötilannekartoitus

Kaupungissa syntyi sellainen laaja-alainen sitoutuminen ja innovatiivinen verkosto kehittämään 
palvelua, jota kirjallisuudessakin edellytetään uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Suunnitte-
luhanketta toteutettiin teknologiatoimittajien, kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
laaja-alaisessa yhteistyössä, ja sillä oli laaja-alainen johdon tuki. 

Kirjallisuus lähtee keskeisten sidosryhmien tunnistamisesta, jotka osallistuvat kehitettäviin 
palvelukokonaisuuksiin tai voivat vaikuttaa niiden käyttöönottoon. Nämä ovat ne avaintahot, jotka 
muodostavat kuvion 4 mukaisen toimijaverkoston. Kirjallisuuden mukaan nämä tahot tulee myös 
mahdollisuuksien mukaan sitouttaa kehitystyöhön konkreettisesti jo varhaisessa vaiheessa niin, 
että kehitettävä järjestelmä saadaan rakennettua vastaamaan näiden tahojen tarpeisiin. Kaupungin 
ja sosiaali- ja terveyskeskuksen johto sitoutettiinkin, ja avainhenkilöt projektiosapuolista otettiin 
mukaan kehitystyöhön. Suunnitelma ulkopuolisten sitouttamiseen (kuten kansalaiset, järjestel-
mätoimittajat, järjestöt) painottui tiedonvälitykseen. Kaikki tahot eivät käytännössä osallistuneet 
konkreettiseen suunnittelu- ja kehitystyöhön. Tämä herätti kysymyksen siitä, oliko suunnitelma 
eri tahojen osallistamiseen riittävä turvaamaan eri tahoille lisäarvoa tuovien palvelujen kehittä-
misen ja erityisesti asiakkaiden motivaation suunniteltujen palvelujen käyttöön?  

Kirjallisuus esittää menetelmiksi tiedonkeruuseen lähtötilanteesta verkosto- ja sidosryhmä-
analyysiä, tilastoja sekä erillisselvityksiä, joilla saadaan tietoa verkoston osapuolista, näiden sidok-
sista, työnjaosta, palveluprosesseista, tuotoksista ja intresseistä yhteistyöhön. Kuvion 1 esittämän 
suunnitellun omahoitokokonaisuuden avulla voidaan paikantaa omahoitohankkeen keskeisiksi 
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sidosryhmiksi asiakkaat, eri osapalvelujen tuottajat (portaalipalvelu, yhteyskeskuspalvelu, lää-
ketietopalvelu jne.), potilastietojärjestelmän tuottajat sekä terveydenhuollon palveluntuottajat. 
Suunnitteluvaiheessa kerättiin palveluiden lähtötilanteesta mittava määrä tietoa terveysasemilta 
omana työnä hankkeen pohjaksi. Tietoa koottiin toiminnan eri elementeistä kuten teknologioista 
ja asiakkaiden teknologiankäytöstä sekä prosessien pullonkauloista ja teknologian mahdollisuuk-
sista ratkaista niitä. Myös kirjallisuuskatsaus puhelinneuvonnan hyödyistä oli toteutettu. Tilastoja 
ei hyödynnetty lähtötilanteen kuvaamisessa. Tietojärjestelmistä ei löydetty sellaista rakenteista 
tietoa, jota olisi voinut käyttää palvelujen voimavara-, prosessi- tai tuotoslaadun arviointiin, 
laatutavoitteiden ja laatukriteerien asettamiseen. 

Kirjallisuuden ja käytännön suurimmat erot liittyivät siihen, miten kattavaa ja mitattavaa 
lähtötilanteesta suunnitteluvaiheessa koottu tieto oli, miten tietoa käytettiin tavoitteiden asettami-
seksi uudelle palvelulle ja systematisoitiin hanketyöskentelyn pohjaksi. Hankesuunnitteluvaiheessa 
palvelukokonaisuudet olivat vielä niin hahmottumattomia, että kaikkia tiedonkeruumenetelmiä 
olisi ehkä ollut vaikea hyödyntää. Kirjallisuuden ja käytännön ero herätti kysymyksen siitä, mitä 
lisätietoa olisi ollut tarpeen olla käytettävissä suunnittelutyön pohjaksi. Vertailukelpoista, mitat-
tavaa tietoa asiakasrakenteesta, palvelujen käytöstä, sairastavuudesta, henkilöstöstä, resursseista, 
palveluntarjonnasta, niiden tuotoksesta ja vaikutuksista sekä eri toimijoiden kyvyistä, halusta ja 
mahdollisuudesta hyödyntää sähköisiä palveluja ei ollut dokumentoituna pohjaksi kehitykselle. 
Eri tietolähteistä koottuja tietoja ei myöskään ollut analysoitu systemaattisesti pohjaksi kokonais-
kuvalle lähtötilanteesta, sen keskeisistä ongelmakohdista ja mitattavista kriteereistä kehittämiselle 
eri toimijoiden ja näiden välisen yhteistyön näkökulmasta. Suunnitteluvaiheessa ei saatu kirjattua 
ylös tarve-, tavoite- ja vaatimusmäärittelyjä, jota vasten olisi voitu osoittaa intervention (sähköisen 
omahoitomallin käyttöönoton) aikaansaamia muutoksia lähtötilanteessa sekä vastaavuutta eri 
toimijatahojen tarpeisiin ja kehitystavoitteisiin. Kun yksityiskohtaista tietoa näistä ei ollut suun-
nitteluvaiheessa pohjaksi hankesuunnittelulle, hanke lähti etenemään teknologiavetoisesti. Kun 
tiedon keruuseen ei saatu rahoitusta hankkeen käynnistyttyäkään, hanke viivästyi, kun tiedon 
puutetta jouduttiin paikkaamaan eri tavoin hanketyöskentelyn kuluessa.

2)  Tavoitteiden asettaminen

Kun verrataan tavoitteiden asettamista käsittelevää tiedonkeruuta kirjallisuudessa ja oma-
hoitohankkeessa havaitaan, että molemmissa näkyvät strategiat, säädökset ja muutostrendit 
lähtökohtina tavoitteille. Kirjallisuudessa keskeisenä lähteenä on myös systemaattinen analyysi 
lähtötilannetiedoista. Omahoitohankkeessa tieto jäi pitkälti eri hanketoimijoiden hiljaiseksi tie-
doksi, jota ei koostettu yhteen yhteiseksi tavoiteasiakirjaksi. Tarve täsmentää lähtötilannekuvaa, 
kehitettäviä palvelukokonaisuuksia ja niihin liittyviä konkreettisia muutostarpeita ja -tavoitteita 
oli jo suunnitteluhankkeessa selkeästi tunnistettu. Tukihankkeen haastatteluista koostetussa 
SWOT-analyysissä tarve näkyi epäselvyytenä kehitystyön tavoitteista. Lähtötilanteen tarkempi 
kartoitus ja omahoitokonseptin vaikutusten ennakointi oli esitetty hankesuunnitelmassa tehtäväksi 
projektin käynnistyttyä (vaatimusmäärittelyvaihe), kuten kirjallisuudessakin esitetään tehtäväksi. 
Kartoitusvaihe ei kuitenkaan saanut rahoitusta. Voidaankin kysyä, millä tarkkuudella lähtötilanne-
kartoitus ja muutostarpeiden analyysi olisi tullut (ja se olisi ollut mahdollista) toteuttaa jo ennen 
hankkeen käynnistymistä realististen palveluskenaarioiden sekä mitattavien tavoitemäärittelyjen 
pohjaksi, ja mitä tarkennuksia rahoittajan olisi syytä rahoittaa hankkeen käynnistyttyä? 

Innovatiivisissa hankkeissa tarkka vaatimusmäärittely ennen hankkeen käynnistymistä 
ei useinkaan onnistu, vaan kehitystyön kohde, vaatimukset ja tavoiteltavat, mitattavissa olevat 
muutokset täsmentyvät kehitystyön myötä. Jäsennetty kuva palvelutoiminnan nykytilasta on 
kuitenkin yhtä välttämätön edellytys kehitystyölle kuin yhteisesti sovittu realistinen kuva tavoi-
tetilasta. Ilman jäsenneltyä nykytilakuvaa on vaikea luoda tiekarttaa lähtötilanteesta visioituun 
tilaan. Nykytilan kuvaus toimii myös pohjana arvioitaessa tavoitetilan realistisuutta. Hankkeen 
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käynnistyttyä epärealistista visiota on paljon vaikeampi muuttaa, kun rahoitus on saatu ja toimijat 
hankkeeseen on valittu. Riittävän täsmällinen nykytilan kuvaus helpottaa myös niiden kriteerien 
ja indikaattorien tunnistamista, jotka valitaan kuvaamaan asiaa, joissa muutosta tavoitellaan. 
Niiden avulla voidaan tehdä päätelmiä muutoksesta palvelujen kustannuksissa, laadussa ja vaikut-
tavuudessa. Seurantakriteerien ja -indikaattorien etsintä auttaa myös päättelemään, mistä osista 
palvelukokonaisuutta ei ole saatavilla riittävästi seurantatietoa ja se tulisi koota erillisselvityksillä. 
Jälkeenpäin indikaattoreiden määrittely on vaikeaa.

	
3)  Ratkaisuideoiden valinta

Ratkaisumallin valintaa käsittelevää tiedonkeruuta kirjallisuudessa ja omahoitohankkeessa 
verratessa havaitaan, että omahoitohankkeessa teknologiayritykset esittivät teknistä ratkaisua 
(omahoitoalusta) lähtötilanteen haasteisiin ja tavoitteisiin vastaamiseksi, kun palvelulähtöistä 
tietoteknologiakehitystä kuvaavassa kirjallisuudessa korostetaan lähtötilanteen kehityshaasteiden 
erilaisten ratkaisumallien vertailua ja kustannushyötyjen analyysiä pohjaksi sähköisten palvelujen 
kehitystyölle. Kirjallisuus korostaa sitä, että riippumatta siitä, mistä muutosideat tulevat ja kuin-
ka kypsiä ja muualla toimivia ratkaisuideat ovat, niiden siirto uuteen kontekstiin ei välttämättä 
onnistu tuntematta kontekstia ja sen kehitystarpeita. Käyttöönotto muuttaa aina sekä palvelua 
että sen välineeksi tulevaa tekniikkaa. 

Omahoitohankkeessa konkreettiset ratkaisut rakennettiin vasta hankeyhteistyössä, eikä muita 
teknologioita tai vaihtoehtoisia ratkaisuja vastata haasteisiin ollut olemassa. Suunnitteluvaiheen 
työ monialaisessa verkostossa mahdollisti innovatiivisten ratkaisujen etsimisen koettuihin haas-
teisiin tarjottua teknologiaa hyödyntämällä. Se edellytti kuitenkin samalla hankesuunnitelmalta 
joustavuutta täsmentää vähä vähältä tarpeita ja ratkaisuideoita. Myös kirjallisuus korostaa han-
kesuunnitelman joustavuutta.

Hyödyntämistapoja ideoitiin suunnitteluhankkeessa kiteyttäen ne eri palveluskenaarioiksi, 
jotka esitettiin hankesuunnitelmassa. Niiden konkreettinen kytkentä eri palvelukokonaisuuksiin 
ja niiden nykytilaan, taustaselvityksissä esiin nousseisiin palvelujen kehityshaasteisiin ja kehi-
tystarpeisiin jäi pääosin hankkeessa lähtötilanteessa mukana olleiden toimijoiden hiljaiseksi 
tiedoksi ja erillisiksi selvityksiksi, mikä on haasteellista erityisesti, jos hanketoimijat vaihtuvat. 
Arviointi skenaarioiden vaikutuksista palvelujen kustannuksiin ja laatuun jäi suunnitteluvaiheessa 
tekemättä, ja se oli tarkoitus tehdä hankkeen käynnistyttyä. Hankkeessa pyrittiin kehittämään 
monia sähköisiä palveluja, jotka liittyivät useaan eri palvelukokonaisuuteen, joista jokaisen muu-
tos yhtaikaisesti on erittäin vaativaa. Tämä herätti kysymyksen tarpeesta kehitystyön kohteen 
rajaamiseen ja täsmentämiseen. 

Verratessa taulukoiden 2 ja 5 tietoja huomio kiinnittyy myös tiedonkeruun menetelmien 
alkuperään. Lähtötilannekartoituksessa käytettiin pääosin palvelukehityksen välineeksi kuvattuja 
menetelmiä. Ratkaisuehdotusten suunnitteluvaiheessa käytettiin pääosin tuotekehityksen mene-
telmiä. Tuotekehityksestä tuttuja lähestymistapoja ovat kilpailija-analyysi, skenaariotyöskentely, 
markkinoiden segmentointi, teknologiayritysten asiakaspalaute ja liiketoiminnan suunnittelu. 
Menetelmien välillä oleva ero on merkityksellinen sikäli, että palvelukehityksen menetelmät 
tuottavat tietoa palvelujen muutokseen. Tuotekehityksen menetelmät taas tuottavat tietoa ensi-
sijaisesti uusien tuotteiden kehittämiseen. Osallistuvan suunnittelun ja terveydenhuollon tieto-
teknologiakehityksen menetelmissä on yleensä mukana sekä tekniikan että palvelukehityksen 
elementti. Menetelmiä ei kirjallisuudessa kuitenkaan useimmiten tarkemmin eritellä sen mukaan, 
tuottaako menetelmä ensisijaisesti tietoa palvelun vai sen välineeksi kehitettävän tekniikan ke-
hittämiseksi. Voidaankin kysyä, millä ehdoin eri menetelmillä tuotettu tieto on hyödynnettävissä 
”ristiin” (esim. millä ehdoin hankesuunnitteluvaiheessa tuotetut teknologialähtöiset skenaariot 
ovat muutettavissa realistisiksi tulevaisuuden asiakas- ja työntekijäprosesseiksi, jotka ratkaisevat 
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nykyprosessien keskeisiä haasteita, ja missä määrin realististen skenaarioiden luominen edellyttäisi 
tarkempaa tietoa nykyprosesseista ja niiden kehityshaasteista ja -tarpeista). 

4)  Hankesuunnitelman laadinta

Hankesuunnitteluvaihe tuotti suunnitelman omahoitohankkeen toteuttamiseksi. Muutosprosessi 
oli siinä suunniteltu eteneväksi oppikirjojen mukaan kartoittaen ensin lähtötilanne ja rakentaen 
sähköinen palvelukonsepti sitten iteratiivisesti keräten käyttäjiltä palautetta eri vaiheissa suun-
nittelutyötä. Tämä etenemismalli – ”käsikirjoitus” ja siihen liittyvää tekniikan ja palvelun rin-
nakkaisen kehityksen tapa sekä prosessin aikainen palautetiedon keruu- ja käyttösuunnitelma oli 
yleisellä tasolla konkretisoituna hankesuunnitelmassa. Kukin kehitystyöhön osallistuva taho toi 
käytännön suunnitteluprosessiin mukanaan oman taustayhteisönsä suunnittelukulttuurin ja sen 
mukaisen ”käsikirjoituksen” yhteisen suunnitteluprosessin etenemisestä. Kaupungilla suunnitte-
lukulttuuriin vaikuttavina uusina tekijöinä olivat tilaaja-tuottajamallin sekä uusien hankinta- ja 
kilpailutussäädösten vaikutus. Hankesuunnitelmassa kuvattu käsikirjoitus ei välttämättä riittänyt 
konkretisoimaan näkemystä siitä, mitä tällainen palvelun ja tekniikan rinnakkaisen kehityksen 
toteuttaminen iteratiivisesti käytännössä tarkoittaa eri osapuolten näkökulmasta ja miten se 
voidaan sovittaa eri taustayhteisöjen toimintakulttuuriin, esimerkiksi tilaaja-tuottajamalliin ja 
kilpailutussäännöksiin. Siitä, kuinka merkittävä tämä ero oli konseptinrakennusvaiheelle, esite-
tään päätelmät luvussa 4.1.2.

4.1.2 Konseptinrakennusvaiheen hyvän käytännön elementtejä

Verrattaessa kirjallisuuden kuvausta ja omahoitohankkeessa toteutunutta konseptinrakennuksen 
etenemisestä havaitaan, että hankesuunnitelman ”käsikirjoitus” vastaa hyvin niitä vaiheita, joita 
kirjallisuudessakin kuvataan käyttäjälähtöisen konseptinrakennusvaiheen käsittävän. Hanke ei 
kuitenkaan toteutunut käytännössä suunnitellulla tavalla. Tekniikan ja sitä hyödyntävän palve-
lun kehitys lähtivät liikkeelle erillisinä ja tekniikkavetoisesti: Teknisen konseptin rakennus oli 
käynnistynyt jo hankesuunnitteluvaiheessa luotujen teknologian käyttöskenaarioiden pohjalta. 
Kirjallisuuden mukaan skenaariot tulisi täsmentää lähtötilannekartoituksen ja siitä nousevien 
kehitystarpeiden ja -vaatimusten avulla. Ero herätti kysymyksen siitä, kuinka kehitetty tekniikka 
saataisiin hankkeessa tukemaan kehitettyjä palvelumalleja? Hankkeessa törmättiin samaan kysy-
mykseen ja ryhdyttiin innovatiivisesti etsimään ratkaisuja. Kehittyvää palvelua ja sen välineeksi 
rakennettavaa tekniikkaa ryhdyttiin käytännössä sovittamaan yhteen niin, että kaupunki palk-
kasi yritysten edustajia työskentelemään yhdessä palveluntuottajan edustajien kanssa sähköisten 
palvelumallien ja tekniikan yhteiskehittämiseksi.

Konseptinrakennusvaiheessa tulivat näkyväksi eri instituutioiden erilaiset näkemykset 
suunnittelun käsikirjoituksesta. Teknologiayritysten haastatteluista heijastui näkemys kaupun-
gin toimimisesta tilaaja-tuottajamallin määrittämän ”käsikirjoituksen” mukaisesti: kaupunki 
tuottaisi vaatimukset, tilaisi sen mukaisen tuotteen ja yritykset tuottavat sen. Hankesuunnitel-
man skenaariot nähtiin ensimmäisenä iteraationa tilauksesta. Hanketta vetänyt kaupunki pyrki 
kuitenkin aitoon vuorovaikutteiseen kehitystyöhön. Kaupunki onnistui palkkaamalla teknolo-
giayritysten edustajia ”kääntämään laivan” ja nivomaan tekniikan ja palvelujen kehityspolkuja 
yhteen. ”Laivan kääntäminen” tekiikkavetoisesta palveluvetoiseksi kesken hanketyöskentelyn 
oli työlästä ja aikaavievää. Myös SWOT-analyysissä esiin tullut haaste eri toimijatahojen roolien 
täsmentämiseksi viittaa siihen, että yhteisen näkemyksen puute hanketyöskentelyn ”käsikirjoi-
tuksesta” ja puutteelliset yhteistyön tavat hankaloittivat palvelun ja tekniikan yhteensovitusta 
konseptinrakennusvaiheessa. 



��

Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä

Stakes, Raportteja 9/2008

Ero kirjallisuuden ja käytännön välillä herättää kysymyksen siitä, missä määrin jo suunnitte-
luvaiheessa tulisi kartoittaa eri osapuolten suunnittelukulttuurit, iteratiivisen suunnitteluprosessin 
konkreettiset toimintatavat ja sovittaa niitä yhteen tietoisesti? Uudenlaisen palvelumallin, palve-
luprosessien sekä niissä tarvittavan tiedon ja sen käsittelyn välineiden rinnakkaisen kehityksen 
työtavat eivät olleet millään muotoa vakiintuneita tapoja toimia palveluntuottajille sen enempää 
kuin teknologiatoimittajillekaan. Hankkeessa piti luoda käytännössä tapa tehdä yhteistyötä niin, 
että tekniikka taipuu tukemaan asiakaslähtöisten palvelujen kehitystä. Toimintatavat muotou-
tuivat vähitellen vasta konseptinsuunnitteluvaiheen loppupuolella. Siihen ei vielä täysin päästy, 
että uusia asiakas- ja työprosesseja ja niissä tarvittavaa tietoa olisi konseptinsuunnitteluvaiheessa 
konkreettisesti hyödynnetty tietoteknologian kehittämiseksi. Uudenlainen yhteistyö on edellyttä-
nyt toimintakulttuurin muutosta sekä teknologiayrityksissä että kaupungin osalta, mikä on ollut 
haastavaa kehitystyön jo ollessa käynnissä. 

Verrattaessa suunniteltua, toteutunutta ja kirjallisuuden esittämää kuvaa konseptinrakennus-
vaiheesta löytyy myös vastaus suunnitteluvaiheessa esitettyyn kysymykseen siitä, missä määrin 
hanketoimijoiden ja toisaalta hankkeen rahoittajien tulisi kantaa vastuuta siitä, että hankkeen 
toteuttamisen pohjaksi on riittävän täsmällinen kuva palvelujen lähtötilanteesta, tarve- ja tavoi-
tetilasta ja vaatimuksista, realistinen tiekartta, jolla lähtötilanteesta päästään tavoitetilaan, sekä 
myös resurssit tuottaa ne. Omahoitohankkeessa palvelujen lähtötilanteen täsmennys jäi kaupungin 
harteille kun rahoitusta siihen ei saatu, samaten kustannushyötyjen arviointi, jota kaupunki on 
toteuttanut yliopistoyhteistyössä. Kaupunki joutui myös itse mallintamaan uudet palveluprosessit, 
kun mallinnukseen ei saatu rahoitusta. 

Kehitystyön ankkurointia jatkettiin omahoitohankkeen konseptinrakennusvaiheessa mo-
nella tasolla niin kuin kirjallisuudessa esitetään, erityisesti huolehtien tiedottamisesta johdon 
suuntaan ja osallistamalla avaintyöntekijät muutoksen toteuttamiseen. Yritysten ja kaupungin 
jatkositouttamisen haasteeksi toimijat näkivät sen, että liiketoimintasuunnitelmia ei konseptin-
suunnitteluvaiheessakaan saatu täsmennettyä. Ne olisivat edellyttäneet paljon täsmällisempää 
tietoa kehitettävistä palvelukokonaisuuksista, niiden asiakkaista ja asiakastarpeista, ja kokonai-
suuksien ennakoitavissa olevista kustannushyödyistä eri toimijatahoille. Riittävä tieto näistä olisi 
helpottanut liiketoimintamallin laatimista, hankkeesta tiedottamista, muutosvastarinnan hallintaa, 
käyttöönottoa ja sekä käyttöönotettavan järjestelmän arvioinnin suunnittelua. Kansalaisten ja 
potilastietojärjestelmätoimittajien konkreettinen sitouttaminen muutokseen jäi kuitenkin vä-
häiseksi. Kansalaisten motivaatio terveydenhuollon sähköisen asioinnin palvelujen käyttöön on 
kirjallisuudessa tunnistettu erääksi haasteeksi palvelujen käyttöönotossa. Konseptinsuunnittelu-
vaiheessa ei vielä tiedetty, kuinka kansalaiset tulevat omaksumaan kehitetyt palvelut käyttöönsä, 
ja missä määrin ne vastaavat heidän todellisia tarpeitaan sekä intressejään, kykyjään ja mah-
dollisuuksiaan käyttää sähköisiä palveluja. Kehitettävän tekniikan integrointi olemassa olevaan 
konkretisoitui kaupungin palkattua teknologiayrityksen toteuttamaan yhteensovitusta. Vastaus 
asiakkaiden sitoutumiseen saadaan vasta käyttöönottovaiheessa. Konseptinrakennusvaiheessa 
voidaan toistaa suunnitteluvaiheessa esitetty kysymys siitä, missä määrin myöhään saatava tieto 
kansalaisten motivaatiosta, kyvystä ja mahdollisuuksista sähköisten palvelujen käyttöön on riski 
palvelujen käyttöönotolle ja levittämiselle?

4.1.3 Sähköisten palvelukonseptien käyttöönoton ja levittämisen käytäntö

Verrattaessa käyttöönoton suunnitelmia, toteutumaa ja kirjallisuutta havaitaan, että käyttöönot-
tovaiheen alustava suunnitelma kattoi samoja vaiheita kuin kirjallisuudessakin esitetään. Eroista 
keskeisin on se, että hankesuunnitelmavaiheessa laadittu käyttöönottosuunnitelma oli jäänyt 
hyvin yleiselle tasolle. Sitä täsmennettiin vasta koekäytön alettua keväällä 2007. 
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Verrattaessa testaussuunnitelmaa ja sen toteutusta omahoitohankkeessa ja kirjallisuudessa 
löytyy sekä yhtäläisyyksiä että eroja. Molemmissa korostui toiminnallinen testaus käytettävyys-
laboratoriossa. Kirjallisuus korostaa lisäksi järjestelmätason testausta vertaamalla toteutunutta 
järjestelmää teknisiin ja toiminnallisiin määrittelyihin (jotka heijastavat asetettuja tavoitteita). 
Käyttöönoton yhteydessä etsittiin mittareita, joilla järjestelmää voitaisiin arvioida. Konseptin-
rakennusvaiheessa avoimeksi jääneet kysymykset lähtötilanteen ja mitattavien tavoitteiden, 
vaatimusmäärittelyn ja toiminnallisen määrittelyn täsmentämisestä näkyivät sellaisen tiedon 
vähyytenä, joita vasten palautteen keruuta ja arviointia olisi voitu suunnitella sekä liiketoi-
mintasuunnitelmaa täsmentää. Konseptinsuunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa hanketoimijat 
keräsivät paljon sellaista tietoa, jotka rakensivat pohjaa konkreettisille vaatimusmäärittelyille. 
Se, millä tavalla vaatimukset saatiin täsmennettyä niin, että järjestelmää ja sen laatua voidaan 
arvioida suhteessa vaatimusten täyttymiseen ennen laajamittaisempaa levittämistä Oulussa tai 
kansallisesti, ei enää kuulunut tukihankkeen piiriin. Voidaan kuitenkin ennakoida, että tieto tulisi 
palvelemaan levittämisvaihetta, ja toimimaan työkaluna liiketoimintasuunnitelmien laatimiseksi 
ja järjestelmän markkinoimiseksi. Tarve vaatimusten täsmentämiseen tiedostettiin omahoi-
tohankkeessa päätellen keskustelusta, jota käytiin suunniteltaessa toimenpiteitä tukihankkeen 
tuottaman tiedon pohjalta. 

Verrattaessa koulutuksen toteutumista omahoitohankkeessa ja kirjallisuudessa kiinnittyy 
huomio siihen, että koulutus toteutettiin pikemminkin innovaatioiden kehittämisen yhteydessä 
kuvatun oppimisen kuin perinteisen koulutuksen menetelmin. Koulutettavat suunnittelivat omia 
uusia työprosessejaan osana koulutusta, heidät osallistettiin kehitystyöhön, jossa he oppivat uusia 
työprosesseja suunnittelemalla niitä itse. Koulutuksella oli muitakin tavoitteita kuin omahoidon 
sähköisten palvelujen käyttöönottoon liittyvien työtapojen ja -välineiden käytön opettaminen. 
Tällainen tavoite oli erityisesti kouluttautuminen palautteen antoon teknologiayrityksille. Koulutus 
oli tavoitteisiin nähden melko niukkaa, ja sen sisällöt ja toimintatavat muotoutuivat käytännön 
kautta. Koulutus on todennäköisesti ollut vaativaa niin toteuttajille kuin osallistujille, mutta 
molemmat osapuolet ovat varmasti myös oppineet siitä paljon.

4.2 Vertailutietojen hyödyntäminen omahoitohankkeessa

Tukihankkeen keskeiset interventiot olivat käynnistyspalaveri, reflektiopalaveri, kehittämispala-
veri ja päätöspalaveri. Käytännössä interventiot eivät rajoittuneet palavereihin, vaan tukihanke ja 
omahoitohanke vaihtoivat tietoa jatkuvasti projektipäälliköiden välityksellä puhelinkeskusteluissa, 
sähköposteissa ja tapaamisissa. Projektipäällikkö on saanut käyttöönsä tukihankkeen kokoamaa 
tietoa koko tukihankkeen ajan.

Käynnistyspalaverissa syyskuussa 2006 kuvattiin hanketoimijoille tukihankkeen idea, 
tavoitteet ja menetelmät, keskustelleen hankkeen relevanssista ja sopeuttamisesta omahoito-
hankkeen etenemiseen. Jo tässä vaiheessa tuotiin esiin, että tukihanke on kovin lyhyt omahoi-
tohankkeen kestoon nähden. Syksyn 2006 aikana tukihanke kokosi ja analysoi tietoa hankkeen 
etenemisestä ja kirjallisuudesta tuottaen hanketoimijoille kaksi peiliä. Peili I oli kirjallisuudesta 
koottu, tukihankkeen taustalla olevan mallin avulla jäsennelty kuvaus systeemisen innovaation 
etenemisestä, sekä alustava kooste mahdollisuuksista kehitystyön tukemiseksi tiedolla ja tiedon-
keruussa käytettävissä olevista menetelmistä. Sen tarkoituksena oli ideoiden tuominen hankkeen 
tukemiseksi kohti tavoitteita ja haluttuja vaikutuksia. Peili II oli tukihankkeen taustalla olevan 
mallin avulla jäsennelty kuvaus omahoitohankkeen etenemisestä suunnittelu- konseptinraken-
nus- ja käyttöönottovaiheissa ja hanketoimijoiden käsityksistä siitä. Sen tarkoituksena oli toimia 
apuvälineenä hankkeen toimijoille jo toteutuneen kehitystyön kokonaisuuden hahmottamiseen 
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ja erittelyyn. Nämä peilit on tässä raportissa esitetty omina alalukuinaan ja eritelty hankkeen 
etenemisvaiheittain. 

24.11.2006 järjestettiin tukihankkeen reflektiopalaveri, jossa peilit esitettiin ja keskusteltiin 
niiden esiin nostamista eroista, erojen relevanssista ja toimivuudesta hankkeen etenemisen tu-
kemiseen. Palaverissa esitettiin myös SWOT-analyysi hanketoimijoiden kuvaamista hankkeen 
vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhkista. 

Tarkoituksena oli, että hanketoimijat järjestävät tämän jälkeen keskinäisen kehittämispalave-
rin, jossa tarkastellaan reflektiopalaverissa esiin tuotuja tietoja hankkeen etenemisestä, kirjallisuu-
desta sekä koettuja vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia. Palaverin tarkoituksena 
oli hahmottaa ja päättää toimenpiteistä, joilla peilin I ja II välisiä, toimijoiden tärkeiksi kokemia 
”aukkoja” paikattaisiin, pitäen kiinni vahvuuksista, poistaen heikkouksia, torjuen uhkia ja tart-
tuen mahdollisuuksiin. Sovitut toimet sovittiin dokumentoitaviksi, samoin työnjako ja aikataulu 
niiden toteuttamiseksi, sekä toivottu tuotos, joka toimenpiteestä edellytetään. 

Omahoitohankkeen toimijat järjestivät kehittämispalaverin 9.2.2007. Palaverissa aikaa 
oli niukalti, vain pari tuntia käydä läpiä ja sopia toimet ja niiden toteuttaminen. Käytännössä 
toteutussuunnitelmat jäivät kuvauksiksi niistä tehtävistä, joihin jatkossa tulisi keskittyä. Tiukka 
aikataulu ja vaikeus tehdä konkreettisia päätöksiä toimista osoittavat osaltaan sitä, miten haastavaa 
muutoksen aikaansaaminen hankekäytäntöön kesken hanketyöskentelyn on. Moniin haasteisiin 
oli kuitenkin jo rakennettu ratkaisuja reflektiopalaverin ja kehittämispalverin välillä: 

 ”Ollaan	saatu	aika	moniin	uhkiin	vastauksia.	Ei	ole	niin	vaativaa.”

Ne tavoitteet, joihin ei vielä ollut päästy, jäivät omahoitohankkeen jatkohankkeen tehtäväksi, joka 
rajattiin jo tukihanketta käynnistettäessä tukihankkeen ulkopuolelle. 

Palaveriin osallistui neljä teknologiatoimittajan edustajaa kahdesta yhteistyöyrityksestä sekä 
kaksi kaupungin edustajaa hanketiimistä. Palaverin taustaksi oli pyydetty osallistujia perehtymään 
peileihin. Projektipäällikkö kertasi vielä ennen palaveria peilien keskeiset asiat ja palaveriin osal-
listujat katsoivat kokonaiskuvan hahmottamiseksi heikkoudet ja vahvuudet läpi ennen keskustelua. 
Palaverin aluksi projektipäällikkö muistutti vielä palaveriin osallistuvia materiaalista ja siitä, että 
SWOT-taulukoissa esitetyt haasteet oli koottu heidän omista näkemyksistään. 

Palaverissa käytiin läpi peilien kaikkiin vaiheisiin tuotetut tiedot ja työkalut, vaikka vaiheet, 
jotka koskivat hankesuunnitelma- ja konseptinsuunnitteluvaihetta koskivat hankkeessa mennyttä 
aikaa. Perusteluna oli se, että näin todettiin voitavan valmistautua seuraavan vaiheen (käyttöön-
otto ja levittäminen) suunnitelmaan ja sen toteutukseen ja samalla pohjustaa tulevia hankkeita 
ja yhteistyötä niissä. 

4.2.1 Hankesuunnitteluvaiheen kehittämistarpeet ja -toimenpiteet

Peilien I ja II vertailun sekä SWOT-analyysin valossa toteutetun tarkastelun perusteella listattiin 
24.11. palaverissa hankesuunnitteluvaiheen avoimiksi kysymyksiksi seuraavaa:
1)  Tarve lähtötilanteen ja mitattavien tavoitteiden täsmentämiseksi.
2)  Tarve suunnitelman ja suunnittelun ”käsikirjoituksen” täsmentämiseksi.
3) Tarve yhteistyösopimuksen täsmentämiseen ja tähän liittyen toimintamallin täsmentämiseen 

tutkimusyhteistyöhön.
4)  Tarve vaihtoehtoisten työtapojen etsimiseen hankkeen käynnistymisen venymisen ja rahoi-

tuspäätöksen muuttaman suunnitelman myötä.
5)  Tarve tiedotuksen täsmentämiseksi sekä asiakkaiden ja järjestelmätoimittajan sitouttami-

seksi.
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1)		Toimenpiteet	tavoitteiden	täsmentämiseksi
Lähtötilanteen kuvan täsmentäminen oli osoittautunut tärkeäksi sekä peilien vertailussa että 
hanketoimijoiden omissa kommenteissa. Tähän kysymykseen hankkeessa oli pyritty vastaamaan 
tukihankkeen käynnistyttyä täsmentämällä nykyprosesseja, niihin liittyviä kehitystavoitteita 
sekä uusia sähköisiä prosesseja. Konseptinrakennusvaiheessa etsittiin myös tavoitteita kuvaavia 
mittareita ja indikaattoreita. Haasteeksi oli osoittautunut se, että perusjärjestelmässä oleva tieto 
oli vielä strukturoimatonta ja kirjaamiskäytännöt niin kirjavia, ettei seurantaindikaattoreita ollut 
helppo löytää. Työtä on kuitenkin jatkettu myös käyttöönottovaiheessa.

Hankkeen jatkosuunnitelmaa ajatellen tuotiin esiin, että kansalliset yhteistyötavoitteet olisi 
tämän kokemuksen pohjalta syytä määritellä riittävän täsmällisesti jokaisen tahon näkökulmasta 
ja yhteisesti. Edellytyksenä jatkolle nähtiin se, että erityisesti yrityspuolelta löytyy vahva tahtotila 
jatkoon, ja yritysten tulee tulla kaupungin rinnalle vahvasti. Erityisesti asiakkaille päin todettiin 
tärkeäksi tuoda esiin Oulun kaupungin sitoutuminen hankkeeseen ja näkyminen keskeisenä 
toimijana ja palveluntarjoajana, johon asukkaat voivat luottaa, vaikka joitain palveluja ostetaan-
kin yrityksiltä. 

Kaupunki linjasi palaverissa omia jatkotavoitteitaan hankkeen seuraavaan vaiheeseen, alu-
eellisen ja kansalliseen levittämiseen. Tavoitteet liittyivät omahoitokonseptin tuotteistukseen: 
tavoitteena oli eri kuntien kanssa määritellä palvelukokonaisuuksia yhdessä – mitä omahoidon 
palveluja rakennetaan kansalaisille Oulussa, Espoossa ja Turussa. Kunnat voisivat näin verkottua 
miettimään palveluprosesseja, jotka olisivat mallinnettuja Oulussa kehitetyn alustan ympärille. 
Ajatuksena oli, että alusta voisi lähteä Oulussa mallinnettuine prosesseineen sovitettavaksi eri 
kunnallisiin organisaatioihin. Sitä voitaisiin testata esim. Kuusamossa. Kaupungin näkökulmasta 
tavoitteena oli hakea kriteereitä räätälöintiin, kun palvelua käytetään eri kunnissa erityisesti Suo-
messa, mutta myös muualla, vaikka organisaatiot ja kulttuurit voivat erota. Se, mitä käyttöönoton 
nähtiin vaativan palvelun- ja teknologiatuottajalta uusissa konteksteissa, oli tarkoitus kirjata 
avoimesti, samoin se, millaisia verkostoja palveluntuottajan pitää rakentaa.

2)		Toimenpiteet	suunnitelman	ja	sen	etenemismallin	(”käsikirjoituksen”)	täsmentämiseksi
Hanketoimijat toivat esiin, että hankkeessa jouduttiin moneen pulaan, johon ei olisi jouduttu, jos 
hankesuunnitelma olisi ollut täsmällisempi. Toisaalta tuotiin esiin, että toimijat olivat onnistu-
neet ratkaisemaan yleisluontoisesta suunnitelmasta aiheutuneet kysymykset hankkeen kuluessa. 
Toimijat kyseenalaistivat sen, olisiko suunnitelmaa voitu kokonaisuutena tehdä alkuvaiheessa 
tarkemmaksi, sillä lähtökohtana oli innovatiivisuus, jota liian tarkkaan määritelty suunnitelma 
olisi voinut kahlita. Ympäristö oli dynaaminen ja muuttuva, ja muutoksiin piti pystyä reagoimaan 
nopeasti. Myös kirjallisuus korostaa dynaamista suunnitelmaa, jota täsmennetään vaihe vaiheelta. 
Keskeisen täsmennyksen – lähtötilannekartoituksen – jääminen rahoitusratkaisun ulkopuolelle 
koettiin merkittäväksi kehitystyön täsmentymistä vaikeuttaneeksi tekijäksi.

Hankkeessa koetuista haasteista kiteytettiin jatkosuunnitelman laatimista varten seuraavia 
oppeja: Kaupungin näkökulmasta suunnitelma tulee saada riittävän konkreettiselle tasolle. Kau-
punki on pyytänyt myös yrityksiä viemään omia suunnitelmiaan konkreettisemmaksi: mitkä ovat 
realiteetit, mihin yritykset ovat kykeneviä, jolloin hankesuunnitelmassa on mahdollista priorisoi-
da asioita, jotka ovat tärkeitä ja mahdollisia, sopia roolit ja vastuut konkreettisesti. Toimijoiden 
roolien ja hankkeen ”käsikirjoituksen” täsmentämiseen liittyvät myös yhteistyösopimuksen ja 
varasuunnitelmien laatimiseen, joita käsitellään kohdissa 3) ja 4).

3)		Yhteistyösopimuksen	täsmentäminen
Jatkohankkeessa oli tarkoitus tehdä uudet sopimukset. Sen pohjaksi yhteistyötahot olivat selkiyttä-
mässä eri tahojen rooleja, vastuita ja mahdollisuuksia. Tarkoituksena oli, että koekäytön loputtua, 
hankkeessa katsottaisiin arviointitiedon perusteella, miten eri moduulit istuivat kokonaisuuteen, 
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ja millainen oli toiminnallisuus asiakkaiden, henkilökunnan sekä hanketoimijoiden näkökul-
masta. Sitten valittaisiin ne moduulit, joiden pohjalta jatkossa toimittaisiin. Samalla arvioitaisiin 
se, mitä tarpeita olisi uusille moduuleille, ja tehtäisiin selkeät valinnat. Näin täsmennettynä ei 
millään yrityksellä olisi mahdollisuutta lähteä toteuttamaan muuta kuin mitä kaupunki haluaisi 
sisälle palveluun. Kaupunki tilaisi yhden käyttöliittymän kansalaisille, josta kansalaiset pääsisivät 
hakemaan omahoidon palvelut. 

Palaverissa ehdotettiin, että yritykset kirjaisivat ylös jatkosuunnitelmaa varten omia roo-
lejaan, vastuitaan ja yhteistyöideoita. Niiden ja kaupungin näkemyksen yhteensovittamisen 
jälkeen saataisiin tehtyä sopimus. Sopimuksiin liittyvänä uhkana SWOT-analyysissä mainittiin, 
että kaupungilla ei ole toimintamallia tutkimusyhteistyöstä. Kaupunki kilpailuttaa, jos tarvitsee 
tutkimusapua. Yhteiskehittämistä ei kuitenkaan voi kilpailuttaa: 

 ”Teknologian	avulla	tehtävästä	palvelujen	kehittämistyöstä	ei	ole	kokemusta.	Tässä	ollaan	
nyt	saatu	vasta	kokemusta.”

Keskustelua käytiin siitä, miten tilaaja-tuottajamalli sopii sellaiseen yhteistyöhön, mitä tässä 
hankkeessa tehdään. Kaupungin tilaaja-tuottajamalli on aivan uusi toimintamalli, joka astui 
voimaan 1.4.2008. Omahoitohanke koettiin kaupungin taholta konkreettisena väylänä opiskella 
tilaaja-tuottajamallia. Siitä käytiin keskustelua, oliko kaupunki tässä tilaajana ollenkaan. Keskus-
telussa päädyttiin siihen, että kaupunki oli tilaaja, vaikka osallistuikin palvelujen kehittämiseen ja 
teknologian määrittelyyn. Omahoitohankkeen tukihankkeen koettiin antavan eväitä tilaajapuolelle 
juuri tämän tyyppiseen toimintaan.

4)			Suunnitelma	toimista,	jos	jatkohanke	venyy	ja	muuttuu	rahoituspäätöksen	myötä
Hankkeen venyminen ja suunnitelman muuttuminen rahoituspäätösten myötä nähtiin edelleen 
riskinä jatkohankkeelle. Eräänä syynä venymiselle ensimmäisessä vaiheessa oli henkilöstön puut-
tuminen hankkeen käynnistyessä sekä rahoituksen jääminen saamatta joihinkin suunnitelman 
osioihin. Hanketoimijat totesivat, että hankkeessa oli nyt valmiina raamitus uuden hankkeen 
käynnistämiselle. Samalla oli käynnistymässä kansallinen levitys. Se lisäsi kaupungin vastuuta 
koordinoida omahoitohanketta. Toimijat olivat edelleen sitoutuneita hankeyhteistyöhön: tämä 
oli yhteinen innovaatio, josta haluttiin pitää kiinni.

Monessa EU-hankkeessa todettiin olevan sama ongelma kuin omahoitohankkeessa: projekti 
lähtee liikkeelle jo ennen rahoituksen hakemista. Sillä välin kun rahoitusta haetaan, työ ei etene. 
Se käynnistyy toden teolla vasta rahoituksen ehdoilla. Rahoituksen leikkaukset voivat viivästyttää 
hanketta. Hankerahoituksen jaksottaisuus nähtiin uhkana, mutta toisaalta myös mahdollisuutena 
päivittää tietoa, ja täsmentää suunnitelmaa rahoituksen saamiseksi. Käytännössä todettiin, että 
rahoitukselle ei ilmeisesti ole muita vaihtoehtoja.

5)			Hankkeesta	tiedottamisen	kehittäminen	(sisäinen	tiedotus	ja	ankkurointi	sekä	ulkoinen	tiedo
	 tus)	
Hankkeesta tiedottaminen oli osoittautunut haasteelliseksi sekä hankkeen käynnistys- että konsep-
tinsuunnitteluvaiheessa. Palaverin osallistujat pohtivat sekä sisäistä tiedottamista hanketoimijoi-
den kesken että hankkeesta tiedottamista sen vaikutuspiirissä oleville. Kaupungin hanketoimijat 
ottivat hankkeessa laaditun tiedotussuunnitelman käyttöön ja pyrkivät rakentamaan tiedotusta 
sen mukaisesti laaja-alaisesti ja usein. Hanketoimijoille oli todettu kaupungin hallinnosta että 
siitä tiedotetaan, mitä kokouksissa päätetään. Tarve ulkoiseen tiedottamiseen oli siis törmännyt 
kaupungin tiedotuskulttuuriin, joka perinteisesti on korostanut päätöksistä, ei keskeneräisistä 
asioista tiedottamista:
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 ”(…)	tässä	tuli	vastaan	julkisen	toimijan	tiedotuskulttuuri.	(…)	Vuosi	sitten	kukaan	muu	
ei	tiennyt	hankkeesta	kuin	johtajat.	Lähiesimiestasolle	piti	lähteä	kertomaan.	Meillä	ai-
nakin	tiedotus	oli	täysin	nollassa.	Meillä	ei	tiedotettu,	että	vaatii	panostusta,	rahaa,	sitä	
että	työntekijät	ryhtyvät	miettimään,	mitä	muutoksia	tämä	aiheuttaa.	Mentiin	kerralla	
tiedotuksessa	siihen,	että	kerrottiin,	että	näin	on	päätetty,	ja	näin	tehdään	ja	mennään.	
Kellään	ei	ollut	organisaatiossa	tilaisuutta	tai	mahdollisuutta	vaikuttaa.”

Toimenpiteitä pohdittaessa tuotiin esiin, että hankkeen alussa pitäisi jatkossa jakaa kaikille visio 
siitä, mihin pyritään hankkeen lopussa: mitä pitäisi olla vuonna 2009 ja mitä se tarkoittaisi eri 
toimijoiden näkökulmasta. Hanketoimijat totesivat, että jatkossa pyrittäisiin tekemään täsmen-
netty tiedotussuunnitelma ja toteuttamaan se. Ensimmäinen tiedotustilaisuus järjestettäisiin 14.3. 
Kaupungin toiveena oli, että jokaisesta yrityksestä tulisi mukaan joku. Oulun kaupunki halusi 
profiloitua aktiivisena tiedottajana. Kutsuttaisiin lehdistöä, mediaa, tiedotettaisiin laajalti. Nämä 
asiat tuli myös kirjata fiksummin seuraavaan suunnitelmaan. 

4.2.2 Konseptinrakennusvaiheen kehittämistarpeet ja toimenpiteet

Reflektiopalaverissa 24.11. tuotiin esiin Peilien I ja II vertailun perusteella seuraavat haasteet 
omahoitohankkeen konseptinrakennuksen etenemisessä:
1. Lähtötilanneanalyysi, prosessimallinnukset, vaatimusmäärittelyt ja kustannushyötyana-

lyysi jäivät tekemättä, kun niihin ei saatu rahoitusta. Indikaattorit puuttuvat joilla mitata 
tavoitteisiin pääsyä ja koota tiotoa hyödyistä – referenssiä levittämiseen. Tämä oli johtanut 
myös suunnitelman vaiheistuksen ongelmaan (muutostarpeita ei tiedetty, mutta tekniikkaa 
kehitettiin jo).

2. Rahoituspäätöksestä johtuva korvaavien toimien etsiminen viivästytti hanketta ja aiheutti 
kustannuksia. Konkreettisten eri vaiheita täsmentävien työsuunnitelmien puute hidasti työtä 
entuudestaan. Kahden tutkimuskokonaisuuden yhdistäminen (omahoitohanke ja TTK) vaati 
lisäresursseja. 

3. Erilaiset näkemykset omista ja toisten rooleista hankkeessa, ei yhteisymmärrystä käsikir-
joituksesta. Yritykset odottaneet kaupungilta vaatimusmäärittelyjä, testaussuunnitelmaa. 
Kaupunki ei aluksi ymmärtänyt prosessien analysoinnin merkitystä tässä. Uudenlaiset 
yhteistyön toimintatavat ovat olleet hakusessa. ”Laivan kääntö” kesken hankkeen tilaaja-
tuottajahankkeesta yhteistyöhankkeeksi; yritysvetoisesta kaupunkivetoiseksi. Uhkana, ettei 
sen vaatima kulttuurin muutos toteudu, pelisäännöt eivät löydy.

4. Muutoksen markkinointi lyhyellä aikavälillä työntekijöille ja asiakkaille. Massakoulutus, 
muutosvastarinta.

Näitä haasteita käsiteltiin 9.2.2007 järjestetyssä kehittämispalaverissa seuraavasti: 

1)		Toimenpiteet	lähtötilanteen	tietojen	päivittämiseksi
Osapuolet totesivat, että tutkimustyö ei saanut ensimmäisessä vaiheessa rahoitusta, ja jäi siksi 
toteutumatta. Yhteistyö Oulun Yliopiston kanssa oli nyt tiivistymässä. Tavoitteena oli pyrkiä 
täsmentämään lähtötilanneanalyysiä ja saamaan paikattua ”aukkoja”, jotta saataisiin lähtöti-
lannetiedot kerättyä muutosten vaikutusten arvioimiseksi. Prosessien kustannuslaskentaan oli 
myös käynnistynyt yhteistyö yliopiston kanssa. Siinä oli tarkoitus laskea kustannukset vanhoista 
prosesseista, joita vertailtaisiin uusiin kustannussäästöjen laskemiseksi. 

Työntekijöiden koulutuksen yhteydessä (ks. luku 3.2.3 kohta koulutuksen toteuttaminen) 
oltiin paitsi opettelemassa sähköisen omahoidon toimintatapaa, myös rakentamassa toiminta-
tapaa sähköisten palvelujen arviointiin osana teknologiaterveyskeskuksen toimintaa. Sähköisen 
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omahoidon palvelun ja sen arvioinnin toimintatavan harjoittelemiseksi rakennettiin ammattikor-
keakoulun laboratorioon virtuaalista teknologiaterveyskeskusta, jossa oli tarkoitus ryhtyä kokei-
lemaan uutta omahoitoalustaa ja prosesseja virtuaalisesti. Sinne oli tarkoitus ottaa syksyllä 2007 
koulutukseen osallistuneiden yritysten edustajia mukaan, jotta he voisivat miettiä prosesseihin 
tarjottavaksi uusia teknologioita, tuoden uusia välineitä virtuaaliympäristöön. Virtuaaliterveys-
keskuksessa oli tarkoitus testata, onko niistä apua ja iloa, ja samalla opetella teknologiaterveys-
keskuksen testauskäytäntöjä. Samalla yritykset saisivat uutta tietoa tuotetestauksesta. Sähköinen 
omahoitopalvelu olisi ensimmäinen testattava palvelu. 

Palaverissa osapuolet korostivat SWOT-analyysin tulosta, jonka mukaan vaatimusten määri-
tykseen pitäisi panostaa enemmän. Tässä todettiin olevan tärkeä kehittämisen paikka. Palaverissa 
tuotiin esiin, että vaatimuksia voi ryhmittää sellaisiin, josta ei tingitä mistään tilanteessa, ja sellai-
siin, joista voidaan päättää myöhemmin. Vaatimusmäärittelyt tulisivat tarpeelliseksi järjestelmän 
testausvaiheessa. Tähän liittyen käytiin keskustelua mahdollisesta tulevasta omahoitosertifikaatista 
ja edellytyksistä sertifioinnille: 

	 ”Jos	tänne	tulee	yritykseltä	hakemus	päästä	omahoitopalvelun	piiriin?	Se	käsitellään	jossain	
ryhmässä,	 ja	arvioidaan,	missä	määrin	 se	 täyttää	vaatimukset,	onko	 se	päällekkäinen,	
esikysely	täytettynä	(esim	että	käyttää	ssl-suojausta,	on	nämä	ja	nämä	käytännöt)	ja	kun	
tekninen	ryhmä	sanoo	että	tämä	on	teknisesti	ja	palvelullisesti	ok,	se	saa	”omahoitosertifi-
kaatin”	ja	voidaan	liittää	palveluun?”	

Kun uudet prosessit valmistuvat, kaupungilla oli tarkoitus teettää prosessien kustannushyöty-
analyysit. Se oli tarkoitus toteuttaa omahoitohankkeen jatkohankkeessa. Kaupunki suunnitteli 
toteuttavansa kilpailutuksen analyysien toteuttamisesta. Osapuolet keskustelivat kustannushyö-
tyanalyysin täsmentämisestä. Epäselvää osallistujille oli, tarkoittiko kaupungin edustaja kaupun-
gille sähköisestä omahoidon palvelusta tulevaa kustannushyötyä vai yritysten omahoitoalustan, 
jolloin se olisi (yritysten) liiketoimintasuunnitelman osa?8 Eteri Oy oli jonkin verran työstänyt 
liiketoimintasuunnitelman pohjaa aikanaan, kun lähdettiin miettimään, onko omahoitoalustan 
kehittäminen kannattavaa. Nyt kun kustannuslaskelmia suunniteltiin konkreettisesti, liiketoimin-
tasuunnitelmat tulisi päivittää. Päivitys oli nyt mahdollista, kun kehitys- ja käyttökustannuksista 
oli saatavilla todellista tietoa, ja markkina-argumenteille olisi mahdollista saada uskottavuutta. 

Liiketoimintasuunnitelmissa todettiin ongelmaksi se, että ennen kuin saataisiin todellista 
näyttöä sähköisen omahoitopalvelun kustannushyödyistä, luvut olivat arvioita perustuen us-
komukseen, että toiminta on kannattavaa. Palaverissa pohdittiin myös siitä, miten kustannus-
säästöjä voidaan mitata: sairaanhoitokustannusten vähenemisenä, työn tehokkuuden, palvelun 
joustavuuden, asiakkaiden läpimenoajan, kokemuksen mittaamisena. Korostettiin myös lyhyt-
näköisiä hyötyjä kuten sitä, että ihminen ei tule tiedonpuutteen vuoksi vastaanotolle, mittarina 
vastaanottokäyntien määrä=>hinta. Jos esimerkiksi yhdellä puhelulla voi välttää yhden tai useita 
käyntejä, siitä voi suoraan laskea hyötyä. Tosin taustalla on mutkikkaita kysymyksiä, ja mittarien 
luominen näille on hankalaa.

Tavoitteeksi asetettiin, että Eteri Oy ja Oulun Wellness instituutti tekisivät tiekartan helmi-
kuun loppuun mennessä vaiheistamaan jatkotyötä. Yrityksillä on joitain osa-alueita jo tehty jo, 
mutta kokonaiskonkreettinen analyysi puuttuu. Sekin voitaisi yliopiston kanssa pyrkiä tekemään. 
Todettiin, että yritysten kannattaisi tässä verkottua, ja etsiä yliopistosta kumppania. 

�	 Malli	 verkottuneesta	 palvelutoiminnasta	 ohjaa	 laskemaan	 kustannuksia	 kunkin	 osallistuvan	 yksikön	 näkökulmasta.	
Kaupungin	 laskelmat	 heidän	 prosessissaan	 tapahtuvista	 kustannussäästöistä,	 jotka	 syntyvät	 implementoitaessa	 yritysten	
teknologiaa	prosessien	välineeksi	voidaan	nähdä	sekä	kaupungin	välineenä	arvioida	muutoksen	kustannusvaikuttavuutta	että	
yritysten	markkinatiedon	ja	liiketoimintasuunnitelman	keskeisenä	lähteenä:	mitä	parempaa	kannattavuutta	yritykset	pystyvät	
tuottamaan	asiakkaalleen,	sitä	helpompi	yritysten	on	myydä	teknologiaansa	muille	asiakkaille	(mm.	kunnille).
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2)		Toimenpiteet	hankeosapuolien	roolien	ja	yhteistyön	selkiyttämiseksi	toimijoiden	välillä	
	 hankkeen	aikana
Konseptinsuunnitteluvaiheessa kaupunki lähti määrätietoisesti ohjaamaan projektia kohti pal-
velulähtöistä suunnittelukäytäntöä nivoen teknistä suunnittelua yhteen kehitettävien uusien 
palveluprosessien rakentamisen kanssa niin, että tekniikka taipuisi tukemaan uusia palvelupro-
sesseja. Tämä ”käsikirjoitus” vastasi alkuperäisen hankesuunnitelman ideaa palvelulähtöisestä 
yhteissuunnittelusta. Hankeosapuolet kuvasivat muutosta ”laivan kääntymisenä”. Toimintatapa 
oli uusi sekä kaupungin että yritysten toimintakulttuurissa: siitä, miten yhteiskehittely sopi ti-
laaja-tuottajamalliin ei kaupungilla ollut kokemusta. Yritysten näkökulmasta palvelujärjestelmä 
oli asiakkaana jäykempi kuin yksittäiset kansalaiset ottamaan käyttöön uusia innovatiivisia tek-
nologisia ratkaisuja, edellyttäen tiiviimpää asiakasyhteistyötä. 

Uusi yhteistyön toimintamalli herätti palaverissa kysymyksen siitä, miten sovelluspaletin 
laajeneminen vaikuttaisi toimijoiden rooleihin jatkossa ja miten asiasta tiedotettaisiin. Hankkeen 
ohjausryhmässä näitä asioita ei ehdittäisi käsitellä, siellä ehditään yleensä käymään läpi vain pieni 
osa suunnitelluista asioista. Hankkeella oli projektiryhmä, jonka piti olla työrukkanen, mutta sen 
viimeinen kokous oli kesäkuussa. 

Hanketoimijat asettivat tavoitteeksi parantaa hankkeen sisäistä tiedonkulkua sekä projekti-
työn organisointia.  Kun syksyllä oli sovittu, että nähdään kerran viikossa, sisäinen tiedotus parani. 
Tekniikan puolella tieto kulki, mutta laajempi läpileikkaus hankkeeseen ei toiminut. Hankkeessa 
oli niin monia toimijoita ja osahankkeita, että kaikki eivät tienneet toistensa tehtävistä. Esimer-
kiksi teknologiayrityksille ammattikorkeakoulun hankeosio ja sen päällekkäisyys yritysten työn 
kanssa tuli yllätyksenä. Meni aikaa, että saatiin linjattua, mitä kumpikin tekee. Operatiiviselle 
tasolle tiedottaminen isoista linjoista olisi tarpeen sopia. Todettiin, että suunnitelma siitä, miten 
sisäinen tiedottaminen ja hankeyhteistyö toteutuu, tulisi olla hankesuunnitelmassa määritelty 
erityisesti jatkossa, kun alustalle tulee lisää moduuleita.

Toimijat totesivat, että olisi hyvä perustaa uudelleen työryhmä – projektiryhmä, joka ko-
koontuisi säännöllisesti. Jatkohankesuunnitelmaan ehdotettiin lisäksi kirjattavaksi, mitkä ovat 
tiedotuksen väylät ja tahot, koska suunnitelmat jäävät helposti kaapin hyllylle, eikä niitä noudateta. 
Projektiryhmässä voitaisiin tarkastella kolmen kuukauden välein, miten viestintä on toteutunut. 
Samoin voisi toimia muiden sovittujen osa-alueiden osalta. Käytännössä sisäinen viestintäsuun-
nitelma voisi rakentua seuraavasti: hanketapaaminen kerran kuukaudessa; hankepäällikön tiedote 
kaikille hankkeen etenemisestä joka toinen viikko, raportointi hankesuunnitelman mukaisesti. 
Muistiot tulisi toimittaa palavereista kaikille. Ne voisivat olla verkkolevyllä, samaten yhteystie-
tolista toimijoista ja tehtävälista. Tehtävälistaa ja sen toteutumista tulisi tarkistaa säännöllisesti. 
Jos nämä asiat annettaisiin aktiiviselle projektiryhmälle tehtäväksi tietyin väliajoin, tämä voisi 
toteutua. Näin oli tarkoitus tehdä aiemmin, mutta se ei toteutunut. 

3)		Toimenpiteet	työntekijäkoulutuksen	tehostamiseksi	ja	työntekijöiden	muutosvastarinnan	
	 minimoimiseksi
Kehitämispalaverissa todettiin, että kevään aikana selviää, tuleeko STM rahoittamaan koulutus-
ta. Silloin käyttöönottoa olisi mahdollisuus nopeuttaa. Jos rahoitusta saadaan, olisi koulutusta 
mahdollista laajentaa muillekin terveysasemille. Rahoituksen avulla saataisiin koulutusta täs-
mällisemmäksi massakoulutuksesta. 

4.2.3 Käyttöönottovaiheen kehittämistarpeet ja toimenpiteet

Peilien I ja II vertailun perusteella esitettiin 24.11. palaverissa omahoitohankkeen koekäyttö- ja 
levitysvaiheen haasteiksi seuraavat haasteet, joihin ratkaisuja tarkasteltiin 9.2.2007 palaverissa:
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1. Hankkeessa ei ole kirjattua testaus-, jatkokehitys- ja levittämissuunnitelmaa. Eri näkemykset 
siitä, kenen tehtävänä ne on tuottaa. Ei ole mittareita mitata muutosta.

2. Jatkuvuuden katkeaminen, rahan loppuminen.
3. Hanketoimijoiden motivointi, kun erilaiset odotukset jatkosta. 
4. Uuden toimintatavan opettelu voi viedä aikaa, levittäminen voi olla ennakoitua hitaampaa. 

Vaikutuspiirissä olevien motivointi: Kuntalaiset eivät omi palvelua.
5. Kansallisen yhteistyön tavoitteita, päämääriä ja keinoja ei ole konkretisoitu, ei ole tietoa siitä, 

millaiset markkinat omahoitopalvelulla on.

1)		Toimenpiteet	testaus-	ja	jatkokehityssuunnitelman	laatimiseksi
Testaussuunnitelman todettiin perustuvan vaatimusmäärittelyyn. Testaus toteutetaisiin vertaa-
malla toteutunutta järjestelmää vaatimuksiin. Vaatimusmäärittelyn ensimmäinen versio esitettiin 
ensimmäisessä tarjouskilpailupaperissa. Teknologiayritysten edustajien näkemyksen mukaan 
vaatimukset määritelleen tahon – kaupungin - tulee myös valvoa, että vaatimukset täyttyvät. 

Kaupungin edustajien mukaan kaupungin palvelukseen tullut hallinnon harjoittelija oli ver-
taamassa hankesuunnitelmassa tavoiteltavia toiminnallisuuksia toteutuneisiin ja vielä toteutumatta 
jääneisiin. Kaupunki käyttää tietoa pohjaksi päätöksenteolle siitä, toteutetaanko puuttuvat mo-
dulit vai ei. Koekäyttösuunnitelma oli tehty syksyllä yhden yrityspartnerin toimesta. Keskustelua 
käytiin siitä, kenen tehtävä kokonaistestaussuunnitelman laatiminen olisi. Yksittäiset moduulit ja 
osat ovat jokaisen yrityksen itse testattava, mutta kuka kokoaisi tämän kokonaisuuden jatkossa? 
Vaihtoehdoksi esitettiin, että suunnitelma ostetaan joltain taholta. Esimerkiksi yrityspartneri, joka 
oli tehnyt käyttöönottosuunnitelman, voisi tehdä kokonaistestaussuunnitelman ostopalveluna, 
sillä se palvelee kaikkia. Yhteistyöyritys Eteri Oy ei voisi tehdä sitä, koska kaikki osapuolet eivät 
olleet yrityksessä mukana. Kokonaisuuden testauksessa on yhdistettävä eri osien vaatimukset: 
modulitestauksesta vastaa koodari, mutta kuka vastaa järjestelmätestauksesta, jossa on 5 tai 15 
modulia, ja katsotaan, ovatko vasteet mitä odotetaan? Keskustelussa ehdotettiin, että Oulun 
kaupunki vastaa kokonaisuuden testauksesta. Testaussuunnitelman tekeminen ei nähty olevan 
yhteistyönä tehtävää, vaan sekin kannattaa tilata ulkopuolelta. Suunnitelman arviointi voi olla 
yhteistyönä tehtävä. 

Kansallisen yhteistyön tavoitteet ovat myös selkiytymässä. Kaupunki on neuvottelemassa 
omahoitopalvelun levittämisestä Espooseen. Tarkoitus on myös katsoa yritysten edustajien 
kassa asiakasprosessien käyttö ja se onko tuotteessa mukana käyttöliittymäsuunnittelu, kun sitä 
lähdetään markkinoimaan. 

Alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli kuvattu visio levittämisestä, mutta sitä tulee täs-
mentää. Testaussuunnitelmaa on kirjattu syksyn aikana, ja nyt tukihankkeesta tulisi oppia se, että 
väestötason testaussuunnitelma kirjattaisi etukäteen projektisuunnitelmaan niin, että se valmistuu 
tiettyyn hetkeen mennessä. Samalla tulisi kirjata se, kuka siitä vastaa. Mittareita mitata muutosta 
ja omahoitopalvelun vaikuttavuutta käsiteltiin luvuissa 4.2.1 ja 4.2.2. 

2)		Toimenpiteet	jatkuvuuden	turvaamiseksi
Tähän liittyvä keskustelu on kirjattu hankesuunnittelu-kohtaan luvussa 4.2.1.

3)		Toimenpiteet	sisäisen	motivaation	ylläpitämiseksi
Yhtenä haastatteluissa esiin tulleena riskinä oli toimijoiden erilaisten näkemysten kärjistyminen. 
Palaverissa keskusteltiin siitä, miten tätä riskiä voitaisi ehkäistä. Todettiin, että hankkeessa oli 
luovia voimakastahtoisia ihmisiä, ja törmäykset olivat aina mahdollisia. Hankkeessa oli kuitenkin 
sellainen ilmapiiri, että vaikka riita syntyy, se saadaan ratkaistua. Ilmapiiri oli hyvä. Todettiin, että 
kunhan saadaan roolit ja vastuut kirjattua jatkosuunnitelmaan, katsottua ne yhdessä, ja sitoudutaan 
yhdessä, silloin voidaan ratkoa muut kysymykset. Kaupungin vastuulla olisi tilaajan roolissa pitä 
huolta jatkohankkeessa, että muut toimijat toimivat rooliensa puitteissa. 
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4)		Toimenpiteet	asiakkaiden	muutosvastarinnan	minimoimiseksi
Asiakkaiden muutosvastarinnan minimoimisen keskeiseksi keinoksi mainittiin markkinointi. 
Tähän liittyviä keinoja ideoitiin vilkkaasti. Eräs osallistujista toi esiin Etelä-Savossa kehitetyn 
Hyvis-palvelun, jossa on lähdetty siitä, että Hyvis on tuotu hyvin lähelle perusterveydenhuollon 
prosesseja, osaksi neuvola- tai vastaanottokäyntiä jne. Siellä annetaan Hyvis-kortti, ja kerrotaan, 
että tällaista on olemassa, samaten työntekijöille, miten he voivat hyötyä siitä. Palvelun tarjoajan 
tulee antaa ärsykkeitä, miksi asiakkaiden kannattaa omia uusi palvelu. Kuntalaiset on otettava 
prosessiin mukaan, heitä tulee ohjata ja perehdyttää. Henkilöstö on tässä tärkeässä asemassa. 
Ehdotettiin, että osaksi jatkohankesuunnitelmaa kirjataan, että henkilöstö sitoutetaan uuden 
järjestelmän käyttöön: ohjataan portaaliin, annetaan esilukemistoa koulutukseen, jolla houku-
tellaan käyttämään ja markkinoimaan portaalia. 

Muitakin esimerkkejä tuotiin esiin, kuten Tampereella oleva Teuvo Neuvoo-verkkoneu-
vonta. Siellä lähdettiin isoilla julisteilla, siitä tuli puheenaihe, jolla saatiin valtavia kävijäpiikkejä. 
Samanlainen on ollut Mikkelissä. Käyttöä on edistetty perinteisin mainonnan keinoin. Mainon-
taan on käytetty aikaa ja rahaa. Positiivisuuden koettiin olevan markkinoinnissa tärkeä. Viesti ei 
saa olla sama kuin pankeilla: suljetaan konttorit ja annetaan asiakkaiden hoitaa itse. Todettiin, 
että Kaakkurissa kokeillaan tiedottamista asukkaille niin, että siellä on terveyskeskusavustaja 
omahoitoa tukevana hoitajana, aulaemäntänä, ja siellä on itsehoitohuone, jossa hoitaja neuvoo 
käyttämään.

Todettiin, että palautejärjestelmä voi myös lisätä houkuttelevuutta. Esimerkiksi niin, että 
palaute ei olekaan kenkälaatikko, vaan se on omahoitobrandin alla. Palautteen ideoitiin voivan 
olla aktiivista osallistumista omaan hoitoon. Sivuille voisi laittaa jo olemassa olevia juttuja, jotka 
ovat tuttuja. Esimerkiksi terveysasemalla on jo itsehoitopiste, jossa Omron-verenpainemittari, 
olisiko tulevaisuudessa vieressä tietokonepääte? Jos asiakas haluaa siirtää tiedot omalle tilille, hän 
laittaa kortin sisään ja painaa enter. Verenpainemittarissakin voisi lukea omahoito. Omahoidon 
voisi brandata niin, että sillä olisi oma logo, ja vaikka muovipussi, jossa olisi kortti, yms omahoito-
tavaraa. Kortissa olisi nettiosoite, ohjeet tms., jota jaeltaisiin terveysasemilla vaikka diabeetikoille 
ja astmalapsille. Siellä voisi olla nuorille oululaisille diabeetikoille keskustelupalsta. 

Todettiin, että Kaakkurin terveysasemalle tulee omahoitohuone, josta varmaan saadaan 
palautetta teknologiatoimittajillekin järjestelmän kehittämiseksi. Asiakkaan motivointi, kun 
yritetään opettaa kuntalaisille uusi tapa toimia palveluntuottajan kanssa, nähtiin isona asia. Ky-
seessä on kulttuurin muutos, kun potilas tai asiakas muuttuu hoito-objektista hoitosubjektiksi. 
Se, että hänestä tulee hoitotiimin jäsen, joka saa omahoitopalvelusta vähän samaa tietoa kuin 
hoitohenkilökunta Pegasoksesta tai Efficasta, on osattava viestittää oikein. Omahoitojärjestelmä 
on potilaan perusjärjestelmä, tarjoten mahdollisuuden tähän kulttuurin muutokseen. Näin näh-
tynä uudistuksesta häviää pankkimaisen uudistuksen maku (potilaat pois terveyskeskuksesta 
lääkäreitä häiritsemästä).

5)		Kansallisen	yhteistyön	tavoitteet,	päämäärät	ja	keinot,	omahoitopalvelun	markkinat
Keskustelu liiketoimintasuunnitelmien päivittämisestä on kuvattu kohdassa Toimenpiteet	lähtö-
tilanteen	tietojen	päivittämiseksi.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTAA 

5.1 Tukihankkeen tavoitteet ja niihin vastaaminen 

Tukihanke oli lyhytkestoinen ja pienimuotoisesti resurssoitu pilotti siitä, kuinka käsitteellisiä 
malleja on mahdollista hyödyntää tuotettaessa tietoa laadukkaiden sähköisten palvelujen kehittä-
miseen ja arviointiin. Aikaisemmat tutkimukset tässä hyödynnettyjen toimintaa ja sen muutosta 
käsittelevien mallien käytöstä ovat olleet retrospektiivisia [59] tai myöhään käynnistyneitä suh-
teessa kohdehankkeeseen [83, 118]. Niiden avulla ei ole voitu tarkastella sitä hyötyä, mitä mallien 
käytöstä olisi hanketyön suuntaamiseen ja hankkeiden onnistumiseen. Tässä tutkimuksessa tuki-
hankkeella oli mahdollisuus vaikuttaa hanketyöskentelyyn. Tukihankkeella oli kaksi päätavoitetta: 
1) tarjota omahoitohankkeelle tietoa vaikuttavien, laadukkaiden sähköisten terveydenhuollon 
palvelujen kehittämiseksi kansalaisille. Omahoitohanke pääsee hyödyntämään tuotoksia myös 
jatkohankkeissaan, mikä on ollut kaupungin tavoitteena. 2) jatkokehittää teoreettisesti ja käsit-
teellisesti perusteltua, tutkimukseen pohjaavaa työkalua menetelmineen ja indikaattoreineen 
pohjaksi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen kehittämiseen eri toimijatahojen 
näkökulmasta (Kehittää hyvää sähköisen palvelun kehitystyön käytäntöä). 

Asetelmana oli pienimuotoinen interventioasetelma, jossa interventiona oli kaksi peiliä: 
kirjallisuudesta ja omahoitohankkeesta kerätty tieto kehitystyön menetelmistä ja niillä tuote-
tusta tiedosta toimivien, laadukkaiden ja vaikuttavien sähköisten palvelujen ennakoimiseksi, 
rakentamiseksi ja todentamiseksi. Tieto jäsennettiin peileihin kahden käsitteellisen mallin avulla. 
Peilien tuottamaa tietoa vertailtiin toisiinsa etsien kirjallisuuden ja käytännön yhtäläisyyksiä ja 
eroja sekä arvioiden erojen merkitystä hankkeelle. Tieto tarjottiin omahoitohankkeelle pohjaksi 
hanketyöskentelyn kehittämiselle.

5.1.1 Tavoite omahoitohankkeen tukemisesta tiedolla ja tavoitteen   
 täyttyminen

Tukihankkeen ensimmäisenä tavoitteena oli tukea omahoitohanketta tiedolla kirjallisuudesta 
ja omahoitohankkeen käytännöistä. Tuotettua tietoa on kuvattu luvussa 3. Sitä, kuinka oma-
hoitohankkeessa hyödynnettiin tietoa, on kuvattu luvussa 4. Määrällinen arvio tukihankkeen 
vaikutuksista koottiin omahoitohankkeen projektipäälliköltä ja hanketoimijoilta loppupalaverissa 
(taulukko 11). Tukihanke oli lyhyt ja päättyi paljon ennen kuin oli mahdollista tarkastella vaiku-
tuksia tarkemmilla mittareilla esimerkiksi kehittämispalaverissa suunniteltujen toimenpiteiden 
toteutuminen, hankkeen aikataulussa pysyminen tai tuloksellisuus. (Vrt. [82].)

TauluKKo 11. arvio tukihankkeen merkityksestä omahoitohankkeelle

Tuotetun tiedon merkitys

Hankkeen vaihe

Ei merkitystä

1

Jossain määrin 
merkitystä

2

Suuri merkitys

�

1a. Lähtötilanteen kartoitus x
1b. Hankesuunnittelu x
2. Konseptinrakennus x
3. Implementointi x
4. Levittäminen x
(5. Vakiintuminen laajaan käyttöön)
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Tulosten perusteella tukihanke auttoi omahoitohanketta jäsentämään kerättyä tietoa ja toi 
hanketoimijoille kirjallisuudesta sellaista lisätietoa, jonka avulla hanke on pystynyt korjaamaan 
suuntaa. Tällaista tietoa olivat erityisesti tieto lähtötilanteen täsmentämiseksi: tieto palvelutoi-
mintaa kuvaavasta perustiedosta ja indikaattoreista, joihin hanke voi verrata palvelutoimintaa 
intervention jälkeen ja joiden avulla voi täsmentää vaatimukset muutoksille, joita tavoitellaan. 
Toinen tietokokonaisuus, joka osoittautui hyödylliseksi hankkeelle, oli tieto kansallisten tavoit-
teiden, säädösten, määritysten ja luokitusten merkityksestä ja niiden asettamista vaatimuksista, 
jotka kehitettävän palvelun tulee täyttää, jotta ne toimivat kansallisesti yhteensopivasti. Kolmas 
hyödyllinen tietokokonaisuus oli konseptinrakentamisen ja levittämisen sekä yhteistyön menetel-
miin liittyvä tieto. Hankesuunnitteluun sekä tuotosten implementointiin hanke koki omaavansa 
työkaluja entuudestaan, eikä niihin kohdistuvan tuen merkitys ollut niin suuri.

Tukihankkeen lyhyt kesto ja pienimuotoisuus hankaloittivat hankken tavoitteiden saavutta-
mista. Pienimuotoisessa hankkeessa ei pystytty systemaattisesti keräämään tietoa eri tieteenaloilla 
tarjolla olevista menetelmistä Peiliin I. Omahoitohanke oli jo etenemässä oman suunnitelmansa 
mukaisesti tukihankkeen käynnistyessä, ja tukihanke päättyi ennen omahoitohankkeen päättymis-
tä, rajaten Peilin II tietoja. Interventioiden ei odotettu tuovan mittavia vaikutuksia hankkeeseen 
näistä syistä. Oulun kaupungilla oli kuitenkin intressiä saada kehitystyö ja analyysi dokumentoitua 
opiksi myös seuraavia kehityshankkeita varten. 

Se, missä määrin tukihanke pystyi vaikuttamaan käynnissä olevaan omahoitohankkeeseen, 
riippui myös seuraavista seikoista:
1)  Missä määrin Peilin I ja II aineistot vastasivat toisiaan? (Mitä enemmän yhtenevyyttä niissä 

oli, sitä vähemmän oli potentiaalista tarvetta muuttaa suunnitelmaa.) 
2)  Miten luotettaviksi hanketoimijat kokevat Peilin I ja II? 
3)  Miten tärkeäksi hanketoimijat kokivat peilien I ja II erot? 
4)  Miten joustavasti hankkeessa oli mahdollista tarkistaa suuntaa ja tehdä korjaustoimia? (Esim. 

olemassa olevien sopimusten, toimintakulttuurien puitteissa.)

Kirjallisuus ja hankesuunnitelma vastasivat analyysin mukaan hyvin toisiaan, mutta hankekäy-
täntö ei vastannut täysin hankesuunnitelmaa, viitaten siihen, että potentiaalista kehittämistarvetta 
löytyi. Peilien erot ja hanketoimijoiden käsitykset keskeisistä hankkeen haasteista vastasivat hyvin 
toisiaan. Kehittämispalaverissa (luku 4) hanketoimijat kävivät läpi kaikki ne keskeiset kysymykset, 
joita tukihankkeessa oli noussut esiin peilien I ja II vertailusta osoittaen, että tulokset koettiin 
tärkeiksi. Valtaosaan kysymyksistä esitettiin myös toimenpide-ehdotuksia jatkohankkeen suun-
nittelutyötä silmällä pitäen. Moniin eroihin peilien välillä sekä hanketoimijoiden kokemuksiin 
haasteista oli reagoitu hankkeessa heti, kun ne oli tuotu hankkeen tietoisuuteen, useisiin jo ennen 
reflektiopalaveria, moniin ennen kehittämispalaveria. Tämä on selkeä osoitus paitsi hankkeen 
joustavuudesta, myös hankkeen rakentavasta ja innovatiivisesta ilmapiiristä, jossa ollaan valmiita 
avoimesti ottamaan vastaan palautetta ja korjaamaan suuntaa sen mukaisesti. 

5.1.2 Tavoite mallien toimivuuden arvioinnista ja tavoitteen täyttyminen

Tukihankkeen toisena tavoitteena oli luoda pohjaa hyvälle sähköisten palvelujen kehittämis-
käytännölle. Tavoitteeseen pyrittiin hyödyntämällä kahta aiemmassa kehitystyössä käytettyä 
käsitteellistä mallia jäsennettäessä tietoa palvelutoiminnan kokonaisuudesta ja palvelujen kehit-
tämiskäytännöistä kirjallisuudesta ja omahoitohankkeesta. Mallit tarjosivat pohjan, jonka varaan 
on mahdollista rakentaa sähköisten palvelujen kehittämistyön hyvää käytäntöä. Ne auttoivat 
jäsentämään kirjallisuuden ja omahoitohankkeen tietoa lähtien olemassa olevasta palvelutoi-
minnasta (panoksia, tuotantoprosessia, tuloksia ja vaikutuksia kuvavine indikaattoreineen), 
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edeten palvelujen ja tekniikan rinnakkaisen kehittämisen tarkasteluun ja sähköisten palvelujen 
käyttöönottoon. Seuraavassa kuvataan kummankin mallin hyötyä tarkemmin.

Mallia verkottuneesta palvelutoiminnasta käytettiin jäsentämään palvelutoimintaa käsitteel-
lisesti hierarkisena rakentena, jossa on kuvattu toijminnan eri elementien suhteet. Malli kuvaa 
toiminnan panoselementit	(kuten tekijät, välineet, säännöt, yhteisöt), tuotantoprosessin	elementit	
toiminnan, tekojen ja operaatioiden tasolla (vrt. palvelukokonaisuuksien, palveluprosessien, pal-
velutapahtumien ja toimenpiteiden taso) sekä tuotoksen	elementit (kohteet, tavoitteet, tuotokset) 
asiakkaiden ja muiden toimijoiden näkökulmasta. Malli auttoi jäsentämään kirjallisuudesta ja 
omahoitohankkeesta kerätyä tietoa näistä eri elementeistä, niiden suhteista, ja niitä kuvaavista 
indikaattoreista. Se tarjosi näin välineen hahmottaa palvelukokonaisuuden laatua panos-, prosessi- 
ja tuotoselementtien ja niiden suhteiden ominaisuuksina. Se suuntasi etsimään tietoa näistä muut-
tujista lähtötilanteessa, asetettaessa kehitystavoitteita ja mitattaessa tavoitteiden täyttymistä. 

Jatkotutkimuksen haasteeksi jäi vertailla mallia muiden tieteenalojen piirissä esitettyihin 
malleihin ja jäsennyksiin palvelutoiminnasta, sen elementeistä, niitä kuvaavista indikaattoreista 
ja niiden välisistä yhteyksistä. Toiseksi haasteeksi jäi etsiä sellaisia laadun ja vaikuttavuuden 
mittareita ja indikaattoreita, jotka kuvaavat käsitejärjestelmän muuttujia hierarkian eri tasoilla, 
ja joiden avulla muutosta ja sen vaikutuksia voitaisiin seurata yhteismitallisesti. Luvuissa 1.3 ja 
3.1 esitettiin esimerkkejä sellaisia mittareista ja indikaattoreista, joita on aiemmin käytetty tai on 
tarjolla esimerkiksi tilastoissa. 

Mallia palvelun ja sitä tukevan tietoteknologian rinnakkaisesta kehityksestä käytettiin jä-
sentämään suunnitteluprosessin kokonaisuutta, joka kattaa uusien palvelukokonaisuuksien ja 
niiden välineeksi kehitettävän tekniikan yhteiskehittelyn. Malli auttoi jäsentämään ja analysoi-
maan hankeen etenemistä ja tunnistamaan yhtäläisyyksiä ja eroja kehitystyön käsikirjoituksessa 
kirjallisuuden, hankesuunnitelman ja käytännön välillä. Se auttoi myös tunnistamaan kriittisiä 
tietoja, joita tarvitaan hankkeen vaiheesta toiseen siiryttäessä. Mallin soveltaminen toi näkyväksi 
myös tarpeen kehittää konkreettisia yhteiskehittelyn työtapoja, joiden avulla sähköistä palvelu-
konseptia ja sen välineeksi kehitettävää tietoteknologiaa voidaan konkreettisesti rakentaa rinnan. 
Jatkotutkimuksen haasteeksi jäi verrata mallia muihin kehittämisprosessin malleihin sekä selvittää, 
missä määrin malli toimii prosessiarvioinnin välineenä. 

5.2 Pohdintaa kansalaisen sähköisten palvelujen kehittämisen  
 hyvästä käytännöstä

Oulun kaupungin sähköisten terveydenhuollon palvelujen kehittämishankkeessa etsittiin kir-
jallisuutta ja hankekäytäntöjä analysoimalla ja vertaamalla vastausta seuraavaan kysymykseen: 
Mitä tietoja tarvittaisiin palvelujen muutoksen ennakoimiseksi, suuntaamiseksi ja onnistumisen 
arvioimiseksi? Tulosten mukaan sähköisten palvelujen kehitystyössä tarvitaan paljolti samaa tietoa 
kuin suunnitelmallisessa terveydenhuollon palvelukehityksessä yleisestikin, mutta myös sellaista 
tietoa, jota perinteisessä suunnittelutyössä ei välttämättä pidetä keskeisenä.

Osan tiedosta hanketoimijat voivat itse tuottaa tai etsiä rekistereistä, osaa ei itse välttämättä 
kannata olla tuottamassa. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että ainakin seuraavat seikat 
tulisi huomioida sähköisten palvelujen kehitystyössä. Oulun omahoitohankkeessa monet näistä 
tekijöistä olivat joko jo olemassa, hanke oli pyrkimässä niihin tai otti ne tavoitteekseen tukihank-
keen tuottamien tietojen perusteella.
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1. Tieto laaja-alaisesta tuesta hankkeelle organisaatiossa sekä yhteistyökumppaneista ja 
näiden erityisosaamisesta: Innovatiivisen sähköisen palveluidean luominen laaja-alaisessa 
palveluntuottajien, teknologiatoimittajien ja yritysten yhteistyössä edellyttää, että kehitys-
työllä on vahva tuki osallistuvien toimintayhteisöjen piirissä, erityisesti johdossa jo hanke-
suunnitteluvaiheessa. Innovaatioiden kehittämiseksi tarvitaan avoin ja luottamuksellinen 
ilmapiiri, jossa arvostetaan eri alojen asiantuntemusta, jossa on tilaa erilaisille näkemyksille 
ja halua sovittaa niitä aidosti yhteen. Verkostoituminen yliopiston ja ammattikorkeakoulun 
sekä tutkimuslaitosten kanssa auttaa puuttuvan asiantuntijuuden hankkimisessa hankkeelle. 
Tämä oli omahoitohankkeen erityisenä vahvuutena. (Vrt. [86].) 

2. Tieto moniammatillisen yhteistyön työtavoista: Yhteistyön konkreettiset työtavat ja työn-
jako tulisi sopia jo hanketta käynnistettäessä. Palvelu- ja teknologiamuutoksia yhdistävien 
innovaatioiden kehittämisen työtavat voivat vaatia kulttuurinmuutosta palveluntuottajan ja 
teknologiatoimittajan suunnittelukäytännöissä. Haasteeksi omahoitohankkeessa osoittautui-
vat osapuolten erilaiset suunnittelukulttuurit sekä yhteiskehittämisen ja tilaaja-tuottajamallin 
yhteensovitus. Hankkeessa muutettiin käsikirjoitusta hankkeen aikana luoden toimintamalli 
palvelujen ja teknologioiden tuottajien välille sähköisten palvelukonseptien ja tekniikan 
yhteiskehittelyyn. (Vrt. [59, 86].) Tämä vei kuitenkin runsaasti resursseja.

3. Tieto asiakkaiden ja palveluntuottajien toiminnasta ja tarpeista lähtötilanteessa, ym-
päristyön muutospaineista ja ratkaisumahdollisuuksista. Osa asiakkaiden tarpeista voi 
löytyä tilastoista ja rekistereistä, osa edellyttää erillistiedonkeruuta. Erityisesti sähköisten 
palvelujen osalta palvelujen tasa-arvoinen saavutettavuus on tärkeä, joten tarvitaan lisäksi 
tietoa asiakkaiden toimintaympäristöstä, valmiuksista, kyvystä, taidoista ja motivaatiosta 
sähköisten palvelujen käyttöön. Kuten palvelukehityksessä yleisestikin, tietoa tarvitaan 
toimipaikoista, jotka osallistuvat kehitystyön kohteena olevan palvelukokonaisuuden 
tuotantoon, sekä niiden intresseistä osallistua kehitystyöhön. Perustiedot toimipaikkojen 
tuottamien palvelujen panos-, prosessi- ja tuotos- ja vaikuttavuusmuuttujista auttavat mitat-
tavien tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen arvioimisessa. Tällaisia ovat mm. 
henkilöstöön, toimintaympäristöön sekä kustannuksiin liittyvät tiedot, palvelutapahtumiin, 
toimenpiteisiin ja käynteihin liittyvät tiedot sekä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyvät tiedot. Tilastoista ja rekistereistä voi löytyä osa tästä tiedosta toimipaikka- tai kun-
takohtaisesti. Sähköisten palvelujen kehitystyössä tarvitaan lisäksi tietoa toimipisteiden 
olemassa olevista tiedonkäsittelyn välineistä, toiminnassa syntyvästä ja välitettävästä tiedosta 
ja tietojen käsittelyprosessista palveluprosessin eri vaiheissa, sekä standardeista, strategioista 
ja suunnitelmista niiden kehittämiseksi.

  Kuten palvelukehityksessä yleensäkin, kuvaa muutostarpeista ja ratkaisuvaihtoehdoista 
voidaan täsmentää vertaamalla omaa toimintaa muiden toimintaan, toimintaympäristön 
haasteisiin ja ratkaisumahdollisuuksiin. Sähköisten palvelujen kehitystyössä kansalliset 
sosiaali- ja terveydenhuollon säädökset, tietoteknologiastrategiat, standardit ja määrittelyt 
muodostavat keskeisen tietokokonaisuuden, johon paikallinen kehitystyö tulee sovittaa. 
Sähköisten palvelujen kehityksessä tarvitaan lisäksi tietoa erilaisten tietoteknisten vaihto-
ehtojen tarjoamista mahdollisuuksista. 

  Lähtötilannetieto tulee analysoida ja dokumentoida pohjaksi visiolle tavoitetilasta, 
vaatimusmäärittelyille, pilotoinnille ja arvioinnille. Analysoitu ja dokumentoitu tieto on 
tarpeen paitsi kehitystyön suuntaamiseksi myös pohjaksi sähköisen palvelun levittämiselle 
ja liiketoiminnan suunnittelulle. Analysointi auttaa päättelemään tiedon riittävyyden tavoi-
teasettelun pohjaksi, erityisselvitysten tarpeen sekä vaatimusmäärittelyjen täsmennystarpeet 
siirryttäessä konseptinrakennusvaiheeseen. Omahoitohankkeesa haasteeksi osoittautui 
sellaisen tietojärjestelmistä suoraan saatavan rakenteisen ja käyttökelpoisen tiedon puute, 
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josta olisi saatu seuranta- ja vertailutietoa palvelujen laadun, tuottavuuden ja vaikuttavuuden 
muutoksen arvioimiseksi. 

4. Tieto projektin edellisen vaiheen onnistumisesta pohjaksi seuraavaan vaiheeseen siirty-
miselle: Kunkin vaiheen aikana tulisi laatia konkreettinen, hankesuunnitelmaa täsmentävä 
konkreettinen työsuunnitelmaa seuraavalle vaiheelle. Monen muutoksen yhtaikainen to-
teuttaminen kerralla on haastavaa. Toteutuksen porrastus ja vaiheittainen käyttöönotto voi 
olla suositeltavaa. (vrt. [59]). Kehitystyön aikana tulisi arvioida kunkin hankkeen vaiheen 
tuottaman tiedon riittävyyttä siirryttäessä seuraavaan vaiheeseen (suunnittelusta rakenta-
miseen, rakentamisesta koekäyttöön, siitä levittämiseen). Omahoitohankkeessa siirtyminen 
hankesuunnittelusta konseptinrakennukseen kärsi siitä, että rahoittajia ei saatu vakuuttumaan 
siitä, että hankkeen alussa on kannattavaa panostaa lähtötilannetiedon täsmentämiseen 
sen sijaan, että ryhdyttäisiin hankkeen käynnistyttyä suoraan toteuttamaan uutta sähköistä 
palvelukonseptia (vrt. [55], 213-214, 216).

5. Tieto käyttäjien osallistumisen, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn me-
netelmistä Sellaisissa hankkeissa, joissa pyritään innovatiivisen idean pohjalta rakentamaan 
uudenlaista palvelukokonaisuutta ja sille työvälineitä, muutostarpeet palveluissa ja niiden 
heijastuminen järjestelmävaatimuksiin ja ratkaisuihin täsmentyvät vähitellen. Asiakkaiden 
toiminnan, työn ja tekniikan kaikkia muutostarpeita ei pystytä yleensä ennalta niin tarkkaan 
ennakoimaan ja sovittamaan yhteen, että kehittäjät voisivat suoraan rakentaa uuden sähköisen 
palvelukonseptin ja -tekniikan kuulematta työntekijöitä ja asiakkaita. Tällaisissa hankkeissa 
tarvitaan tietoa käyttäjälähtöisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn menetelmistä ja niiden 
tuottaman tiedon hyödyntämisestä vaatimusmäärittelyn täsmentämiseksi ja muuttamiseksi 
kehitettävien palvelujen ja tekniikan ominaisuuksiksi. Asiakaslähtöisten sähköisten palvelu-
kokonaisuuksien rakentaminen edellyttää monien tahojen osallistamista suunnitteluun, jotta 
kehitettävä sähköinen toimintamalli saadaan rakennettua vastaamaan eri tahojen tarpeita 
ja tuottamaan näille sellaista lisäarvoa, joka motivoi käyttöönottoon. (Vrt. kohta 2.)

  Tuotekehityksen menetelmät voivat soveltua palvelukehitykseen tietyin reunaehdoin. 
Esimerkiksi teknisen idean hyödyntämiseksi rakennetut skenaariot eivät kuitenkaan sellai-
senaan välttämättä toimi uudenlaisten palvelujen realistisena kuvaajana, elleivät skenaariot 
pohjaa riittävään tietoon palvelujen lähtötilanteen pullonkauloista sekä realistisista tavoitteista 
niiden ratkaisemiseksi. Haasteena on tuottaa sellaiset tavoitekuvaukset, jotka hyödyntävät 
mahdollisimman monipuolisesti teknistä innovaatiota, mutta jotka samalla ankkuroidaan 
konkreettisiin palvelujen kehitystavoitteisiin. 

6. Tieto järjestelmän testauksen ja arvioinnin menetelmistä. Ennen käyttöönottoa tulisi tehdä 
riittävän konkreettinen testaus-, koulutus-, kehittämis- ja levittämissuunnitelma. Siinä tulisi 
näkyä sekä uusien palvelukokonaisuuksien että niissä tarvittavan tekniikan käyttöönoton 
kustannukset, kesto ja ajoitus. Suunnitelman pitäisi kattaa se, kuinka tekninen, toiminnal-
linen ja kliininen testaus toteutetaan, miten tiedonkeruu toteutetaan, miten onnistumista 
mitataan, miten palautetta hyödynnetään tekniikan ja toimintamallien kehittämiseksi sekä 
miten riskit arvioidaan ja ne hallitaan. Mikäli käyttöön ottavat organisaatiot pyrkivät hake-
maan sertifiointia ottaessaan käyttöön uutta tietoteknologiaa, on erityisen tärkeä valmistautua 
huolelliseen suunnitteluun ja IT-järjestelmän standardinmukaiseen testaukseen hankkeen 
alusta asti. Siirtymävaiheessa konseptinrakennuksesta käyttöönottoon omahoitohankkeessa 
oli haasteena yhtenäisen testaus- ja hyväksymissuunnitelman puuttuminen. Tätä ryhdyttiin 
kuitenkin hankkeessa rakentamaan tukihankkeen päättyessä. 
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5.3 Tutkimuksen luotettavuudesta

Tutkimukseen liittyi rajoituksia, jotka on huomioitava tarkasteltaessa tuloksia ja niistä tehtyjä 
päätelmiä. Kaiken kaikkiaan tehtävä oli laaja suhteessa tutkimuksen niukkoihin resursseihin. 
Tuloksia pitäisi peilata laajemmin mm. muutoksen johtamista ja yhteiskehittelyä käsittelevään 
kansalliseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Tässä raportissa ei ollut resursseja tähän. Hyvää 
lisälukemistoa käyttäjätiedosta, sen hankinnasta ja haasteista tuotekehityksen avainkohdissa 
tarjoaa mm. Hyysalon teos [55]. 

Tutkimuksen ajallinen kesto oli kaiken kaikkiaan vain kahdeksan kuukautta, ja se ajoittui 
konseptinrakennuksen loppuun ja järjestelmän implementointivaiheen alkuun. Tutkimus ei 
kattanut omahoitojärjestelmän levittämisvaihetta, joka on todettu useissa tutkimuksissa haas-
teelliseksi. Hankkeet ovat myös kaikki erilaisia, joten yhtä kaikille sopivaa hyvää käytäntöä 
tuskin voi luoda. Käytäntö riippuu kehittämishankkeen tavoitteista, resursseista, innovaation 
radikaalisuudesta ja uutuudesta, sitä kehittämään muotoutuneen toimijaverkoston luonteesta 
jne. Erilaisten hankkeiden tukeminen niille keskeisten, kontekstuaalisten ongelmien ratkomisessa 
edellyttäisi sellaisen avoimen ”oppimisympäristön” tai tietovarannon luomista, johon olemassa 
olevia tapauskuvauksia ja kirjallisuutta koottaisiin jäsennellysti niin, että hanketoimijat voisivat 
ammentaa niistä jo koettuja ratkaisuja itse kokemiinsa tietotarpeisiin ja haasteisiin eri vaiheissa 
kehitystä, käyttöönottoa ja levittämistä [107].

Tutkimuksen luotettavuutta varmistettiin keräämällä tietoa eri lähteistä ja dialogilla tutkit-
tavien kanssa (erityisesti Oulun kaupungin omahoitohankkeen projektipäällikkö, palavereissa ja 
palauteseminaarissa myös muut hanketoimijat). Kehitystyöstä luotiin kuvaukset dokumenttien 
ja haastattelujen pohjalta. Nämä vastasivat toisiaan. Dialogilla pyrittiin varmistamaan se, että 
tutkittavat hyväksyvät tulkinnat. Tutkimusprosessi ja menetelmät on kuvattu niin, että tutkimus 
voitaisiin periaatteessa toistaa. Laadullisen, tiettyyn prosessin vaiheeseen nivoutuvan tutkimuksen 
toistettavuus on kuitenkin aina huono johtuen tutkittavan ilmiön nopeasta muuttumisesta ajassa. 
Tutkimuksen tulosten sovellettavuutta on varmistettu niin, että tutkimus on toteutettu toimintatut-
kimuksena, jossa tutkittavat ovat päässeet suoraan soveltamaan tuloksia. Toimintatutkimuksessa 
toiminnan kehittyminen on keskeisenä mittana tutkimuksen luotettavuudelle. 

Tulosten yleistettävyyttä lisää se, että tulokset on jäsennetty kahden käsitteellisen mallin 
avulla, joita on mahdollista käyttää myös muiden hankkeiden tulosten jäsentämiseen. Mallien 
avulla voidaan tuottaa hankekuvauksia, jotka sisältävät palvelutoiminnan panosta, tuotantopro-
sessia, tuloksia ja vaikutuksia ennen interventiota ja sen jälkeen kuvavat mittarit ja indikaattorit, 
sekä toiminnan muutosprosessin (käyttäjäkeskeisen rakennus- ja käyttöönottoprosessin) vaiheet. 
Tämä tarjoaa pohjan paitsi sähköisten palvelujen kehittämistyön hyvän käytännön kuvauksille, 
myös hankkeiden arvioinnille.

5.4 Lopuksi 

Kansalliset suunnitelmat rakentavat terveydenhuollon ja tulevaisuudessa myös sosiaalihuollon 
”laajakaistaa” paitsi ammattilaisten käyttöön, myös asiakkaiden kotiin. Sellaiset palvelut ollaan 
siirtämässä verkkoon, joita asiakkaat voivat itse käyttää. Näin pyritään vapauttamaan terveyden-
huollon resursseja hoitotyöhön, parantamaan palvelujen laatua ja tehokkuutta. Kehitys voi palvella 
kansalaisia monin tavoin, mutta sille on myös monia reunaehtoja alkaen toimivasta infrastruktuu-
rista ja teknisistä sovelluksista osaaviin, motivoituneihin ja kyvykkäisiin asiakkaihin ja henkilös-
töön. Kehitys synnyttää uusia haasteita liittyen kysymyksiin hoitovastuusta, sähköisten palvelujen 
sopivuudesta ja käytettävyydestä erilaisille asiakkaille, tietoturvasta, sähköisesti välitettävän tiedon 
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ja ohjauksen laadusta sekä järjestelmien ja niiden tietosisältöjen yhteensopivuudesta. Sähköiset 
palvelut eivät myöskään voi kokonaan korvata perinteisiä palveluja, sillä aina on henkilöitä, jotka 
eivät pysty, halua tai heillä ei ole mahdollisuutta sähköisten palvelujen käyttöön. Perinteisesti 
tuotettuja palveluita tarvitaan tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi. [119] 

Toistaiseksi vain osa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeista on tuottanut 
vaikuttavia toimintamalleja palveluntuotantoon. Useat tutkimukset vuosien takaa osoittavat saman 
minkä tuoreemmatkin: tietojärjestelmähankkeissa tarvittaisiin parempi ymmärrys siitä, miten 
ideoita jalostetaan vaikuttaviksi toimintamalleiksi, toiminnan ja tekniikan yhteiskehittämisestä 
ja sitä tukevista tiedonkeruun ja arvioinnin menetelmistä hankkeen eri vaiheissa. Ulkopuolinen 
arviointi voi tukea mutta ei korvata hankkeessa kerättävää tietoa. Hankkeissa tarvitaan kykyä 
tunnistaa tietotarpeita ja etsiä ja hyödyntää tietoa hankeen suuntaamiseksi. Tämä on tarpeen 
kehitystyön kokonaisuuden johtamiseksi ja hallitsemiseksi. Uusia sähköisiä palvelumalleja tulisi 
rakentaa rinnan uuden tekniikan kanssa niin, että jo kehitysvaiheessa ennakoidaan muutosten 
vaikutukset palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen eri toimijatahojen näkökulmasta, arvioiden 
myös sellaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa arvokkaina pidettyjä seikkoja, joita tilas-
tolliset mittarit eivät tavoita. 

Tarvitaan vielä runsaasti jatkotutkimusta ennen kuin pystytään vastaamaan kysymykseen 
siitä, millainen on se hyvä kehittämistyön käytäntö, jolla voidaan turvata tietojärjestelmähankkei-
den onnistuminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tämä tutkimus osoitti, että palvelutoiminnassa 
syntyvää tietoa tulisi voida jäsentää ja systematisoida niin, että tiedon avulla voitaisiin seurata ja 
vertailla palvelukokonaisuuksien, niiden osaprosessien ja palvelutapahtumien laatua ja vaikut-
tavuutta suhteessa kustannuksiin. Mikäli palveluntuottajat saisivat jäsenneltyä tietoa käyttöönsä 
palvelujensa lähtötilanteen kuvaamiseksi ja omien palvelujen vertailemiseksi toisten palveluihin, 
olisi realististen, mitattavien muutostavoitteiden asettaminen helpompaa, samoin vaihtoehtojen 
paremmuuden puntarointi sekä muutoksen vaikutusten ennakointi ja todentaminen eri tahojen 
(kuten yhteiskunta, ammattilaiset, kansalainen, palveluntuottaja) näkökulmista. Olisi tärkeä 
tutkia sitä, millaista vertailukelpoista tietoa ja indikaattoreita tietojärjestelmät, tilastot ja muut 
lähteet voivat tuottaa, miten niitä voi hyödyntää ja miten niitä tulisi kehittää. Olemassa olevia 
indikaattoreita tulisi koota kirjallisuudesta systemaattisesti ja jäsentää niitä pohjaksi käyttökel-
poisten seuranta- ja arviointityökalujen kehittämiselle. Jatkotutkimuksen haasteena on selvittää, 
millaisia malleja on olemassa jäsentää toiminnassa syntyvää tietoa rakenteellisesti ja semanttisesti. 
Malli verkottuneesta palvelutoiminnasta, sen hierarkkisesta rakenteesta ja elementtien välisistä 
suhteista voi toimia yhtenä vaihtoehtona jäsennettäessä palvelua kuvaavaa tietoa pohjaksi täl-
laiselle tietomallille. 
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Liite 1. 

Esimerkki toimintajärjestelmien verkkomallia hyödyntävästä kauppapalveluprosessin, siinä 
hyödynnettävän tiedon ja sen käsittelyn välineiden, yhteistyön ja toimintaa säätelevien 
sääntöjen kuvauksesta ennen verkkokauppaohjelman käyttöönottoa ja sen jälkeen 
(muutoksesta tarkemmin Hyppönen 2004) 

Kansa llise t
ja
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säännöt
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Liite 2
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d[3]  Sosiaali- ja terveystoimen strategia 2005
d[4]  Selvitys teknologian hyödyntämisestä avoterveydenhuollossa 2004
d[5]  Esiselvitys (Saranummi) 2004
d[6]  Puolakan selvitys so-te kustannustehokkuuden kehittämiseksi Oulun seudulla 
  (5.5.2004) 
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d[8]  Hankesuunnitelma [versio 2 2005)
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Liite 3 

Omahoitohankkeen tavoitteita sekä hankkeen asettamia kriteereitä ja 
mittareita niiden arvioimiseen

A)  Alueen elinkeinoelämän menestymisen ja seudun kilpailukyvyn tukeminen [d1][d4][d6]
 1. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen palveluissa [d1][d2][d3]
 2. Tuotekehityksen tukeminen [d6]Aktiivinen yhteistyö teknologia- ja palveluntuottajien 

välillä [d3] 
  a. Luodaan tuote yrityksille [d7][d8]
 3. Palveluntuottajien yhdenvertaisen aseman turvaaminen [d6]
  a. Uusien palvelujen liittäminen joustavasti mukaan[d7]

B)  Kuntatalouden turvaaminen, palvelujen kasvavaan kysyntään vastaaminen [d1]
 1. Kustannustehokkuuden parantaminen palveluketjussa. Edellyttää näyttöä suorista ja 

välillisistä kustannuksista ja niiden muuttumisesta (uuden arvoketjun panos-tuotos) 
[d6] Tuotekohtaisen kustannuslaskennan perusteet selvillä v. 2004 [d1]

  a. Palvelujen oikea-aikaisuus [d1]
  b. Hoidon nopeutuminen, viiveiden väheneminen, puhelinjonotuksen vähentäminen 

[d4]
  c. Henkilöstön ajan vapautuminen ydintehtävän suorittamiseen: työprosessien ratio-

nalisoituminen,  työvaiheiden (mm. kaksinkertaisen kirjaamisen) väheneminen, 
puhelinkuormituksen väheneminen [d2][d3][d4][d6][d7][d8]

  i. Vähentää terveysasemien puhelinliikennettä 50% [d7][d8]
  ii. Kontaktin ottavista 50% saa avun hakeutumatta terveydenhuollon toimintayksik

öihin[d7][d8]
  iii. Päivystyskäyntien määrä vähenee 20% [d7][d8]
  d. Potilasvirtojen ohjaus, työn keskittäminen (neuvonta) [d8]
 2. Osaavan ja jaksavan henkilöstön turvaaminen, Resurssipulan, työvoiman saatavuuden 

ratkaisu [d1][d6], työvoiman riittävyyden turvaaminen [d1]
  a. Perusterveydenhuollon ydintehtävän  (terveyden edistämisen ja kansansairauksien 

ehkäisyn) tukeminen omahoitojärjestelmillä [d3][d4] Hyvinvointiteknologian käytön 
lisäys palveluprosessien kehittämisessä [d3]

  b. Asiakkaiden omatoiminen terveydentilan tunnistaminen ja palvelujen käyttö tuke-
maan terveyttä [d8]

  c. Teknologian lisääminen vaiheittain, jotta omaksumiselle jää aikaa[4]
  d. Koulultus [d4]
  e. Tilastojen (odotusajat, potilasvirrat jne.) hyödyntämismahdollisuuden parantaminen 

palvelujen suunnittelussa [d4]

C)  Kansalaisen oman osallistumisen ja itsenäisen elämänhallinnan, hoitoon sitoutumisen 
vahvistaminen [d1][d4]  Muuttaa kuntalaisten asemaa terveyspalvelujen käyttäjänä, 
Asiakkaan voimaannuttaminen [d7][d8] 

 1. Asiakkaiden omatoiminen terveydentilan tunnistaminen ja palvelujen käyttö tukemaan 
terveyttä [d8]

  a. Asukkailla käytössä itsenäistä toimintaa tukevia tietojärjestelmiä [d1]
  b. Asiakas oppii tunnistamaan terveydentilansa itsenäisesti tai ohjattuna [d7][d8]
  c. Asiakas käyttää palveluita tukemaan omatoimista terveyden edistämistä [d7][d8]
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 2. Asiakkaalle mahdollisuus hallita omia terveystietojaan [d8]
  a. Asiakas hallinnoi palvelun sisältämää henkilökohtaista tietoa[d7][d8]

D)  Kroonisten sairauksien ennaltaehkäisy, kohonneisiin riskitekijöihin vaikuttaminen [d5] 
ja kroonisten sairauksien hoito [h6]

  i. V. 2004 91 % yli 75-vuotiaista selviytyy kotona palvelujen tukemana  [d1]

E)  Palvelujen saatavuuden ja laadun kehittäminen [d1][d2], hoitotakuuvaatimusten täyt-
täminen [h9] (-> puhelinasiointi, nettiajanvaraus, kysymys-vastauspalsta, tekstiviesti 
tutkimustuloksista) [d4]

 2. Yhdistää sirpaleinen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä tieto yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi[d8]

 3. Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu (syrjäytyminen ei saa lisääntyä uusien työtapojen 
myötä)[d4]

  a. asiakkaiden valinnanmahdollisuus[d6], 
  b. Päätelaiteriippumattomuus[d7][d8]
  i. Asiakas saa yhteyden tietokoneella, puhelimella, teksti-TV:llä
 4. Palvelun saatavuuden ja laadun kehittäminen
  a. Rakentaa laadulliset vaatimukset vastaavat tietosisällöt palvelulle[d8] 
  b. Asiakasohjauksen laadun vakiointi[d8]
  c. Asiakastyytyväisyys
  i. V. 2004 Keskeisimmät tyytyväisyysindeksit pääosin vähintään tasoa hyvä  [d1]
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Liite 4 
Vaikuttavuuden järkeilytyylit [99]

1)  Seuranta- ja tilastoperusteisilla järkeilytyyleillä on kerätty ennen 1970-lukua tietoa erityisesti 
toiminnan nykytilasta sekä vaikutusten ennakoinnista ja kansallisen tason todentumisesta. 
Kvantifioimalla pyrittiin ylittämään paikalliset yhteisö- ja kulttuurirajat, tarkastelemaan ihmisiä 
luokkina eikä yksilöinä, sekä saamaan aikaan ”objektiivisempaa” päätöksentekoa. Numeroiden 
avulla voitiin muuttaa ihmiset väliintulojen kohteeksi, joita voidaan käsitellä. Tilastot ja selvityk-
set nähtiin välineiksi antamaan puolueettomia faktoja väestön oloista ja niiden avulla toivottiin 
voitavan perustella tarvittavia sosiaalisia uudistuksia päätöksentekijöille. Vaikutus nähtiin asiana, 
josta voitiin tehdä tilastojen avulla päätelmiä etukäteen, uudistuksia valmisteltaessa. Tietoja ei 
kuitenkaan juuri käytetty päätöksenteossa ja tilastollinen järkeilytyyli menetti suosiotaan yh-
teiskuntatutkimuksessa 1970-l alkaen (91). Suurilla aineistoilla operoivien tutkijoiden puhtaasti 
tilastollisen tutkimuksen katsottiin myös keskittyvän liikaa yliyksilöllisiin tekijöihin käytännön 
yksilötason ongelmien kustannuksella. Tilastollista järkeilytyyliä kritisoitiin myös siitä, että se 
ei kyseenalaista politiikan päämääriä, vaan valjastaa tutkimuksen etsimään parhaita keinoja 
päämäärien saavuttamiseksi. Tilastollinen vaikuttavuuden järkeilytyyli on taas kasvattanut suo-
siotaan tietoteknologian ja sen myötä tilastojen ajantasaisuuden kehittyessä (s. 77–91).  

2)  Tavoiteperusteisen vaikuttavuuden järkeilytyylin kehittyminen liittyy hyvinvointivaltion 
rakentamiseen ja rationaaliin suunnitteluajatteluun. Tällaisen suunnittelun taustalla on ratio-
naalisen toimijan malli, jossa tavoitteet ja keinot muodostavat kausaalisesti toisiinsa liittyvän 
järjestelmän ja jossa tavoite-keinohierarkian sisäinen johdonmukaisuus on tärkeää (104). Hy-
vinvointivaltion päämäärätietoisen yhteiskuntapolitiikan tietovarantoa ryhdyttiin kartuttamaan 
sosiaali-indikaattoreita, haluttujen tavoitetasojen määrittelyä ja mittareita kehittämällä. Sosiaa-
listen indikaattoreiden kehittelyssä kehittyi erilaisia tavoite-keinosuhdetta korostavia arvioinnin 
lähestymistapoja: tavoiteperusteinen arviointi, tavoitteista riippumaton arviointi, arvioitavuuden 
arviointi, teoriaperusteinen arviointi ja tarveperusteinen arviointi. Tavoiteperusteisessa arvioin-
nissa lähtökohtana on, että tuotokset ja vaikutukset suhteutetaan tavoitteisiin. Tavoitteet otetaan 
annettuina, mutta ne on muutettava mitattavaan muotoon eli indikaattoreiksi. Haasteena tavoit-
teista lähtevälle uudistusten ja toimintojen vaikuttavuuden arvioinnille on toiminnan päämäärien 
selkeys  ja mitattavuus sekä se, että kaikki asianosaiset ovat niistä yhtä mieltä. Usein tavoitteet 
ovat huonosti määriteltyjä, epämääräisiä, abstrakteja, laajoja, ristiriitaisia tai heikosti mitattavia. 
Ongelmana on myös se, keiden asettamista tavoitteista käsin vaikutuksia tarkastellaan. Lisäksi 
esim. lait ja viralliset normit voivat kuvata tavoitteita, mutta ne saattavat olla vanhentuneita, 
epätarkoituksenmukaisia ja ristiriidassa tarpeiden ja tilanteiden kanssa. Ongelmana on myös 
se, että sivuvaikutukset jäävät dokumentoimatta. Tavoiteperusteinen arviointi on kuitenkin hyvä 
seurannan väline. 1990-luvulla alkoi myös uusi indikaattorien kehittämisen aalto, joka on liittynyt 
yhteismarkkinoiden ja globalisaation leviämiseen. Indikaattoreita pyritään nyt liittämään myös 
näyttöperustaisten poliitikkojen harjoittamiseen (s. 99–122)

3)  Tarveperusteinen järkeilytyyli liittyy yhteiskuntasuunnittelun yhteydessä tärkeäksi tulleeseen 
kysymykseen siitä, miten kansalaisen tarpeita voidaan määritellä. Tilanteissa, joissa tarpeet ja 
halut ovat yhteisiä monille yksilöille (esim organisaation työntekijät), näistä yhteisistä tarpeista 
ja haluista puhutaan intresseinä (Kiviniemi 1991, 16). Tarpeita on luokiteltu perus- ja muiksi 
tarpeiksi (Mashlow), objektiivisiksi ja subjektiivisiksi tarpeiksi. Lisäksi on tarkasteltu tarpeiden 
suhdetta haluihin ja kysyntään (Roos 1973, 61–64). Myös kysymys siitä, kuka määrittelee tarpeet 
(yksilö, hyvinvointivaltion asiantuntija vai jokin kolmas osapuoli, on osoittautunut hankalaksi. 
(108) Hyvinvointivaltion laajentamisvaiheessa väestön tarpeita kartoitettiin laajalti, vaikkakaan 
vaikutuksia ei tarkasteltu tarvekriteerien avulla. Tarveperustaista vaikutusten arviointia ei muu-
tenkaan ole Suomessa kehitetty kovin systemaattisesti. Sinkkosen ja Kinnusen (1994, 93) mukaan 
arviointia voidaan tehdä asiakaslähtöisesti (asiakas määrittää kriteerit joita vasten hän tarkastelee 
jotain palvelua tai etuutta) tai asiantuntijakeskeisesti (asiantuntijat tulkitsevat asiakkaiden tar-
peet ja määrittävät tältä pohjalta vaikutusten kriteerit) (109). Hyvinvointivaltion hallinnoinnin 
käytännöissä tarvearviointi on tullut tärkeäksi ja osin lakisääteiseksi, ei tosin vaikuttavuuden 



100

Kohti kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen rakentamisen hyvää käytäntöä

Stakes, Raportteja 9/2008

selvittämisessä, vaan palvelujen rajaamisen, saannin ja kiireellisyyden tarveharkinnan vuoksi. 
Tähän on kehitetty monenlaisia mittaristoja. Tiedonhalu siitä, vastaako palvelu asiakkaan tarpeita, 
näyttää edelleen hyvin vähäiseltä. Tarveperusteista arviointia on pyritty kuitenkin kehittämään 
(124). 

4)  Kokeellisen järkeilytyylin perusasetelma on klassinen koeasetelma. Sen mukaisesti vaikutusten 
arviointi toteutetaan niin, että valitaan kaksi satunnaisryhmää, joista toisen jäsenet osallistetaan 
interventioon ja toinen jätetään kontrolliryhmäksi. Ryhmien tilanne mitataan ennen ja jälkeen 
intervention, ja mittaustulosten erot tulkitaan vaikuttavuudeksi (109).  Toimenpide, jonka vaiku-
tuksia tutkitaan on riippumaton eli selittävä muuttuja ja vaikutukset ovat selitettäviä muuttujia, 
jotka voivat olla suotuisia tai epäsuotuisia (124). Asetelmasta on erilaisia variaatioita (näitä esitellyt 
mm. Sintonen 1987) kuten luonnolliset kokeet ja kvasikokeet. Oleellista kokeellisessa asetel-
massa on kausaalisuuden ajatus: ryhmien välisten mittaustulosten erot tulkitaan interventiosta 
johtuvaksi. (Campbell & Russo 1999) Kokeellisen tutkimuksen kultakausi sijoittuu 1960–1970-
luvun Yhdysvaltoihin. Looginen empirismi soveltui hyvin rationaalisen yhteiskuntapolitiikan 
perustaksi (109–110). Kuusen mukaan (1956, 5–17)(110) kokeellisen mittaamisen menetelmä 
on periaatteessa kaikkien mitattavien ilmiöiden alalla mahdollinen edellyttäen, että ilmiöt 
kyetään tyydyttävästi kontrolloimaan. Vendung (2003, 11–13) puhuu julkisten interventioiden 
insinöörimallista (social engineering), jossa päätöksentekijät asettavat ensin tavoitteet, tutkijat 
tutkivat empiirisesti kokeilujen avulla tieteellisesti, millä keinoilla asetetut tavoitteet saavutetaan 
tehokkaimmin, ja esittelevät sitten tulokset päätöksentekijöille. (110) Rajavaara kutsuu mallia 
julkisten interventioiden laboratoriomalliksi (social laboratory), sillä kokeilu ja sen vaikutukset 
arvioidaan ensin pilotissa ”yhtetiskunnallisessa laboratoriossa”, jonka jälkeen voidaan päättää 
parhaan käytännön käyttöönotosta. (111)

  Kokeellinen tutkimus ei ole liittynyt vahvasti sosiaalipoliittisen tai yhteiskuntasuunnittelun 
tai -tutkimuksen käytöntöihin. Se on katsottu vaikeaksi siksi, että yhteiskunnalliset olosuhteet 
sopivat harvoin kokeellisin asetelmin tutkittaviksi. (18; 111; 140.) Ilmiöt ja toimenpidekokonai-
suudet ovat liian monitahoisia. Koe- ja kontrolliryhmien käyttö on usein epäeettistä, ja kokeelliset 
tutkimukset ovat kalliita, pitkäkestoisia ja liian etäällä päätöksenteosta – ratkaisut on jo tehty 
kun koetulokset valmistuvat. Kokeellista tutkimusta on myös pidetty epäteoreettisena ja mene-
telmäkeskeisenä, ja sen on nähty aliarvioivan ihmisten toiminnan merkitystä (Oakley 2000). 
(111) Kokeellista arviointia haluttaisiin taas hyvinvointipalveluihin. Kausaalisuuteen liittyvät 
ideat ovat keskeisiä myös tieteelliseen näyttöön perustuvien politiikkojen ja käytäntöjen raken-
tamisessa sekä realistisen arvioinnin hankkeissa. Realistinen arviointi (Pawson ja Tilley 1997, 
xv; 53–82) on suuntaus, joka selvittää intervention vaikutusmekanismit sekä toimintaympäristöt, 
joissa vaikutuksia tapahtuu. Realistinen arviointi pyrkii avaamaan arvioinnin mustaa laatikkoa 
selvittämällä, mikä toimii kenellekin missäkin olosuhteissa, miksi jotkut vaikutukset toteutuvat 
ja toiset eivät (125).

5)  Tuloksellisuuden järkeilytyylin synty liittyy hyvinvointivaltion käänteeseen säästövaatimuk-
sineen sekä uuden julkisjohtamisen suuntauksen (New Public Management) ja tulosohjauksen 
leviämiseen Suomessa. Tästä arvioinnista puhutaan tilivelvollisuus- tai vastuullisuusarviointina 
(performance monitoring/ measurement). Huomion kohteeksi tulivat tuotosten ja suoritusten 
mittaaminen, markkinaistaminen, kilpailuttaminen, tilaaja-tuottajamalli ja tulosten kautta tapah-
tuva valvonta sekä projektimainen kehitystyö. Tuloksellisuuden käsitteitä alettiin vakiinnuttaa 
julkishallintoon. Esim. valtiovarainministeriön v. 1990 julkaistussa raportissa ”Tulokseksi palvelu” 
määritellään vaikuttavuus palveluyksiköiden (järjestelmien) kyvyksi täyttää kansalaisten tarpeet 
tai saavuttaa poliittiset tavoitteet. Vaikuttavuutta mitataan saavutettujen ja asetettujen tavoitteiden 
suhteena mm. elinolosuhteista kuvaavien tunnuslukujen avulla.(129) Julkishallinnossa alettiin 
laatia suosituksia palvelutoiminnan tuloksellisuuden arvioinnista, jotka sisälsivät kriteereitä arvi-
oida palvelutoiminnan laatua ja kunnan menestystä niiden tuottajana. Tuloksellisuutta mitattiin 
kaavalla tuottavuus + taloudellisuus + vaikuttavuus + kustannusvaikuttavuus + palvelukyky. 
Tuottavuus =tuotosten määrän suhdepanosten määrään. Taloudellisuus=rahamäärä tuotoksten 
aikaansaamiseksi. Vaikuttavuus = a) tuotosten seurausvaikutusten suhde asetettuihin tavoitteisiin 
ts. saavutettujen ja asetettujen tavoitteiden suhde b) tuotosten suhde palvelutarpeisiin.

  Uudemmat kriteerit muodostuvat kolmesta pääalueesta: yhteiskunnallinen vaikuttavuus, 
toiminnallinen tuloksellisuus ja henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen. (143) So-
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siaali- ja terveyshallinnossa on esiintynyt kritiikkiä siitä, kuinka tuloksellisuuden arviointi sopii 
sosiaalipolitiikkaan. Lopullista tavoitteen saavuttamisen astetta ts jotain ihmisen terveyteen tai 
hyvinvointiin liittyvän tilan muutosta mittaava vaikuttavuus edellyttää toimenpiteen tai muu-
toksen aiheuttaman vaikutuksen seurantaa ajassa hyvin pitkälle, mahdollisesti läpi ihmisiän. 
Vaikutuksia tulisi tarkastella eri toimijatahojen näkökulmasta, ja liiketaloudellisia menetelmiä 
ei voi suoraan soveltaa terveydenhuoltoon, sillä ne eivät kata niitä arvoja, joita sosiaali- ja terve-
ydenhuollosa pidetään tärkeänä. (130, 135–136) Ongelmana nähtiin myös se, että arvioinneissa 
keskityttäisiin mitattavissa oleviin vaikutuksiin.

6)  Vuorovaikutteinen järkeilytyyli liittyy tarpeeseen tuoda arviointia lähemmäs sitä toimintaa, jota 
arvioidaan, ylhäältä käskettynä tuotujen uudistusten heikkoon toteutumiseen sekä toimintatut-
kimuksen mahdollisuuksien tarkasteluun kehittämistoiminnassa. Liikkeelle lähdetään tilanteen 
analyysistä jota seuraa ongelmien käsitteellinen ja teoreettinen muotoilu sekä toimenpiteiden 
suunnittelu. Toimenpiteitä kokeillaan käytännössä ja arvioidaan niiden vaikutukset. Järkeilytyyli 
alkoi vakiintua mm. työelämän tutkimukseen, hoidon, hoivan ja sosiaalityön tutkimukseen. (146). 
2000-luvulle tultaessa paikallista tietoa tuottavat, kehittävät ja vuorovaikutteiset arviointitavat 
olivat melko yleisiä hyvinvointipalveluissa. Sen myötä arviointi laajeni osallistuvampaan suun-
taan, joka tuottaa suoraan tuloksia kehittämistoimintaan. Myös valtionhallinnossa on suositeltu 
otettavaksi käyttöön nk. kehittävä arviointi. Puhutaan kehittämis-  tai kehittämistyön arvioinnista 
tai evaluaatiosta, prosessiarvioinnista, osallistuvasta arvioinnista, naturalistisesta, dialogisesta, 
refleksiivisestä jav vertaisarvioinnista, kehittävästä työntutkimuksesta, valtaistavasta arvioinnista. 
(151–152) Vuorovaikutteisen järkeilytyylin kiinnityspinnaksi tuli projekti. Projektit ovat nykyi-
sellään kiinteä osa julkishallinnon toimintatapaa. Projekteilla hallinnoidaan niin pienimuotoisia 
yhteisöhankkeita kuin valtiollisia politiikkaohjelmiakin. Vuorovaikutteisten metodien ohella 
järkeilytyylissä on otettu käyttöön myös muita arvioinnin lähestymistapoja (175).

  Arviointimetodologian professori Thomas Schwandt on vuorovaikuttetisen järkeilytyylin 
puolestapuhuja. Hän näkee arvioinnin sen tarkasteluna, miten toimijat käytännöissään keräävät 
tietoa siitä, mitä pitäisi, voisi ja tulisi olla. Arviointitutkijoiden tulisi kehittää yhteiskunnallisten 
toimijoiden osallisuutta, dialogisuutta ja tiedonmuodostuksen eettisiä näkökohtia painottavaa 
vuorovaikutuksellista tutkimusotetta. Tutkijat eivät olisi vain ulkoisia konsultteja tilaajalle, vaan 
kumppaneita yhteiskunnallisia kysymyksiä ja sosiaalisia ongelmia ratkovassa tiedonmuodostuk-
sessa. (Schwandt 1997, 75-80; vrt Smith 1995.) (55) Rostila ja Mäntysaari suosittelevat arvioin-
tien arkipäiväistämistä ja tätä tarkoitusta palvelevien käytännön toimintamallien kehittämistä 
ammattilaisten työhön. (Mäntysaari & Rostila 1997.) (56) 

  Arviointityylin kriitikot kysyvät, miten merkityksellisenä voidaan pitää arviointia, jota ihmiset 
harjoittavat arkipäivässään? Arviointi ei ole vain hyvinvointivaltion hallinnointiin liittyvää, julkista 
ja virallista tiedonmuodostusta. Ihmiset käyttävät erilaisia arviointiperustoja toiminnassaan, ja 
varsinkin kiistanalaisissa kysymyksissä joudutaan oikeuttamaan erilaisia asioita. Eri tahot käyttävät 
tähän erilaisia arvojärjestyksiä. Tutkijat ovat koonneet kuusi erilaista arvojärjestystä (inspiraatio, 
kodinomainen, kansalaisuus, mielipide, markkinat ja teollinen arvojärjestys). Erilaisissa arvo-
järjestyksissä erilaiset tiedon muodot tulevat tärkeiksi. Esimerkiksi teollisessa arvojärjestyksessä 
korostuu mitattava, tilastollinen ja kriteeriperustainen tiedon muoto, kansalaisuusjärjestyksessä 
korostuu formaali, virallinen tieto,  markkinaperusteisessa rahallinen tieto. Sekä palvelutuotan-
nossa että yritystoiminnassa voidaan erottaa erilaisia arvojärjestyksiä. Ratkaisevaa saattaa olla, 
miten niitä sovitetaan keskenään yhteen (Stark 2000, 1–4). (71)

7)  Auditoinnin järkeilytyyli on siirtynyt julkishallintoon yritysten laskentatoimesta. Käsite itsessään 
ja se, mitä auditoinnilla tavoitellaan, on kuitenkin epäselvä: on mahdoton kuvata kattavasti sitä, 
mihin asioihin käsite viittaa (47).  Käsitteen leviäminen liittyy hyvinvointipalvelujen kehittymi-
sessä konsumerismin ja markkinatalouden suuntaan. Taustalla on halu varmistaa että julkisissa 
toiminnoissa on käytössä järjestelmä laadun varmentamiseksi ja tilivelvollisuuden todentamiseksi. 
Tähän liittyen laadusta ja laaduntarkastuksesta, -valvonnasta, -varmistuksesta ja laatujohtami-
sesta tuli tärkeitä käsitteitä palveluissa. Auditoitavaksi ovat tulleet niin talous, terveydenhuolto, 
tietojärjestelmät ja teknologia, kuin monet muutkin yhteiskunnan osa-alueet. 

  Laatukäsitteet, jotka liittyvät erityisesti auditoinnin järjeilytyyliin, on lainattu pitkälti yri-
tystoiminnan prosessien kehitystyöstä (TQM). Laadunvarmistus on ollut keskeinen asia myös 
terveydenhuollossa. Perinteisesti laatu tarkoittaa, että palvelut toteutetaan huolellisesti ja panos-
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tetaan resursseihin. Asiantuntijapohjainen laatu painottaa laatukriteereitä, seurantaa ja lopputu-
loksen laatua. Liikkeenjohdollinen laatu lähtee kuluttajien valinnoista. Ulkoisen laadunhallinnan 
on nähty merkitsevän valtion valvonnan lisäämistä, tarkastustoiminta oikeudellisten mallien 
käyttöönottoa. Laatukeskustelussa on tuotu esiin, että vasta asiakasnäkökulma tekee palvelujen 
arvioinnista laadun tutkimusta. Laadun tutkimus on ensisijaisesti kehittämistutkimuksesta 
– kyse on organisaation toiminnan arvioinnista asiakkaiden tarpeentyydytyksen näkökulmasta. 
(155–160) Auditointi liittyy seurantaan, todentamiseen, tarkastamiseen ja arvostelmien tekoon. 
Power puhuu käsitteestä ”läpinäkyvyyden terrorina”, kontrollin kontrollina – sen varmistamisena, 
että valvontajärjestelmä on olemassa ja toimii. Auditointi on tullut ratkaisuksi luotettavuuden 
ongelmaan, mutta sen tiedetään pahimmillaan lisäävän epäluottamusta. (164-165).Mitä enemmän 
hyvinvointivaltion toimintoja auditoidaan, sitä varmenmmin toimintojen tulokset saattavat jäädä 
arvioimatta. (166) Mitä enemmän tilaaja-tuottajamalleja otetaan käyttöön, sitä enemmän tarvi-
taan auditointeja (167). Auditointien käyttöönottoa edistää tietojärjestelminen kehittäminen ja 
käyttöönotto. Niiden myötä auditoinnit saattavat painottua enemmän vaikuttavuuteen. (169)

8)  Näyttöperusteinen järkeilytyyli voidaan nähdä keinona vakiinnuttaa kokeellista tutkimusta hyvin-
vointipalveluihin. Siinä korostetaan palvelujen, toimintojen ja interventioiden vaikuttavuudesta 
tehtävien systemaattisten tutkimuskatsausten asemaa. Toimintaa toteutetaan Internet-pohjaisissa 
verkostoissa (Cochrane ym) Näyttöä halutaan käyttää rahoituksen suuntaamisessa sellaisiin 
palvelutoimintoihin, joiden vaikuttavuudesta on olemassa tieteellistä näyttöä.
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